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برای احیای درختان خشکیده ناژوان باید اقدامات جدی صورت گیرد؛

مادی ها به کمک ریه تنفسی شهر می آیند
اصفهان شهري با هســته هاي اولیه زیستي است و »جویباره« 
 به معناي »ســرزمین جوي هاي روان« اصلي ترین هسته شهر
 بوده اســت.نقش زاینده رود و شبکه مادي هاي منشــعب از آن در 
 گذشــته در امور کشــاورزي و آب رســاني، جمــع آوري آب هاي 

سطحي و...

کودکی مدرنیته!
بازی های بومی- محلی در زندگی  مدرن رنگ باخته است؛

 قیمت جدید نان در اصفهان در انتظار تصویب است؛

 یک نفر در اعتراض به جریمــه پلیس راهور در تنور گرانی نان ، فعال خاموش
چهارراه جهان کودک تهران، پرایدش را به آتش 
کشید! راننده به فاصله چند ساعت دوبار جریمه 
شده بود و بار دوم خودروی خود را در مأل عام آتش 
زد. خبر کوتاه بود و زیاد هم به آن پرداخته نشد.  
سال گذشــته نیز در تهران یک موتورسوار که به 
دلیل نداشــتن کاله ایمنی توسط پلیس متوقف 
شــده بود جهت اعتراض، موتــورش را آتش زد. 
یک بار هم اعتراض به جریمه منجر به درگیری با 
مامور پلیس شد که بازتاب زیادی هم در کشور و 
رسانه ها داشت؛ اما چرا بهانه کوچکی مثل جریمه 
شدن منجر به واکنشی با این شدت و حدت شده 
است! گویا فرد می خواســته به تمام خشم های 
فروخورده اش در زندگی یکجا واکنش نشان بدهد. 
نکته قابل توجه و تاســف این است که به نظر می 
رسد در تهران و برخی کالنشــهرهای دیگر این 
خشم های حل نشــده رو به تزاید است و طبیعی 
اســت که واکنش ها به خشــم های فروخورده 
همیشــه به صورت آتش زدن پراید)!( نیســت و 
می تواند در شــکل های مختلف مثل ســرقت، 
تجاوز، انواع بزه و ... آشــکار شــود. ریشه یابی ها 
شاید درنهایت ما را به همان مشکالت معیشتی و 
اقتصادی بکشاند و کاش مسئوالنی که این روزها 
اقتصاد مملکــت را رها کرده و بــه فکر  دعواهای 
سیاسی هســتند، حواس شــان باشــد که این 
خشــم های فروخورده و خالی نشده، جامعه ما را 
تهدید می کند و باید بــرای آن فکری کرد؛ البته 
اگر میان دعواهای حزبی و سیاسی ،  فرصتی برای 

فکرکردن به مشکالت کشور داشته باشند!

خشم های فروخورده ای که 
نگران کننده است

مهرنوش محمدی
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ایــران بیدی نیســت کــه با ایــن بادها 
 بلــرزد. در تمام این ســال هــا تالش های 
خالقانه ای برای دور زدن تحریم ها داشــته 
است؛ درواقع همیشــه راهی برای دور زدن 
حتی فلج کننده ترین اقدامــات اقتصادی 
بوده است. حاال ترامپ تهدید کرده از طریق 
تحریم ها، »فشار مالی بی سابقه ای« را علیه 
ایران اعمال  خواهد کــرد و نمی داند هیچ 
وقت نباید یک ایرانی را تهدید کرد به ویژه 
اگر طرف تهدیدکننده آمریکایی یا اسرائیلی 
باشد. این نقطه ضعف ملتی است که چهل سال 
است زیربار شــدیدترین و فلج کننده ترین 

تحریم ها، هنوز ایستاده اند.

 ایران به هیچ وجه با فشــار اقتصادی شدید ناآشنا 
نیســت. تاریخ به خاطر خواهدسپرد که یک انقالب 
نوپا شــکل گرفته بود و کشــورمان هنوز با انواع و 
اقســام بحران ها و مشــکالت از توطئه چینی های 
داخلی و خارجی و تالش برانــدازان و گروهک ها و 
ترور ســران نظام و ... رنج می برد که پای تحریم به 
میانه میدان بازشــد. فقط تحریم هــای آمریکا هم 
نبود. از یک جایی به بعد ســازمان ملل هم عروسک 
خیمه شب بازی آمریکایی ها شــد و به بهانه برنامه 
هسته ای از ســال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، ایران را تحریم 

کرد. درچنین شرایطی چاره ای نبود جز آن که نحوه 
اجتناب از تحریم ها را برای فروختن نفت و به دست 
آوردن محصوالت و مواد خــام مورد نیاز برای حفظ 
اقتصاد، فرا بگیرد. هرچنــد ناگفته نماند اگر اقتصاد 
مقاومتی را در ســال های اخیر جدی گرفته بودیم 
 و دغدغه های رهبــری روی زمین نمی ماند و دنبال
 می شــد، حاال وضعیت خیلی بهتر بود ...به هرروی 
ایران هم راه های خود را برای مقابله با تحریم های 
ناجوانمردانه آمریکا دارد . راهکارهایی که ادعاهای 
آمریکایی را در زمینه برتری آمریکا در سیستم مالی 

جهانی و توانایی زیادش در تشخیص تراکنش های 
مشکوک زیرسوال می برد. آن طور که »آتالنتیک« 
در گزارشی نوشــته ایران در گذشته، برای دور زدن 
تحریم هــای بانکی، تراکنش ها را با طــال یا ارز های 
محلی انجــام داد. این امر به شــرکت های خارجی 
اجازه داد تا به جای دالر، پــول نفت و گاز ایران را به 
ارز محلی شان پرداخت کنند. به عنوان نمونه، چین و 
هند، برای تجارت با ایران توافقات معامله کاالبه کاال 
امضا کرده اند. ترکیه هم با لیر با ایران تجارت کرد و 
البته مشکل اینجاست که در شرایط کنونی و با وعده 

های تهدیدآمیزی که ترامــپ داده ، آمریکا ممکن 
است درخواســت کند که تراکنش ها با ارز محلی یا 
طال با ایران هم محدود شود. این امر احتماال تالش 
پیوسته ایران برای ایجاد شــبکه تجاری با روسیه و 
ترکیه را مختل می کند.  ایــران پیش از این به دلیل 
اینکه مشکالتی با بانک مرکزی آمریکا داشته، توافقات 
جداگانه ای با روسیه و ترکیه امضا کرد؛ اما اکنون بر اساس 
شرط جدیدی که ترامپ وضع کرده، ایران با دالر یا ریال 
نمی تواند تجارت کند. آمریکا می تواند هالک بانک و دیگر 
بانک ها را از سیستم مالی اش محروم کند. این امر، برای 
اقتصاد ترکیه مشکل عظیمی ایجاد خواهد کرد؛ چراکه 
 برای ترکیه ازدســت دادن این امتیــاز اصال به صرفه
 نیست.  در عوض کشورهای هم پیمان با ایران اهرم هایی 
دارند؛ چین ممکن اســت درخواست تسهیل قوانین 
تجاری کرده و سایر سیاست های ترامپ را تضعیف 
کند. روســیه هم برای کاهش تحریم هایش - که به 
خاطر حمله به اوکراین و مداخله در امور آمریکا بر آن 
اعمال شد-  فشار بیاورد. ترکیه شاید بازگشت فتح 
ا... گولن و نیز توقف حمایت آمریکا از کرد های سوریه 
را درخواست کند. عالوه بر این، ایران ممکن است به 
متحدانش در عراق، لبنان، افغانستان با سوریه روی 
بیاورد. اینها تنها نمونه ای از اهرم هایی اســت که به 
نفع ایران فشــار وارد خواهد کرد. بــه هرحال ایران 
 بیدی نیســت که با این بادها بلرزد و البته که کاش 
دغدغه های رهبرانقالب درباره اقتصاد مقاومتی را 

جدی تر بگیریم، خیلی جدی. 

ولیعهد سابق عربستان: 
خبر زخمی شدن بن سلمان 

صحت دارد
محمد بن نایف، ولیعهد سابق عربستان در پیامی 
توئیتــری اعالم کرد تصاویری کــه از محمد بن 
سلمان )ولیعهد عربستان سعودی( منتشر شده 
قدیمی است و اطالعاتی که درباره زخمی شدن 
وی در حادثه منطقه الخزامی منتشــر شــده، 

صحت دارد.
بن سلمان از زمان حادثه منطقه الخزامی، هنوز 
در رســانه ها ظاهر نشده اســت. قرار بود او در 
ورزشگاه الجوهره حاضر شود؛ اما این اتفاق نیفتاد. 
اطالعاتی که درباره زخمی شــدن بن سلمان در 
حادثه مذکور منتشر شده صحیح است. زخم بن 
سلمان جان وی را تهدید نمی کند؛ اما اگر زخمی 
شدنش افشا شود، برای روند فعالیتش خطرناک 

خواهد بود.

در اوج تنش  ها انجام شد؛
 دیدار »مادورو«

 با مرد بانفوذ سنای آمریکا
رییس جمهوری ونزوئال در پایان هفته ای پرتنش 
میان کاراکاس- واشــنگتن، بــا رییس کمیته 
روابط خارجی ســنای آمریکا دیــدار کرد.این 
درحالی است که واشــنگتن در راستای تضعیف 
دولت کاراکاس، مشــروعیت انتخابــات هفته 
گذشته را زیر ســوال برده و با اعمال دور تازه ای 
از تحریم ها، خرید و فروش هرگونه اوراق قرضه 
دولت کاراکاس را برای شهروندان یا شرکت های 

آمریکایی ممنوع اعالم کرده است.
از ســوی دیگر، تنش ها میان ۲ کشــور با اخراج 
کاردار آمریــکا از کاراکاس، بیش ازپیــش بــاال 
گرفت.بااین حــال، وزارت اطالعــات ونزوئــال 
بدون اشــاره به جزئیات، دیدار مــادورو و مرد 
 بانفوذ ســنای آمریکا را بســیار خــوب ارزیابی 

کرد.

وزارت خارجه پاکستان:
پاکستان هرگز جاسوس هندی 
را به دهلی تحویل نخواهد داد

ســخنگوی وزارت خارجه پاکســتان اعالم کرد 
که به هیچ وجه جاســوس هندی را به مقامات 
این کشور تحویل نخواهیم داد.»محمد فیصل« 
اعالم کرد به رغم شــکایت هند به دادگاه الهه، 
ما پاســخ های خود را به این دادگاه ارائه خواهیم 
کرد ولی در هر صورت جاســوس هندی به این 
کشــور تحویل داده نخواهد شــد.گفتنی است؛ 
کلبوشن یادیو، جاســوس هندی سال گذشته 
در ایالت »بلوچستان« پاکســتان دستگیر شد 
و به جرائم خود اعتراف کرد.کلبوشــن به اعدام 
محکوم شــد با این حال دولت هند با مراجعه به 
 دادگاه الهه خواستار آزادی این جاسوس هندی

 است.

اشپیگل:
 عربستان، آلمان را 

بایکوت می کند
حمایت کشــورهای اروپایی به خصوص آلمان 
از حفظ توافق هســته ای ایران، خشم عربستان 
را تا حــدی برانگیخته که برلیــن را به بایکوت 
ســفارش های اقتصادی خود تهدید کرده است. 
»محمد بن ســلمان« شــاهزاده عربســتان به 
مسئوالن و دست اندرکاران مســائل اقتصادی 
کشور دستور داده تا از هرگونه سفارش اقتصادی 
به آلمان خودداری کنند. بر اســاس گزارش این 
منبع خبری، محدودیت ســفارش عربســتان 
به آلمان شــامل شــرکت های بزرگــی مانند 
زیمنس و بایر ) شــرکت داروســازی( می شود.
این در حالی است که عربســتان همواره حجم 
 باالیی از ســفارش را به این دو شــرکت داشته

 است.

شکست یک توطئه چهل ساله
انتخابات هیئت رییسه مجلس 

»۹ خرداد« برگزار می شود
انتخابات هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی 
در اجالسیه ســوم، روز چهارشنبه،۹ خرداد 
ماه برگزار می شــود.پس از انتخابات هیئت 
رییسه، مجلس شورای اسالمی به مدت یک 
هفته تعطیل است تا نمایندگان به حوزه های 
انتخابیه خود سرکشــی کننــد.در انتخابات 
اجالســیه ســوم مجلس شــورای اسالمی، 
محمدرضا عارف از فراکسیون امید، حمیدرضا 
حاجی بابایی از فراکسیون نمایندگان والیی و 
علی الریجانی از فراکسیون مستقالن، نامزد 

ریاست مجلس خواهند شد. 

»گرانی« به مجلس رسید
سخنگوی هیئت رییسه مجلس از جلسه غیر 
علنی پارلمان با موضــوع گرانی کاال در روز 
یکشــنبه خبر داد. بهروز نعمتی سخنگوی 
هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: 
براساس برنامه ریزی های انجام شده مجلس 
امروز جلسه غیر علنی دارد. وی با بیان اینکه 
بررسی مســائل کالن اقتصادی محور اصلی 
جلســه غیر علنی نمایندگان اســت، افزود: 
مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و امور دارایی 
و کارشناســان مرکــز پژوهش های مجلس 

میهمان وکالی ملت هستند.

دیوان محاسبات برای 
»زنگنه« حکم صادر کرد

رییس کمیســیون عمران مجلس شــورای 
اسالمی از صدور حکم هزار و ۱۵۴ میلیاردی 
دیوان محاســبات علیه وزیر نفــت خبر داد.
محمدرضا رضایی کوچی گفت: به طور نمونه 
طبق ماده )7۰( قانون الحــاق برخی مواد به 
قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت 
در ســال ۹۵، باید ۲۰  درصد از قیمت فروش 
گازوئیل را به وزارت راه و شهرسازی اختصاص 
می داد که از این رقم، ۵۰ درصد باید به سازمان 
راهداری و ۵۰ درصد بــه راه آهن اختصاص 
داده می شد.وی با بیان اینکه وزارت نفت این 
کار را انجام نداده اســت، ادامــه داد: اعضای 
کمیسیون عمران این موضوع را در قالب ماده 
۲36 آیین نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه 
ارجاع دادند تا بررســی های بیشتری در این 
زمینه انجام شــود.رییس کمیسیون عمران 
مجلس رقم این تخلــف وزارت نفت را هزار و 
۱۵۴ میلیارد تومان اعالم کــرد و اضافه کرد: 
دیوان محاسبات نیز در این زمینه حکمی علیه 
وزیر نفت و رییس شرکت ملی پاالیش و پخش 
صادر کرده است و باید این مبلغ به وزارت راه 

پرداخت شود.

  کافه سیاست

سفیر روسیه در نهادهای بین المللی:
هنوز برای پیش بینی آینده 

برجام زود است
سفیر روسیه در نهادهای بین المللی اتریش 
با تاکید بر اینکه همه موافق بودند که توافق 
را ادامه بدهند،گفت: می توانیم توافق را زنده 
نگه داریم اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد.

میخاییل اولیانوف افزود: ما روی تداوم برجام 
توافق کردیم؛ امــا فاکتورهای زیادی مطرح 
اســت و ما مذاکرات را آغاز کردیم.اولیانوف 
درباره تحریم های آمریکا گفت که این مسئله 
به صورت فشرده توسط کمیسیون مشترک 
برجام که مذاکرات خود را آغاز کرده رسیدگی 
خواهد شد.وی اظهار داشــت که هنوز زود 
است تا درباره آینده برجام پیش بینی کرد؛ 

اما روی ریل درستی قرار داریم.

 علی مطهری
 نماینده مردم تهران در مجلس:

معاون رییس جمهور گفت: بســیاری از کشورهای 
جهان نســبت بــه اینکــه بتوانند روابــط خوب 
 تجــاری و اقتصادی با ایران برقــرار کنند، امیدوار 

هستند.
معصومه ابتــکار در مورد رفتار کشــورهای جهان 
پس از خــروج ترامپ از برجام، گفت:  بســیاری از 
کشــورهای جهان نســبت به اینکه بتوانند روابط 
خوب تجاری و اقتصــادی با ایران برقــرار کنند، 

امیدوار هستند.
وی ادامه داد:  با آن شــناختی که من از کشورهای 
داخل اتحادیه اروپــا و کشــورهای منطقه دارم، 
عالقه مند بــه تجارت با ایــران هســتند. معاون 
رییس جمهــور در امور زنان و خانــواده گفت: آنها 
می دانند ایران یک شــریک تجاری قابل اطمینان 
است و سرمایه های اقتصادی، انرژی و انسانی ایران 
را دیده اند؛ بنابراین به نظر می رســد فضا بســیار 
خوب است. از این جهت آمریکا سعی می کند این 

معادالت را برهم بزند.

 اروپایی ها عالقه مند
 به تجارت با ایران هستند

ابتکار: 

  پارلمان

عکس  روز 

خبر زخمی شدن بن سلمان صحت دارد

پیشنهاد سردبیر:

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در اینکه 
ما به وحدت ملی نیاز داریم، تردیدی نیست؛ اما 
اینکه چرا به نقطه ایده آل نمی رسیم، باید موانع 
را بشناسیم.علی مطهری اظهار داشت: تا زمانی 
که به یک برداشت مشترک از اصول و مبانی 
مانند اصل والیت فقیــه، آزادی بیان و حفظ 
نظام نرسیم، در این گفت وگو پیروز نخواهیم 
بود. ما ابتدا باید مسائل ریشه ای را حل کنیم. 
وی اضافه کرد: عظمت نظام جمهوری اسالمی 
و اصل والیت فقیه به این است که همگان در 
اظهار نظر خود آزاد باشــند تا مردم در نهایت 
خودشــان آن اســتدالل ولی فقیه را انتخاب 
کنند. عظمت ولــی فقیه به همین مســئله 
است. مطهری گفت: اگر بحث حکم حکومتی 
اســت، باید به مردم بگوییم. ما نباید هیچ امر 
 پنهانی داشته باشــیم، باید با مردم صحبت

 کنیم.

 نباید هیچ امر پنهانی 
داشته باشیم

 داوود محمدی 
نایب رییس کمیسیون آموزش مجلس:

نماینده مردم مشــهد گفت: دولت تمام اسرار دور 
زدن تحریم ها را لو داد و به عمد هم این کار را کرد تا 

نتوانیم به شرایط قبل از برجام برگردیم.
جواد کریمی قدوســی گفت: مقام معظم رهبری 
از ابتدا تاکید داشــتند که به توافق خوبی برسیم و 
مشــکالت مربوط به تحریم ها مرتفع شود. ایشان 
فرمودند که در مذاکرات بی نیازی نشــان دهید؛ 
اما روحانی نه تنهــا این کار را نکــرد بلکه به طور 
رسمی گفت خزانه خالی است و این مسئله تبدیل 

به فاجعه شد.
 عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس ادامــه داد: برخی خارج شــدن آمریکا از 
توافق هســته ای را نشــانه اقتدار ایران می دانند، 
این ادبیات باطل اســت و  ما االن اگر بخواهیم به 
آن دوران برگردیم مشــکالت مان بیشــتر است 
تا دوران قبــل از برجام. چون هر جــا بخواهیم از 
 روش های قدیم اســتفاده کنیم، قبال لو داده شده 

است. 

دولت تمام اسرار دور زدن 
تحریم ها را لو داده است

کریمی قدوسی:

نایب رییس کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلس با توجه به شرایط اقلیمی کشور نسبت 
به موافقت مجلس با تغییر تقویم سال تحصیلی 
ابراز تردید کرد.داوود محمدی اظهار داشت: 
پیش از این نیز الیحه ای مبنی بر اینکه دولت 
الزامی به بازگشــایی مــدارس از اول مهرماه 
نداشته باشد به مجلس ارائه شده بود که این 
الیحه رای نیاورد.  وی با بیان اینکه قرار است 
این موضوع بار دیگر در کمیســیون آموزش 
مورد بحث و بررسی قرار گیرد، ادامه داد: دولت 
نیز قرار است بار دیگر در این زمینه الیحه ای 
به مجلس ارائه کند تا درباره آن تصمیم گیری 
شــود. نماینده مردم تهران در مجلس افزود: 
 با توجه به وضعیت اقلیمی کشــورمان آغاز 
 ســال تحصیلی را نمی توان چنــدان تغییر 

داد. 

 مجلس موافق تغییر تقویم 
سال تحصیلی نیست

پیشخوان

بین الملل

  ایران در برابر تحریم های آمریکا کم نمی آورد؛  

»نه« کنگره به ترامپ

تنها روش بازگرداندن خاوری به ایران
خاوری یکی از متهمان اصلی پرونده سه هزار میلیاردی است که در حال حاضر در کشور کانادا به سر می برد 
و مسئوالن قضائی می گویند برای انتقال او به کشور شرط و شروطی وجود دارد.محمود عباسی، معاون حقوق 
بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در مورد امکان بازگرداندن خاوری به کشور گفت: برای انتقال خاوری به 
کشور هنوز هیچ مذاکره ای انجام نشده است. وی افزود: امکان انتقال خاوری به کشور از طریق معامله متقابل 
وجود دارد که در عرف حقوقی بین الملل پذیرفته شده است.عباسی ادامه داد: متاسفانه کشور ما با کانادا رابطه 
سیاسی ندارد و هیچ معاهده استراداد زندانی هم با این کشور امضا نشده است. وی گفت: اگر مقامات دو کشور 
بتوانند زمینه مذاکره را با هم فراهم کنند، امکان انتقال خاوری به کشور وجود خواهد داشت.برای بازگرداندن 
خاوری به کشور نام او در لیست قرمز پلیس اینترپل قرارگرفت؛ اما در برهه های زمانی مختلف اعالم شد که نام 

خاوری از پلیس اینترپل حذف شده، در حالی که پلیس اینترپل این خبر را تکذیب کرد.

تشنج در کنگره حزب اعتماد ملی، گروه فشار یا اختالفات داخلی
دومین کنگره اعتمادملی در شرایطی برگزار شد که فیلم های منتشرشده از آن، نشان از وقوع تشنج در جریان 
این کنگره داشت.برخي از اعضاي حزب، درگیري پیش آمده را به دخالت »گروه هاي فشار« منتسب کردند؛ 
در حالي که رحمت ا... بیگدلي، از اعضاي حزب  گفت این درگیري دروني بوده اســت. بیگدلی درباره آنچه در 
کنگره روی داده، توضیح داد: کنگره دو بخش افتتاحیه و دستور کار داشت. در بخش اول، با استقبال زیادی 
روبه رو شــده و البته ورود برای عموم آزاد بود. بعد از آنکه کنگره وارد دستور بررسی و اصالح اساسنامه و نیز 
انتخابات شورای مرکزی شد، همه کسانی که عضو حزب نبودند و کارت نداشتند، باید سالن را ترک می کردند؛ 
درحالی که این اتفاق نیفتاد. اتفاق دیگر این بود که هیئت رییسه کنگره باید منتخب اعضای کنگره بوده و بعد 
از معرفی و رای گیری در جایگاه قرار می گرفتند؛ درحالی که عده ای از اعضا همزمان اعضای شورای مرکزی 

احزاب دیگر هم هستند، در جایگاه هیئت رییسه موقت قرار گرفتند.

چهره ها

عکسی از سفره افطار متفاوت 
آقای رییس جمهور و همسرش

در ایــن عکــس، تصویــری از رجب طیب 
اردوغان، رییس جمهــوری ترکیه، به همراه 
همسرش بر ســر ســفره افطار را مشاهده 

می کنید.

صدرا  افشار

معاون امور مجلس وزیر امور خارجه در خصوص نگرانی نمایندگان 
مجلــس در زمینه الحاق به کنوانســیون مقابله بــا تامین مالی 
تروریســم )CFT(، گفت: این نگرانی ها با استفاده از حق شرط 

قابل رفع است.
حسین پناهی آذر، معاون امور مجلس وزیر امور خارجه در حاشیه 
جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس که به 

بررسی الیحه الحاق دولت ایران به کنوانســیون مقابله با تامین 
مالی تروریســم اختصاص داشت، اظهارداشــت: در این جلسه 
نظرات مخالفین و موافقین الحاق به این کنوانســیون ارائه شد 
و در خصوص برخی مســائل هم نظرات به همدیگر نزدیک بود و 
امیدواریم این روند ادامه داشته باشد تا در جلسه آتی کمیسیون 
بتوانیم موضوع را جمع بندی کرده و به صحن مجلس ارسال شود.

معاون امور مجلــس وزیر امور خارجــه ادامــه داد: حتی قبل 
از اینکــه بحــث الحاق بــه ایــن کنوانســیون مطرح شــود، 
در ســال ۱3۹۴ قانــون مربــوط بــه مقابله بــا تامیــن مالی 
تروریســم را در کشــورمان تصویــب کردیــم؛ بنابرایــن 
 گام هایی برای پیوســتن به کنوانســیون قبال برداشــته شده

 است.

معاون امور مجلس وزیر امور خارجه:
نگرانی های الحاق به CFT با »حق شرط« قابل رفع است

رقابت مسئوالن در تعداد 
بادیگارد

برجام روی مدار اطمینان

آمریکای غیرقابل اعتماد

مهار جنگ طلبی ترامپ
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کاهش ۴۰ درصدی آب تخصیصی به تصفیه خانه اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

صنعت

آبفا

سخنگوی شرکت آبفای استان مطرح کرد:
کاهش ۴۰ درصدی آب 

تخصیصی به تصفیه خانه اصفهان
 ســخنگوی شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان گفــت: طی چند روز گذشــته میزان 
آب تخصیصی به تصفیه خانه آب اصفهان ۴۰ 

درصد کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه با توجــه به کمبود منابع آبی 
برای ۵۶ شــهر و ۳۰۰ روســتای حوضه آبریز 
زاینده رود، طی چند روز گذشــته، میزان آب 
تخصیصی بــه تصفیه خانــه آب اصفهان ۴۰ 
درصد کاهش پیدا کرده اســت، افــزود: تنها 
راه برون رفت، صرفه جویی و اســتفاده بهینه 

مصرف آب است.
سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
تصریح کرد: میزان آب در اختیار امروز اصفهان 
نسبت به روز مشابه ســال گذشته ۴۰ درصد 

کاهش یافته است.
وی با بیان اینکــه آبی که از ســد زاینده رود 
استفاده می کنیم ۱۰ درصد از منابع داخلی و 
چاه تامین می شود، ادامه داد: تنها راه تامین ۳۰ 
درصد، صرفه جویی و مصرف بهینه مردم است 
و بی شک اگر بخواهیم به راحتی از فصل گرما 

عبور کنیم، مردم باید کمک کنند.
وی با تاکید بر اینکه استفاده از لوازم کاهنده ۳۰ 
درصد مصرف آب را کاهش می دهد، اظهارکرد: 
خط قرمز ما در تامین آب، کیفیت آب است، این 
در حالی است که برخی سودجویان با تبلیغ آب 
معدنی و تصفیه کننده های آب ســعی دارند 
 نظر مردم را نســبت به محصوالت خود جلب

 کنند.
سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
تصریح کرد: مردم اطمینان داشــته باشند که 
آزمایشــگاه مرجع وزارت نیرو کیفیت آب را 
کنترل می کند و سپس آب مصرفی وارد شبکه 

می شود.

بازار

دستگاه آبسردکن

در سال جاری صورت می گیرد؛
افزایش تولید و صادرات 
اولویت اول ذوب آهن 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از برنامه های شرکت 
برای افزایش تولید و صادرات در سال جاری خبر 
داد و گفت:این مجتمع عظیم صنعتی در سال 
گذشته با همت تالشگران خود موفق شد ضمن 
افزایش میزان تولید و افزایش تنوع محصوالت، 
جهش قابل توجهی در صادرات داشته باشد.

صادقی افزود: صادرات این شرکت در سال گذشته 
به لحاظ حجم 79 درصد و به لحاظ ارزش ۱2۰ 
درصد افزایش داشت و به رقم بی سابقه یک 
میلیون و ۱۵۰ هزار تن رسید.مدیرعامل ذوب 
آهن تصریح کرد: در سال گذشته، ذوب آهن با 
انجام فعالیت های مختلف در راستای کاهش 
قیمت تمام شده و همچنین با توجه به افزایش 

جهانی قیمت محصوالت فوالدی از زیان خارج 
شد و امسال نیز با تالش پوالدمردان ذوب آهنی، 
شرایط خوبی را پیش رو داریم .افضلی، معاون بهره 
برداری شرکت هم از افزایش تولید این شرکت در 
سال گذشته خبر داد و گفت: استفاده بهینه از 
تجهیزات و دستگاه ها،بهینه سازی استفاده در 
مواد اولیه و بومی سازی قطعات از عوامل موثر 
در رشد چهار درصدی تولیدات این کارخانه بوده 
است.وی تصریح کرد: فوالد سازان این صنعت 
قصد دارند، امسال نیز میزان تولیدات فوالدی و 
شمش های چدن این کارخانه را افزایش دهند؛ 
اما این شرکت عالوه بر افزایش تولید و صادرات 
محصول در کاهش مصرف آب هم با توجه به 
خشکسالی های اخیر کشور و استان، گام های 
موثری برداشته است.معاون بهره برداری ذوب 
آهن،اصالح برج های خنک کننده، طراحی و 
ساخت مکانیزمی برای باز چرخانی یول های 
فوالدسازی و ... را گام های موثر این مجموعه 
در کاهش مصرف آب عنوان کرد و گفت : با به 
کارگیری این روش ها مصرف آب در فرآیند تولید 
از ده و هفت دهم متر مکعب به ازای هر تن در سال 
های گذشته به ۶ و 2۶دهم متر مکعب کاهش 
یافته است.وی یادآور شد: در این کارخانه حدود 
۱۰ میلیون مترمکعب آب در سال گذشته صرفه 

جویی شده است. 

بازاریابی و فروش  احسان دشتیانه، معاون 
شرکت نیز در گفت وگو با خبرنگار صدا و سیما،  
دریافت گواهینامه UK CARES انگلستان 
به عنوان یکی از معتبرترین گواهینامه های 
صادرات برای اولین بار در کشور را یادآور شد 
و خاطر نشان کرد:با دریافت این گواهینامه 
شرکت ذوب آهن موفق به صادرات به کشورهای 
است.دشتیانه  وبرمه شده  تایلند  انگلستان، 
افزایش2۰درصدی میزان صادرات را یکی از 
برنامه های پیش رو اعالم کرد و گفت:  در صورت 
تحقق این هدف، نیمی از محصوالت تولیدی 
 ذوب آهن در سال جاری  به خارج از کشور صادر

 می شود.

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،950،000
تومان

1،006،000 نیم سکه
تومان

580،000ربع سکه
تومان

سکه یک 
گرمی

355،000
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

188،730
تومان

      قیمت سکه و طال

آبسردکن ايستکول 
TM-CW409 مدل

 742,000
تومان

آبسردکن ايستکول 
TM-CS216 مدل

 830,000
تومان

آبسردکن ايستکول 
TM-SW700 مدل

 215,000
تومان

برخالف اغلب کاالهای مصرفی، قیمت نان طی 
سه سال گذشته افزایشــی نداشته است. این 
مسئله امسال و همزمان با اوج گیری قیمت ها 
صدای اعتراض نانوایان را بلند کرده است؛ اگر 
چه قیمت آرد به عنوان ماده اولیه اصلی به مدد 
یارانه های دولتی هم در این سال ها ثبات قیمت 
داشته؛ اما به دلیل افزایش  هزینه های جانبی 
مانند انرژی و کارگر  هزینه هــای تولید نان 
افزایش داشته است اما دولت همچنان در برابر 
درخواست افزایش قیمت نان مقاومت می کند .

»نان« یک کاالی استراتژیک
نان، همواره به عنوان یک کاالی استراتژیک و خوراک 
اصلی مردم ایران شناخته می شود همچنین به دلیل  
سهم باالی نان در ســبد مصرفی خانوارها، افزایش 
قیمت نان در جامعه بار روانی زیادی را ایجاد می کند. 
به همین دلیل دولت نیز سعی کرده که در چند سال 
اخیر قیمت آن را ثابت نگه دارد؛ هر چند این مسئله 
به گفته محمود پهلوان زاده، رییس اتحادیه نانوایان 
استان اصفهان؛ موجب شده تا فشار اقتصادی زیادی 
به نانوایان وارد شود و معیشت این افراد با مشکالت و 

سختی های زیادی روبه رو باشد.
اصرار نانوایان و امتناع دولت

اگر چه نانوایان از سال گذشــته تالش کردند دولت 
را بــرای افزایش قیمت نــان مجاب کننــد؛ اما این 
مســئله تاکنون  با امتناع و مخالفت روبه رو شــده 
اســت. آنگونه که حمیدرضا فوالدگر می گوید:» در 
کاالهای استراتژیک و مورد نیاز جامعه به ویژه گندم، 
آرد و نان که خوراک اصلی بخش اعظم جامعه است 
هرگونه تصمیم گیری به صورت خاص، ویژه و با توجه 
به ابعاد اقتصادی و اجتماعی آن باید اتخاذ شــود«. 
نماینده اصفهــان ادامه داد: »هزینه تمام و حاشــیه 
سود و مدیریت نظام عرضه و تقاضا از عوامل موثر در 
قیمت گذاری نان است که باید مورد توجه مسئوالن 
قرار داشته باشد. وی افزود:  در محصوالت کشاورزی 
استراتژیک که بین قیمت های مصوب و قیمت های 
عادالنه تفــاوت وجود دارد دولت بایــد این تفاوت را 
در قالب یارانه جبــران کند. یکــی از مصارف قانون 
هدفمندســازی یارانه و همچنین ماده 9۰ سیاست 
های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساســی و برنامه ششم 
توسعه بحث مدیریت گندم، آرد و نان است که براساس 

این قوانین باید مابه التفاوت 
قیمت نان به صورت یارانه 

پرداخت شود«.
تصمیم کبرای دولت 

در مورد نان
به گفته حمید رضا فوالگر، 
نماینده مردم اصفهان در 
مجلس شــورای اسالمی 

مخالفت دولت با افزایش قیمت نان و مشکالت مالی 
نانوایان باعث شــد به درخواســت اتحادیه نانوایان و 
اتاق اصناف ایران، نشســت مشــترکی برگزار کنیم. 
این نشســت با حضور مقامات مسئول وزارتخانه های 
جهادکشــاورزی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان 
بازرگانی دولتی، اتاق اصناف و اتحادیه نانوایان سنتی و 
فانتزی برگزار خواهد شد. مهم ترین محور این نشست، 
بررسی مشکالت نانوایان از حیث افزایش هزینه های 
تولید و کم شدن حاشیه سود آنان است. عمده اعتراض 
این صنف این است که در طول سه سالی که قیمت نان 
ثابت مانده همه هزینه ها اعم از هزینه های آب، برق، 

گاز، حمل و نقل و دستمزد 
افزایــش یافته اســت. در 
همیــن زمینــه رییــس 
اتحادیه نانوایان می گوید: 
از اول سال بنابر درخواست 
های مکرر نانوایــان، نامه 
نگاری هایی با استانداری 
و فرمانداری جهت افزایش 
قیمت نان انجام شده ولی این افزایش با توجه به ماه 
رمضان و مصرف باالی نان به بعد از ماه مبارک موکول 
شــده اســت. به گفته وی؛ افزایش قیمت مواد اولیه 
جانبی مانند افزایش ســه برابری خمیر مایه، کنجد، 
هزینه سوخت و انرژی و بیمه و کارگر موجب شده تا 
نانواها تحت فشار زیادی باشند اما اتحادیه تالش کرده 
است که آنها را برای عدم افزایش قیمت مجاب نماید.

کیفیت فدای قیمت 
اگر چه دولت تالش کرد تا قیمت نان در چند سال اخیر 
ثابت بماند؛ اما این ثبات موجب شده تا کیفیت فدای 
کمیت و قیمت شود.  اعتراضات نسبت به افت کیفیت 

 نان در اصفهــان در حالی از ســوی خریداران مطرح 
می شــود که محمود پهلوان زاده، رییــس اتحادیه 
نانوایان معتقد است کیفیت نان ربطی به نانواها ندارد 
و این مسئله به کیفیت آرد توزیعی در میان آنهامربوط 
می شود؛ اما از سوی دیگر مردم معتقدند نانواها برای 
داشــتن صرفه اقتصادی فروش نان از میزان کیفیت 
خمیر مایه و کنجد و یا وزن نان می زنند. از سوی دیگر 
اسراف و دور ریز نان به طرز خطرناکی موجب هدر رفت 
منابع می شود و به گفته کارشناسان قیمت پایین نان 
یکی از اصلی ترین دلیل این مصرف بی رویه و بیش از 
حد نیاز اســت.به نظر این افراد قیمت می تواد عاملی 
مهم در اصالح الگوی مصرف نــان در میان ایرانیان 
باشد. عالوه بر کیفیت، نظارت نقطه ضعف دیگر بازار 
نان اصفهان اســت جایی که مردم نانوایی ها را متهم 
به کم فروشی و گران فروشی می کنند؛ اما نظارت ها 
محدود و تنها با ارائه شکایت به مرکز نظارت اتحادیه 
محدود می شود و این مسئله موجب شده تا عده ای 
از نانوایان متخلف  همچنان نسبت به رفع تخلف خود 

تعهدی نداشته باشند.

تنور گرانی نان ، فعال خاموش
  قیمت جدید نان در اصفهان در انتظار تصویب است؛  

رییس اتحادیه گوشت سفید اصفهان گفت: در حال حاضر با کاهش تقاضا، قیمت مرغ کاهش یافته است.اصغر احسان 
مهر در خصوص وضعیت بازار مرغ، اظهار کرد: قیمت مرغ در ماه رمضان نســبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 
نداشته و نسبت به چند ماه گذشته 2۵۰ تومان ارزان تر شده است . وی با بیان اینکه مرغ گرم و مرغ منجمد کافی از سوی 
شرکت پشتیبانی امور دام به میزان کافی ذخیره شده است، تاکید کرد: با کاهش تقاضا و قدرت خرید مردم، فروش مرغ 
در اصفهان کم شده است.وی با بیان اینکه تمایل اصفهانی ها بیشتر به سمت خرید مرغ گرم است، افزود: به دلیل نبود 
فرهنگ سازی، مردم بیشتر به مصرف مرغ گرم تمایل دارند در صورتی که کیفیت مرغ منجمد بهتر است و بیشتر در 

رستوران ها استفاده می شود.

کاهش قیمت مرغ 
در اصفهان به دلیل 

کاهش تقاضا

اف
صن

ا

مردم معتقدند نانواها برای 
داشتن صرفه اقتصادی فروش 
نان، از میزان کیفیت خمیر مایه 

و کنجد و یا وزن نان می زنند

سخنگوی کمیسیون صنایع مطرح کرد:
کاهش میزان واردات کاالی قاچاق به کشور

میزان واردات کاالی قاچاق به کشــور با تالش ماموران نیروی انتظامی حــدود ۵۰ درصد کاهش یافته 
است.سخنگوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس در اصفهان گفت: با تالش ماموران نیروی انتظامی، 
کارشناسان اصناف و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، هم اکنون میزان واردات کاالی قاچاق از 2۵ میلیارد 
دالر به ۱۳میلیارد دالر در کشور کاهش یافته است. ســعید باستانی با اشاره به اینکه اکنون 2۴ دستگاه 
و نهاد دولتی کشور در مبارزه با این آفت اقتصادی هستند، افزود: کاهش واردات و افزایش تقاضای بازار 
یکی از مهم ترین عوامل باال بودن آمار قاچاق کاال در کشور است. وی به نگهداری ۱۰میلیارد تومان کاالی 
قاچاق کشف شده در انبارها اشاره کرد و گفت: به رغم هزینه های سنگین نگهداری این محصوالت توزیع 

این کاالها در بازار و یا بازگرداندن آنها به خارج از کشور با مزایده دولتی اشتباهی بزرگ است.

مدیر کل راه آهن اصفهان اعالم کرد: 
جابه جایی ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تن بار توسط خطوط راه آهن اصفهان

مدیر کل راه آهن اصفهان گفت: طی یک سال گذشته، ۱7 میلیون و ۳۰۰ هزار تن بار توسط خطوط راه آهن 
اصفهان جابه جا شد.سیدرضا سادات حسینی  اظهار داشــت: میزان باری که در سال گذشته توسط خطوط 
ریلی از اصفهان به دیگر نقاط جابه جا شد نسبت به سال 9۵ با رشــد هفت درصدی و در حوزه تخلیه بار در 
همین مدت با رشد ۱۴ درصدی مواجه بود.وی بیان داشت: همچنین میزان تن کیلومتر بار خالص و ناخالص 
حمل شده توســط خطوط ریلی راه آهن اصفهان در همین مدت، هرکدام 9 درصد افزایش یافته است.مدیر 
کل راه آهن اصفهان با بیان اینکه عالوه بر بخش حمل بار در بخش جابه جایی مسافر نیز راه آهن اصفهان با 
رشد روبه رو بود، تصریح کرد: بیش از یک میلیون و 2۴۰ نفر از طریق ناوگان ریلی در سال گذشته از اصفهان 

به مقاصد مختلف سفر کردند. 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و توزیع غذای روزانه کارکنان 
مجتمع دخانیات اصفهان    وکارخانه سیگارت سازی خمینی شهر

به شماره  3/163/217

مجتمع دخانیات اصفهان درنظر داردغذای روزانه کارکنان خود وکارخانه ســیگارت سازی خمینی شــهررا ازطریق برگزاری مناقصه عمومی 
خریداری و توزیع نماید.لذا ازمتقاضیان واجد شرایط  دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد شرکت درمناقصه از تاریخ 97/۰۳/۰۵لغایت تاپایان 

وقت اداری مورخ 97/۰۳/۱2به نشانی  اصفهان خیابان کمال اسماعیل،مجتمع دخانیات اصفهان واحد تدارکات مراجعه فرمایند.
۱- تعداد و نــوع آنها :غذای روزانــه کارکنان مجتمع دخانیات اصفهان وکارخانه ســیگارت ســازی خمینی شــهر طبق تقویــم کاری مجتمع 

جمعا۳7۳۵۰پرس.
2- آخرین مهلت پیشنهادات تا ساعت ۱۶ بعدازظهر۳شنبه مورخ 97/۰۳/22به دبیرخانه حراست مجتمع می باشد.

۳- زمان بازگشایی پاکات ساعت 9 صبح روز ۴ شنبه مورخ 97/۰۳/2۳ می باشد.
۴- مقدار یا برآورد اولیه  موضوع مناقصه مبلغ  ۰۰۰/۰۰۰/ ۱7۶/ ۵  ریال می باشد.

۵- مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز ارائه پیشنهادات ۳ ماه می باشد.
۶-تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ 2۶۰ ریال واریز به حساب ۶۱۵۰۴۴822۵ بانک ملت شعبه خواجو اصفهان و یا ضمانت نامه بانکی 

به همین مبلغ با اعتبار سه ماهه.
7-سایر شرایط: مشخصات کامل  به همراه مدارک شرکت در مناقصه ارائه خواهد شد.

در صورت نیاز جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۳222۴۱82-۰۳۱واحد تدارکات مجتمع تماس حاصل فرمائید.

م الف: 179444مجتمع دخانیات استان اصفهان

نوبت دوم

مرضیه محب رسول

معاون حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای از رفع مشکل و پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه 
رانندگان از سوی دولت خبر داد و گفت: افزایش متوسط ۱۵ درصدی کرایه   کامیون   ها از 27 اردیبهشت  
ابالغ و الزم االجرا شد.داریوش امانی   اظهار داشت: از سه سال گذشته هیچ گونه افزایشی در نرخ کرایه 
کامیون ها و ناوگان حمل ونقل عمومی جاده ای صورت نگرفته بود و رانندگان با سیاســت های دولت 

همراهی مناسبی داشته اند.
امانی با بیان اینکه ضرورت داشــت در نرخ کرایه راننــدگان ناوگان بازنگری انجام شــود، گفت: از 
اردیبهشت ماه امســال موضوع بازنگری در نرخ کرایه های کامیون در دســتور کار سازمان راهداری 
و حمل ونقل جــاده ای قرار گرفت. وی بــا تاکید بر اینکــه کرایه های جدید در اغلب مراکز اســتان 
اعمال شده است، اظهار داشــت: اگر نرخ های جدید در برخی شهرســتان ها اعمال نشده است، به 
زودی اعمال می شــود، زیرا  در برخی شهرســتان ها به دلیل آنکه شرایط و زیرســاخت فراهم نبود، 
 اجرای کامل ایــن موضوع به  روز آینده موکول شــد؛ اما در کل مراکز اســتان نرخ های جدید اعمال 

شده است.
وی با بیان اینکه مشــکل دیگر رانندگان بحث بیمه آنها بود، اظهار داشــت: بر اساس قانون سال 79 
 رانندگان جزو قانون خاص هستند و ۵۰ درصد حق بیمه آنها به صورت یارانه از سوی دولت به سازمان 
تامین اجتماعی پرداخت می شود و ۵۰ درصد بیمه نیز توســط رانندگان پرداخت می شود ؛ اما این 
مبلغ از ابتدای امسال پرداخت نشد و  طی پیگیری های ســازمان راهداری و همراهی سازمان تامین 
 اجتماعی این موضوع اصالح شد و در حال حاضر مشکل بیمه این رانندگان بر اساس روال قبل اعمال 

می شود.

معاون حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای:

 مشکل بیمه و کرایه رانندگان حل شده است   

رییس اتحادیه گوشت 
سفید  اصفهان مطرح کرد:
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 فخیم زاده »مشت در وقت
 اضافه« را می سازد

عباس بلوندی طراح صحنه سینما این روزها مشغول 
همکاری با مهــدی فخیم زاده در فیلم ســینمایی 
»مشت در وقت اضافه« است. عباس بلوندی طراح 
صحنه، با اشاره به جدیدترین فعالیت های سینمایی 
خود گفت: به تازگی کار روی یک اثر با نام »مشــت 
در وقت اضافه« به کارگردانی »مهدی فخیم زاده« 
را آغاز کرده ام که به احتمال زیاد نام این پروژه تغییر 
می کند. وی ادامه داد: این فیلم یک اثر شهری است 
که در طول روز فیلم برداری می شود. او تاکید کرد: 
برای حضور در چند پروژه سینمایی گفت وگو کرده ام 

که هنوز به توافق نهایی نرسیده ام.

روایت یک بازیگر از مرگ 
همسرش سر سفره افطار

»بیوک میرزایی« بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره به 
خاطره از دست دادن همسرش در ماه رمضان گفت: 
در این ماه مبارک عزیزترین فرد زندگی ام را از دست 
داده ام. یادم نمی رود سر سفره افطار، همسرم که از 
بیماری رنج می برد در همان لحظه افطار از دنیا رفت. 
این اتفاق هرگز از ذهن من پاک نمی شود. خانواده ها 
و فرزندان باید قدر این روزها را بدانند و هرچه بیشتر 

در کنار خانواده و عزیزان شان جمع شوند.

 زوج تبلیغاتی
زوج تئاتری می شوند

»محمد رحمانیان« قرار است در نمایشی که گفته 
شده به زودی در تاالر وحدت روی صحنه می رود و 
هنوز نام و عنوان آن منتشر نشده است، »بهرام رادان« 
را روی صحنه تئاتر ببرد. اگرچه رادان سال گذشته 
پروژه »سی« را در سعدآباد اجرا کرد،  اما این نخستین 
حضورتئاتری به معنای واقعی کلمه است که در آن 
مشارکت می کند. رادان درکنار »بهنوش طباطبایی« 
در این نمایش حاضر می شــود. هر دو بازیگر مدتی 
اســت به عنوان شــمایل تبلیغاتی یــک برندچرم 
فعالیت می کنند و مشخص نیست نقش این برند در 

شکل گیری این زوج هنری چه بوده است!

اینستاگردی

خبر

معرفی مشاهیر مدفون در تخت فوالد در نمایشگاه قرآن

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

»بهاره کیان افشار« درکنار 
سهراب سپهری!

»بهاره کیان افشار« بازیگر زن سینما با انتشار 
عکســی از خودش درکنار »علی قوی تن« از 
حضورش درفیلم »رویای ســهراب« خبرداد. 
رویــای ســهراب، فیلمــی دربــاره زندگی 
سهراب ســپهری اســت که قوی تن به خاطر 
شباهتش به سهراب تصمیم گرفته آن را بسازد.

 معرفی مشاهیر مدفون در 
تخت فوالد در نمایشگاه قرآن

مدیرمجموعــه تاریخــی، فرهنگــی و مذهبی 
تخت فوالد اصفهان اعالم کرد: امســال مجموعه 
تخت فــوالد، حضــوری متفاوت در نمایشــگاه 
بین المللی قــرآن و عتــرت دارد و بــه معرفی 
مشــاهیر و خادمان قرآنی مدفــون در این محل 
می پردازد.»ســیدعلی معرک نــژاد« اظهارکرد: 
تخت فوالد همواره میعادگاه عاشقان درگاه الهی 
بوده است؛ از این رو معرفی مشــاهیر و خادمان 
قرآنی مدفون در آن، در نمایشگاه قرآن که از روز 
پنجم خرداد آغاز شده و تا یازدهم خردادماه ادامه 
دارد، در محل برگزاری نمایشــگاه های اصفهان 
واقع در پل شهرستان در حال برگزاری است. وی 
تصریح کرد: پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن 
و عترت به عنوان بزرگ ترین رویداد قرآنی استان 
از ساعت ۱۶ تا ۲۲ آماده بازدید عالقه مندان است. 
وی با بیان اینکه در لیالی قدر ماه مبارک رمضان 
ویژه برنامه ای در این مجموعه برگزار می شــود، 
افزود: گروه ها و نهادهــای خودجوش مردمی در 
پنج تکیه از تخت فوالد، مراسم معنوی لیالی قدر 
را برگزار خواهند کرد. وی ادامه داد: در کنار ویژه 
برنامه لیالی قدر، رویدادهای جدید و خالقانه از 
جمله تعزیه خوانی متناسب با ایام شهادت حضرت 

علی)ع( برگزار می شود.

در روزهایی که رسانه ملی بیشــتر از همیشه از 
ســریال های فاخر و درجه کیفی A خالی شده  و 
کمدی ســازانی مثل »رضا عطــاران« نیز عطای 
حضور درتلویزیون را به لقای آن بخشــیده اند و 
خبری از ســریال های طنز نیســت، شبکه های 
ســیما پرشــده از مجموعه های غمبــار، درام و 

تراژدی که تنها هنرشان 
اشــک گرفتــن از 
راه  و  مخاطــب 
رفتن روی اعصاب 
اوســت.  روان  و 
خبر شــادی بخش 
این روزهــا، حضور 
چهره هایی است که 

ســال ها بود 

دیدن دوباره شــان در یک قاب، آرزو شــده بود. 
این چهره ها، قرار است کنار یکدیگر قرار بگیرند 
و مجموعه ای تازه بســازند. چهره های شناخته 
شــده ای چون مهران مدیری، پیمــان و مهراب 
قاســم خانی، ژوله و ســیامک انصاری. این خبر 
خوش را امیرمهدی ژوله داد که در اینستاگرامش 
نوشت»خبر آمد خبری در راه است« و تصویری 
دسته جمعی از مهران مدیری، پیمان قاسم خانی 

و سایر چهره ها منتشر کرد. 
این عکس بیش از همــه، از این جهت قابل تامل 
بود که سال هاســت اخباری دربــاره اختالفات 
 شــدید مدیری و پیمان قاســم خانی شــنیده 
می شــود. اختالفاتی کــه پــس از تجربه های 
مشــترکی همچون »پاورچین« و »شــب های 

برره« که به خاطره ای ماندگار تبدیل 
شد، قاســم خانی ها و مدیری از هم 

جدا شــدند و تالش ها برای حل 
اختالفــات هم نتیجــه نداد و 
البته هردوطرف در کمال ادب 
و احترام، ضمــن تایید تلویحی 
این اختالفات، بر عدم تمایل به 

همکاری تاکیــد  می کردند. همین  
موضوع موجب می شود متوجه شویم 

چقدر خبر ژوله جذاب اســت و چه خبر خوشی 
در راه است. 

پیمان قاســم خانی درباره راز موفقیت شان گفته 
بود: »بهترین شوخی هایی که من نوشته ام، مهران 
اجرا و آن را بهتر کرده اســت.« حاال ســال ها از 
آن روزهایی که قاســم خانی بهترین متن هایش 
را می نوشــت و مدیری به بهترین شــکل اجرا و 
کارگردانی می کرد، گذشته است. مدیری دیگر آن 
مدیری دهه 70 و 80 نیست و گفته شده، از دوران 
اوج خودش فاصله گرفته است؛ هرچند هم چنان 
با فاصله زیاد، تک چهره کمدی ایران شــناخته 
می شود )حداقل در روزگاری که رسانه ملی خالی 
از کمدی های وزین، سنگین و جذاب است(. اما به 
هرحال نمی توان منکر شد که قهوه تلخ، ویالی من، 
عطسه، شوخی کردم، درحاشیه و دورهمی، در 
قیاس با دستاوردهای مشترک مدیری 

و قاســم خانی، مثل پاورچین، 
باغ مظفــر،  نقطه چیــن، 
شــب های بــرره و مــرد  
هزارچهره کاریکاتورهایی 

بیش نبودند. 
 »مرتضــی میرباقــری« 
معاون ســیما، به تازگی از 

ساخت سریال طنز ۹0 قســمتی مهران مدیری 
خبر داده و مهران مدیری نیز ایــن خبر را تایید 
کرده اســت؛ مجموعه ای که گفته می شــود در 
تمام این ســال ها بارها و بارها صحبت تولیدش 
تحت عنوان »بــرره ۲ «به میان آمــده، اما رنگ 
واقعیــت به خود نگرفتــه بود. بــرره ۲ آن هم با 
حضور مدیری، ســیامک انصــاری، ژوله، پیمان 
قاسم خانی و ... خبر خوشی است در این روزها که 
ناخوشی از در و دیوار این سرزمین می بارد و رسانه 
 ملــی و خاطراتش هم به افق های دور پیوســته

 است.
 این خبر  را بگذارید کنار ویژه برنامه ای که برای 
جام جهانی تدارک دیده شــده؛ اینکه قرار است 
تاک شــویی با اجرای »محمدرضا گلــزار« نیز 
ساخته و پخش شــود. تعدادی از مجریان جوان 
و محبوب هم قرار است برگردند 
و اجــرا کننــد. اینها همه 
شــنیده هایی شــیرین 
اســت کــه اگــر رنگ 
واقعیت به خود بگیرد، 
مردم دوباره با تلویزیون 
آشــتی خواهنــد کرد؛ 
البته اگر تلویزیون اجازه 
بدهد و این قدر دست به 

خودتخریبی نزند!

الهه زین الدین

برره 2؟ واقعا؟ فوق العاده است. نیســت؟ حداقل یک نســل، خاطره خوبی از ناکجاآبادی به نام »برره« دارند که »مهران مدیری« و تیم 
نویسندگانش آن را وارد طنز نمایشی ایران کردند و حاال خبر می رسد سالطین کمدی قرار است برره 2 را بسازند. 

به بهانه شنیده ها درباره 
بازگشت سالطین کمدی به 

رسانه ملی

این همه 
خوشبختی 

محاله!
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فرزند اکبر، 10- آقای حسین لشــگری فرزند اکبر، 11- آقای حســین لشگری فرزند 
اکبر،12- آقای مهدی رضاپور، 13- آقای حسین لشگری فرزند اکبر، 14- آقای حسین 
لشگری فرزند اکبر همگی به نشانی مجهول المکان، 15- خانم نازنین شیرعلیان فرزند 
رمضانعلی، 16- آقای ســجاد پهلوانی، 17- خانم نازنین شــیرعلیان، 18- آقای سجاد 
پهلوانی، 19- خانم نازنین شیرعلیان، 20- آقای سجاد پهلوانی فرزند رمضانعلی، 21- خانم 
نازنین شیرعلیان همگی به نشانی اصفهان خ مولوی پوریای ولی کوچه شهید کریمی کوچه 
بهجت آبادی کوچه فریدون کوچه شــهید فرزندی ک حمید نبش کوچه شــهید زارعی 
کدپستی 8149884346، 22- آقای سعید علی خاصی حبیب آبادی، 23- آقای سعید علی 
خاصی حبیب آبادی همگی به نشــانی اصفهان خ کاوه خ مدرس کوی شهیدان شفیعی 
کوچه خیام کدپســتی 37341/81489، 24- خانم زهرا پهلوانی به نشانی اصفهان خ آل 
محمد کوچه بوستان 32 نبش کوچه شهید محمودی)کوچه شماره یک(، 25- آقای محمد 
پهلوانی به نشانی اصفهان خ مولوی پوریای ولی کوچه شهید کریمی کوچه بهجت آبادی 
کوچه فریدون کوچه شهید زاری روبروی پالک 5،  26- دفترخانه اسناد رسمی 657 تهران 

به نشانی تهران خیابان کریم خان زند زیر پل کریم خان خ میرزای شیرازی نبش کوچه 
دوم پالک 50 ساختمان 35 کدپستی 1597983519، 27- خانم صدیقه پهلوانی به نشانی 
اصفهان خ مدرس خ پوریای ولی کوچه بهار 7 ک نگارستان بن بست مروارید پالک 283 
منزل بابایی، 28- دفتر اسناد رســمی 192 به نشــانی اصفهان خ هشت بهشت غربی 
ساختمان غزال طبقه ششــم آقای علیرضا مظاهری، 29- آقای سعید علی خاصی، 30- 
آقای سعید علی خاصی حبیب آبادی فرزند هوشنگ، 31- آقای سعید علی خاصی حبیب 
آبادی فرزند هوشنگ، 32- آقای سعید علی خاصی حبیب آبادی فرزند هوشنگ همگی 
به نشــانی اصفهان خ کاوه خ مدرس کوی شــهیدان شــفیعی کوچه خیام کدپســتی 
37341/81489 ، 33- آقای احمد پهلوانی به نشانی اصفهان خ مدرس خ مولوی خ پوریای 
ولی روبروی مسجد ولی عصر دفتر ساختمانی،  امالک سازان پالک یک، 34- خانم ملیحه 
بابایی به نشانی اصفهان خ مولوی خ پوریای ولی کوچه شهید کریمی کوچه بهجت آبادی 
کوچه فریدون کوچه شــهید زاری روبروی پالک 5، 35- خانم زهرا پهلوانی به نشــانی 
اصفهان خ آل محمد کوچه بوستان 32 نبش کوچه شهید محمودی )کوچه شماره یک(، 
36- آقای علی هاشمی یان فرزند حسن به نشانی اســتان اصفهان شهر اصفهان خ آل 
محمد اول فالطوری شــرقی پ 5، 37-  خانم پروانه پهلوانی به نشانی اصفهان خیابان 
مولوی خیابان پوریای ولی کوچه بهار پالک 3 ســمت راســت منزل مرحوم قدیرعلی 
پهلوانی، 38- آقای احمد پهلوانی به نشــانی اصفهان خ مولوی خ پوریای ولی روبروی 
مسجد ولی عصر دفتر ساختمانی امالک ســازان پالک یک، 39- خانم پروانه پهلوانی، 
40- خانم پروانه پهلوانی فرزند رمضانعلی همگی به نشانی اصفهان خ مولوی خ پوریای 
ولی  کوچه بهار 7 پالک 3 سمت راست منزل مرحوم قدیرعلی پهلوانی، 41- خانم ملیحه 
بابایی، 42- آقای محمود پهلوانی همگی به نشانی اصفهان خ مولوی خ پوریای ولی کوچه 
بهجت آبادی کوچه فریدون کوچه شهید فرزندی کوچه حمید نبش کوچه شهید زارعی 
منزل مرحوم رمضان علی پهلوانی، 43- دفتر اســناد رسمی 192 - علیرضا مظاهری به 
نشانی اصفهان خ هشت بهشت غربی ساختمان غزال طبقه ششم آقای علیرضا مظاهری، 
44- آقای سجاد پهلوانی، 45- خانم نازنین شیرعلیان، 46- آ قای سجاد پهلوانی فرزند 
رمضانعلی، 47- خانم نازنین شــیرعلیان، 48- آقای ســجاد پهلوانی، 49- خانم نازنین 
شیرعلیان، 50- خانم نازنین شیرعلیان، 51- آقای سجاد پهلوانی فرزند رمضانعلی همگی 
به نشانی اصفهان خ قدس)طوقچی( خ مصلی خ امامزاده ابراهیم خ علی ابن سهل پشت 
مسجد صاحب الزمان پالک 41 منزل سجاد پهلوانی و نازنین شیرعلیان، 52- خانم زهرا 
پهلوانی به نشانی اصفهان خ آل محمد کوچه بوســتان 32 نبش کوچه شهید محمودی 
)کوچه شماره یک(، 53- آقای رضا پهلوانی به نشــانی اصفهان خ کاوه خ مدرس قدیم 
کوچه شهیدان شفیعی کوچه خیام پالک 37342-81489، 54- خانم نازنین شیرعلیان، 
55- خانم ملیحه بابایی، 56- آقای ســجاد پهلوانی فرزند رمضانعلی همگی به نشــانی 
اصفهان خ مولوی پوریای ولی کوچه بهجت آبادی کوچه فریدون کوچه شــهید فرزندی 
کوچه حمید نبش کوچه شــهید زارعی منزل مرحوم رمضانعلی پهلوانی، 57- دفتر اسناد 
رسمی 192 به نشــانی اصفهان خ بزرگمهر خ هشت بهشــت غربی بین خ ملک و گلزار 
ســاختمان غزال طبقه چهارم آقای علیرضا مظاهری، 58- آقای رضــا پهلوانی فرزند 
رمضانعلی به نشــانی اصفهان خ کاوه فلکه 25 آبان خ مدرس ک شــفیعی کوچه خیام 
کدپستی 8148937341، 59- خانم زهرا پهلوانی فرزند رمضانعلی به نشانی اصفهان خ 
آل محمد کوچه بوستان 32 نبش کوچه شــهید محمودی )کوچه شماره یک ( پالک 1، 
60- آقای احمد پهلوانی فرزند رمضانعلی به نشانی اصفهان خ مدرس خ مولوی خ پوریای 
ولی روبروی مسجد ولی عصر دفتر ساختمانی امالک سازان پالک یک، 61- خانم پروانه 
پهلوانی به نشانی اصفهان خ مولوی پوریای ولی کوچه شهید کریمی کوچه بهجت آبادی 
کوچه فریدون کوچه شــهید زاری روبروی پالک 5، 62- آقــای محمود پهلوانی فرزند 
رمضانعلی، 63- آ قای محمود پهلوانی فرزند رمضانعلی همگی به نشانی اصهفان خ مولوی 
پوریای ولی کوچه شــهید کریمی کوچه بهجت آبادی کوچه فریدون کوچه شهید زاری 
روبروی پالک 5، 64- آقای ســعید علی خاصی حبیب آبادی فرزند هوشنگ به نشانی 
اصفهان خ کاوه خ مدرس کوی شهیدان شفیعی کوچه خیام کدپستی 37341/81489، 
65- خانم زهرا پهلوانی فرزند رمضانعلی به نشانی اصفهان خ آل محمد کوچه بوستان 32 
نبش کوچه شهید محمودی )کوچه شماره یک(، 66- آقای احمد پهلوانی، 67- آقای احمد 
پهلوانی فرزند رمضانعلی همگی به نشــانی اصفهان خ مدرس خ مولوی خ پوریای ولی 
روبروی مسجد ولی عصر دفتر ساختمانی پ 1، 68- خانم ملیحه بابایی به نشانی اصفهان 
خ مولوی خ پوریای ولی کوچه شهید کریمی ک بهجت آبادی ک فریدون ک شهید زاری 

روبروی پالک 5، 69- دفتر اسناد رسمی 192 به نشــانی اصفهان خ بزرگمهر خ هشت 
بهشت غربی حد فاصل ملک و گلزار ساختمان غزال طبقه چهارم آقای علیرضا مظاهری، 
70- آ قای رضا پهلوانی فرزند رمضانعلی به نشانی اصفهان خ مولوی خ پوریای ولی کوچه 
شهید کریمی ک بهجت آبادی ک فریدون ک شهید زاری پ  5، 71- دفتر اسناد رسمی 
192، 72- دفتر اسناد رسمی 192 اصفهان همگی به نشــانی اصفهان خ هشت بهشت 
شرقی ساختمان غزال طبقه ششــم آقای علیرضا مظاهری، 73- آقای محمود پهلوانی 
فرزند رمضانعلی، 74- آقای سعید علی خاص حبیب آبادی فرزند هوشنگ، 75- آقای احمد 
پهلوانی فرزند رمضانعلی، 76- خانم نازنین شــیرعلیان، 77- آقای سجاد پهلوانی فرزند 
رمضانعلی، 78- آقای احمد پهلوانی خوابجانی فرزند رمضانعلی، 79- آقای احمد پهلوانی 
فرزند رمضانعلی همگی به نشــانی اصفهان خ مدرس خ مولوی خ پوریای ولی روبروی 
مسجد ولی عصر دفتر ساختمانی امالک سازان پالک یک، 80- خانم زهرا پهلوانی فرزند 
رمضانعلی به نشانی اصفهان خ آل محمد کوچه بوستان 32 نبش کوچه شهید محمودی) 
کوچه شماره یک(، 81- خانم پروانه پهلوانی فرزند رمضانعلی به نشانی اصفهان خ مولوی 
خ پوریای ولی کوچه بهار 7 پالک 3 سمت راســت منزل مرحوم قدیرعلی پهلوانی، 82- 
آقای رضا پهلوانی فرزند رمضانعلی، 83- آقای رضا پهلوانی، 84- آقای رضا پهلوانی فرزند 
رمضانعلی همگی به نشانی اصفهان خ کاوه فلکه 25  آبان خ مدرس ک شفیعی کوچه خیام 
کدپستی 8148937341، 85- آقای اکبر رضائی فرزند مرتضی به نشانی استان اصفهان 
شهر اصفهان خ کاوه خ غرضی خ نخل کوچه بهار 2 پالک سوم سمت راست طبقه دوم، 
86- آقای احمد پهلوانی به نشــانی اصفهان خ مدرس خ مولوی خ پوریای ولی روبروی 
مسجد ولی عصر دفتر ساختمانی ، 87- خانم فاطمه شــبان فرزند یداله به نشانی استان 
اصفهان شهرستان شاهین شهر ، شاهین شهر عطار فرعی 3 شرقی پالک 54، 88- خانم 
پروانه پهلوانی به نشانی اصفهان خ مولوی پوریای ولی کوچه شهید کریمی کوچه بهجت 
آبادی کوچه فریدون کوچه شهید زاری روبروی پالک 5، 89-  آقای سعید علی خاصی به 
نشــانی اصفهــان خ کاوه خ مدرس کوی شــهیدان شــفیعی کوچه خیام کدپســتی 
37341/81489، 90- خانم زهرا پهلوانی فرزند رمضانعلی، 91- خانم زهرا پهلوانی فرزند 
رمضانعلی همگی به نشانی اصفهان خ آل محمد کوچه بوســتان 32 نبش کوچه شهید 
محمودی)کوچه شــماره یک(، 92- خانم ملیحه بابایی به نشــانی اصفهان خ مولوی خ 
پوریای ولی کوچه شهید کریمی کوچه بهجت آبادی کوچه فریدون کوچه شهید زاری پ 
5، 93- آقای محمود پهلوانی به نشانی اصفهان خ مولوی پوریای ولی کوچه شهید کریمی 
کوچه بهجت آبادی کوچه فریدون کوچه شــهید زاری روبروی پالک 5، 94- خانم زهرا 
پهلوانی فرزند رمضانعلی به نشــانی اصفهان خ آل محمد کوچه بوستان 32 نبش کوچه 
شهید محمودی )کوچه شماره یک( منزل اول، 95- آقای سعید علی خاصی حبیب آبادی 
فرزند هوشنگ به نشانی اصفهان خ کاوه خ مدرس فلکه 25 آبان کوچه شهیدان شفیعی 
کوچه خیــام پالک 81 کدپســتی 81489/37342، 96- آقای محمــود پهلوانی فرزند 
رمضانعلی به نشانی اصفهان خ مولوی کوچه شــهید کریمی کوچه بهجت  آبادی کوچه 
فریدون کوچه شــهید زاری روبروی پالک 5، 97- خانم ملیحه بابایی، 98  خانم ملیحه 
بابایی همگی به نشــانی اصفهان خ مولوی خ پوریای ولی کوچــه بهجت  آبادی کوچه 
فریدون کوچه شهید فرزندی ک حمید نبش کوچه شهید زارعی کدپستی 8149884346، 
99- خانم پروانه پهلوانی فرزند رمضانعلی، 100- خانم پروانه پهلوانی فرزند رمضانعلی 
همگی به نشانی اصفهان خ مولوی پوریای ولی کوچه بهار 7 پالک 3 سمت راست منزل 
مرحوم قدیرعلی پهلوانی، 101- دفتر اسناد رسمی 192 به نشانی اصفهان خ هشت بهشت 
غربی ساختمان غزال طبقه چهارم آقای علیرضا مظاهری، 102- آ قای محمدرضا امین 
الرعایائی فرزند محمد علی به نشانی اصفهان خ آل محمد بوستان 32 )شهید محمودی( 
منزل پنجم سمت چپ طبقه همکف، 103- دفتر اسناد رسمی 192 به نشانی اصفهان خ 
هشت بهشت غربی بین ملک و گلزار ســاختمان غزال طبقه چهارم دفترخانه 192 اسناد 
رسمی ســردفتر علیرضا مظاهری، 104- آقای جالل علی نقیان فرزند حجت به نشانی 
اســتان اصفهان شــهر اصفهان چهار راه عالمه امینی خ کوثر مجتمع غدیر فرهنگیان، 
105- خانم پروانه پهلوانی فرزند رمضانعلی به نشــانی اصفهان خ مولوی خ پوریای ولی 
کوچه شهید کریمی کوچه بهجت آبادی کوچه فریدون کوچه شهید زاری روبروی پالک 
5، 106- خانم سمیه عزیزی علویجه فرزند ایرج، 107- آقای سید مسعود موسوی اصل 
فرزند سید جواد، 108- آقای سید علی بنی  هاشــمی فرزند سید عبدا... همگی به نشانی 
مجهول المکان، 109- خانم زهرا پهلوانی فرزند رمضانعلی به نشانی اصفهان خ آل محمد 
کوچــه بوســتان 32 نبش کوچه شــهید محمــودی )کوچه شــماره یک( کدپســتی 

8193697895، 110- آ قای حسین لشــگری فرزند اکبر ، 111- آقای حسین لشگری 
فرزند اکبر به نشانی مجهول المکان، 112- آقای رضا پهلوانی فرزند رمضانعلی به نشانی 
اصفهان خ کاوه فلکه 25 آبان خ مدرس ک شفیعی کوچه خیام کدپستی 8148937341، 
113- آقای رحمت اله حدیدی فرزند قدرت اله به نشانی اصفهان خ آل محمد بوستان 32 
پالک 202، 114- آقای سجاد پهلوانی فرزند رمضانعلی، 15- آقای محمود پهلوانی فرزند 
رمضانعلی همگی به نشــانی اصفهان خ مولوی پوریای ولی کوچه بهجت آبادی کوچه 
فریدون کوچه شهید فرزندی ک حمید نبش کوچه شهید زارعی کدپستی 8149884346، 
116- دفتر اسناد رسمی 192 به نشــانی اصفهان خ بزرگمهر خ هشت بهشت غربی حد 
فاصل خ ملک و خ گلزار ساختمان غزال روبرو پست بانک طبقه چهارم، 117- آقای اکبر 
رضائی فرزند مرتضی به نشانی اصفهان خ کاوه خ غرضی خ نخل بهار 2 پ 2 دوم شمالی 
درب حیاط کدپستی 8196359914، خواســته ها: ابطال سند رسمی)موضوع سند ملک 
است( گردشکار: دادگاه از توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به انشاء رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقایان و خانمها غالمرضا 
خادم الفقراء، مریم حاجیان، مینا اکبریان، زینت صادقی، ناهید رسولیان، سید اکبر حسینی 
راشد، ملیحه شریعتی، حبیب احمدی، احمد گرگابی  و سیروس بختیاری به طرفیت آقایان 
و خانمها رضا، احمد، زهرا، پروانه، سجاد شــهرت همگی پهلوانی، ملیحه بابایی و نازنین 
شیرعلیان ورثه مرحوم رمضانعلی پهلوانی و آقایان محمود پهلوانی، سعید علی خاصی و 
حسین لشگری و دفترخانه 192 اصفهان به خواسته ابطال سند رسمی شماره 10965 مورخ 
88/12/11 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی 192 اصفهان به انضمام خسارات دادرسی 
نظر به اینکه به نسبت سهم االرث رضا پهلوانی به موجب دادنامه قطعی شماره 96-729 
مورخ 96/5/21 صادره از شعبه 11 حقوقی اصفهان و نسبت به سهم االرث ملیحه بابائی 
به موجب دادنامه قطعی شــماره 1103-94 مورخ 94/7/12 صادره از شعبه اول حقوقی 
اصفهان قباًل حکم به ابطال ســند رسمی مزبور صادر شده اســت لذا دعوی واجد اعتبار 
مختومه بوده و نسبت به محمود پهلوانی به لحاظ فوت نامبرده قبل از رمضانعلی پهلوانی و 
عدم توجه دعوا به نامبرده و عدم قابلیت استماع دعوا به طرفیت متوفی مستندا به بندهای 
4 و 6 ماده 84 و ماده 2 قانون آ ئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان ها صادر و اعالم 
می گردد و نسبت به سهم االرث سایر ورثه مرحوم رمضانعلی پهلوانی نظر به این که اواًل 
رمضانعلی پهلوانی 77/9/5 فوت کرده ولی سند انتقال به وکالت از مشارالیه 88/12/11 
تنظیم شــده ثانیًا به موجب هیچ یک از وکالت نامه ها از جمله وکالت نامه مندرج در سند 
شماره 15059 مورخ 88/10/1 دفترخانه 657 تهران و نیز وکالت نامه های ابرازی سردفتر 
اسناد رسمی شماره 192 اصفهان به پیوست الیحه شــماره 142022 مورخ 97/2/2 به 
شــماره اســناد 69573 مورخ 86/10/1 دفترخانه 62 اصفهان و 442 مورخ 88/7/27 
دفترخانه 254 تهران و 4311-76/10/18 دفترخانه 467 تهران آقای سعید علی خاصی 
که به عنوان فروشنده سند انتقال را امضا کرده است ذی سمت در انتقال مالکیت مرحوم 
رمضان علی پهلوانی نبوده است لذا دفترخانه اسناد رسمی 192 اصفهان بدون انجام مراحل 
قانونی احراز سمت وکیل فروشنده اقدام به تنظیم سند رسمی مزبور نموده و دادگاه مستندا 
 بــه مــواد 247 و 663 و 678 قانون مدنــی و 71 قانون دفاتر اســناد رســمی و کانون

 سردفتران و دفتریاران حکم بر ابطال سند رسمی انتقال 10965 مورخ 88/12/11 به نسبت 
سهم االرث ســایر ورثه به غیر از ملیحه بابایی و رضا پهلوانی والزام سعید علی خاصی به 
پرداخت جمعًا 14/861/000 ریال خسارت دادرسی در حق خواهان ها به صورت بالسویه 
 صــادر و اعالم مــی نمایــد. در خصــوص دعوی آقــای ســید اکبر حســینی علیه 
آقای حسین دلیگانی و دعوی خانم زینت صادقی علیه آقای اکبر رضایی و دعوی خانم مینا 
اکبریان علیه خانم فاطمه شبان و آقای مهدی رضاپور و دعوی خانم ناهید رسولیان علیه 
آقایان رحمت اله حدیدی، جالل علی نقیان، سید مسعود موسوی اصل، سعید عزیزی و 
سید علی بنی هاشمی، سیروس بختیاری علیه آقای علی هاشمیان و دعوی مریم حاجیان 
 علیه آقای محمدرضا امین الرعایا به خواســته فوق دادگاه به لحــاظ عدم توجه دعوا به 
خواندگان مســتندا به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانها را 
نسبت به  خواندگان اخیرالذکر صادر و اعالم می نماید رای صادره نسبت به زهرا پهلوانی، 
حسین لشگری، نازنین شیرعلیان و پروانه پهلوانی رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس ازآن قابل تجدیدنظردر 
دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد و نسبت به سایران حضوری و ظرف بیست روز 
 پــس ازابــالغ قابــل تجدیدنظــردر دادگاه تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشــد. 

م الف:3217 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 2906 کلمه، 29 کادر( 
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فناوری برای مشکل زباله های پالستیکی چه برنامه ای 
دارد؟

تکنولوژیپیشنهاد سردبیر:

ظاهر واقعی گلکسی اس 10 
فاش شد

به تازگی تصویری در فضای مجازی منتشــر 
شده که ادعا می شود مربوط به پرچمدار جدید 
سامســونگ یعنی »گلکســی اس 10« است.
سامسونگ در ســال جاری دو گوشی گلکسی 
اس 9 و اس 9 پالس را معرفی کرد که از لحاظ 
ظاهری تنها چینش دوربین ها نسبت به نسل 
قبل متفاوت و فقط از لحاظ سخت افزای ارتقا 
پیدا کرده بود؛ اما بــه تازگی ویدئویی در فضای 
مجازی منتشر شــده که ادعا می شود مربوط به 
پرچمدار جدید سامسونگ است. اگرچه تصویر 
منتشر شده از کیفیت باالیی برخوردار نیست اما 
با مشاهده آن به خوبی می توان به صفحه نمایش 
کامال بدون حاشــیه و ظاهر لبه پایینی گوشی 

جدید سامسونگ پی برد.

 تاریخ رونمایی از پرچمدار 
»Mi 8 شیائومی« اعالم شد

شرکت شیائومی با انتشار پوستری، تاریخ دقیق 
برگزاری رویداد جدید خود را اعالم کرد که در 
آن از پرچمدار جدیدش به نام Mi 8 رونمایی 

می کند. این شــرکت قصد دارد در تاریخ دهم 
خرداد از پرچمدار جدیدش به نام Mi 8 رونمایی 
کند. مدیرعامل این شرکت نیز اعالم کرده بود، 
در رویداد جدیــد قصد معرفی چند دســتگاه 
جدید را دارد. در برخی از گزارش ها آورده شده 
که شیائومی می خواهد درکنار Mi 8 از گوشی 
دیگری به نــام Mi 7 و همچنین از دســتبند 
هوشمند تازه اش تحت عنوان Mi Band 3  نیز 

رونمایی کند.

اسپیکر هوشمند گوگل گوی 
رقابت را از آمازون ربود

براساس گزارش های منتشــر شده از موسسه 
تحقیقاتی کانالیز، عرضه اسپیکرهای هوشمند 
گوگل موســوم به »گوگل هوم« در نخستین 
فصل از ســال جاری ۲01۸ میالدی، بســیار 
بیشتر و موفقیت آمیزتر از رقیب قدرتمند خود 
یعنی اسپیکرهای  هوشمند »آمازون اکو« بوده 
است. آمازون که نخستین بار در سال ۲01۵ از 

اسپیکر هوشمند اکوی خود رونمایی کرد حاال 
در سه ماهه آغازین سال جاری ۲01۸ میالدی 
از رقیب دیرینــه و قدرتمند خود یعنی گوگل 

عقب افتاده است. 
شــرکت های آمازون، علی بابا و شیائومی به 
ترتیب در جایگاه دوم، سوم و چهارم فهرست 
پرفروش ترین اســپیکرهای هوشمند جهان 

جای گرفته اند.

iPhone 6 بیشتر از مدل های 
قبلی خم می شود!

اسناد درونی اپل که به تازگی فاش شده  است، 
)توسط قاضی Lucy Koh ( به عنوان بخشی 
از طرح دعوی جاری علیه اپل درمورد شکست 
تاچ اسکرین آیفون ها در اثر خم شدگی، نشان 

می دهند، اپل از قبل می دانسته که گوشی های 
iPhone 6 و ۶Plus بیــش از مدل هــای 
قدیمی تر خود خم می شوند. تست های داخلی 
اپل نشــان می دادند که آیفــون ۶ حدود ۳٫۳ 
برابر بیــش از آیفون ۵S توانایی خم شــدگی 

داشته است. 
همچنین مدل پالس آیفون ۶ کــه بزرگ تر از 
مدل اصلی است نیز ۷٫۲ برابر بیش از ۵S خم 

می شود.

اخبار 

مدیرعامل زیرساخت خبر داد:
 نرخ مکالمات بین الملل 

کاهش می یابد
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، از کاهش 
نرخ مکالمات بیــن الملل از طریــق دو صفر، در 
صورت آزادسازی ارائه این خدمات در کشور خبر 
داد. دکتر »صادق عباسی شاهکو« اظهار داشت: تا 
پایان نیمه اول امسال، موضوع رفع انحصار شرکت 
ارتباطات زیرســاخت از ارائــه خدمات مکالمات 
بین الملل اجرایی می شــود و شــرکت های ارائه 
دهنده خدمات تلفــن و اپراتورها مــی توانند به 

صورت مســتقیم در این حوزه ورود کنند. اگرچه 
مکالمات بین الملل از طریق دو صفر و خط تلفن 
در کل دنیا کاهش پیدا کرده و کاربران به ســمت 
 استفاده از ابزارهای پیام رسان برای مکالمه می روند 
اما جبران این کاهش درآمد از محل های دیگر ارائه 

خدمات ممکن است.

هزینه  ۶ تریلیون دالری جرایم 
سایبری تا سه سال دیگر

صنعت امنیت سایبری نشان می دهد، هزینه های 
خسارت جهانی در ســال ۲01۷ به بیش از پنج 
میلیارد دالر برســد. این رقم نسبت به رقم ۳۲۵ 

میلیون دالر در سال ۲01۵ افزایش یافته و حمالت 
سایبری تا سال ۲0۲0 به میزان چهار برابر افزایش 
می یابد. هزینه های جرایم سایبری تا سال ۲0۲1 
به ۶ تریلیون دالر می رســد، جوامع ســایبری و 
رســانه های بزرگ تا حد زیادی بر این پیش بینی 
واقف اند که آسیب ها و جرایم سایبری از ۳ تریلیون 
دالر در سال ۲01۵ به ســاالنه ۶ تریلیون دالر در 

سال ۲0۲1 خواهد رسید. 
این امر نشــان دهنده بزرگ تریــن انتقال ثروت 
اقتصادی در تاریخ اســت که انگیزه های نوآوری 
و ســرمایه گذاری را بــه مخاطــره می انــدازد 
 و از تجــارت جهانــی مــواد مخدر ســودآورتر

 خواهد بود.

عزم وزارت ارتباطات برای 
افزایش امنیت کاربران

وزیر ارتباطات با انتشار پستی در صفحه شخصی 
خود در توئیتر، از تصمیم ایــن وزارتخانه برای به 

نتیجه رساندن الیحه حفاظت از داده ها خبر داد. 
»محمدجواد آذری جهرمی« با انتشــار پســتی 
در صفحــه شــخصی خــود در توئیتــر ضمن 
اســتقبال از تصویب قانــون جامــع حفاظت از 
 داده ها در اتحادیه اروپا، از عــزم و تصمیم جدی

 این وزارتخانه بــرای به نتیجه رســاندن الیحه  
محافظت از داده ها و افزایش امنیت کاربران  طی 

ماه های آینده خبر داد.

شــرکت آمریکایی راکت لب )Rocket Lab( برنامه ریزی کرده است که موشــک کوچک خود موسوم به »الکترون« 
)Electron( را در تاریخی بین ۲۳ ژوئن تا شش ژوئیه به فضا پرتاب کند. این موشک حاوی یک ماهواره تحقیقاتی است 
که به کاوشگر موشک کمک می کند تا سریع تر به زمین بازگردد. این موشک تاکنون دو پرتاب موفقیت آمیز داشته است و 
این، سومین پرتاب الکترون است.در تاریخ )۴ مرداد(، موشک بدون سرنشین »الکترون« به فضا پرتاب شد و طبق آمارهای 
رسمی، ظرف سه دقیقه به ارتفاع 100 کیلومتری رسید. حال سومین پرتاب این موشک در حال انجام برنامه ریزی های 

نهایی است. این موشک پروازهای بیشتری را در سال ۲019 میالدی انجام خواهد داد.

 اعالم تاریخ 
پرتاب نخستین 
موشک تجاری

ضا
ف

جهت دقیق قبله را مشخص کنید !

مغز انسان چگونه ۶ برابر بزرگ تر از حد انتظار رشدکرده است؟
مغز انسان به دلیل افزایش پیچیدگی های متقابل بین انسان ها، بیش از حد انتظار رشد کرده است. 

Andy Gard�( »و »اندی گاردنر )Mauricio Gonzalez�Forero( »موریکیو گونزالس فوررو«
ner( از دانشگاه سنت اندروز )University of St Andrews( اسکاتلند در یک مطالعه جدید اظهار 
داشتند، علت اینکه چرا مغز انسان شــش برابر بزرگ تر از حد انتظار رشد کرده است را دریافته اند. مغز 
انسان از ۲0 درصد انرژی مورد نیاز بدن استفاده می کند. داده های کامپیوتری نشان دادند که ۶0 درصد 
رشد مغز هر فرد به تقابل آن فرد با پیرامونش و ۳0 درصد آن به همکاری با دیگران  و آن 10 درصد باقی 
مانده نیز به رقابت فرد با دیگران بستگی دارد. داده ها نشان داد، همکاری با دیگران با کاهش اندازه مغز 
مرتبط است؛ زیرا به افراد اجازه می دهد به کاردانی یکدیگر اعتماد کنند و با رشد مغزهای کوچک تر انرژی 

را ذخیره سازند. همچنین مطالبات اجتماعی منجر به افزایش اندازه مغز انسان نشد.

فناوری برای مشکل زباله های پالستیکی چه برنامه ای دارد؟
پیش بینی می شود تا سال ۲0۵0 تعداد قطعات پالستیکی در دریا، بیش از تعداد ماهی ها باشد و حتی قطعات 
کوچک پالستیکی میان یخ های قطب شمال و زمین های کشاورزی پیدا شود. بازیافت پالستیک ها می تواند 
راه حلی کاربردی تر و با تبعات منفی کمتر برای زمین باشــد. دانشمندان ژاپنی نوعی باکتری در رسوبات به 
جا مانده از بطری قابل بازیافتی یافتند که می تواند پالســتیک نوع پی ای تــی )PET( را هضم کند. این نوع 
پالستیک در واقع پالستیک به کار رفته در بطری های نوشیدنی است. در واقع این فعالیت با ترشح آنزیمی به 
نام آنزیم ایدیونالساکینسیس انجام می شود که سرعت واکنش های شیمیایی را افزایش می دهد. در نهایت 
این آنزیم مولکول های کوچک تری باقی می گذارد که باکتری آنها را جذب و از کربن آنها به عنوان منبع تغذیه 
استفاده می کند. گرچه برخی دیگر از آنزیم های باکتریایی نیز قابلیت تجزیه پلیمرها را دارند، سرعت و قابلیت 

تجزیه این آنزیم بیشتر است و قابلیت استفاده برای تجزیه زیستی پالستیک ها را دارد.

یکــی از اســتارت آپ ها موفــق بــه 
طراحــی و راه اندازی ســایتی شــده 
اســت کــه در آن می توانیــد اطالعات 
 مربــوط بــه کالس هــای هنــری را

 پیدا کنید.
اختراعــات روزمــره جوانــان نخبه در 
شرکت های دانش بنیان و طرح های مبتنی 
بر دانش است که رشد و پیشرفت کشور را 

رقم می زند.
با معرفی این محصوالت دانــش بنیان و 
معرفی این شرکت های داخلی سعی بر این 
 داریم به پیشرفت و تشویق طراحان ایرانی

 کمک کنیم.
یاد گرفتن یــک خالقیت جدیــد برای 
همه ما مهم اســت، اما گاه به دلیل نبود 

 وقت یا آگاهی نداشــتن از زمان و مکان
 برگــزاری کالس هــا نمی توانیــم هنر 
جدیــدی را یــاد بگیریم؛ اما بــه تازگی 
 یکی از اســتارت آپ ها موفق به طراحی
 ســایتی شــده اســت کــه در آن 

می توانیــد هنر مورد عالقه خــود را پیدا 
کنیــد و در قالــب کارگاه هــای کوتاه 
غیرتخصصــی و  تخصصــی   مــدت، 

 آن را دنبال کنید.
 برگزاری کالس هــای هنری در 

سایت های دانش بنیان
در ایــن ســایت تمــام حوزه هــای 
هنری موســیقی، ســینما، نقاشــی، 
گرافیــک و غیــره وجــود دارد و برای 
شــرکت در کالس ها تنها کافی اســت 
 روی موضــوع مــورد نظر خــود کلیک

 کنید.
در این سایت تمام اساتید خبره و صاحب 
نام هنری حضور دارند و عنوان کالس های 
آنها و میزان شهریه شــان مشخص شده 
اســت. برای شــرکت در کالس های آنان 
کار ســختی نداریــد؛ بلکه تنهــا کافی 
اســت موضوع مورد نظر را انتخاب کرده 
 و شــهریه را بپردازید، ســپس به کالس 

خود بروید.

به همت  مخترعان ایرانی؛

با استارت آپ ها به راحتی اوقات فراغت خود را پر کنید

ترفند

عکس  روز

تولید ساعت هوشمند با دو 
نمایشگر و ۳0 روز عمر باتری

این ساعت که TicWatch Pro نام دارد، دارای 
یک نمایشــگر OLED دایره ای استاندارد و یک 

نمایشگر ال سی دی FSTN است.

 اگر نســبت به دقیق بودن جهت قبله منزل یا محل کار خود مشکوک هستید، فردا دوشنبه 7 
خردادماه، فرصت مناسبی برای قبله یابی دقیق است.قبل از آن بهتر است واقعیتی را بدانید و  آن اینکه 

قبله یابی در بسیاری از بناهای ایران با دقت انجام نشده است.

 علت این است که معموال از قبله نماهای مغناطیسی نه چندان باکیفیت یا در شرایطی غیراستاندارد برای تعیین جهت 
قبله استفاده می شود. 

مثال فردی که قطب نمــا یا قبله نمای مغناطیســی را در دســت دارد، در شــرایطی بــا فاصله نزدیک نســبت به 
وســایل آهنــی بــزرگ نظیــر خــودرو، دِر پارکینــگ، خطــوط بــرق فشــار قوی یــا گوشــی تلفــن همراه 
 جهت یابــی را انجــام می دهــد و نتیجــه این می شــود کــه گاهی جهــت قبله بــا درصــد قابل توجهــی خطا

 تعیین می شود.
اما فردا دوشنبه ۷ خردادماه و همین طور دوشنبه ۲۵ تیرماه 9۷ کافی است از یک شاخص عمود بر سطح زمین یا یک 

شاقول برای تعیین دقیق قبله استفاده کنید.
خورشید در این دو روز از سال در لحظه ظهر شرعی مکه، درست باالی ســر ناظران در وسط آسمان در موقعیتی که 
در دانش نجوم به آن »سمت الرأس« یا »سرسو« می گویند قرار می گیرد. به این ترتیب در این لحظه خانه کعبه هیچ 
سایه ای نخواهد داشت؛ در این حالت تمام ســاکنان زمین که زمانی از روز را سپری می کنند و خورشید را در آسمان 

می بینند اگر رو به آفتاب باشند رو به قبله نیز خواهند بود.

یک شاخص مهیا کنید
 برای کشــور ایران که نســبت به کشــورهای آمریکایی، اروپایی و خــاور دور از نظر جغرافیایی فاصلــه نزدیکی با 
 شــبه جزیره عربستان و شــهر مکه دارد، تشــخیص موقعیت دقیق خورشــید در لحظه ظهر شــرعی مکه اندکی 
 دشوار است؛ زیرا ما نیز کماکان خورشید را نزدیک به وسط آسمان می بینیم. از این رو بهتر است از سایه یک شاخص 

کمک بگیریم.
برای قبله یابــی به این ترتیــب باید عمل کرد کــه فردا دوشــنبه هفتم خرداد، یــک قطعه چوب، میلــه، ماژیک 

یا هر چیز مشــابه دیگــری را که بتواند به صــورت عمودی روی زمیــن قرار گیــرد را زیر تابش آفتاب قــرار داد و 
رأس ســاعت ۴۸ و 1۳ دقیقــه به وقت ایــران )مطابق با لحظــه ظهر شــرعی در مکه(، جهتی که درســت خالف 
جهت ســایه قرار دارد را به عنوان جهت دقیــق قبله محل خــود در نظر گرفت. اگر دوشــنبه هوا ابــری بود یا به 
 هر دلیــل دیگری نتوانســتید این کار را انجــام دهید، می توانیــد همین کار را ســاعت ۵۷ و 1۳ دقیقه دوشــنبه

 ۲۵ تیر نیز انجام دهید.
در پایان الزم به ذکر است که تابش عمودی آفتاب بر شــهر مکه در دو روز سال خاص این شهر نیست و تمام مناطق 
زمین که روی کره جغرافیایی بین مدار رأس السرطان و رأس الَجدی واقع شده اند، پدیده تابش عمودی خورشید در 
لحظه ظهر شــرعی به افق خود را در دو روز از سال تجربه می کنند. جالب اســت بدانید آفتاب در روز اول فروردین و 
همین طور روز اول مهر در لحظه ظهر شرعی روی نقطه سرسوی آسمان مناطقی از کره زمین قرار می گیرد که روی 
 خط اســتوا قرار دارند. از آنجا که ایران باالتر از مدار رأس السرطان اســت، این وضعیت برای هیچ نقطه ای در ایران

 ایجاد نمی شود.
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شهردار زرین شهر:
عمده بار بدهی بر دوش 
پروژه های نیمه تمام است

شهردار زرین شهر گفت:  باید   زرین شهر
توجه داشت در بودجه ۹۷ شهرداری زرین شهر 
پروژه جدیدی تعریف نشده؛ اما با توجه به اهمیت 
حفظ آثار کهــن باقی مانده در زرین شــهر، در 
بودجه شهرداری، اعتباراتی برای احیای دو بنای 
تاریخــی کبوترخانه باغ برجی ریــز و همچنین 
مسجد صباحی در نظر گرفته شد تا بتوانیم این اثر 
زیبــا را مرمت و حفــظ کنیم.  میثــم محمدی 
افزود:مرمــت و احیــای بناهــای فاخری چون 
کبوترخانه باغ برجی ریز و مســجد صباحی به 
منظور توسعه زیرساخت های گردشگری زرین 
شــهر به اجرا درخواهد آمد که خود باعث خلق 

درآمدهای پایدار شهری می شود. 

نماینده اردستان در مجلس مطرح کرد:
فشار نمایندگان اصفهان برای 
رسیدگی به وضعیت آب استان

نماینــده مردم اردســتان در   اردستان
مجلس گفت: برای اینکه فشاری به هیئت رییسه 
مجلس آورده شود، مسئله استعفای دسته جمعی 
نمایندگان اصفهان مطرح شد تا در خصوص مسئله 

آب استان تصمیم جدی گرفته شود.
حجت االســام ســید صادق طباطبایی نژاد در 
 نشســت خبری خــود اظهــار کــرد: بعضی از 
جابه جایی مدیران در سطح شهرستان روال اداری 

دارد که در وقت خود انجام می شود.
وی در خصوص مطرح شــدن اســتعفای دسته 
جمعی نمایندگان اصفهان که در رسانه ها مطرح 
بود، افزود: برای اینکه فشــاری به هیئت رییسه 
مجلس آورده شود این مسئله مطرح شد. نماینده 
مردم اردستان در خصوص تعرفه مصرف انرژی در 
شهرستان اردستان گفت: با توجه به اینکه بخشی 
از شهرستان اردستان کوهستانی بوده و در زمستان 
مصرف گاز بی رویه باال مــی رود، برای کم کردن 
تعرفه این بخش از شهرستان پیگیری هایی انجام 

شده که تا کنون نتیجه ای حاصل نشده است.

چهره ها

فشار نمایندگان اصفهان برای رسیدگی به وضعیت آب استان

پیشنهاد سردبیر:

بامسئوالن

نماینده کامیون داران ورزنه:
مسئوالن پاسخی به اعتصاب 

نداده اند
نماینده کامیون داران شهر  ورزنه

ورزنه گفت: کامیون داران به افزایش قیمت لوازم 
یدکی، الستیک، حق بیمه رانندگان در سال های 
اخیر و پایین بودن نرخ کرایه نسبت به افزایش 
تورم گله مند هســتند و در عین حال به دنبال 
دردسر نبوده و اجازه نمی دهند کسی از تجمعات 
سوء استفاده کند. محمد اصغری از حدود 300 
کامیون دار در شهر ورزنه خبر داد و اظهار کرد: 
زمانی که خشکسالی به منطقه شرق پا گذاشت 
و معیشت مردم تنگ شد، برخی از خانوارها به 
دنبال خرید کامیون برآمدند تا بتوانند زندگی را 
با لقمه حال اداره کننــد و این در حالی بود که 
شبانه روز کار کردند تا قســط خرید کامیون و 

بدهی ها را پرداخت کنند.
نماینده کامیون داران شهر ورزنه با اشاره به اینکه 
تاکنون مسئولی پاسخی به این اعتصاب آرام را 
نداده است، افزود: کامیون داران به دنبال دردسر 
نبوده و اجــازه نمی دهند کســی از این تجمع 
سوء اســتفاده کند و ما حتی اجازه نمی دهیم 
کسی غیر از کامیون داران به جمع ما بیاید ولی 
مسئوالن باید در این رابطه پاسخی کامل بدهند 
 و مشکات این قشــر را به خوبی رصد کرده و 

راه حلی ارائه کنند.

مدیر جهاد کشاورزی نطنز اعالم کرد:
خسارت ۱۰ میلیارد ریالی 

سیالب به قنوات نطنز
مدیر جهاد کشاورزی نطنز   نطنز
گفت: سیاب بیش از یک میلیارد ریال به قنوات 

روستاهای نطنز خسارت وارد کرده است.
عبدالرضا مهدی بادی اظهار کــرد: باران های 
سیابی روزهای اخیر باعث روان شدن سیاب 
و حمل گل و الی در مسیل ها و در نهایت باعث 
تخریب، ریزش میله چاه ها و مســدود کردن 
قنوات شده است. وی گفت: جاری شدن سیاب 
در چند هفته گذشــته در مناطق روســتایی 
شهرستان نطنز به ۲۵ رشته قنات خسارت وارد 
کرده است. مدیر جهاد کشــاورزی نطنز افزود: 
برخی از قنوات روســتاهای ابیانه، طار و جزن 
بر اثر جاری شدن سیاب به طور کامل مسدود 
شده است که عملیات بازگشایی آنها به زودی 

آغاز می شود.

بحران آب فراگیر شــده اســت. گالیه ها، 
انتقادات، توصیه ها و پیشــنهادات از پشت 
میزهای مدیریتی و درهای بسته به تریبون 
نمازجمعه هم کشیده شــده است؛  هرچند 
در هفتــه ای که گذشــت، ائمــه جمعه در 
شهرســتان ها، به موضوعات مختلف روز از 

جمله برجام هم پرداختند.
یکی از موضوعات روز و مهم »آب« اســت. کمبود 
آب که در شهرســتان های اصفهان نیز تبدیل به 
معضل شــده و باعث شــده تا روحانیت نیز همراه 
مسئوالن دغدغه بی آبی و مشکات ناشی از آن را 
داشته باشــند و این دغدغه را از تریبون نمازجمعه 
اعام کنند. این هفته حجت االسام باقریان، امام 
جمعه زرین شــهر یکی از ائمــه جماعاتی بود که 
بخشــی از خطبه های خود را به مسئله بحران آب 

اختصاص داد.
 امام جمعه زرین شهر گفت: »یکی از سخت ترین 
شغل ها، همین شــغل تریبون داری است و اگر ما 
مباحثی را در نماز جمعه مطرح می کنیم به خاطر 
مردم بوده و عدم اعام  برخی موارد را ظلم به مردم 
می دانیم. باید گفت اگر بحث آب را مطرح کردیم 
منظورمان این نبــوده که به کجاهــا آب بدهند و 
 به کجا آب ندهنــد بلکه مباحث مــا کلی و کان

 است«.
حجت االســام قاســم باقریان گفت: ما در مورد 
مدیریت آب بحث داریم؛ چراکه امروز در استان  یک 
اراده خوبی تحقق یافته و از استاندار گرفته تا مجمع 
نمایندگان همه نســبت به  موضوع آب حساسیت 
دارند حتی در این خصوص ریسک هایی هم برای 
بارور کردن ابرهــا پذیرفته اند؛ امــا همواره تاکید 
کردیم که معیشت کشاورز، حفظ درختان موجود و 
آب شرب مردم  از خطوط قرمز ما بوده که باید مورد 

توجه قرار گیرد.
باقریان تصریح کرد: امروز نسبت به قطع آب شرب 
مردم در برخــی محات  گایه هایــی وجود دارد 

که باید مــورد توجه همه 
مسئوالن امر قرار گیرید و 
نباید فراموش کرد که حل 
برخی موضوعات مربوط به 
آب شرب، نیازمند اتحاد و 
همدلی و تشــکیل ستاد 
بحران اســت. باید توجه 
داشت در خصوص مسائل 

آب، فقط اداره آب مسئول نیست بلکه همه باید به 
میدان بیایند و این پذیرفته نیســت که قطعی آب 
در برخی محات در ایام رمضان مشکل برای مردم 
ایجاد کند؛ البته خود مردم هم باید با پیش بینی های 
الزم مانند نصب مخازن ذخیره آب  اقدامات الزم را 

انجام می دادند.
امام جمعه زرین شهر با اشاره به  تشکیل اتاق بحران 
ادامه داد: قبل از بحران و ایجاد دردسر برای مردم، 
چاره اندیشــی کنیم . در شــهر باید نقاطی تعیین 
شــود تا در صورت قطعی آب مردم بتوانند از آنجا 
آب شرب مورد نیاز را تهیه کنند؛ همچنین برخی 
ادارات کارهای خود را تعطیــل کنند و به فکر آب 
شــرب مردم ورفع مشــکات  آن باشــند؛ چراکه 

در برنامه ریزی های هیچ 
آینــده نگــری و مقابله 
با بحران وجــود ندارد و 
این یــک ضعــف بزرگ 

وراهبردی است.
حجت االســام حســن 
صفــرزاده تهرانــی، امام 
جمعه شهر زاینده رود هم 
در شورای اداری شهرستان با تبیین وضعیت آب در 
کشور، به خصوص در اســتان اصفهان و شهرستان 
لنجان گفت: وضعیت اقلیمی ایران با کم آبی مواجه 
است و ۸۵درصد مساحت کشور جزو مناطق خشک، 
نیمه خشک و بیابانی هســتند.در دهه اخیر شاهد 
کاهش نزوالت آسمانی آن  هم به شکل بی سابقه ای 
بوده ایم کــه این مهم تاثیر بســزایی بر ورودی آب 
 و ذخیره آن در پشــت ســد زاینده رود داشــته،

 بــه صورتی کــه رودخانــه زاینــده رود را به یک 
 رودخانه فصلی تبدیل کرده و ســبب خشکسالی

 شده است.
امام جمعه شهر زاینده رود تصریح کرد: تقاضای آب 
بر اساس رشــد جمعیت به صورت بی رویه افزایش 

پیدا کرده است و بر همین اساس باید توجه داشت 
که سد زاینده رود از یک طرف باید آب شرب ۶۵0 
شهر و روستا و بیش از پنج میلیون نفر جمعیت را در 

استان اصفهان تامین کند.
وی ادامه داد: متاســفانه در دهه های اخیر جدای 
از مصرف بی رویه آب شــرب خانگــی، مصرف آب 
در بخش های مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات 
و... به صورت علمی و منطقــی در برنامه های میان 
مدت و بلند مدت مدیریت نشده و نگاه مقطعی به 
حوزه آب ســبب بی توجهی و کوتاهی مسئوالن در 
برنامه ریزی و اجرای طرح هــای الزم در این حوزه 
شده است. همه این مســائل سبب ایجاد بحران در 
حوزه آب شده و دیگر وقت آن رسیده که اقدامات 
الزم برای مدیریت بحران کم آبی مورد توجه مردم 

و مسئوالن قرار گیرد.
امام جمعه زاینده رود با بیان اینکه امروز تامین آب 
شرب در اســتان اصفهان خط قرمز همه به حساب 
می آید و بر همین اساس باید به گونه ای عمل شود 
که آب شرب مردم با مشکل مواجه نشود، گفت: با 
فرهنگ ســازی و تغییر الگوی مصرف، باید مصرف 
بی رویه آب کاهش یابد و قطعــا راهکارهای گذر از 
بحران با همفکری، همدلی و نگاهی انقابی اجرایی 

و دنبال خواهد شد.
پیشنهاد و راهکارهای امام جمعه زاینده رود برای 
مدیریت بحران آب در استان از این قرار است: »امروز 
باید منابع آب در سطح حوزه زاینده رود به صورت 
علمی و منطقی با برنامه های کوتاه مدت، میان مدت 
و بلند مدت، به صورت یکپارچه مدیریت شــود و 
از ســوی دیگر صنایع بزرگ نیز باید با برنامه ریزی  
دقیق به سمت استفاده از پساب آب های شهرهای 
اطراف خود حرکت کنند تا بتوانند میزان برداشت 
از آب خام را به حداقل ممکن برسانند.  امروز برای 
حمایت از قشر زحمتکش کشــاورز باید با حمایت 
واقعی و جدی مسئوالن، به ســمت اصاح الگوی 
کشت حرکت کرد تا نه تنها اقدام شایسته ای صورت 
گرفته باشد بلکه کشاورز ما بتواند معیشت خود را 

همچون گذشته تامین کند.«

ائمه جمعه از گالیه های مردمی و راهکارهای عملی می گویند
  بحران آب، به تریبون های نمازجمعه رسید؛  

زینب ذاکر

معیشت کشاورز، حفظ درختان 
موجود و آب شرب مردم  از 

خطوط قرمز ما بوده که باید 
مورد توجه قرار گیرد

ابالغ رای
2/162 شماره دادنامه: 9609970370100528 شماره پرونده: 9009980358400713 
شماره بایگانی شعبه: 930118 شکات: 1- آقای عبدالجبار صالحی مقدم به نشانی اصفهان 
خانه اصفهان کوجان ک ش مرتضی رضایی، 2- خانم صدیقه زارع به نشانی خانه اصفهان 
خ گلخانه چهار راه بنفشه شمالی خ بنفشه شمالی دست راست کوچه دوم بن بست مهتاب 
منزل دوم سمت چپ درب طوسی زنگ دوم، 3- آقای خسرو سلیمانی حسن آباد وسطی 
4- خانم طلعت احمدی فرزند کاظم همگی به نشــانی اصفهــان خانه اصفهان کوجان 
خیابان شهیدان کاظمی روبروی مدرســه مکتبی منزل 4 طبقه اول، 5- نماینده محترم 
دادستان اصفهان به نشانی دادگستری اصفهان، متهم: 1- آقای بهروز نصیری )متواری( 
با وکالت آقای عباس قجاوند فرزند رضا به نشانی اصفهان ملک شهر ابتدای خیابان شهید 
مطهری کوی گلها آزمایشگاه تشــخیص طبی دکتر قاضی عسگر طبقه سوم، اتهام ها: 
1- مشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به قتل 2- ضرب و جرح عمدی 3- قتل عمدی 
مسلمان 4- حمل و نگهداری ســاح غیر مجاز، گردشکار: دادگاه پس از بررسی اوراق و 
محتویات پرونده و استماع مدافعات متهم، ختم رسیدگی را اعام و با استعانت از خداوند 
متعال و با تکیه به شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید. رای دادگاه: 
در این پرونده بهروز نصیری ده سرخی فرزند سیف اله که در حال حاضر متواری می باشد 
با وکالت تسخیری آقای عباس قجاوند متهم است به ارتکاب دو فقره قتل عمدی مرحوم 
مهران سلمانی فرزند خسرو و جواد صالحی مقدم فرزند عبدالجبار با شلیک گلوله از ساح 
جنگی و نگهداری ساح جنگی غیرمجاز  و نیز شرکت در منازعه منجر به قتل و ایراد جرح 
عمدی با شلیک گلوله به خسروایزدی موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و 
انقاب اصفهان و شکایت اولیه اولیاء دم مرحوم مهران سلمانی و شکایت اولیاء دم مرحوم 
جواد صالحی مقدم که به شرح دادنامه شماره 950348 مورخ 95/11/10 صادره از شعبه 
اول دادگاه کیفری یک استان اصفهان حکم بر قصاص نفس نامبرده )دوبار( و تحمل حبس 
به لحاظ سایر اتهامات محکوم شده است دادنامه مزبور به موجب دادنامه شماره 960219 
مورخ 96/7/19 صادره از شعبه نهم دیوانعالی کشور بلحاظ حضوری تلقی کردن دادنامه 
صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک استان نقض و برای رسیدگی مجدد ارجاع شده است. 
نظر به مراتب فوق و با عنایت به محتویات پرونده و نظریه کارشناس اسلحه شناسی مرکز 
تشخیص هویت ناجا از پوکه  های مکشــوفه از صحنه جرم و با عنایت به نظریه پزشکی 
قانونی که ورود گلوله به بدن مقتولین را تایید و علت فوت آنان را خونریزی داخلی متعاقب 
پارگی احشاء بدنبال ورود و اصابت جسم  نافذ پرتابه ای شتابدار)گلوله( تعیین نموده است 
و نظر به اظهارات ســایر متهمین پرونده و اینکه به جز متهم فرد دیگری از جمع دوستان 
و افراد حاضر در صحنه درگیری دارای ســاح نبوده و توجها به مراتب معنون در دادنامه 
منقوض شماره 9503748 صادره ازاین دادگاه و متواری بودن متهم و عدم حضورش در 
دادگاه و دفاع از اتهامات انتسابی، دادگاه اتهام وارده به متهم به جز شرکت در منازعه منجر 
به قتل و ایراد جرح عمدی نسبت به خســرو ایزدی، برای دادگاه محرز است لذا دادگاه با 
توجه به گذشت اولیاء دم مرحوم مهران سلمانی که به موجب سند تنظیمی شماره 36516 
مورخ 96/7/4 دفتر اسناد رسمی شــماره 248 اصفهان مضبوط در برگ 818 پرونده از 
متهم اعام گذشت نموده اند حکم به قصاص نفس متهم بهروز نصیری ده سرخی ) یکبار 
قصاص( صادر و اعام می دارد اولیاء دم مرحوم جواد صالحی مقدم می توانند پس ازقطعیت 
دادنامه و استیذان از ریاست محترم قوه قضائیه و جری تشریفات قانونی نسبت به استیفاء 
قصاص اقدام نمایند. ضمنا  دادگاه متهم موصوف را از بابت نگهداری ساح غیرمجاز به 
تحمل پنج سال حبس تعزیری با استناد به مواد 418-417-384-381-290-211-135 
قانون مجازات اســامی مصوب 1392 و بند پ ماده 6 قانون مجازات اسامی اسلحه و 
مهمات و دارندگان ساح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390/06/28 محکوم می نماید  و 
از بابت اتهام شرکت در منازعه بلحاظ عدم تحقق ارکان بزه از بابت ایراد جرح عمدی به 
شاکی خسرو ایزدی بلحاظ عدم احراز وقوع بزه به استظهار از اصل 37 قانون اساسی رای 
برائتش صادر می گردد رای صادره وفق ماده 406 قانون آیین دادرســی کیفری  غیابی 
 و ظرف بیســت روز پس از تاریخ اباغ واقعی قابل واخواهی و رســیدگی در این دادگاه 
می باشد. م الف: 1042 شعبه اول دادگاه کیفری یک اســتان اصفهان  )709 کلمه، 

7 کادر(
مزایده

3/157 شعبه سوم و اول اجرای احکام شورای حل اختاف اصفهان در خصوص پرونده 
کاسه 91-4912  ش ج 3 و 314/95 ش ج یک له خانم مریم نکوئی و علیه غام رضا 
روزی طلب به آدرس اصفهان سه راه ملک شهر شهرک قدس پاک 29 طبقه دوم واحد 3 
بابت محکوم به و هزینه های اجرایی در پرونده 4912/91 ش ج / 3 به مبلغ 1/800/000 
ریال و در پرونده کاســه 314/95 ش ج / یک به مبلغ 59/855/000 ریال که جمعًا در 

هر دو پرونده به مبلغ 61/655/000 ریال می باشــد اموال توقیفی مورد مزایده به شرح 
8/22 حبه ســهم االرث محکوم علیه از متوفی مرحومه تاجی نجفی )مادر محکوم علیه( 
به میزان 14/4 حبه از 72 حبه شــش دانگ آپارتمان به پاک ثبتی به شماره 451 فرعی 
از 31 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به مســاحت 59/52 متر مربع بوده و دارای 
یک حبه سند مالکیت به شماره چاپی 054647 و شماره ثبت 130711 صفحه 257 دفتر 
661 که مالکیت شش دانگ اعیان آن بنام مرحومه خانم تاجی نجفی به آدرس اصفهان 
خیابان امام خمینی سه راه ملک شهر شهرک قدس بلوک 29 طبقه اول واحد 3 می باشد 
محل مورد نظر آپارتمان واقع در طبقه اول سمت غربی در یک بلوک آپارتمان چهار طبقه 
شامل طبقه همکف و سه طبقه روی آن در 8 واحد مسکونی با قدمت حدود 40 سال بوده 
که فاقد آسانسور می باشــد مطابق نامه اداره ثبت و اسناد و اماک شهرستان اصفهان به 
شــماره رایانه 139505802025000091 مورخ 95/1/26 اسکلت ساختمان به صورت 
فلزی با سقف تیرچه بلوک بوده که بدنه داخلی دیوار اتاقها از گچ و رنگ و کابینت فلزی 
و دربهای داخلی از چوب، درب و پنجره های خارجــی از پروفیل فلزی، نمای خارجی از 
پاستر- ماسه سیمان سفید، سیستم سرمایشی از کولرآبی و سیستم گرمایشی از بخاری 
گازی که دارای سرویس بهداشتی با مشترکات آب و برق و گاز می باشد که مطابق گواهی 
حصر وراثت مورخ 94/1/25 به شماره 265 ســهم ریالی آقای غامرضا روزی طلب از 
آپارتمان مذکور به مبلغ 108/000/000 ریال معادل 14/4 حبه می باشد و مورد مزایده به 
شرح فوق الذکر است که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است در نظر دارد 
جلسه مزایده ای در مورخ 97/4/3 در ساعت 10 تا 11 صبح در محل اجرای احکام واقع در 
خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف مجتمع قضایی 
شهید محسن حججی برگزار می گردد طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با وایز 
ده درصد از مبلغ پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه آن فیش به 
 اجرای احکام از اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 
م الف: 4301 شعبه سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان  

)451 کلمه، 5 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/158 شــماره صادره : 1397/42/493071-1397/2/29 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پاک شــماره 5622 فرعی از 5000 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم زهرا خضری قهه فرزند رضا 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 پاک مرقوم در روز شنبه 
مورخ 1397/4/2 ساعت 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 مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 5039 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و اماک جنوب اصفهان)146 کلمه، 1 کادر(
مزایده

3/159 اجرای احکام مدنی شــعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه 
مزایده ای در خصوص کاسه اجرایی 962261 ج 20 که آقای حمیدرضا نصر اصفهانی 
علیه شرکت پخش گیتی سامت آریا به نشانی اصفهان نرســیده به بهارستان بزرگراه 
شهید دســتجردی خیابان جنب پمپ بنزین مرغ- 50 متر باالتر از پخش فردوس نبش 
کوچه مریم پاک 1 مبنی بر مطالبه مبلغ 145/871/979 ریال خواسته و هزینه ها و مبلغ 
1/500/000 ریال حق االجرای دولتی در روز 5 شنبه مورخ 97/3/31 از ساعت 10 تا 11 
صبح در محل این اجرا ) اصفهان بین خیابان آتشگاه و خیابان میرزا طاهر مجتمع قضایی 
شهید مطهری طبقه 2( جهت فروش اقام ذیل که توسط کارشناس رسمی دادگستری 
جمعا به مبلغ 99/000/000 ریال ارزیابی گردیده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید لذا طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده می توانند به نشانی اصفهان 
جاده مرغ کوچه جردن قبل از پمپ بنزین مرغ باالتر از پخش فردوس نبش کوچه مریم نزد 
حافظ اموال آقای علی استادپور از آن بازدید و با تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه در جلسه 
مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد شد. لیست اموال 
موضوع مزایده:   1- دستگاه ســردکننده و گرم کننده)اسپیلت( شامل 2 تکه کمپرسسور 
پنل مارک جنرال ساخت چین 56/000/000 ریال، 2- 22 عدد پایه قفسه راک دوبله به 
ارتفاع 250 سانت+40 عدد بازوی قفســه راک به طول 100 و 280 سانت تقریبًا معادل 
5 دهنه در دو طبقه به قیمت 18/000/000 ریال، 3- پالت پاستیکی 61 عدد مشکی و 
زردرنگ به ابعاد 130*110*15  سانت+ 10 عدد پالت فلزی به ابعاد 120*95*13 سانت 
 به قیمت 25/000/000 ریال، جمع کل اقام مورد مزایده: 99/000/000 ریال می باشد. 

م الف: 4318 اجرای احکام شــعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری  اصفهان  
)451 کلمه، 5 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/160 شماره اباغنامه: 9710106805100894 شماره پرونده: 9709986805100069 
شماره بایگانی شــعبه: 970069   خواهان خانم بتول موذن صفائی با وکالت محمدرضا 
قاسمی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حسین محققیان فرزند عباس به خواسته مطالبه 
مطرح که به این شعبه ) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه 
و میرزا طاهر- مجتمع شماره سه شــورای حل اختاف( ارجاع و به شماره پرونده کاسه 
9709986805100069 شعبه 51 شورای حل اختاف اصفهان ) مجتمع شماره 3( ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1397/04/11 ساعت 8 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 
حاضر گردد. م الف: 5279 شعبه 51 شورای حل اختاف اصفهان ) مجتمع شماره سه( 

)165 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/161 شماره اباغنامه: 9710106805200676 شماره پرونده: 9709986805200088 
شماره بایگانی شعبه: 970088   خواهان آقای عباس یاران دادخواستی به طرفیت خوانده 
 آقای سید مهران موسوی به خواسته تحویل یک دستگاه خودرو  مطرح که به این شعبه 
) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع 
شماره سه شورای حل اختاف( ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709986805200088 
شعبه 52 شورای حل اختاف اصفهان ) مجتمع شــماره 3( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/04/14 ســاعت 8 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 5291 شعبه 52 شــورای حل اختاف اصفهان ) مجتمع شــماره سه( )162 

کلمه، 2 کادر( 
ابالغ رای

3/163 کاسه 687/96 شماره دادنامه: 71 تاریخ رسیدگی: 97/2/1 مرجع رسیدگی: شعبه 
دوم حقوقی شوراهای حل اختاف تیران، خواهان: رضا عرب پور فرزند ابوالقاسم به نشانی 
تیران و کرون رضوانشهر منطقه صنعتی سنگبری ســپاهان کدپستی 8533161588، 
خوانده: ابوالفضل شیرازی فرزند علی به نشانی مجهول المکان،  خواسته: مطالبه وجه چک، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید: رای شورا: در خصوص دادخواست رضا عرب پور فرزند ابوالقاسم به 
طرفیت ابوافضل شیرازی فرزند علی به خواسته مطالبه مبلغ 14/700/000 ریال وجه یک 
فقره چک به شــماره 123245 - 83/6/20 عهده بانک ملی شعبه نصر تهران به انضمام 
خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه های عدم 
پرداخت وجه چک، از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به عدم حضور خوانده در جلســه 
رسیدگی شورا  و نظر به اینکه اصل ســند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت 
صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت 
از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 97/1/29 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا 
به مواد  198 و 519 و 522 از  قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به 
پرداخت مبلغ 14/700/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعامی از ناحیه بانک مرکزی 
و پرداخت 1/263/750 ریال بابت هزینه دادرسی و تمبر الصاقی در حق خواهان صادر و 
اعام می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از اباغ قابل واخواهی 
در این شعبه و پس از اتمام واخواهی ظرف بیســت روز قابل اعتراض در محاکم عمومی 
حقوقی تیران می باشد. م الف:97 شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختاف تیران )332 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/165 شماره دادنامه: 9709970367800005 شماره پرونده: 9609980367800081 

شماره بایگانی شعبه: 960088 خواهان: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره با نمایندگی 
آقای رضا سلطانی به نشــانی اصفهان خ حکیم نظامی خ حسین آباد پاک 40، خوانده: 
آقای الیاس کلیمی ماه گرفته به نشانی مجهول المکان، خواسته: مصادره اموال، گردشکار: 
دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعام و با استعانت از 
خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نمایــد. رای دادگاه: در خصوص 
درخواست ستاد اجرائی فرمان امام)ره( به شماره 310653 مورخ 96/9/14 مبنی بر تعیین 
تکلیف یک و نیم دانگ از پاک ثبتی 3174 واقع در بخش 3 ثبت اصفهان واقع در خیابان 
کمال، کوی ماهی فروشها، کوچه شــهید کاظم خانعلی، نظر به اینکه به داللت جوابیه 
استعام از اداره ثبت اســناد و اماک منطقه مرکزی اصفهان به شماره 1395-12889 
مورخ 95/11/16 یک و نیم دانگ مارالذکر بنام الیاس کلیمی ماه گرفته سابقه ثبت و سند 
دارد و پاسخ اداره ثبت احوال به شماره 26444 مورخ 96/12/22 حاکی از آنست که فوت 
وی بصورت ضربتی اعام شــده و فاقد تحوالت می باشد و از ســوئی تحقیقات میدانی 
صورت گرفته موید آنست که ملک مزبور بصورت زمین بوده و ساخت و سازی در آن نشده 
است لهذا نظر به رهاشدگی پاک و بیم سوء استفاده جاعلین و با توجه به شمولیت اموال 
در اختیار ولی فقیه نسبت به آن و با اســتناد به اباغیه مورخ 90/10/25 دفتر مقام معظم 
رهبری وبخشنامه مورخ 92/3/17 ریاست محترم قوه قضائیه و بند 2 و تبصره ذیل ماده 
یک قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساســی و اصل 45 قانون اساسی و ماده 13 آئین 
نامه نحوه رســیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی حکم به تملک یک 
و نیم دانگ از پاک ثبتی 3174 واقع در بخش 3 ثبت اصفهان سهمی الیاس کلیمی ماه 
گرفته به نفع ستاد اجرائی فرمان امام )ره( صادر واعام می دارد. رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت قانونی قابل واخواهی در این مرجع میباشد.  م الف:3221 دادگاه ویژه اصل 49 

قانون اساسی اصفهان ) 332 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ رای

3/166 شماره اباغنامه: 9710100353701081 شماره پرونده: 9609980360100067 
شماره بایگانی شعبه: 960224 شاکی: آقای محمد امین ستاری فرزند پرویز با وکالت آقای 
جلیل صادقی فرزند جواد به نشانی اصفهان میدان نورباران ابتدای خیابان شریف واقفی 
جنب بانک تجارت ساختمان بهمن طبقه 2، متهمین: 1- آقای احسان ثابتی فرزند حسن 
به نشانی اصفهان احمدآباد روبروی چشمه پل بلند شرکت نامی نو، 2- آقای حمید حیدری 
به نشانی اصفهان چهار راه وفایی ابتدای خ مسجد سید مغازه سوپری، اتهام ها: 1- ممانعت 
از حق 2 - انتقال منافع مال غیر، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه:  درخصوص اتهام آقایان 1- حمید حیدری 2- احسان 
ثابتی فرزند حسن حسب شکایت آقای جلیل صادقی فرزند جواد به وکالت از آقای محمد 
امین ستاری به عنوان نماینده شرکت صنعتی و بازرگانی صحت دایر بر انتقال منافع ملک 
غیر، ممانعت از حق موضوع کیفرخواست مورخ 96/2/4 صادر ازدادسرای عمومی و انقاب 
اصفهان اواًل در خصوص اتهام متهمان فوق دایر بر انتقال منافع ملک غیر نیز اتهام متهم 
ردیف دوم دایر بر ممانعت ازحق نظر به اینکه در راستای توافق عادی استنادی شاکی به 
شرح صفحات 67-66 پرونده صرفًا حق نصب تابلو سر در مغازه از ناحیه متهم ردیف اول 
به شاکی واگذار شده است با لحاظ این نکته که در قرارداد استنادی در قبال آ ن رد  وبدل 
شدن مالی قید نگردیده و اینکه شاکی دلیلی بر اطاع متهم ردیف دوم از واگذاری و مدت 
زمان این حق در سابق به شاکی توسط متهم اول ارائه نداشته در موارد فوق به دلیل عدم 
کفایت ادله اثباتی وقوع بزه مستند به ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری رای بر برائت صادر 
می نماید و اما در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف اول دایر بر ممانعت از حق با عنایت به 
جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب قرارداد نصب تابلو به شرح صفحات 
67-66 پرونده متهم حق نصب تابلو را از تاریخ 93/11/30 تا تاریخ 98/11/30 به شاکی 
واگذار نموده لیکن متعاقبا به متهم ردیف دوم حق نصب تابلو را واگذار نموده این در حالی 
است که عکس های تهیه شده و گزارش ضابطین بیانگر آن اســت با این قید که متهم 
درمقام دفاع و رد اتهام در دادگاه برنیامده بزه معنونه به ایشان محرز تشخیص داده شده 
دادگاه مستند به ماده 690 قانون تعزیرات مشــارالیه را به عاوه بر رفع ممانعت از حق و 
اعاده وضع به حال سابق به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره در 
خصوص محکومیت، غیابی محسوب ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این 
دادگاه سپس با وصف انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر 
در محاکم محترم تجدیدنظر اصفهان می باشــد و در خصوص برائت حضوری و ظرف 
بیست روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر اصفهان می باشد.  
م الف:4250 شــعبه 111 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان 

اصفهان) 111 جزایی سابق(  ) 497 کلمه، 5 کادر( 
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مفاد آراء
3/156 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 139660302027000642 مورخ 1396/01/21 محسن طالبي فرزند علي 
محمد بشماره شناســنامه 18604 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292714271 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
2- راي شــماره 139660302027000645 مورخ 1396/01/21 اردشیر صابري فرزند 
کمال بشماره شناسنامه 1682 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288920180 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
3- راي شماره 139660302027011308 مورخ 1396/10/19 افسانه محمدي فرزند 
محمدعلی بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291436944 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 76/83 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

احمد هنرمند .
4- راي شماره 139660302027011350 مورخ 1396/10/21 علیرضا زارعین گشیري  
فرزند صفدر  بشماره شناسنامه 3040 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283699621 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مســاحت 360/88 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي صفدر زارعی .
5- راي شماره 139660302027011981 مورخ 1396/11/08 علي شاه دلي خوراسگاني 
فرزند رضا  بشماره شناســنامه 136 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291381643 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5940 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 162/90 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
6- راي شــماره 139660302027011984 مــورخ 1396/11/08 جــواد جعفریــان 
خوراســگاني فرزند عباس بشــماره شناســنامه 145 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1293568341 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
5940 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 171/87 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
7- راي شماره 139660302027012225 مورخ 1396/11/14 مسعود کهنگي فرزند 
علي بشماره شناسنامه 4329 صادره از تهران بشماره ملي 0036511803 در ششدانگ 
یکباب گاوداری احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 5 فرعي از اصلي 33 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 4976/34 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي عباس ناظمی فرزند غالمحسین.
8- راي شماره 139660302027012310 مورخ 1396/11/16 عباس بهلولی زفره ئی 
فرزند یداله بشماره شناســنامه 1292 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293235571 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 45 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 108/75 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسن زمانی اندوانی.
9- راي شماره 139660302027012438 مورخ 1396/11/19  غالمعلي چوپاني کلماني 
فرزند رمضان بشماره شناسنامه 1549 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283991063 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 194 فرعي از اصلي 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 158 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي رمضان چوپانی و خانم سمیه قزبانیان.
10- راي شــماره 139660302027013243 مــورخ 1396/12/14 محمد شــکری 
زاده فرزند عبدالحسین بشــماره شناســنامه 41 صادره از سمیرم ســفلی بشماره ملي 
5129746392 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
108 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 179/56 مترمربع. 
خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي اداره کل امــوال و امالک بنیاد 

مستضعفان استان اصفهان .
11- راي شــماره 139660302027013343 مورخ 1396/12/15 شهرداري اصفهان 
فرزند - بشماره شناسنامه 30399 صادره از - بشماره ملي 14000277232 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 433/14 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
12- راي شماره 139660302027013414 مورخ 1396/12/17 محسن میرقدر فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 70423 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1282446932 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 247/25 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
13- راي شماره 139660302027013415 مورخ 1396/12/17 محمد میرقدر فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 41284 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1282342258 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 247/25 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
14- راي شماره 139660302027013444 مورخ 1396/12/19 علیرضا کرمي فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 1283 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288119488 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 131/66 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

حسن کرباسیان فرزند علی اکبر.
15- راي شــماره 139660302027013461 مــورخ 1396/12/19 براتعلی عابدین 
خوراسگاني فرزند علي بشماره شناسنامه 30 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291337598 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 
5956 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 190/50 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
16- راي شــماره 139660302027013473 مورخ 1396/12/19 عوضعلي مختاري 
فرزند عبدالکریم بشماره شناسنامه 1820 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 1129363589 
در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1-2-3 فرعي از 
اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 73/47 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
17- راي شماره 139660302027013475 مورخ 1396/12/19 محسن ابراهیمي فرزند 
عبداله بشماره شناسنامه 346 صادره از آبادان بشماره ملي 1817077317 در ششدانگ  دو 
باب خانه و زمین متصل به آن احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 831/30 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
18- راي شماره 139660302027013483 مورخ 1396/12/19 خدیجه غالمی  فرزند 
عوضعلی بشماره شناسنامه 10 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291350802 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 7 فرعي از 
اصلي 11565 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 108/26 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
19- راي شــماره 139660302027013484 مورخ 1396/12/19 اشرف فضل الهی 
شهرســتانی  فرزند سیدحسین بشــماره شناســنامه 13 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291193804 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 7 فرعي از اصلي 11565 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

108/26 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
20- راي شــماره 139660302027013717 مورخ 1396/12/26 مهري روســتازاده 
شیخ یوسفي فرزند مهدي بشــماره شناســنامه 31289 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282240447 در 12 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب باغ ویالئی احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمین پالک 38 فرعي از اصلي 7741 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 2614 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
21- راي شماره 139660302027013724 مورخ 1396/12/26 رضا روستازاده شیخ 
یوسفي فرزند محمود بشماره شناسنامه 19 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287720242 
در 12 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب باغ ویالئی احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 38 فرعي از اصلي 7741 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 2614 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
22- راي شــماره 139660302027013725 مورخ 1396/12/26 ندا روستازاده شیخ 
یوسفي فرزند رضا بشماره شناسنامه 2824 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292556722 
در 8 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب باغ ویالئی احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 38 فرعي از اصلي 7741 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 2614 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

23- راي شماره 139660302027013726 مورخ 1396/12/26 ایمان روستازاده شیخ 
یوسفي فرزند رضا بشماره شناسنامه 8777 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292616407 
در 16 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب باغ ویالئی احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 38 فرعي از اصلي 7741 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 2614 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
24- راي شماره 139660302027013727 مورخ 1396/12/26 الهام روستازاده شیخ 
یوسفي فرزند رضا بشماره شناسنامه 1785 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288365802 
در 8 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب باغ ویالئی احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 38 فرعي از اصلي 7741 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 2614 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
25- راي شماره 139660302027013728 مورخ 1396/12/26 امید روستازاده شیخ 
یوسفي فرزند رضا بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1271019949 در 
16 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب باغ ویالئی احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 38 فرعي از اصلي 7741 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 2614 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
26- راي شــماره 139660302027013735 مورخ 1396/12/26  خانم خانم فرخنده 
سرلک چیوا به شناسنامه شماره 1445 و شماره ملي 1129359824 صادره فریدونشهر 
فرزند محمد در ششدانگ یکباب خانه ورثه ای احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1و2و3 فرعي از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 61/20 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي علی زارعی خواجانی فرزند علی.
27- راي شماره 139660302027013744 مورخ 1396/12/27 کمال کریمی کردآبادی 
فرزند یداله بشــماره شناسنامه 371 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287588115 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 21 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 306 مترمربع. خریداري طي ســند 

رسمي.
28- راي شــماره 139760302027000011 مورخ 1397/01/06 حجت اله سپهریان 
فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 1384 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285654277 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9172 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 105/7 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
29- راي شــماره 139760302027000022 مورخ 1397/01/06 رسول حاجي نیلي 
فرزند علي بشماره شناسنامه 1436 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1285702980 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 217 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 37/70 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
30- راي شماره 139760302027000023 مورخ 1397/01/06 قدرت ترابي زیارتگاهي 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 27 صادره از شهرضا بشــماره ملي 1199549517 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 163 فرعي از اصلي 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 126/52 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حسین عنایتی کلمانی .
31- راي شــماره 139760302027000052 مورخ 1397/01/09 رمضان فراقي نژاد 
فرزند باقر بشماره شناســنامه 55968 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281656704 در 
پنج دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
3971 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 117/80 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
32- راي شــماره 139760302027000058 مورخ 1397/01/09 زهرا پرورش فرزند 
وجیه اله بشماره شناسنامه 919 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287800221 در یکدانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3971 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 117/80 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
33- راي شماره 139760302027000405 مورخ 1397/01/19 سید رسول طباطبایي 
فرزند سید حسین بشماره شناســنامه 22 صادره از اصفهان بشماره ملي 5649862461 
در ششدانگ یکباب خانه و مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 5 فرعي 
از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 46/15 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
34- راي شــماره 139760302027000486 مورخ 1397/01/20 علیرضا شــهبازي 
ســواردزي فرزند عباس بشــماره شناســنامه 611 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1293371300 در ششــدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 10281 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 206/18 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
35- راي شــماره 139760302027000491 مــورخ 1397/01/20 مهــدي امیني 
خوراســگاني فرزند براتعلي بشــماره شناســنامه 90 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291338195 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6180 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 112/94 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي ربابه بیگم تبعیدیان خوراسگانی فرزند سید هاشم.
36- راي شــماره 139760302027000510 مورخ 1397/01/21 غالمرضا اسالمی 
فرزند بمانعلي بشماره شناسنامه 187 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659373127 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 71/30 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
37- راي شــماره 139760302027000514 مــورخ 1397/01/21 مهــدي بهرامي 
کرکوندي فرزند اکبر بشماره شناسنامه 210 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288253648 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 71/30 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
38- راي شــماره 139760302027000515 مورخ 1397/01/21 علی غالمی فرزند 
عباس  بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291345558 در ششدانگ 
یکباب دفترکار احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 363 فرعي از اصلي 7725 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 37/42 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
39- راي شــماره 139760302027000518 مورخ 1397/01/21 علي غالمي فرزند 
عباس بشماره شناســنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291345558 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 209/62 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
40- راي شماره 139760302027000528 مورخ 1397/01/21 زهرا پیوندزني فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 2967 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293252311 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 6487 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 180/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

عباس قاسمی خوراسگانی .
41- راي شــماره 139760302027000596 مورخ 1397/01/23 رمضانعلي آقاخاني 
هاروني فرزند خداداد بشماره شناسنامه 7 صادره از شهرکرد بشماره ملي 4621926462 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 77 فرعي از اصلي 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 43/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عذرا بیگم راجی فرزند احمد.
42- راي شــماره 139760302027000713 مورخ 1397/01/26 حســین صالحي 
تلوازگانیي فرزند مرتضي بشــماره شناســنامه 1387 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1288414481 در ششــدانگ یک قطعه زمین محصور دارای انبــاری احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 216/78 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي مرتضی 

زارع شریف فرزند مهدی.
43- راي شماره 139760302027000746 مورخ 1397/01/27 مجید روستائی فرزند 
علي رضا بشماره شناســنامه 1292 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 1128902273 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 208/40 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي علی کشاورز  فرزند حسین.
44- راي شماره 139760302027000779 مورخ 1397/01/28 رسول عباس پیداني 
فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 432 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291432868 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 190/68 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي یداله و ماشااله و نوراله بزرمهری .
45- راي شــماره 139760302027000809 مورخ 1397/01/28 مریم بدیعي گورتي 
فرزند حسن بشــماره شناســنامه 6 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291726004 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 35 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 44/52 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي آقای غفار یوسفی گورتی فرزند محمد.
46- راي شــماره 139760302027000812 مورخ 1397/01/29 ناصر وکیلی فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 202 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285426630 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
47- راي شــماره 139760302027000824 مورخ 1397/01/29 سید جعفر صالحي 
ابري فرزند رضا بشماره شناسنامه 66 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291313281 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 13097 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 166/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حاج رضا صالحی ابری.
48- راي شماره 139760302027000826 مورخ 1397/01/29 مجید معتمدي  فرزند 
حبیب اله بشماره شناســنامه 21 صادره از برخوار و میمه بشماره ملي 6609652503 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
49- راي شماره 139760302027000976 مورخ 1397/02/02 حسین احمدي فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 2674 صادره از جرقویه بشماره ملي 5649454183 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 360 فرعي از اصلي 15234 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 260/03 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
50- راي شماره 139760302027001160 مورخ 1397/02/08 قاسم حاجي علي زاده 
فرزند عبدالوهاب بشماره شناسنامه 934 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283984946 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 49 فرعي از اصلي 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 150/48 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عبدالوهاب حاجی علیزاده.
51- راي شــماره 139760302027001171 مورخ 1397/02/08 رضا کریمي ورزنه 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 11 صادره از ورزنه بشماره ملي 5659771459 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 15243 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 160 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

شرکت قند پذیرش .
52- راي شماره 139760302027001176 مورخ 1397/02/08  شکراله پور سلماني 
کرویه فرزند حسینعلي بشماره شناسنامه 42 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199740365 
در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
172 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 161/50 مترمربع. 
خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رســمي بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 

اصفهان.
53- راي شماره 139760302027001177 مورخ 1397/02/08 سپیده رحیمي فرزند 
علي بشماره شناسنامه 3029 صادره از اصفهان بشماره ملي 1289753350 در یکدانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 172 فرعي 
از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 161/50 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی اصفهان.
54- راي شماره 139760302027001219 مورخ 1397/02/09 کیمیاسادات واعظی با 
والیت آقای سید حسین واعظی  فرزند سیدحسین بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1273325771 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 219 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
55- راي شماره 139760302027001220 مورخ 1397/02/09 احمد کردآبادي فرزند 
مهدي بشماره شناسنامه 1164 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283987244 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5 فرعي از اصلي 15202 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 17/28 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي حمیدرضا حریری .
56- راي شــماره 139760302027001221 مورخ 1397/02/09 حسین سعیدیان فر 
فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 428 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291384782 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5241 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 66/41 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي علی مسجدی .
57- راي شماره 139760302027001222 مورخ 1397/02/09 محمد ذوالفقاري فرزند 
منوچهر بشماره شناســنامه 0 صادره از فریدن بشماره ملي 1150044381 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مســاحت 216 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي زینب 

اکبری فرزند جالل.
58- راي شماره 139760302027001352 مورخ 1397/02/13 فاطمه صبوري کرویه 
فرزند فتح اله بشــماره شناسنامه 12 صادره از شهرضا بشــماره ملي 1199738107 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 272/25 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي خانم معصومه کشاورز هفدانی فرزند غالمحسین.
59- راي شــماره 139760302027001355 مــورخ 1397/02/13 امیــر مســعود 
مسعودي مرغملکي فرزند الیاس بشــماره شناسنامه 289 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1285972341 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
12611 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 160/83 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
60- راي شماره 139760302027001421 مورخ 1397/02/15  رسول سلماني فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291391908 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11518 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 260 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

نصراله سلمانی.
61- راي شماره 139760302027001426 مورخ 1397/02/15 علیرضا سلماني  فرزند 
حسین  بشماره شناسنامه 5 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291417427 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11518 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 258/87 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
62- راي شماره 139760302027001476 مورخ 1397/02/16 اکبر رحیمي خیاداني 
فرزند یداله بشــماره شناسنامه 621 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283913208 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 294/62 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي یداله رحیمی خیادانی فرزند محمد .
63- راي شماره 139760302027001479 مورخ 1397/02/16  اصغر رحیمي خیاداني 
فرزند یداله بشماره شناســنامه 15 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291349987 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 247/48 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي یداله رحیمی خیادانی .
64- راي شماره 139760302027001510 مورخ 1397/02/16 رسول دیناري فرزند 
مرتضي بشماره شناســنامه 40243 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1282327542 در 
یکدانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
2279 فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 42/78 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
65- راي شماره 139760302027001511 مورخ 1397/02/16 توران چراغچي فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 101 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286231035 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2279 فرعي 
از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 42/78 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
66- راي شــماره 139760302027001512 مورخ 1397/02/16 زهرا دیناري فرزند 
مرتضي بشماره شناسنامه 692 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286576474 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2279 فرعي 
از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 42/78 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
67- راي شــماره 139760302027001520 مورخ 1397/02/16 نســرین نریماني 
زمان آبادي فرزند غالمحســین بشماره شناســنامه 963 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291456783 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 
فرعي از اصلي 6111 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 175 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
68- راي شماره 139760302027001525 مورخ 1397/02/16 اصغر علي خلیلي فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 507 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288035594 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 142/42 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي علی فروغی ابری فرزند حاج میرزا حسن.
69- راي شماره 139760302027001527 مورخ 1397/02/16 علي اکبر علي خلیلي 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 57 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659368001 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 142/42 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي علی فروغی ابری فرزند حاج میرزا حسن.
70- راي شماره 139760302027001532 مورخ 1397/02/16 سید مرتضي طباطبائي 
فرزند سید قاسم بشماره شناسنامه 32 صادره از جرقویه بشماره ملي 5649581754 در 

ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15202 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 224/68 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي غفار کردگاری فرزند اسماعیل.
71- راي شــماره 139760302027001585 مورخ 1397/02/17 زهرا دهقان فرزند 
مرتضي بشماره شناســنامه 1928 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1288367236 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12131 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 100/63 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي اسداله دارا فرزند محمد حسین .
72- راي شماره 139760302027001592 مورخ 1397/02/17 رامین پوزشي فرزند 
اسداله بشماره شناسنامه 1284 صادره از مسجد سلیمان بشماره ملي 1971342726 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
12164 و 12163 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 176/5 مترمربع. خریداري مع 
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمد حسین خواجه شیرانی فرزند احمد و محمد 

اکبری شهرستانی فرزند میرزا اکبر.
73- راي شماره 139760302027001599 مورخ 1397/02/17 سیدحسین بناي اداره 
وطن فرزند رضا بشماره شناسنامه 51356 صادره از اصفهان بشماره ملي 1280939583 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
12164 و 12163 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 176/5 مترمربع. خریداري مع 
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمد حسین خواجه شیرانی فرزند احمد و محمد 

اکبری شهرستانی فرزند میرزا اکبر.
74- راي شماره 139760302027001623 مورخ 1397/02/18 رضا توکلي شاهتوري 
فرزند حسین بشــماره شناسنامه 18 صادره از کوهپایه بشــماره ملي 5659798500 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10339 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 135 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
75- راي شــماره 139760302027001650 مورخ 1397/02/19 ناصر زمانی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 3215 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1293397350 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15259 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 25/61 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي غالمرضا فغانی.
76- راي شــماره 139760302027001652 مورخ 1397/02/19 محمد موذن فرزند 
محمدحسن بشماره شناسنامه 3666 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293401870 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15259 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 25/61 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي غالمرضا فغانی.
77- راي شــماره 139760302027001776 مورخ 1397/02/22 عباس علي قاسمي 
فســاراني  فرزند علي اکبر  بشــماره شناســنامه 509 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1284261670 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
5 فرعي از اصلــي 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 78/17 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي یداله حیاتی فرزند حسین.
78- راي شماره 139760302027001790 مورخ 1397/02/23 مجتبي عطائي فرزند 
فتح اله بشماره شناسنامه 5454 صادره از آباده بشماره ملي 2410462601 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مســاحت 135/18 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي 

غالمعلی زارعی هفدانی.
79- راي شــماره 139760302027001888 مورخ 1397/02/24 محمدرضا فروغی 
فرزند فضل اله بشماره شناســنامه 34 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291361091 در 
یک - بیست و چهارم سهم مشاع از یک - هشــتم سهم از یک - چهارم سهم از 9 سهم 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 13080 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 228/52 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي محمد رفیع رفیعی دولت آبادی.
80- راي شماره 139760302027001895 مورخ 1397/02/24 اکبر فروغي فرزند فضل 
اله بشماره شناسنامه 9831 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283800187 در یک - بیست 
و چهارم سهم مشاع از یک - هشتم سهم از یک - چهارم از 9 سهم ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 13080 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 228/52 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد رفیع رفیعی دولت آبادی.
81- راي شماره 139760302027001896 مورخ 1397/02/24 مهري فروغي فرزند 
فضل اله بشماره شناسنامه 9832 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283800195 در یک - 
چهل و هشتم سهم مشاع از یک - هشتم سهم از یک - چهارم سهم از 9 سهم ششدانگ 
یکباب زمین محصور  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 13080 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 228/52 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد رفیع رفیعی دولت آبادی.
82- راي شماره 139760302027001899 مورخ 1397/02/24 نسرین فروغي فرزند 
فضل اله بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1270010931 در یک - چهل 
و هشتم سهم مشاع از یک - هشتم سهم از یک - چهارم سهم از 9 سهم ششدانگ یک 
قطعه زمین محصور  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 13080 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 228/52 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد رفیع رفیعی دولت آبادی.
83- راي شماره 139760302027001901 مورخ 1397/02/24 محمود فروغي فرزند 
محمدعلي بشماره شناسنامه 12933 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283831139 در 
یک - بیست و هشتم سهم مشاع از یک - هشتم ســهم از یک - چهارم سهم از 9 سهم 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 13080 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 228/52 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي محمد رفیع رفیعی دولت آبادی.
84- راي شــماره 139760302027001902 مورخ 1397/02/24 احمد فروغي فرزند 
محمدعلي بشماره شناسنامه 10219 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283804069 در 
یک - بیست و هشتم سهم مشاع از یک - هشتم ســهم از یک - چهارم سهم از 9 سهم 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 13080 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 228/52 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي محمد رفیع رفیعی دولت آبادی.
85- راي شــماره 139760302027001906 مورخ 1397/02/24 زهره فروغي فرزند 
محمدعلي بشماره شناسنامه 1404 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283642956 در 
یک - پنجاه و ششم سهم مشاع از یک - هشتم ســهم از یک - چهارم سهم از 9 سهم 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 13080 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 228/52 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي محمد رفیع رفیعی دولت آبادی.
86- راي شماره 139760302027001908 مورخ 1397/02/24 طاهره فروغي  فرزند 
محمدعلي بشماره شناسنامه 1842 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283647257 در 
یک - پنجاه و ششم سهم مشاع از یک - هشتم ســهم از یک - چهارم سهم از 9 سهم 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 13080 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 228/52 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي محمد رفیع رفیعی دولت آبادی.
87- راي شــماره 139760302027001910 مورخ 1397/02/24 فروغ فروغي فرزند 
محمدعلي بشماره شناسنامه 1405 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283642964 در 
یک - پنجاه و ششم سهم مشاع از یک - هشتم ســهم از یک - چهارم سهم از 9 سهم 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 13080 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 228/52 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي محمد رفیع رفیعی دولت آبادی.
88- راي شــماره 139760302027001963 مــورخ 1397/02/25 طیبــه جانقربان 
الریچه فرزند باقر بشماره شناسنامه 6 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملي 5129789970 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 14 فرعي از اصلي 
43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 163/85 مترمربع. خریداري مع الواسطه 
بصورت عادي از مالک رســمي حاج کریم و عبدالرحیم حسینعلی زاده خراسانی فرزندان 

محمد کاظم.
89- راي شــماره 139760302027002009 مورخ 1397/02/26 نرگس عرب بیگ 
زفره ئی فرزند عبدالکریم بشــماره شناســنامه 2733 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1288166346 در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پــالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 143/80 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
90- راي شماره 139760302027002011 مورخ 1397/02/26 حجت اله مرادي فرزند 
ارسالن بشماره شناسنامه 9 صادره از فریدن بشــماره ملي 1159693641 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 143/80 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/03/06
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/03/21

م الف: 5523 مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک  شرق اصفهان 



8
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2427 | یکشنبه 6 خرداد 1397 | 11 رمضان 1439

ریيس پليس مبارزه با موادمخدر استان 
خبر داد:

کشف بیش از 140 کیلوگرم 
مواد مخدر در اصفهان

ماموران پلیــس مبارزه با مواد مخدر اســتان طی 
عملیاتی ضربتی در بازرسی از یک دستگاه کامیون، 
بیش از 104 کیلوگرم مــواد مخدر از نوع تریاک را 

کشف کردند.
سرهنگ »سیدتقی حسینی« اظهار کرد: ماموران 
انتظامی در ادامه طرح هــا و برنامه های خود برای 
مبارزه با قاچاق مواد مخدر از انتقال محموله تریاک 
به وسیله یک دســتگاه کامیون مطلع و بالفاصله 

موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: ماموران با اشــرافیت بــاالی خود حین 
کنترل خودروهای عبوری، کامیــون حامل مواد 
مخدر که از جنوب کشــور به مقصــد اصفهان در 
حرکت بود را شناســایی و در یک عملیات ضربتی 
آن را متوقف کردند.سرهنگ حسینی خاطر نشان 
کرد:  ماموران در بازرســی از خــودرو مقدار 104 
کیلو و 800 گرم تریاک را کشف و راننده آن را نیز 

دستگیر کردند.
این مقام انتظامــی با بیان اینکه متهــم به همراه 
مواد مکشــوفه برای اقدامات بعدی تحویل مراجع 
قضائی شــد، گفــت: مامــوران پلیــس اصفهان 
با اشــرافیت و هوشــمندی خــود توانســته اند 
راه های اســتان را به یکی از ناامن ترین مســیرها 
 بــرای عبــور قاچاقچیان مــواد مخــدر تبدیل

 کنند.

ریيس کميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس خبرداد:

 اجرای سند ۲0۳0 
در برخی مدارس کشور 

رییس کمیســیون آمــوزش و تحقیقات مجلس 
گفت: برخی از مفاد سند ۲0۳0 در برخی از مدارس 
کشــور به رغم ممنوعیت اجرای این ســند، اجرا 
می شود.»محمدمهدی زاهدی« با اشاره به برخی 
زمزمه ها درباره اجرا شدن ســند ۲0۳0 در برخی 
مدارس کشــور، گفت: در برخی از مــدارس یا در 
بخشی از آموزش و پرورش ســند ۲0۳0 تدریس 
می شــود و البته ایــن کار به صورت ســازمانی و 

تشکیالتی  انجام نمی شود.
وی با بیان اینکــه وزارت آمــوزش و پرورش طی 
بخشنامه ای اجرای سند ۲0۳0 در مدارس را ممنوع 
کرده است، ادامه داد: متاســفانه برخی از مدیران 
کاسه داغ تر از آش شده اند و  از دستور وزیر تبعیت 

نمی کنند.
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار 
داشت: امیدواریم با بخشنامه ای که وزارت آموزش 
و پرورش در زمینه سند ۲0۳0 داشته، از آغاز سال 

تحصیلی ۹۷ شاهد این گونه مشکالت نباشیم.
 

ریيس اداره فرهنگی وهنری، اردوها 
وفضاهای پرورشی استان خبر داد: 

اوقات فراغت تابستان 97 با شعار 
حمایت از کاالی ایرانی

رییس اداره فرهنگی و هنــری، اردوها وفضاهای 
پرورشی اســتان اصفهان گفت: در تابستان سال 
جاری متناســب با نامگذاری ســال از سوی مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( اوقات فراغت تابستان 
۹۷ با شــعار »حمایت از کاالی ایرانــی و مهارت 
آموزی با هدف زمینه ســازی بــرای کار آفرینی و 
اشــتغال« برگزار می شــود.»مرتضی شکری« به 
اهداف برگزاری اوقات فراغت تابســتان اشاره کرد 
و گفت: غنی ســازی اوقات فراغت دانش آموزان، 
استمرار فعالیت های پرورشی سال تحصیلی در ایام 
تابستان، ارتقای سطح اعتقادی، علمی، اجتماعی 
و مهارت های فنی وحرفــه ای، فرهنگی و هنری 
دانش آموزان،تقویت و تامین ســالمت جسمانی و 
روانی و تقویت روحیه خودباوری و مسئولیت پذیری 
 ازجمله اهــداف برگزاری طرح اوقــات فراغت در

 تابستان است.
وی در ادامــه گفت: با برگزاری ســتاد اســتانی 
اوقات فراغت در فروردین ماه و آســیب شناســی 
موارد مطرح شــده و بــا هم افزایــی بخش های 
داخلــی و بیرونی آمــوزش و پرورش، شــیوه 
نامه اوقــات فراغت آماده و درآســتانه ارســال 
 به مناطق و نواحــی آموزش و پرورش اســتان

 است.

عکس  روز 

ساماندهی زکات فطره مصون از افراد سود جو

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

 کشف الشه توله پلنگ
 در سفیدکوه

 بازگشت روباه مصدوم
 به محیط زیست

یک روباه مصدوم توســط شــهروند دوستدار 
محیط زیست و حیوانات، تیمار، درمان و تحویل 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 

شد.
»برات علی حیــدری« دوســتدار حیوانات در 
شهرســتان خمینی شــهر، این روباه را در یک 
باشــگاه، زمانی که از ارتفاع بــه زمین برخورد 
کرده بود پیدا کرد.وی اظهــار کرد: این روباه از 
ناحیه پا مصدوم شده بود که آن را برای درمان به 
مرکز پزشکی حیوانات انتقال و با هزینه خودم 
تحت معالجه قرار دادم.وی با بین اینکه حیوانات 
نیز همانند انســان ها حق حیــات دارند و باید 
با آنها مهربانانه برخورد کــرد، افزود: این روباه 
دچار شکستگي پا شــده بود که توسط پزشک 
 حیات وحــش، پایش گچ گرفتــه و معالجه آن

 انجام شد.

19 گونه جانوری کشور 
حفاظت می شوند

مدیرکل دفتــر تنوع زیســتی و حیات وحش 
ســازمان حفاظت محیط زیست گفت: تاکنون 
برنامه عمــل مدیریت و حفاظــت از گونه هاي 
جانوري در خطر انقراض براي ۹ گونه در کشور 
تهیه شــده و تهیه و تدویــن 10 برنامه دیگر تا 
پایان سال جاري جزو برنامه هاي سازمان محیط 

زیست است.
»مجید خرازیان مقدم« افزود: حدود هزار و 1۷0 
گونه مهره دار در ایران وجود دارد که براســاس 
فهرست سرخ IUCN ) فهرست سرخ گونه های 
در خطر تهدید سازمان حفاظت جهانی( حدود 
۷8 گونه از آنها در معرض تهدید قرار دارند وی 
با تاکید بــر اینکه وضعیت گونه های زیســتی 
کشور خوب نیست، اظهار داشت: بر این اساس 
سازمان حفاظت محیط زیست تهیه برنامه عمل 
حفاظت از گونه هاي در خطر انقراض و تهدید را 
در برنامه کاري خود قرار داده و طي یک سال و 
نیم گذشته موفق به تهیه این برنامه براي ۹ گونه 

جانوري شده است.
وی افزود:  در نظر داریم برای گونه های جانوری 
مانند شوکا، گورخر، آهو، قوچ و میش ، هوبره، 
باالبــان ، ماهی قزل آالی خال قرمز، ســمندر 
غار زي، افعي لطیفي و اردک ســر سفید برنامه 
 عمل تهیــه و براي تصویب و اجرایي شــدن به 

استان ها ابالغ کنیم.

کتاب ها به کمک محیط زیست 
می آیند

استاد دانشگاه شیکاگو نتایج تحقیقات خود را 
درباره کتاب های کودک و ارتباط آنها با محیط 
زیست در قالب کتابی منتشــر کرده است که 
اعتقــاد دارد می تواند برای نســل های آینده 
مفید باشــد.»لیام هنــگان« ایرلندی االصل و 
اســتاد دانشگاه دیپال شهر شــیکاگو در رشته 
علوم طبیعی است که به تازگی کتابی با عنوان 
»هیالوها در رختخواب« منتشر کرده است که 
بیشتر موضوع آن بررسی چگونگی کمک ادبیات 
کودک به یادگیری این قشــر درباره مســائل 
محیط زیست است.»هنگان« می گوید: بسیاری 
از کتاب های ادبیات کودک به طور غیر مستقیم 
به کودکان آموزش می دهد که از محیط زیست 
خود محافظت کنند. یکی از بهترین کتاب های 
کودک که به مســئله محیط زیســت پرداخته 
است، داستان »وینی پو« است که در بسیاری 
از جمالت و کلماتش درباره نگهداری و حفاظت 
از محیط زیســت صحبت می کند. در خیلی از 
جاهای این قصــه رابطه بین خــرس و جنگل 
و وابســتگی زندگی حیوانات بــه وجود جنگل 

اشاره دارد.

محیط زیست

رییس اداره زکات اســتان اصفهان گفت: هر سال 
وضع زکات اســتان اصفهان  پر رونق تر می شود و 
مردم در این امر ارزشمند شــرکت دارند و شاهد 

رشد پرداخت زکات در استان هستیم.
حجت االسالم »غالم حسین رنجبر« بیان داشت: 
ســامان دادن به »زکات فطره« از دیگر مصوبات 
شــورای زکات بوده اســت. برای اینکه مشخص 
شود زکات فطره چگونه دریافت و خرج می شود، 
جلســات متعددی برگزار  و کار به خوبی شــروع 
شده است؛ تقریبا شروع ساماندهی رضایت بخش 
بوده است و امسال هم به دنبال ادامه این حرکت 
هستیم تا افراد سودجو برای فرصت طلبی، میدانی 

نداشته باشند.
وی گفــت: زکات از هر کجا گرفته شــود باید در 
همان جا مصرف شود. قرار شده است در هر روستا 
شورای زکات ایجاد شــود تا فقرا و منابع درآمدی 
مشخص شــود و زکات را در همان روستا مصرف 

کنند.
رییس اداره زکات اســتان اصفهــان گفت: زکات 

شامل همه مردم می شود؛ قرآن از پیامبر می خواهد 
زکات مال مردم را بگیرد؛ زیرا زکات جان انسان ها  
را پاک می کند. اگر مردم اهل زکات شوند بسیاری 
از نا هنجاری های اجتماعی از آنها دور می شــود. 
وی خاطر نشان کرد: برخی جعبه ای کنار خیابان 
می گذارد بدون اینکه هویت داشــته باشد و مردم 
نیز زکات فطره را به وی پرداخت می کنند؛ طبق 
گزارشــات حس می شــود حتما باید ساماندهی 
زکات فطره انجام شــود. در یکی از استان ها ۳00 
صندوق بدون هویت پیدا شــده و در استان ما نیز 

صندوق هایی این چنین پیدا شده بود.

ریيس اداره زکات استان اصفهان اظهار کرد:

ساماندهی زکات فطره مصون از افراد سود جو
معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیســتی اســتان 
اصفهان اذعان داشت: حدود دو هزار زوج در استان 

اصفهان متقاضی فرزندخواندگی هستند.
»مجتبــی ناجــی« افزود: زمــان انتظــار زوجین 
برای تحویل فرزند دربیشــتر موارد طوالنی اســت 
زیرا بهزیســتی اصفهان با توجه بــه تعداد محدود 
شیرخواران و نوزادان، امکان واگذاری حدود 60 نفر 
را به عنوان فرزندخوانده در طول یک سال دارد و این 
باعث طوالنی شدن مدت زمان انتظار زوجین بین 

پنج تا هفت سال می شود.
وی در ادامه گفت: بهزیســتی اجــازه تحویل تمام 
نوزادان یا کودکان را نــدارد؛ چراکه تعدادی از آنان 
به دالیل مختلفی از جمله زندانی یا بســتری بودن 
پدر و مادر در بیمارستان به تشخیص مقام قضایی 
تا بازگشت والدین شان به شــرایط عادی درمراکز 

بهزیستی نگه داری می شوند.
 وی افزود: زوج هایی که بعد از گذشــت پنج سال 
صاحب فرزند نشده باشند و ســن آنها زیر 50 سال 

باشد می توانند برای دریافت فرزند اقدام کنند.

به گفته وی، سال گذشته طرحی با عنوان مراقبت 
مشــارکتی کودکان در پنج استان از جمله اصفهان 
اجرا شــد که براســاس این طــرح، کودکانی که 
تکلیف شــان برای واگذاری قطعی بــه خانواده ها 
نامشــخص اســت، به طور موقت به خانواده های 
داوطلب واگذار می شــوند تــا زمانی کــه تکلیف 
سرپرســت این کودکان مشخص شــود؛ در نهایت 
ممکن است یا به صورت قطعی و دائمی به خانواده 
فرزندپذیــر واگذار شــوند یا در صورت بازگشــت 
پدر یا مادر و طبق نظر قاضی کودک به بهزیســتی 

بازگردانده شوند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان:

۲ هزار زوج اصفهانی در انتظار فرزندخوانده هستند

مدیر انجمن حمایت از زندانیان استان گفت: از ابتدای ماه رمضان تاکنون، با همت خیران نیک اندیش با هدف تامین 
حداقل امکانات معیشتی، سبدهای کاال شامل مرغ، برنج ، روغن ، ماکارونی ، رب گوجه فرنگی و چای بین خانوارهای 
زندانیان استان توزیع شد. »محمود مباشری« ارزش هریک از سبدهای اهدا شده را بیش از 850 هزار ریال دانست 
و افزود: پیش بینی می شود با مشارکت خیران تا پایان ماه مبارک رمضان بیش از دو هزار سبد کاال بین این خانوارها 
توزیع شود. وی با اشاره به اینکه هم اکنون حدود ۳0خیر با این انجمن همکاری می کنند و مشارکت این تعداد کافی 

نیست، گفت: مردم می توانندکمک های نقدی خود را به شماره حساب 60۳۷۹۹18۹۹6۳۳46۹   ارسال کنند.

توزیع بیش از هزار سبد 
کاال بین خانوارهای 

زندانی

مدیر انجمن حمایت از زندانيان 
اصفهان اعالم کرد: 

خبر

بهزیستیزکات

امروزه بيشتر بازی ها، سرگرمی ها و ورزش ها در 
دنيای صنعتی و مدرن رنگ و جلوه ای تازه یافته 
و بسياری از این رشته های اصيل و با هویت که 
ریشه در فرهنگ، باور و تاریخ نياکان مان دارند، 
در پس بازی  های مدرن و جدید به فراموشــی 
سپرده شده اند.ســرزمين ما سرشار از آداب 
و رســوم و خرده فرهنگ هایی است که بيانگر 
فرهنگ غنی و اصيل مردمان این دیار اســت. 
بازی های بومی و محلی، بخشی از این آداب و 
آیين هاست که ســرمایه فرهنگی این استان 

محسوب می شود.
ورزش ها و بازی های بومی و محلی، بخشی از هویت و 
فرهنگ ساکنان مناطق کشورمان را تشکیل می  دهد  
که در شادی و نشاط جوامع بشری نقش بسزایی دارد؛ 
لذا به اعتقاد کارشناسان، برای بازیابی و جایگاه دوباره و 

ترویج آن باید برنامه ریزی و نیازسنجی شود.
باال بلندی، تــوپ چرخی، تیلــه بازی، خالــه بازی، 
خروس جنگی، شــاه  و وزیــر، شــمع،گل و پروانه، 
عموزنجیرباف، قایم باشــک، کالغ پر، گل یا پوچ، لی 
لی، هفت سنگ، وسطی و ده ها بازی دیگر که هر یک 
نامی آشنا برای نسل هایی از ایرانیان است، بازی های 
کودکانه فراموش شده ای اســت که به تاریخ پیوسته 
است. امروزه در کالن شــهرها، شهرهای خرد و حتی 
روســتاهای کشــور، جای خالی بازی های خالقانه و 

مبتکرانه کودکان دیده می شود. 
اکنون کودکان از سنین پایین به بازی های رایانه ای روی 
می آورند و کمتر به بازی های دســتی و فیزیکی عالقه 
نشان می دهند. بازی های گروهی کودکان به فراموشی 
سپرده شده و درحال منسوخ شــدن است.بازی های 
کودکانه موجــب ابراز احساســات، عواطف، ترس ها و 
تردیدها، مهر و محبت، خشم و کینه و نگرانی ها می شود. 
انسان به همه این احســاس ها برای زندگی اجتماعی 
نیاز مند است ولی به دلیل زندگی محدود در آپارتمان ها، 
جلوگیری از مزاحمت برای همسایگان، عدم امنیت در 
خیابان ها و کوچه ها به هنگام بازی، کودکان شهرنشین 
از انجام بازی های طبیعی محروم هستند. سال ها پیش 

به هر کوچه که قدم می گذاشتیم، پر از هیاهوی کودکان 
بود و کوچه فضایی مناسب محسوب می شد، برای بروز 
هیجانات و دنیای مشترک همه کودکان.  بازی های آن 
دوره نیز تجمعی بی حاصل نبود، بلکه تمرین زندگی بود 
که با آداب و رسوم خودش آن را به دیگر نسل ها منتقل 
می کرد. براســاس نظر کارشناسان، بازی های سنتی، 
وســیله ای برای تمرین انســان در زندگی اجتماعی 
محسوب می شــود و این بازی ها یکی از مصادیق بارز 
میراث معنوی و احیای تاریــخ و هویت فرهنگی هر 
جامعه اســت که باعث انتقال اطالعات و معلومات به 

نسل های دیگر خواهد شد. 
درشــرایط کنونی، گرایش به زندگــی مدرنیته جای 
بسیاری از سنت های زیبای گذشــته را گرفته، حتی 
در بــازی کــودکان نیز رســوخ کرده اســت و خطر 
غیرمحسوســی جامعه امروز را تهدید می کند. امروزه 
خصلت فردی افراد بــر زندگی مدرن حاکم شــده و 
احساسات و هیجاناتی که درگذشته با بازی های سنتی 
خو گرفته بود، جایگاهی در بین بازی های رایانه ای ندارد. 
با شناخت بازی های بومی، قبیله ای، محلی و سنتی ایران 
که عالوه  بر بار فرهنگــی، از جذابیت و تنوع باالیی نیز 
برخوردارند، نه تنها می توان تاریخ و سنن این مرز و بوم 

را به شکلی پویا و عمیق به نسل های آینده منتقل کرد، 
بلکه از آن به عنوان بهانه ای برای گریز از عواقب اعتیاد 
به تکنولوژی و معنا و مفهوم بخشــی دوباره به زندگی 
می توان استفاده کرد؛ به خصوص آنکه در بسیاری از این 
بازی ها، قوانین ساده و اولیه ای از شکل بهینه اداره زندگی 
و هدایت آن آموزش داده و تمرین می شود تا افراد را به 
مهارت های الزم برای روبه رویی با موقعیت های دشوار 
زندگی مجهز کند. با توجه به پیشرفت تکنولوژي و ابزار 
سرگرمي، کودکان و نوجوانان،  عموما به سمت سرگرم 
شــدن با وســایل دیجیتال به جاي بازي هاي سنتي، 
فیزیکي و غیردیجیتال روي آورده انــد؛ این موضوع 
مي تواند ناشي از سبک زندگي شهري در سال هاي اخیر 
باشد و هم فاصله گرفتن از الگوهاي سرگرمي که نسل 
گذشته ما، با آن اوقات فراغت خود را می گذراندند. بخشي 
از ظرفیت هاي مغفول مانده، به نوع مواجهه عموم ما با 
بازي بر مي گردد که بازي را فقط وسیله اي براي سرگرمي 
و از دست دادن زمان محسوب مي کنیم؛ درحالي که بازي 
مي تواند استفاده مثبت آموزشي، بهداشتي و فرهنگي 

داشته باشد.
»مرتضي جمشیدي« پژوهشگر بازي هاي دیجیتال 
در این باره می گوید: متوسط زماني که کودکان در حال 

بازي دیجیتالی هستند، چیزي معادل 81 دقیقه در روز 
است؛ بازي هایي که شــاید طیف غالب آنها بازي هاي 
خارجي باشند، یا بازي هاي ایراني که شخصیت پردازي 
متناسبي براي شان در نظر گرفته نشده است و  داستان 

مناسبي ندارند یا خالي از داستان هستند. 
این عامل به همراه جذابیت بصري بازي هاي دیجیتال، 
باعث مي شــود کودک از فضاي واقعي فاصله بگیرد و 
بیشتر زمان خودش را در زمان سرگرمي به بازي  کردن، 
آن  هم با ابزار دیجیتال اختصاص دهد؛  بازی هایی که 
از فضای اسالمی ایرانی فاصله بسیاری دارد و در دراز 
مدت می تواند اثرات نامطلوبی به همراه داشته باشد. 
جمشیدي یادآور شد: خانواده ها رژیم مصرف را رعایت 
کنند؛ یعني میزان مصرف، میزان بازي  کردن بازي هاي 
دیجیتال، زمان بــازي کردن بازي هــاي دیجیتال و 
نســبت بازي هاي دیجیتال با بازی های غیردیجیتال 
را خانواده ها بــه همراه فرزندان تنظیم کنند. شــاید 
برای بچه ها آن قدر این بازي ها جذابیت داشــته باشد 
که نتوانند خودشان این ســرگرمی را مدیریت کنند.  
وی می گوید: درکنار آســیب ها، موارد مثبت و نقاط 
قوتي را هم داریم که مي شــود در استفاده از آموزش، 
بهداشت و درمان و فرهنگ سازي اســتفاده کرد؛ اما 
آسیب هاي جسمي و رواني را هم دارد که اگر کودک 
و نوجوان زیاد از ابزار دیجیتال اســتفاده کند و نسبت 
استفاده از ابزار دیجیتال در مقایسه با نسبت استفاده 
از ابزار غیردیجیتال تناسبي نداشته باشد، طبیعتا در 

شکل گیري شخصیت او تاثیرگذار خواهد بود. 
گویا درک متقابل بین خانواده و کودک بسیار کمرنگ 
شــده و این کمرنگ شــدن از زمانی شــروع شد که 
مدرنیتــه وارد جامعه و موجب تغییر ســبک زندگی 
اصیل اســالمی- ایرانی گردید. حال که دایره سبک 
زندگی به گونه ای اســت که بر تمام زوایای زندگی و 
حتی ساده ترین موارد آن که بازی کودکان می شود،  
نیز تاثیر گذاشته اســت، بنابراین این را باید به خاطر 
داشته باشــیم، هر چند بازی های رایانه ای که اغلب 
جوانان انجام می دهند بد نیســت، ولی استفاده بیش 
از حد  از آن خوب نیســت. باید در کنــار این بازی ها، 
سرگرمی های گذشته را نیز احیا کنیم تا از اصل و نسب 

گذشتگان خود دور نشویم.

کودکی مدرنیته!
  بازی های بومیـ  محلی در زندگی  مدرن رنگ باخته است؛  

الشــه این توله پلنگ در منطقه شکارممنوع 
سفیدکوه دامغان مشاهده و به اداره کل حفاظت 
محیط زیست سمنان انتقال یافت اما علت مرگ 

این حیوان پس از کالبدگشایی مشخص نشد.

مدیرکل دفتــر امور بانــوان و خانواده اســتانداری 
اصفهان از معاونت فرهنگی جهاد دانشــگاهی واحد 
اصفهان بازدید کرد و با رییــس و معاونان این واحد 
به گفت وگــو پرداخت. »محمود مراثــی« در دیدار 
با »سهیالاثنی عشــران« معاون امور بانوان استاندار 
اصفهان اظهار کرد: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان با 
تمام توان آماده همکاری و کمک رسانی به استانداری 
اصفهان است.رییس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان 

ادامه داد: ظرفیت هایی که در معاونت فرهنگی ازجمله 
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران و معاونت پژوهشی 
جهاد دانشگاهی واحد اصفهان وجود دارد، می تواند 
بازویی برای اجرای فعالیت های هر چه بهتر و با کیفیت 
تر اســتانداری اصفهان باشــد. در این دیدار، سهیال 
اثنی عشران اظهار کرد: نظر استاندار اصفهان بر این 
است که دیدگاه مردم نیز در شــاخص های ارزیابی 
لحاظ شــود. درصورتی که این موضوع محقق شود، 

فعالیت های زیادی از دســتگاه های مختلف به مرکز 
افکارسنجی مجموعه جهاد دانشگاهی به عنوان یک 
مرکز علمی و استاندارد، ارجاع خواهد شد. وی ادامه 
داد: به عنوان نمونه در مورد بحث زنان کارتن خواب، 
باید موضوع ارزیابی شود که کار انجام گرفته توسط 
دولت در این حوزه  تاثیر مثبت داشته یا به این مسئله 
دامن زده است. وی به اهمیت پژوهش در دستگاه ها 
اشاره کرد و گفت: یک درصد از بودجه دستگاه های 

دولتی باید به پژوهش اختصاص داده شــود و در این 
حوزه نیز معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی می تواند 
ورود پیدا کند. در این دیدار»داریوش اســماعیلی« 
معاون فرهنگی جهاد دانشــگاهی واحــد اصفهان 
اظهار کرد: ایســپا جزو مهم ترین مراکز افکارسنجی 
در سطح کشور محسوب می شود و توانسته با حفظ 
مشی مستقل خود و پایبندی به اصول علمی، اعتماد 

مسئوالن کشور را جلب کند.

مدیرکل امور بانوان استانداری اصفهان:

جهاد دانشگاهی اصفهان آماده همکاری با استانداری است

زهرا هادیان
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خوردن سیب  دیابت را کنترل می کند
پیشنهاد سردبیر:

در ماه رمضان افراد روزه دار گاهی با سردرد ناشی از افت قند خون 
مواجه می شوند. در ادامه با روش های کاهش ســردرد در این ماه  

آشنا می شوید:
1. معموال در روزهای روزه داری به دلیل مختل شدن چرخه خواب و 
بیداری، بعضی افراد دچار سردرد ناشی از کمبود خواب می شوند. از 
این رو، بهتر است عزیزان روزه دار حتما خواب عصرگاهی را فراموش 
نکنند تا هم ساعت خواب روزانه خود را تامین کنند و هم مقداری 
انرژی برای گذراندن ادامه روز تا رسیدن به زمان افطار در بدن شان 

ذخیره شود.
2. گاهی سردرد ناشی از افت قند خون سراغ بعضی از  افراد روزه دار 
می آید. این افراد باید از خوردن قند و شــکر ساده در وعده سحری 

خودداری کنند و به جای آن از خرما یا عسل کمک بگیرند.
3. اگر سردرد شما به علت کم آب شــدن بدن تان در طول روزهای 
روزه داری است، بهتر اســت در فاصله بین افطار تا سحر، میوه ها و 
صیفی هایی مانند خیار، هندوانه، خربزه، انگور، گالبی، انار، سیب، 
به، آلو و زردآلو را حتما مصرف کنید. مصرف این میوه ها باید حدود 

60 تا 90 دقیقه پس از صرف افطاری باشد.
4. نوشیدن شربت آبلیموی کم شیرین در وعده سحری یا در فاصله 
بین افطار تا سحر هم باعث پیشگیری از کم آبی بدن و سردرد ناشی 

از آن می شود.
5. اگر سردرد شما به دلیل کاهش مصرف کافئین در طول روزهای 
روزه داری اتفاق می افتد، بهتر اســت چند روز پیش از شــروع ماه 
رمضان، مصرف قهوه و چای را در طــول روز کاهش دهید و بدن را 

به نوشیدن چای کمرنگ یا چای سبز بدون کافئین عادت دهید.
6. اگر سردرد شما به دلیل ابتال به کم خونی است باید درباره روزه 

گرفتن حتما با پزشک خود مشورت کنید.
اگر منعی برای روزه داری ندارید، بهتر است برای پیشگیری از سردرد 
ناشی از کم خونی همراه با وعده سحر و افطار، یک لیوان شربت شیره 
انگور رقیق شده با آب میل کنید. حواس تان باشد گوشت قرمز باید 

در وعده سحری یا افطاری شما گنجانده شود.

 روش های کاهش سردرد 
روزه داران

  به مناسبت روز جهانی ام اس؛  

زنگ خطر شیوع »ام اس« در اصفهان
پریسا سعادت

»ام اس« بــه عنوان یکی از بیماری های شــایع در اســتان 
اصفهان شناخته می شود. بر اســاس آمارها میزان فراگیری 
بیماری ام اس در اصفهان در گذشــته 50 به 100 هزار بوده؛ 
اما طی ســال های اخیر از 60 به 100 هزار رسیده است. این 
پیشرفت آماری موجب شــده تا نگرانی ها از افزایش میزان 
افراد مبتال به ام اس در اصفهان افزایــش پیدا کند؛ هر چند 
که کارشناســان تالش دارند تا این میزان از بیماری در میان 
مردم اصفهان را عادی جلوه دهند ولــی نگرانی ها از افزایش 
مبتالیان بــه این بیمــاری و نیز نبود راه حل های مناســب 
 درمانی برای این بیماران در داخل کشــور موجب شــده تا

 ام اس به عنوان یکی از خطرات در کمین سالمتی اصفهانی ها 
شناخته شود.

بیماری ام.اس یک بیماری خودایمن است که در زنان شایع تر 
بوده و در ســنی که فعالیت باروری آنها بیشتر است و قابلیت 
تولیدمثل دارند، بیشتر بروز می کند. اختالل سیستم ایمني 
خودکار، وضعیتي اســت که در آن بــدن آنتي بادي هایي را 
تولید مي  کند که به بافت هاي خــودش حمله مي  کنند و در 
بیماري ام.اس »میلین« یا پوشش رشته  هاي عصبي در مغز 
و نخاع ملتهب مي  شود. این التهاب باعث آسیب میلین شده 
و سیگنال  هاي عصبي نمي  توانند در طول رشته  هاي عصبي 
حرکت کنند و فرد به مرور زمان با مشــکالتی در راه رفتن، 
بینایی، تکلم و ... مواجه می شود. این بیماری در سال 1894 
شناخته شــد؛ اما تاریخ دقیق این بیماري، به قرن 14 برمي 
گردد که یک هلندي دچار آن شده بود. ام .اس اولین بار توسط 
یک پزشک فرانسوی کشف شد؛ اما اکنون بعد از گذشت 100 
سال از این اکتشــاف، هنوز علت و درمان قطعی این بیماری 
 مشخص نشده و به یک بیماری شایع در میان جوامع تبدیل

 شده است.
پیشروی خاموش بیماری ام اس در ایران

کشور ایران با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی در منطقه زیر 
پنج در  صد هزار نفر قرار دارد که منطقه ای با شیوع کم تلقی 
می شود؛ اما پیشروی این بیماری در برخی از شهرهای کشور 
مانند تهران و اصفهان  شیوع باالتری دارد.  اگر چه علت دقیقی 
برای ایجاد این بیماری هنوز مشخص نشده؛ اما پس از سال ها 
مطالعات تخصصی، کارشناسان منشأ عوامل محیطی در شیوع 

و گسترش این بیماری را غیرقابل انکار می دانند. طی سال های 
گذشته کارشناسان بهداشتی و حوزه سالمت کشور از هر گونه 
اظهار نظر در مورد این عوامل محیطی و تاثیر گذار بر پیشرفت 
بیماری ها خود داری کرده اند و همین مسئله موجب افزایش 
تعداد این بیماران و میزان شــیوع آن در ایران و به خصوص 
اصفهان شده است. بر اساس آمار؛ مبتالیان به ام اس در میان 
ساکنان شهرهای مناطق غرب اصفهان، در مجاورت رودخانه 
و همچنین در کنار صنایع بزرگی همچون فوالد مبارکه، ذوب 

آهن و پلی اکریل  از دیگر نقاط اصفهان بیشتر است.
چرا اصفهان بیشترین میزان بیماران ام اس را در کشور 

دارد؟
»برنج« یکی از دالیل اصلی شیوع ام اس در اصفهان شناخته 
می شود. برنج لنجان در اصفهان به خاطر فلز کادمیم موجود 
در آن مصرف کنندگان را بیشــتر مســتعد ابتــال به ام اس 
می کند؛ هر چند این موضوع از سوی یک کارشناس بهداشت 
محیط مطرح است، اما به دلیل اینکه مسئوالن دانشگاه علوم 
پزشکی آن را رد کردند، همچنان در مقام فرضیه باقی مانده 
است. دلیل دوم را می توان در ریختن پساب های کارخانجات 
صنعتی اصفهان به زاینده رود و آبیاری زمین های کشاورزی با 
آب های آلوده دانست که البته این مسئله نیز از سوی عده ای 
از کارشناسان بهداشتی مطرح شد که این مورد هم مورد تایید 

مسئوالن دانشگاه علوم پزشــکی قرار نگرفت. بر اساس یک 
فرضیه ضعیف تر و در هجمه شک و تردیدها برای پیدا کردن 
دالیل افزایش بیماری ام  اس در این استان برخی از مسئوالن 
دلیل افزایش بیمــاری ام اس در اصفهان را وجود کارگاه های 
طالســازی عنوان کردند و این فرضیه  مطرح شــد که وجود 
موادی چون سیانور، اســید و تیزآب در این کارگاه ها بوده که 
عالوه بر مشکالت تنفسی برای ساکنان سبب شیوع بیماری 
ام اس در اصفهان شده که این موضوع هم از نظر علمی مورد 

اثبات شده ای نیست.
رنج خاموش بیماران ام اس

نابسامانی بازار ارز و نوســانات قیمت دارو و کاهش واردات در 
ماه های اخیر بیماران ام اس را نیز مانند ســایر بیماران دچار 
مشکالت و سختی های زیادی کرده اســت. بیمارانی که در 
عین داشتن مشــکالت حرکتی ناچار هســتند تا ساعت ها 
برای پیدا کردن داروهایشــان در شهر جســت وجو کنند و 
این در حالی اســت که داروهای تولید داخل نیز در بسیاری 
 از افــراد اثرات مثبتی نــدارد و توان حرکتــی آنها را کاهش 
می دهد؛ هر چند که اصفهان به دلیل داشــتن مرکز جامع ام 
اس امکانات درمانی خوبی را بــرای این بیماران فراهم کرده؛ 
 اما هنوز رنج خاموش این بیماران در حصــار بیماری ام اس 

ادامه دارد.

 خوردن سیب
 دیابت را کنترل می کند

طبق اعالم انجمــن دیابت آمریکا، اگرچه ســیب و 
میوه های دیگر حاوی قند و کربوهیدارت هســتند؛ 
اما مصرف آنها برای مبتالیان به دیابت نوع یک یا دو 
مشکل ساز نیست.سیب حاوی انواع مختلف قند است 
و فیبر خوراکی و مواد معدنی دیگر در آن وجود دارد.
الزم است فرد مبتال به دیابت از چگونگی تاثیر این میوه 
بر وضعیت سالمتی اش آگاه باشــد. عالوه بر این، فرد 
مبتال به دیابت باید نســبت به کربوهیدارت مصرفی 
خود آگاه باشد تا مطمئن شود سطح قند خون بدنش 
در تمام طول روز ثابت باقی می ماند.بیشتر مواد معدنی 
موجود در سیب، شکل طبیعی فروکتوز است و نسبت 
به دیگر انواع قندها می تواند تاثیر متفاوتی روی بدن 
داشته باشد.یک عدد سیب متوسط حاوی چهار گرم 
فیبر خوراکی است که این فیبر جذب قند در بدن را 
کند و در نتیجه به پیشگیری از افزایش قند و انسولین 

کمک می کند.

خروپف؛ شایع ترین اختالل تنفسی
 زهرا آل محمد، دبیر هشــتمین همایش سراسری 
اختالالت خواب، درباره شایع ترین اختالالت خواب 
اظهار کرد: مشکالت و اختالالت طیف خواب، طیف 
بسیار گستره ای را شامل می شود. بی خوابی ها با انواع 
و علت های مختلف، اختالالت تنفســی بین خواب، 
اختالالت حرکتی وابسته به خواب و انواع پاراسومنیاها 
همچون کابوس ها و وحشــت های شبانه، راه رفتن یا 
حرف زدن در خواب، فلج پا در خواب، دندان قروچه، 
شب ادراری و... را شامل می شوند.این فلوشیپ طب 
خواب با اشاره به اینکه اختالالت تنفسی بین خواب از 
خطرناک ترین و شایع ترین اختالت خواب است، عنوان 
کرد: با توجه به اینکه ماهیت اختالالت تنفســی در 
خواب به نوعی است که فرد متوجه این بیماری نیست 
و هر زمانی که خواب است به وجود می آید اطرافیان او 
این مشکل را تشخیص می دهند. آل محمد ادامه داد: 
شایع ترین اختالل تنفسی، خرو پف است که می تواند 
نشانه ای از یک بیماری خطرناک باشد؛ بنابراین الزم 
است اقدامات الزم درمانی در این زمینه صورت گیرد 

و انجام تست های مربوط به قفسه سینه  بررسی شود.

دانستنی ها

ابالغ رای
3/167 شماره ابالغنامه: 9710100353700729 شماره پرونده: 9609980360101259 
شماره بایگانی شعبه: 961334  شاکی: آقای اکبر خاکباز فرزند مطلب با وکالت آقای سید 
مسعود مفضلی فرزند سید مجتبی به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان فردوسی 
جنب هتل زهره ساختمان عالی ط سوم واحد 12 ، متهم: آقای مهرداد سلیمانی فرزند رضا، 
اتهام: خیانت در امانت، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای مهرداد ســلیمانی درچه فرزند رضا حسب 
شکایت آقای اکبر خاکباز فرزند مطلب با وکالت آقای سید محمد مفضلی دایر بر خیانت در 
امانت نسبت به هفت فقره چک و مبالغ آن به شماره های 869569-239294- 869575-
869576-69578-869583-869584-985198 مجموعًا به مبلغ 1/871/000/000 
ریال موضوع کیفرخواست مورخ 96/11/19 صادر از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی، اظهارات گواهان تعرفه شده 
در د ادسرا و اینکه با وصف ابالغ وسیله نشر آ گهی و اقدامات در جهت دستیابی به متهم 
در دادسرا مشارالیه در مقام دفاع و رد اتهام بر نیامده و اینکه وجوه دریافتی از محل چکها 
توسط متهم از صادرکننده چکها به تبع اصل چکها، امانت در ید ایشان فرض می گردد به 
فرض آنکه وجوه را دریافت نموده علی ایحال بزه معنونه به ایشــان محرز تشخیص داده 
شده دادگاه مستند به ماده 674 قانون تعزیرات مشارالیه را به تحمل سه سال حبس تعزیری 
محکوم می نماید رای صادر غیابی محســوب ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه ســپس با وصف انقضای مهلت واخواهی ظرف مهلت بیست روز 
پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر اصفهان می باشد.  م الف:4247 
شــعبه 111 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان) 111 

جزایی سابق(  ) 301 کلمه، 3 کادر( 
حصر وراثت

3/173  آقای ســید محمد موســوی دره بیدی دارای شناســنامه شــماره 10 به شرح 
دادخواست به کالســه 136/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان زهرا عباســی دره بیدی به شناســنامه 497 در تاریخ 
96/4/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- سید حسین موســوی دره بیدی، ش.ش 15، ت.ت 1334/3/15 فرزند پسر 
2- سید محمد موســوی دره بیدی، ش.ش 10، ت.ت 45/1/2 فرزند پسر 3- خورشید 
موســوی دره بیدی، ش.ش 36، ت.ت 38/1/2 فرزند دختر 4- معصومه موســوی دره 
بیــدی، ش.ش 17، ت.ت 41/1/5 فرزند دختر 5- صغری موســوی، ش.ش 7، ت.ت 
1328/1/4 فرزند دختر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد 
 از تاریخ نشــر آگهی ظرف ســه ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 99 رضا کاظمی رئیس شعبه شــورای حل اختالف بخش کرون) 166 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/174 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 2936/96 حل 2 ، وقت رســیدگی ساعت 5/15 بعد از ظهر روز چهارشنبه 
مورخه 1397/5/3، مشــخصات خواهان : مجید زمانی فرزند اکبر به نشانی خمینی شهر 
میدان آزادی ظروف کرایه ضیافت، مشخصات خوانده: مجید حافظی،  خواسته و بهای آن:  
مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی جهت استماع شهادت شهود از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 770 شعبه دوم حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )166 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/175 کالسه پرونده 96/1867 شماره دادنامه: 2523-96/12/16 مرجع رسیدگی: شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: علی سعیدی فرزند مرتضی به نشانی 

اصفهان محمودآباد خ 46 کارخانه اهورا،  خوانده: کومار ملک لقا فرزند جمیل  به نشــانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی علی سعیدی فرزند مرتضی  به طرفیت آقای کومار ملک لقا فرزند جمیل 
به خواسته مطالبه مبلغ 19/900/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره های 449196-

9/900/000 ریال و 449195-10/000/000 ریــال مورخ 95/9/26 و 95/8/26 عهده 
بانک تجارت به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست،  
مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آ ن و با توجه به عدم حضور 
خوانده در  جلسه مورخ 96/12/12  و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت به 
نظریه مشورتی اعضا شورا  و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و با توجه به وصف 
تجریدی بودن اسناد تجاری، مستندا به مواد  9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل 
اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از 
قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت 
دانسته و حکم   به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نوزده میلیون و نهصد هزار ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/368/750 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت استهالک کامل دین برمبنای شاخص بهای کاال 
و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس ازانقضا مدت واخواهی قابل تجدید نظر در 
محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف:818 شعبه چهارم مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف خمینی شهر )364 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/176 مرجع رســیدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 707/96 حل 11 ، وقت رسیدگی ســاعت 8/45  صبح روز سه 
شنبه مورخه 1397/4/5، مشخصات خواهان : محمد جواد نجاری فرزند احمد به نشانی 
اصفهان محمودآباد خ انقالب کوچه ش نصیری پ 532، مشــخصات خوانده: رجبعلی 
خوشخو برشنه،  خواسته و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی جهت استماع شهادت شهود از 
طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف: 816 شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )169 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/177 کالسه پرونده 96/1869 شــماره دادنامه: 2521-96/12/16 مرجع رسیدگی: 
شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: علی سعیدی فرزند مرتضی به 
نشانی اصفهان محمودآباد خ 46 کارخانه اهورا،  خواندگان: 1- عباس دنبه چهار محالی 
فرزند عباسعلی  به نشانی مجهول المکان 2- مهرداد بهرامی خواه فرزند محمود به نشانی 
اصفهان مجتمع  مسکونی بوستان کوچه پیام پ 6، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی علی سعیدی فرزند مرتضی  به طرفیت 
1- عباس دنبه چهار محالی فرزند عباســعلی 2- مهرداد بهرامی خواه فرزند محمود به 
خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 9524/320398-
12 مورخ 96/4/20 عهده بانک ملی به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر 
به مفاد دادخواست،  مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آ ن و با توجه 
به عدم حضور خواندگان در  جلســه مورخ 96/12/12  و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب 
ایشان و با عنایت به نظریه مشورتی اعضا شورا  و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب 
دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری، مستندا به مواد  9 و 18 و 19 و 25 و 27 

قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 قانون تجارت و 
تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی 
خواهان را ثابت دانسته و حکم   به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 
بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/330/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت استهالک کامل دین 
برمبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صــادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس ازانقضا مدت 
واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف:819 

شعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر )385 کلمه، 4 کادر(
فقدان سند مالكیت

3/178 نظر به اینکه سندمالکیت ششدانگ یکبابخانه شماره 249 - فرعي از 171 - اصلي 
که درصفحه 433 دفتر 273 دفترامالک به نام حیدرسرائي ثبت وسندصادروتسلیم گردیده 
است سپس بموجب سندشــماره 43932 -3 / 7 / 90 دفتر 145- شهرضا مقداردودانگ 
مشاع ازمالکیت خودرابه محمدرضارهیده انتقال نموده که ته سند درسهمش واقع گردیده 
 که اینک نامبرده باارائه درخواســت کتبي به شــماره وارده: 9709030661675863 -
  1 / 3 / 97  به انضمام دوبرگ استشهادیه محلي که امضاء شهودآن ذیل شماره 17863 -
 1 / 3 / 97 به گواهي دفترخانه 247 شهرضارسیده است مدعي است که سندمالکیت آن 
به علت جابجائي / سرقت / سهل انگاري مفقودگردیده است ودرخواست صدورالمثناي 
ســندمالکیت ملک فوق رانموده اند لذامراتب به اســتنادتبصره یک اصالحي ذیل ماده 
120آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله 
نســبت به ملک مرقوم یاوجود سند مالکیت نزد خود مي باشــد ازتاریخ انتشاراین آگهي 
ظرف مدت ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل ســندمالکیت یاسندمعامله به این 
اداره تسلیم ورســیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل ســند مالکیت به ارائه کننده 
سندمستردگردد بدیهي اســت اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسیدیادرصورت اعتراض 
اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداقدام به صدورسندمالکیت المثني طبق مقررات 
خواهدشد. م الف: 143 موسوي رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا  )198 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/179  بدینوسیله اعالم می گردد مصطفی مسجدی دادخواستی بطرفیت حسین رسولنیا 
مبنی بر مطالبه وجه در این شعبه مطرح و رسیدگی دارد لذا به خوانده فوق ابالغ می گردد در 
تاریخ دوشنبه 97/04/11 ساعت 17:15 جهت رسیدگی در شعبه اول حقوقی شورای حل 
اختالف آران و بیدگل حاضر شود . ضمنا جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
به دفتر شعبه مراجعه نماید .  م الف: 120 حسین باخدا رئیس شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف آران و بیدگل )79 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالكیت

3/180  چون آقای سهیل شاه سوندی فرزند فرهاد مالک 2/75 دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک 11497/58 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان با تســلیم استشهاد محلی که هویت و 
امضا شهود رسما گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت پالک مزبور در صفحه 8 دفتر 
50 امالک ذیل ثبت 6336 بنام نامبرده سابقه ثبت و سند مالکیت چاپی شماره 492048 
صادر و تسلیم گردیده است و ا عالم نموده که سند بعلت جابجایی مفقود شده و درخواست 
صدور سند المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت 
به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 5526 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق 

اصفهان  )215 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/181 شماره: 956/96 به موجب رای شماره 1100 تاریخ 96/6/22 حوزه سوم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه1-  اکرم 2- وحید 
هر دو خزائی فرزندان عباس محکومند به پرداخت تضامنی مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل 

خواسته و پرداخت مبلغ 1/205/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک 95/8/30 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عشر دولتی 
رای صادره غیابی است. مشخصات محکوم له: مجید خانی فرزند علی به نشانی اصفهان 
خ امیر کبیر حدفاصل چهار راه هزار دستان سه راه لیالند روبروی گاراژ فردوسی فروشگاه 
دانگ فنگ، ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:823 

شعبه 3 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )191 کلمه، 2 کادر(
اجراییه

3/182 شماره اجراییه:9710423633600036  شماره پرونده:9609983633600860 
شــماره بایگانی شــعبه:960871 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710093633600404 و شماره دادنامه مربوطه 9609973633601623 محکوم علیهم 
1- ابراهیم اخالقی فرزند کریم به نشــانی خمینی شهر میدان قدس بلوار ش بهشتی بن 
بست ش عباسی منزل اول سمت چپ 2- هیوا عبداله زاده فرزند عثمان به نشانی مجهول 
المکان به نحو تضامنی محکوم هســتند به پرداخت مبلغ جمعًا پانصد میلیون ریال وجه 
چک به عنوان اصل خواسته و مبلغ شانزده میلیون و پانصد و  بیست هزار ریال به عنوان 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت زمان پرداخت طبق 
نرخ تورم کاال و خدمات اعالمی بانک مرکزی در حق محکوم له ناصر هاشــمیان فرزند 
نصرا... به نشانی اصفهان شهرستان خمینی شــهر خ جانبازان نبش معلم 17 و پرداخت 
مبلغ 25/000/000 ریال بابت نیم عشر در حق صندوق دولت تبصره 2 ماده 306 ق.ا.د.م 
اعمال شود. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 830 شعبه پنجم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر )455 کلمه، 5 کادر(

اعالم مفقودی 
 بــرگ ســبز و کارت ماشــین خــودروی لنــد مارک
 BS2 -342مــدل 1393 به رنگ ســفید  )Land Mark( 
شــماره پالک  ایران 88-215 م 65  و شــماره موتور 
 NAGU2CF23EC751029 و شماره شاســی SNX6421
به نام خانم رزا ابیاک فرزند فرامرز مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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احسان حدادی در لیگ 
الماس نروژ، پرتاب می کند

 احســان حدادی، پرتابگر دیســک ایران در 
اواســط خردادمــاه در 
رقابت هــای لیــگ 
الماس نروژ رقابت 
خواهد کــرد. این 
 ۱۷ رقابت هــا 
خردادماه در اسلو 
نروژ پیگیری می شود. 
این اولین حضور حدادی در 
لیگ الماس ۲۰۱۸ خواهــد بود.نایب قهرمان 
المپیک لنــدن این فصل را بــا رکورد ۶۸.۵۸ 
آغاز کرده و باید دید در رقابت های لیگ الماس 
می تواند رکوردها را تکرار کند یا خیر.حدادی 
دور نخســت تمرینات آماده ســازی خود را 
زیرنظــر »مک ویلکینز« مربــی آمریکایی در 
کالیفرنیا و جزیره کیش پشــت ســر گذاشته 
است. او عصر دیروز هم در مســابقات پرتاب 

دیسک هاله آلمان رقابت  کرد.

افزایش سهمیه دوچرخه سواری 
در بازی های آسیایی

ســتاد عالی بازی های آسیایی برای دوچرخه 
سواری ۱۱ ســهمیه ) ۹ مرد و ۲ زن( در نظر 
گرفته بود کــه پس از آن 
فدراسیون دوچرخه 
ســواری نامــه ای 
ســجادی،  بــه 
سرپرست کاروان 
ایران ارســال کرد 
و خواســتار افزایش 
سهمیه اش شد. فدراسیون 
اعــام کرد برگــزار کننــده بازی هــا تعداد 
ورزشکاران را در ماده استقامت جاده از دو به 
چهار ورزشــکار افزایش داده و همچنین ماده 
دانهیل کوهســتان هم به بازی ها اضافه شده 
اســت از این رو دوچرخه ســواری به سهمیه 

بیشتری نیاز دارد.
فدراســیون دوچرخه ســواری بر این اساس 
جلسه ای را با سجادی، سرپرست کاروان ایران 
در بازی های آسیایی برگزار کرد و در این جلسه 
با افزایش سهمیه دوچرخه سواری موافقت شد.

لغو اعزام تیم ملی کشتی 
فرنگی به 2 تورنمنت خارجی

طی ماه های اخیــر تیم ملی کشــتی فرنگی 
بزرگســاالن ایــران قرار 
بــود در دو تورنمنت 
روسیه و کرواسی 
شــرکت کند؛ اما 
در لحظات پایانی 
و به دلیــل حضور 
کشــتی گیران رژیم 
صهیونیستی، این اعزام ها 
لغو شد. علی اشکانی، سرمربی تیم ملی کشتی 
فرنگی در گفت وگو با ایسنا، با اعام این مطلب 
اظهار کرد: برنامه ریزی شده بود تا فرنگی کاران 
در ایــن دو رویداد معتبر حاضر شــوند، حتی 
ویزای اعضای تیم نیز گرفته شد؛ اما در دقیقه 
۹۰ پس از آنکــه مطلع شــدیم فرنگی کاران 
اسراییل نیز در این مسابقات حاضر می شوند، به 
دلیل حساسیت اتحادیه جهانی کشتی و کمیته 
بین المللی المپیک روی این موضوع و احتمال 
محرومیت های عدم رویارویی با کشتی گیران 
اســراییل، تصمیم گرفتیم در این دو رویداد 

حاضر نشویم.

 جادوی »انگاپت«
 عامل شکست ایران

اروین انگاپت، بازیکن شــماره ۹ فرانســه که 
در پست دریافت کننده 
بازی می کند، جمعه 
شب در نخستین 
بــازی از لیــگ 
ملت های والیبال 
مقابل ایران خوش 
درخشید.این بازیکن 
سیه چرده در زمین همه کار 
کرد و یکی از دالیل اصلی برتری فرانسه مقابل 
شــاگردان کوالکوویچ بود. انگاپت که به نظر 
می رسید خروس ها را در زمین هدایت می کند، 
از خط سرویس تا دریافت و زدن اسپک برای 
فرانسه امتیاز گرفت تا در نهایت ستاره زمین 
لقب بگیرد.این بازیکن بــه همراه امیر غفور از 
ایران با ۱۸ امتیــاز توانســت امتیازآورترین 
بازیکن زمین باشــد؛ اما تاثیرگــذاری اش در 
زمین فرانسوی ها را حسابی به وجد آورد.چند 
باری اتفاق افتاد که حتی انگاپت در شــرایط 
سخت و به شکلی نه چندان منطقی توپ را از 

روی تور عبور داد و از ایران امتیاز گرفت.

دیدار دوباره رییس فیفا  با ولیعهد عربستان

پیشنهاد سردبیر:
منهای فوتبال

جابر انصاری یکی از بازیکنانی است که گفته می شود جایی در فهرست 
استقال برای فصل آینده ندارد. هفته قبل اعام شد که تراکتورسازی 
این بازیکن را می خواهد، در چنین شرایطی خبرگزاری »برنا« مدعی 
شده تراکتورسازی تنها مشتری مهاجم استقال نیست و این بازیکن 
از تیم های دیگری هم پیشنهاد دارد. به نوشته برنا، ذوب آهن و سایپا 

تیم های دیگری هستند که به این بازیکن پیشنهاد داده اند .

رونمایی از مشتریان جابرانصاری

مدیرعامل سپاهان با اشاره به خبر مذاکره با محسن مسلمان گفت: 11
کادرفنی، فهرســت نفرات مورد نظرش را به باشــگاه داده است و 
مشغول مذاکره هستیم ولی تا زمانی که به توافق نرسیم نمی توان 
آن را رسانه ای کرد چون ممکن است توافق حاصل نشود و فقط یک 
جو رسانه ای راه بیفتد. در مورد محسن مسلمان هم گفته بودم روی 

او نظر مثبت داریم ولی اینکه به توافق برسیم یا نه مشخص نیست.

واکنش مدیرعامل سپاهان به خبر مذاکره با مسلمان
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 دیدار دوباره رییس فیفا 
با ولیعهد عربستان

رییس فدراســیون بین المللی فوتبــال فیفا در 
کمتر از ۶ ماه دیدار مجددی را با ولیعهد عربستان 
در جده داشته اســت.به نقل از اسپورت؛ جیانی 
اینفانتینــو، بار دیگر به عربســتان ســفر کرد. 

ایفانتینو کــه پیش از این  در ریاض با شــاهزاده 
ســلمان بن عبدالعزیز، ولیعهد عربستان دیدار 
کرده بود این  بار به جده ســفر کرده و دیداری را 
با ولیعهد عربستان داشت.در این  دیدار دو طرف 
راه های همکاری بیشتر را بررسی کردند.در دوران 
ولیعهد جدید عربســتان تغییرات زیادی در این 
 کشــور و به ویژه  در ورزش به وجود آمده که این 

 تغییرات با استقبال فیفا مواجه شده است.

جنجال در آرژانتین؛
 با اسراییل بازی نکنید

تیم ملــی آرژانتین قــرار اســت روز ۱۹ خرداد 
در آخرین دیدار دوســتانه خود پیــش از جام 
جهانی، سفری به اســراییل داشته باشد و با تیم 
ملی این کشــور بازی کند. دیــداری که مطابق 
انتظار، جنجال های زیادی را به پا کرده اســت. 
طی هفته های گذشته جنبش ها و کمپین هایی 
در فضای مجازی به وجود آمــده که از آرژانتین 

می خواهند به سرزمین های اشغالی سفر نکند.

 براساس آخرین نظرسنجی ها ۷۶ درصد هواداران 
از فدراسیون فوتبال این کشور خواسته اند که این 
بازی را لغو کند؛ اما چیکی تاپیا، رییس فدراسیون 
فوتبال آرژانتین قصد ندارد چنین کاری را انجام 

دهد.
 آرژانتین بــرای انجام این بازی دوســتانه، پول 
زیادی قرار اســت دریافت کند. با این حال گویا 
خورخه سمپائولی خواستار این است که حداقل 
محل برگزاری بازی تغییر پیدا کند و دو کشــور 
 به جای اراضی اشــغالی در زمین بی طرف بازی

 کنند.

در حاشیه

پیشخوان

یک ملت و یک ضربان

»شوآف« ها تمامی ندارد. گویا بدهکار بزرگ بانکی 
از »رو« هم نصیبی وافر برده است . انگار نه انگار که 
نامش در لیست یکی از بزرگ ترین بدهکاران یکی 
از بانک های ایرانی آمده بود و چندصباحی را هم به 
همین علت در زندان سپری کرد و حاال هم شنیده 
می شــود با قرار وثیقه ای سنگین آزاد است. معلوم 
نیست پول های بیت المال را برگرداند یا نه . تجربه 
نشان داده افرادی که در ســرزمین ما  با پول بیت 
المال ادعای بزرگی می کنند و برای خود نام و نشان 
می خرند، »پول پس بده« نیســتند. حداقل به این 
راحتی ها وا نمی دهند. نمونه اش »بابک زنجانی«  
است که حتی قوه قضائیه هم مانده چطور پول ها را 
از او پس بگیرد! این یکی اما راست راست می چرخد 
و مدام با همین پول ها جوالن می دهد. یک روز به 
ســرمربی تیم ملی می پرد. روز دیگر با پول، کلیپ 
های آنچنانی می سازد. جالب اینکه صاحیتش برای 
باشگاه داری را هم تایید نکردند و اما به هرحال راهی 
برای بودن کنار محبوب ترین تیم آسیا پیدا می کند. 
از در نشد، از پنجره می آید و کنار پرسپولیس حاضر 
می شود! یک روز میهمانی مجلل می دهد و بازیکنان 
تیم را به باغ اشرافی اش فرا می خواند و دودستگی 
بین بازیکنان پرسپولیس ایجاد می کند و آنها را به 
جان برانکو و برانکو را هم به جان آنها می اندازد. شال 
سرخ به گردن می اندازد و البد کیفور می شود وقتی 
چندهوادار به او لقب »امیرکبیر« می دهند! آن قدر 
»باال« می رود که نمی داند این فخرفروشی و خرج 
کردن از جیب بیت المــال روزی زمینش می زند و 
بیچاره پرسپولیسی هایی که عروسک خیمه شب 
بازی اش شده اند. شــده اند ساقدوش مراسم های 

»حاج آقا« آن هم از سر نداری!
اگر بابک زنجانــی از راننده رییــس بانک مرکزی 
بودن، رســید به جایی که به بزرگ ترین اختاسگر 
نفتی شــهره شــده، درعوض این یکی یک جمله 
قصار همیشــگی دارد: »من هر چی گیرم می آمد 

ملک می خریدم و هرچه دارم از ملــک دارم« . این 
جمله را از او نقل قول کرده انــد؛ مردی که اصا به 
نظر نمی رســد ۵۷ ساله باشــد. بچه محله دوالب 

تهران، در این ســال ها به القاب متنــوع و مختلفی 
ملقب شده است.از کارآفرین و هوادار سینه چاک و 
کارخانه دار بخشنده و »خیر« بگیرید تا به هم زننده 

نظم تیمی و دالل . بخشی از هواداران دوستش دارند 
یا شــاید چاره ای ندارند جز اینکه دوستش داشته 
باشند چون هروقت کفگیر تیم به ته دیگ خورده، 

به سبک پدرخوانده های ایتالیایی وارد میدان شده 
و چک کشــیده و پول خرج کرده است و  البته یک 
بار در یکی از مصاحبه هایش کــه خبرگزاری مهر 

منتشر کرد، گفت: »وقتی از سپاه خارج شدم سردار 
دهقان، فرمانده نیروی هوایی سپاه گفت تو به درد 
اقتصاد می خــوری. همان زمان ســپاه به همه مان 
عیدی می داد. مثــا ۲۵۰۰ تومان، برکت زندگی ام 
بود. زمینی را خریدم دو میلیارد، اخیرا از من خریدند 
سیصد میلیارد. ســال ۱۳۷۵ یک زمین خریدم ۲۱ 

میلیارد االن می خرند ۱۶۰ میلیارد.«
»حسین هدایتی« که شنیده هایی درباره وصلت یکی 
از مداحان معروف تهران با خواهر او هم وجود دارد، 
نه اینکه آدم بدی است و اصا نه اینکه ما در جایگاهی 
هستیم که خوب و بد او را تعیین کنیم؛ اما دست بردار 
پرسپولیس نیســت. بابک زنجانی تا وقتی دور و بر 
فوتبال و رویانیان و سینما و ...نچرخیده بود، حداقل 
»توی چشــم« نبود. بعد از آن ورق برگشــت. سال 
های زندانی بودنش دارد طوالنی می شود و نه اعدام 
می شود و نه آزاد! از پول های نفتی هم که طبق گفته 
مسئوالن خبری نیســت یا اگر هست، کفاف بدهی 
هایش را نمی دهد. حسین هدایتی اما داستانی جدا 
دارد. زندان هم می رود، زود آزاد می شــود. نماینده 
مجلس روی آنتن برنامه ۹۰ به شــفاف ترین شکل 
ممکن درباره پرونده »حاجی فوتبالی« شفاف سازی 
می کند؛ اما باز هم آب از آب تکان نمی خورد. حاال 
کار به جایی رسیده که جوان های ایرانی به صفحه 
اینستاگرام او می روند و تقاضای کار و پول می کنند!  
کاربری برایش نوشــته بود: »حاجــی از اون ۳۰۰ 
میلیاردی که می خوای بدی پرسپولیس یه ذره اش 
رو به من وام بده که تازه رفتم ســرخونه زندگیم که 
مجبور نشم برای صدهزار تومن به صد نفر رو بندازم. 
یک عمر درس خونــدم االن کارگر معدن شــدم. 
شــرمنده زن و بچه م. حاجی نداری بدی حداقل یه 

کار برام جور کن«.
هدایتــی اما مشــغول مانورهای مهم تری اســت. 
بایــد بــه اردوی تیــم ملی بــرود، در شــهرهای 
مختلف تیــم بخــرد و واگــذار کند، بــه مهدی 
 طارمــی در ترکیه پــول بدهد...شــوآف ها تمامی

 ندارد!

ماجراهای آقای »خیلی خاص«!
 شوآف های فوتبالی بدهکار بانکی تمامی ندارد؛

  قاب  روز

قلعه نویی در محل بازی رئال- لیورپول
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان:

»قلعه نویی« حق انتخاب داشت
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در مورد عملکرد تیمش در فصل گذشــته گفت: در مجموع ما 
یک فصل خوب را پشت سر گذاشتیم. در لیگ برتر که نایب قهرمان شدیم و این کمترین حق مان بود، 
چون اگر در نیم فصل اول خوب نتیجه می گرفتیم حتی می توانستیم در کورس قهرمانی باشیم. در لیگ 
قهرمانان هم از یک گروه ســخت صعود کردیم و حتی شایسته بودیم که به مرحله بعدی صعود کنیم.

سیدمحمدرضا حسینی در مورد بازی با استقال در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا خاطرنشان 
کرد: عاقه مندان به فوتبال، دو بازی زیبا و هیجان انگیز دیدند. ما در بازی رفت برنده شدیم، ولی در بازی 
برگشت شرایط متفاوتی رقم خورد. در بازی برگشت مستحق خوردن سه گل از استقال نبودیم و باید 
بگویم که داور مسابقه روی کیفیت این مسابقه تاثیرگذار شد و متاسفانه در نهایت شکست خوردیم. ما 
بازی خوبی انجام دادیم و ذوب آهن این لیاقت را داشت که به مرحله بعدی برود. با این حال صحبت کردن 
در مورد اشتباهات داوری چیزی را عوض نمی کند و ما با باخت به استقال از دور مسابقات حذف شدیم. 
من به استقال تبریک می گویم و برای این تیم در مراحل بعدی لیگ قهرمانان آرزوی موفقیت دارم.هافبک 
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با اشاره به جدایی امیر قلعه نویی از این تیم و رفتن او به سپاهان اظهار داشت: 
باید از زحمات امیر قلعه نویی تشکر کنم. به هرحال هر مربی می تواند برای آینده اش تصمیم بگیرد. او حق 
انتخاب داشت و برایش آرزوی موفقیت دارم. طبیعتا باشگاه ما هم تاش می کند تا بهترین انتخاب ممکن 
را برای فصل آینده داشته باشد.حسینی همچنین در مورد انتخاب امید نمازی به عنوان سرمربی جدید 
ذوب آهن گفت: ما بازیکن هستیم و باید به انتخاب باشگاه احترام بگذاریم. این تشخیص باشگاه بود که آقای 
نمازی، سرمربی ذوب آهن باشد و برای ایشان آرزوی موفقیت دارم.وی در پاسخ به سوالی درباره آینده اش 
در تیم ذوب آهن تصریح کرد: من یک سال دیگر با ذوب آهن قرارداد دارم و در این تیم می مانم. ذوب آهن 

باشگاهی است که بازیکنان در آن آرامش دارند و باید از مدیریت باشگاه هم تشکر کنم.

امیر قلعه نویی که به تازگی هدایت تیم سپاهان را برعهده گرفته، از تعطیلی بازی های قبل از 
شروع لیگ برتر استفاده کرده و در کیف اوکراین به سر می برد تا دیدار فینال لیگ قهرمانان 

اروپا را از نزدیک ببیند.

دژاگه با تیم ملی به روسیه می رود
اشکان دژاگه که در پنجره نقل وانتقاالت زمستانی به تیم فوتبال ناتینگهام فارست انگلیس پیوست و در 
ماه فوریه نیز از ناحیه زانو مصدوم شد و ۱۶ بازی پایانی فصل را از دست داد، نامش ابتدا در فهرست ۳۵ 
نفره تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه قرار داشت و در ادامه کارلوس کی روش نام او را 
در فهرست ۲4 نفره تیم ملی برای سفر به روسیه هم قرار دارد. قرار است کی روش پیش از تاریخ 4 ژوئن 
یک بازیکن را از این فهرست خط بزند.سایت »فوتبال فانتزی« اسپانیا  در این مورد گزارش داد: »دژاگه 
وارد فاز پایانی فرآیند ریکاوری خود شده و روز پنجشنبه هم به طور کامل در تمرین گروهی تیم ملی ایران 
شرکت و کار با توپ را نیز آغاز کرد. براساس این گزارش شواهد حاکی از آن است که اشکان در جام جهانی 

۲۰۱۸ خواهد بود و کی روش باید برای خط زدن بازیکنی دیگر تصمیم بگیرد«.

سرخابی ها برای جذب تبریزی تالشی نکرده اند!
با وجود شایعات موجود درباره مذاکره استقال و پرسپولیس برای جذب مرتضی تبریزی اما هنوز درخواست 
رسمی در این خصوص به دست مسئوالن ذوب آهن نرسیده است.مرتضی تبریزی، مهاجم گلزن تیم ذوب آهن 
که از نیم فصل سال گذشته مورد توجه تیم هایی مثل استقال و پرسپولیس قرار گرفته بود، حاال نیز شایعاتی 
درباره حضورش در دو تیم مطرح پایتخت شنیده می شود.تبریزی یک سال دیگر با ذوب آهن قرارداد دارد و 
بر این اساس هر تیمی خواهان به خدمت گرفتنش است، باید با ذوب آهن وارد مذاکره شود. در این خصوص 
اما از باشگاه ذوب آهن خبر می رسد هیچ باشگاهی برای جذب تبریزی نامه رسمی ارسال نکرده و مشخص 
نیست سرنوشت تبریزی چه خواهد شد.تبریزی در پایان لیگ هفدهم با ۱۳ گل زده به عنوان بهترین گلزن 

ذوب آهن و دومین گلزن لیگ برتر خودش را مطرح کرد.

 توصیف فینال کیف از زبان 
حافظ شیرازی، صالح از ما چه 

می جویی...

 ســروش برنامه هایش را 
برای بازگشت به فوتبال ایران 
اعالم کرد، اول پرســپولیس، 

نشد سپاهان

کی روش: بعد از جام جهانی 
می روم

پوتین، قهرمان جام جهانی 
2۰۱۸ روسیه را پیش بینی کرد

جام جهانی ۲۰۱۸ به میزبانی روسیه برگزار 
می شــود. والدیمیر پوتین، رییس جمهور 
روسیه که عاقه زیادی هم به فوتبال دارد 
در مصاحبه ای تلویزیونی به ستایش از تیم  
 ملی فوتبال اســپانیا پرداخت و این  تیم را 
نامزد اصلی قهرمانی در جام جهانی ۲۰۱۸  
روسیه معرفی کرد.تیم   ملی فوتبال اسپانیا 
یکی از تیم های هم گروه تیم   ملی فوتبال  
ایران در روسیه است که توانست قهرمانی 
در جــام جهانی۲۰۱۰ را به دســت آورد.

پوتین همچنین ابراز امیــدواری کرد که 
روســیه جام جهانی ۲۰۱۸ را به بهترین 

نحو برگزار کند.

جام جهانی

امیرعلی مرآتی
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مادیهابهکمکریهتنفسیشهرمیآیند
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خـبر

شهردار اصفهان مطرح کرد:
اجرای ۱۰۷ پروژه در مناطق 

۱۵ گانه
شــهردار اصفهان با بیان اینکه طــی ماه های 
اخیر حدود۳۰ نشســت تخصصی با گروه های 
مختلف مــردم تحت عنــوان »اصفهان فردا« 
برگزار شــد، گفت: ســامانه ۱۳۷ شــهرداری 
اصفهان برای شــنیدن نظرات مردم و ارتباط 
آنها با شهرداری راه اندازی شده که امیدواریم از 
نظرات همه مردم از طریق این سامانه بهره مند 
شویم.»قدرت ا... نوروزی« با بیان اینکه به زودی 
طی مکانیسمی هر هفته به جمع مردم یکی از 
مناطق ۱۵ گانه شــهرداری اصفهان خواهیم 
رفت، گفت: به طور حتم مدیریت شــهری نیاز 
به یــاری همه مردم دارد و درصدد هســتیم با 
حضور در مناطق از آنها کمک بگیریم تا بتوانیم 
شهر را با مشارکت و همدلی شهروندان بسازیم. 
وی خاطرنشان کرد: اکنون حدود ۱۰۷ پروژه 
با مبلغی بالغ بر سه هزارمیلیارد ریال در مناطق 
پانزده گانه شامل خیابان سازی، پیاده راه سازی، 
سالن ورزشی، مرکز فرهنگی و موارد متعدد در 

دست احداث است.

خداحافظی اصفهان با طرح 
زوج و فرد

 معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان 
با بیــان اینکه طــرح زوج و فرد موفــق نبوده 
اســت، گفت: این طرح موجب شده گروهی از 
شهروندان به دو خودرویی شدن روی بیاورند 
و با این شــیوه نه تنها طــرح زوج و فرد را دور 
می زنند، بلکه موجب افزایش ســرانه مالکیت 
خودرو نیز می شوند. »علیرضا صلواتی« با اشاره 
به طرح »مدیریت تقاضا در محدوده تاریخی و 
مرکزی شهر اصفهان«  افزود: این طرح با هدف 
بازآفرینی ترافیکی و با توجــه به مطالعاتی که 
توسط دانشــگاه صنعتی اصفهان طی مدت دو 
سال انجام شده است، اجرا خواهد شد. وی در 
خصوص هزینه ســفر روزانه می گوید: عدد ۱۰ 
هزار تومان برای هر روز ورود به محدوده در نظر 
گرفته شده است. هزینه سفر روزانه به محدوده 
مرکزی شهر اصفهان، با تکمیل پرسش نامه از 
شهروندان و ســاکنان، نظرخواهی از مدیران و 
صاحب نظران، همچنین بررســی شاخص های 

اقتصادی کشور تخمین زده شده است.

مدیرکل راه آهن اصفهان اظهار کرد:
سفر بیش از یک میلیون و ۲۴۰ 

نفر از طریق ناوگان ریلی
مدیر کل راه آهن اصفهــان گفت: بیش از یک 
میلیــون و ۲۴۰ نفر از طریق نــاوگان ریلی در 
سال گذشته از اصفهان به مقاصد مختلف سفر 
کردند. »ســیدرضا سادات حســینی« اظهار 
داشت: میزان باری که در سال گذشته توسط 
خطوط ریلی از اصفهــان به دیگر نقاط جابه جا 
شد، نسبت به سال ۹۵ با رشد ۷ درصدی و در 
حوزه تخلیه بــار با رشــد ۱۴ درصدی مواجه 
بود. وی افزود: میزان تــن کیلومتر بار خالص 
و ناخالص حمل شــده توســط خطوط ریلی 
راه آهن اصفهان در همین مــدت، هرکدام ۹ 
درصد افزایش یافته اســت. مدیرکل راه آهن 
اصفهان با بیان اینکه عــاوه بر بخش حمل بار 
در بخش جابه جایی مسافر نیز راه آهن اصفهان 
با رشــد روبه رو بود، تصریح کــرد: بیش از یک 
میلیــون و ۲۴۰ نفر از طریق نــاوگان ریلی در 
 سال گذشته از اصفهان به مقاصد مختلف سفر

 کردند.

 به همت دارالقرآن کریم اصفهان 
انجام می شود؛

بیش از یکصد محفل قرآنی در 
شهرگنبدهای فیروزه ای

مدیرعامل دارالقرآن کریم اســتان اصفهان گفت: 
عموم مردم استان اصفهان می توانند در ویژه برنامه 
آموزشی مسابقه تفسیر جزء ۳۰ قرآن کریم که به 
صورت غیرحضوری و از طریق ســایت دارالقرآن 
برگزار می شود، شرکت کنند. »سید مجید عاملیان« 
با اشاره به برنامه ریزی های منسجم صورت گرفته 
در این مرکز به منظــور بهره مندی هــر چه بهتر 
شــهروندان اصفهانی از فضای معنوی ماه مبارک 
رمضان بیان کرد: برگزاری ۲۰ شــب تفسیر قرآن 
کریم با حضور آیت ا... مهدوی نماینده مردم اصفهان 
در مجلس خبــرگان رهبــری و همچنین حجت 
االسام طبسی؛ استاد حوزه و دانشگاه و عضو جامعه 
مدرســین حوزه علمیه قم در غدیریه خیابان زاهد 
اصفهانــی از جمله شــاخص ترین برنامه های این 
مجموعه برای ماه مبارک رمضان است.مدیرعامل 
دارالقرآن کریم اســتان اصفهان اظهــار کرد: ویژه 
برنامه تفســیر قرآن کریم از شب پنجم ماه مبارک 
رمضان به مدت ۲۰ شــب و از ســاعت ۲۱:۳۰ تا 
۲۳:۳۰ در مجموعه غدیریه خیابان زاهد اصفهانی 
برگزار می شــود.وی افزود: برپایی بیش از یک صد 
محفل روزانه جزء خوانی قرآن کریم در سطح شعب 
دارالقران در شهر اصفهان از جمله دیگر برنامه های 
این مرکز برای ماه مبارک رمضان در ســال جاری 

است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی:

شهرداری ها در حوزه گردشگری 
بسترسازی کنند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسامی 
گفت: با توجه به چالــش های مالــی در مدیریت 
شهری، شهرداری ها باید با رویکرد مشارکت جویانه 
نســبت به بسترســازی الزم به منظور مشــارکت 
بخــش خصوصی در حــوزه گردشــگری و صنایع 
 دستی و ایجاد درآمدهای پایدار اقدام کنند. »ناهید 
تاج الدین« با توجه به بحران آب در شــرق اصفهان 
افزود: در سایه آلودگی هوا، خشکسالی شرق اصفهان و 
رکود صنایع اصفهان، ضروری است توسعه گردشگری 
و صنایع مرتبط با این حوزه به صورت جدی و عملیاتی 
در دستور کار مدیران قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه 
شهرداری ها باید در زمینه گردشگری فعال باشند، 
بیان کرد: با توجه به چالش هــای مالی در مدیریت 
شهری، شهرداری ها باید با رویکرد مشارکت جویانه 
نسبت به بسترسازی الزم به منظور مشارکت بخش 
خصوصی در حوزه گردشگری و صنایع دستی و ایجاد 
درآمدهای پایدار اقدام کننــد. وی یکی از بهترین 
ظرفیت هایی را که در مناطق کویری و روستاهای 
حوزه شرق باید احیا شود، ظرفیت بوم گردی عنوان 
کرد و گفت: در حال حاضر اصفهان ۲۰۸ اقامتگاه بوم 
گردی در ۱۷ شهرستان دارد که اینها ظرفیت های 
خوبی برای گردشگری داخلی است و باید اقامتگاه 
های بوم گردی را در شرق اصفهان افزایش دهیم.  
وی اذعان کرد: در نیمه اول ســال ۱۳۹۶ اســتان 
اصفهان با فعالیت ۲۰۸ اقامتــگاه بوم گردی، رتبه 
اول کشور را در این زمینه به خود اختصاص داده و 
تا پایان آبان ماه سال جاری این تعداد به ۲۳۰ عدد 

اقامتگاه فعال افزایش یافته است.

زهرا هادیان

اصفهــان شــهري بــا هســته هاي اولیه زیســتي 
اســت و »جویبــاره« به معنــاي »ســرزمین  
 جوي هــاي روان« اصلي تریــن هســته شــهر

 بوده است.
نقش زاینده رود و شبکه مادي هاي منشعب از آن، در 
گذشته درامور کشــاورزي و آب رساني، جمع آوري 
آب هاي ســطحي و آباداني شــهر از اهمیت خاصي 

برخوردار بوده است. 
متاسفانه طي توسعه شهري و افزایش ساخت و سازها 
و از بین رفتن باغات درون شهر و مزارع اطراف، بخشي 
از هویت شــهر به نام »مادي« به دســت فراموشي 

سپرده شد.
مادی ها، از قدیم االیام تاثیر بســزائی در شکل گیری 
ابنیه تاریخی شهر اصفهان داشته است که از آن جمله 
می توان دوران سلجوقی و عبور مادی از درون مسجد 
جامع شهر اصفهان را نام برد یا دوران صفویه و عبور 
مادی جوی شاه از محور چهارباغ، چهلستون و میدان 
امام را ذکر کرد. در جنــوب اصفهان نیز مادی جوی 

سیاه، باغات هزار جریب را آبرسانی می کرده است. 
عــاوه بر اهمیــت تاریخــی و فرهنگــی، مادی ها 
از نظر طــراوت و زیبایی نیز بســیار حائــز اهمیت 
هســتند و با ایجــاد فضای ســبز در حاشــیه آنها، 
گســترش فضاهای ســبز خطی در بافت محات، 
توسعه محور گردشــگری، ایجاد شــبکه پیاده رو و 
ترویج فرهنــگ دوچرخه ســواری، هدایت آب های 
سطحی و تغذیه ســفره آب های زیرزمینی می توان 
 در جهت ارتقای ســطح کیفی محــات گام موثری

 برداشت. 
خوشبختانه با تشکیل کمیته فنی، تخصصی مادی ها 
و انهار در ســازمان پارک ها و فضای ســبز، اقدامات 
موثری درخصوص طراحی و ســاماندهی مادی های 
سطح شــهر از جمله نیاصرم، فدن، تیران، فرشادی، 
شایج و... صورت گرفته و درطی چند ساله اخیر بالغ 
بر ۱۰۲ کیلومتر از مادی های سطح شهر ساماندهی 
شــده که این میزان اگر چه خوب و قابل توجه است 
ولی کافی نبوده و بالغ بر ۱۲۵ کیلومتر دیگر از طول 

مادی های ســطح شــهر 
نیاز به ســاماندهی داشته 
و حــدود ۴۰ کیلومتر آن 
نیز نیــاز به احیــا دارد که 
خوشــبختانه در دســتور 
کار برنامه های شــهرداری 
تخصیــص  و  اصفهــان 
بودجه جهت ســاماندهی 

قســمت باقی  مانده قــرار گرفته و تحقــق آن وقتی 
میســر خواهد بــود که اعتقــاد کامل مســئوالن، 
به خصــوص مدیــران و کارشناســان شــهر را بــه 
دنبال داشــته باشــد؛ از جمله حمایت هــای مالی 
و معنوی از این کمیتــه و ارتباط بــا صاحب نظران 
 می تواند راهگشــای مشکات ســاماندهی مادی ها 

باشد.
مادی ها به عنوان یکــی از  لبه های شــهری فعال، 
بر شــکل گیری و ارتقــای کیفی محــات پیرامون 
خود موثر بوده اند و برای ســال های طوالنی ســبب 
ســرزندگی،خوانایی فضاهای شــهری، ایجاد حس 
تعلق به  مکان و خلق خاطره برای شهروندان شده اند. 

امروزه متاسفانه این عناصر 
هویت بخش و پیونددهنده 
در ســاختار شهر اصفهان، 
محــات  در  خصوصــا 
تاریخی، تا حــدود زیادی 
اهمیت پیشــین خود را از 

دست داده اند. 
دالیل بسیاری از جمله نبود 
یا کمبود آب و در پی آن کاهش ســبزینگی پیرامون 
مادی  ها و عدم اســتفاده از آنها به عنوان یک فضای 
شــهری عمومی، همچنین تاریکی و ایجاد فضاهای 
مخوف در اطراف جداره برخی از آنها در شــب، سبب 
پایین آمدن احساس امنیت و نبود فعالیت های پویا در 

مجاورت آنها شده  است. 
شــبکه گزاری برای آب مادی های ناژوان، مسئله ای 
اســت که این روزها به منظور جلوگیری از خشــک 
شــدن درختان باغات و پارک جنگلی منطقه ناژوان 
و نواحی اطراف در دستور کار شهرداری  اصفهان قرار 

گرفته است .
مدیر طرح ساماندهی ناژوان با اشاره به شبکه گذاری 

آب برای مادی های ناژوان، گفت: در حال حاضر بیش 
از ۷۰ درصد مادی های ناژوان شبکه لوله گذاری دارد 
و این شبکه لوله گذاری می تواند برای باغات این پارک 

جنگلی نیز انجام شود.
»حسن شفیعی« با بیان اینکه ۶۰۰ هزار اصله درخت 
در ناژوان وجود دارد، اظهار کرد: هدف مدیریت شهری 
و جهاد کشاورزی سرسبزی این درختان است تا بتواند 
اکسیژن مورد نیاز شهر را تامین کند، زیرا منطقه ناژوان 

به عنوان ریه تنفسی شهر شناخته شده است.
وی افزود: در حال حاضر دغدغه اصلی مدیریت شهری 
و جهادکشــاورزی، حفظ و احیای بخش های آسیب 

دیده درختان ناژوان است.
مدیر طرح ســاماندهی ناژوان، با بیــان اینکه تعامل 
بین جهــاد و باغداران می تواند فضای ســبز را حفظ 
کند، ادامه داد: در زمینه آبرسانی به باغات و تسهیل 
این امر همراهی شــهرداری و جهاد اعام شــده تا 
جهادکشــاورزی راحت تر در معابر ناژوان تردد کند و 

آبرسانی به باغات را انجام دهد.
شفیعی با بیان اینکه در مادی ها شبکه گذاری هایی 
توسط شــهرداری با همراهی جهاد کشاورزی انجام 
شده است، اضافه کرد: در سه سال اخیر این اقدامات 
سرعت بیشــتری داشته اســت و اکنون بیش از ۷۰ 
درصد مادی های ناژوان شــبکه لوله گــذاری دارد؛ 
 این شــبکه لوله گــذاری می تواند بــرای باغات هم 

انجام شود.
وی با بیان اینکه حفظ باغات وظیفه جهادکشاورزی 
است، گفت: شهرداری یک ســوم اراضی ناژوان را در 
اختیار دارد و ۷۰ درصد اراضــی در تملک باغداران و 

اراضی شخصی است.
مادی هــا، ثابت کننــده قدمت اصفهان هســتند و 
لزوم توجه و ســرمایه گذاري در جهت احیای آنها از 
دیدگاه هاي متعدد تاریخي، زیست محیطي، طراحي 
شهري و اقتصادي قابل بررســي است که امیدواریم 
کان شهر اصفهان با احیا و شبکه گذاری صحیح این 
مادی ها در شرایط سخت خشکسالی و کم آبی استان، 
به فریاد محیط زیســت در حال نابــودی این خطه  

تاریخی برسد.

مادیهابهکمکریهتنفسیشهرمیآیند
برای احیای درختان خشکیده ناژوان باید اقدامات جدی صورت گیرد؛ 

آگهیمزایدهعمومی
اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد ذیل الذکر از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی اقدام نماید.

ادارهکلراهآهناصفهان

نوبت دوم
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واگذاری محل جهت اجاره 

سه باب غرفه آزاد
5 درصد مبلغ کل پیشنهادی یکسالهیکسالایستگاه راه آهن اصفهان

5 درصد مبلغ کل پیشنهادی یکسالهیکسالایستگاه راه آهن اصفهانواگذاری محل جهت اجاره پارکینگتجدید 43/97/1/م2

تذکر 1: کلیه مستاجران فعلی ایستگاه راه آهن اصفهان در صورت تسویه حساب کامل، مجاز به دریافت اسناد مزایده می باشند. 
تذکر 2: نوع شغل در غرفه آزاد به وسیله مزایده گران پیشنهاد می گردد و متعاقب آن پس از بررســی و موافقت کمیسیون معامات به متقاضی جهت عقد قرارداد اعام 

خواهد شد. الزم به ذکر است ارائه شغل پیشنهادی به منظور دفتر کار و همچنین مشاغل همسان غرفه های موجود قابل قبول نمی باشد.
تذکر 3: داشتن مجوز فعالیت از اتحادیه صنف در زمینه مرتبط با موضوع مزایده الزامی است.

1- مهلت و محل دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۹ با در دست داشــتن معرفی نامه کتبی به نشانی اصفهان- جاده شیراز- بعد از 
ترمینال صفه- ایستگاه راه آهن- امور قراردادها

2- مهلت و محل تحویل پیشنهاد: حداکثر تا ساعت ۱۲ ظهر روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۲۴ به نشانی: دبیرخانه امور اداری 
3- زمان بازدید: از تاریخ ۹۷/۰۳/۰۵ تا تاریخ ۹۷/۰۳/۰۷ از ساعت ۹ الی ۱۱ 

4- زمان و محل تشکیل جلسه مزایده ها و قرائت پیشنهادها: ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۲۷ به نشانی: دفتر مدیریت 
5- هزینه اسناد مزایده: مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال

HTTP://IETS.MPORG.IR ۶- دریافت اسناد از طریق پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات
۷- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهی و کارشناس رسمی دادگستری به عهده برندگان مزایده می باشد.

م الف: 179387

وزارت راه و شهرسازی
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران )سهامی خاص(

اداره کل راه آهن اصفهان

آگهیاصالحی

آگهیاصالحیشماره9362مورخ1397/3/3

م الف: 179597محمدحسینشاملی-مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستاناصفهان

اعظم محمدی

سبک زندگی مردم برای حوزه سامت شهرداری 
اصفهان موضوع مهمی اســت که در ماه مبارک 
رمضان برای آگاهی بخشــی به شــهروندان در 
برنامه زنده ۹ شــب، با همکاری مرکز بهداشت، 
دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل بهزیستی استان 
اصفهان در تاش اســت تا در بحث پیشگیری از 
بیماری های غیر واگیردار اقدامات و آگاهی های 
الزم را در قالــب آموزش به اطاع شــهروندان 

برساند.
حــوزه ســالمت شــهرداری؛ حوزه 

پیشگیری و آموزش 
»فرینــاز توالییــان«، رییــس حوزه ســامت 

شهرداری اصفهان به »زاینده رود« گفت: برنامه 
حوزه سامت شهرداری در ماه مبارک رمضان در 
ارتباط با شهروندان، مشکات روان شناسی افراد 
و تغذیه سالم است که با مشاوران و روان شناسان 

درمورد تغذیه سالم گفت وگو انجام داد.
توالییان، هدف از این اقــدام را کنترل ده عامل 
خطر که شــامل بیماری های غیر واگیردار مانند 
بیماری های قلبی، دیابت، فشــار خون، حوادث 
و...  می شــود، عنوان کرد و گفت: حوزه سامت 
شــهرداری اصفهان در حوزه آموزش و تاکید بر 
پیشگیری، برنامه ریزی شده و وارد حوزه درمان 

نمی شود.
220 کانون زیرمجموعه 16 خانه سالمت 

در مناطق 15 گانه اصفهان است

وی با بیــان اینکه ۱۶ خانه ســامت در مناطق 
پانزده گانــه شــهرداری دارای ۲۲۰ کانــون و 
زیرمجموعه اســت، گفت: شــهرداری برای این 
کانون ها، نقــش نظارتی و تامیــن محتوا برای 

آموزش و پیشگیری  را دارد.
رییس حوزه سامت شهرداری  اصفهان  با اعام 
اینکه آمار سکته قلبی و مغزی در این شهر افزایش 
یافته اســت، گفت: با همکاری دانشــگاه علوم 
پزشکی، بهزیســتی و مرکز بهداشت استان در 
تاش هستیم با استفاده از پتانسیل های مرتبط، 
بتوانیم برای حفظ سامت شهروندان و باالبردن 
سطح آگاهی شــان، اقدامات الزم را به خصوص 
در بحث ســامت قلب انجام دهیــم و از مردم 
 درخواســت داریم ســامت قلب خود را جدی

 بگیرند.
خیرین ســالمت قلــب، آموزش های 

بازدارنده از سکته قلبی می دهند
به گفته وی، مشارکت خیرین مرتبط با سامت 
قلب، نقش مهمی در اجرای ایــن مهم به عنوان 
یکی از اولویت های بخش ســامت استان دارد 
که با تشــویق افراد، اقدام به عضوگیری می کند، 
همچنین آموزش های بازدارنده از ســکته های 

قلبی و مغزی می دهد.
 پیرو این، ما نیز در حوزه ســامت شــهرداری 
 ســعی داریم درخصوص عوامل بازدارنده از این

 بیمــاری هــا وارد شــویم از جملــه؛ چگونگی 
 تغذیــه ســالم، ورزش، کنتــرل فشــارخون و

 قند خون.

 رییس حوزه سالمت شهرداری اصفهان تاکید کرد:

شهروندان سالمت قلب خود را جدی بگیرند!

 اکنون بیش از ۷۰ درصد مادی های 
ناژوان شبکه لوله گذاری دارد؛ 
این شبکه لوله گذاری می تواند 

برای باغات هم انجام شود

پیرو  بند ۱۸ آگهی تشــخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی شــماره ۲۵۱۶۹ تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۲۱ 
منتشره در روزنامه جمهوری اسامی به شــماره ۲۲۶۷ مورخ ۶۵/۱۲/۲۸ در مورد پاک ۲۸۱۷ اصلی 
موسوم به مزرعه جز بدینوسیله حدودات مندرج در آگهی، کلیات نقشه مورد تائید است و مساحت منابع 

ملی و مستثنیات به شرح زیر تغییر یافته و اصاح می گردد.

میزان تغییر)هکتار(کنونی)هکتار(اولیه )هکتار(

۰/۳۳۳۲ افزایش۲۰۳۲۰۳/۳۳۳۲مستثنیات

۶/۶۰۲۵کاهش۱۴۱۱۳۴/۰۹۵۷ملی

-۳۴۴۳۳۷/۴۲۸۹جمع کل
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   پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله و سلم(:
   برترين زنان اهل بهشت، خديجه دختر ُخَويِلد، 

فاطمه دختر محمد، مريم دختر عمران و آسیه 
دختر ُمزاحمـ  همسر فرعونـ  هستند.

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود
مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين
تلفن: 8-36284167-031      فکس: 031-36284166

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، 
ساختمان 119، واحد 3
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افقی:
1- نام پادشاه قرارداد 1919- زياد عجله دارد.

 2-گياهــي کويري که در رنگرزي، کشــاورزي و طب 
کاربرد دارد- خربزه تلخ - ناظر و مواظب.

 3- تربيت کردن-ماده ها- بي ريا. 
4-کاشف واکسن آبله-آب بند-سفير انگلستان در عصر 

شاه عباس-گرو. 
5-از دل پر ســوز برآيد-از وســايل انتقال شــهري-

راهنمايان چنين مي کنند.
 6- رمان اثر اســماعيل فصيح - از شــهرهاي باستاني 

يونان - صداي هوا زير آب. 
7- برد آن معروف است - حواري بدنام - جد رستم.

 8- زهرآگين- راه راست نيست - نامش را براي صفت 
شجاعت به کار مي برند.

 9- پاک - تاريخ نويس معاصر ايراني که به دست فداييان 
اسالم ترور شد - خبررسان گوياي قديمي.

 10- هنوز فرنگي - بت - منسوب به بلندترين شب سال. 
11- رماني از بزرگ علوي- نام پرنده اي است - ضمير 

فارسي. 
12-شهري در استان مازندران-هوس زن باردار- حرف 

انتخاب-اثر آلودگي.

 13- نام رقصي در ايران- اسلحه سپاه در زمان قديم- در 
کليسا به صدا در مي آيد. 

14-برعکس- نام حکومت فرانســه در جنگ جهاني 
دوم- بي آب و علف دوست داشتني.

 15- رنج را مي شناسد-راهزن و جنگاور خليج فارس.
عمودی :

1- همان کهنه پرستي - کوهي در خراسان.
 2-نام موسيقي دان ايراني-شادماني-گور.

 3-اثر ماندگار علي حاتمي-مشهور-شهري در استان 
چهارمحال و بختياري.

 4. يک دهم-پيامبــر نقاش-ناشنوايان-شــهري در 
کشور سوئد.

 

5-دلبر تابســتاني-فيلمي با بازي بهــروز وثوق و داود 
رشيدي-رياضيدان برنده جايزه نوبل که فيلم ذهن زيبا 

بر اساس زندگي او ساخته شد.
 6- غذاي ايراني - عميق ترين چاه جهنم - موسيقيدان 

ايراني. 
7-حجمــي هندســي- کاوشــگر فرا منظومــه اي - 

غيرعادالنه. 
8- هميشه با نيش همراه است- پيروي- نظر.

 9- نقاشي- نويسنده و شــاعر ايرلندي - جزيره خليج 
فارس. 

10- عاشق- شاخه اي از زبان پارسي- حرف دهن کجي. 
11-حس بويايــي- نوعي ميوه از خانــواده مرکبات-

محبوب و دلدار. 
12-ناشوانايي-تاييد انگليسي- برازنده و سزاوار-هنوز 

کامل تر نشده.
 13- از شاخه هاي زبان ترکي- نام جزيره اي در خليج 

فارس- بيماري پارکينسون.
 14-نام پادشــاه خوارزم-محصول گياهي خوراکي-

پيايش.
 15-شورشي و جنگاور ايراني که ارتش سياه جامگان را 

پديد آورد- آنکه بيهوده و بي ارزش مي گويد.
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 با عبادت خالصانه 
خودمان را از گناه دوركنيم 

 امروز يازدهمين روز ماه ميهمانى خداوند است. به همين سرعت، 
فرصت يک دهه از رمضان المبارک طى شــد؛ اين بدان معناست 
که عمرمان با شتاب مىگذرد و بايد قدر روزها و ثانيه هاى ماه 
صيام را بدانيم. در دعاى امروز هم نکات ارزشــــمندى مطرح 
شــــده که يکى از آنها آرزوى دور شــدن از بدىها و سعى و 
مداومت بر نيکىهاست. همان طور که خداوند مهربان در احسان 
بر همه ما پيشى دارد، ما نيز بايد به خدا تأسى کنيم و تالش مان 
اين باشــــد، با هر شــرايطى که داريم، هرکارى از دست مان 
برمىآيد انجام دهيم تا بتوانيم گرهى از بنده هاى خدا باز کنيم. 
خداونــد متعال انجام اعمال و صفات رذيله را نکوهش مىکند 
و دوســت ندارد بندگانش آلوده گناهان و زشــتىها شــوند 
و همين زشــتىها حجابى شود بر دل هايشان تا حرف حق را 
درک نکنند. در دعاى امروز با تمام وجود از خدا بخواهيم، ما را در 
مسيرى قرار دهد که جز نيکى و سعادت در آن نباشد تا محبوب 

حق تعالى شويم. 
از پروردگار بخواهيم ما را در زمره افرادى قرار دهد که در محبت 
و دســــتگيرى ديگران از آنچه دارند دريغ نمىکنند و همان 
چيزى را هديه مىدهند که خود مىپســندند و دوست دارند. 
اين عمل مصداق عينى و اکمل ايثار و گذشت الهى است. يادمان 
باشــد، ماه خدا فرصت خوبى براى احسان و نيکوکارى است؛ 
اما مراقب باشــيم اعمال مان در اين ماه رنگ ريا و خودبــزرگ 
بينى به خود نگيرد که اگر خداى ناکــرده به اين ورطه نزديک 
شويم، نه ســعادتى مىماند و نه اثرى ماندگار از عمل صالح. در 
بخــــش ديگرى از دعاى امروز از خدا مىخواهيم به ما توفيق 
بدهد از گناه و معصيت بيزار شــويم؛ از خدا بخواهيم دست مان 
را بگيرد تا دربرابر گناه و وسوسه هاى شيطانى مقاومت کنيم و 
پايمان نلغزد. از خــدا بخواهيم ما را از قرار گرفتــن در معرض 

گناه بيزار کند.

حجت االسالم والمسلمين دکتر ناصر رفيعى

شرح دعای روز یازدهم ماه مبارك رمضان 

97/03/06 تاریخ   
اذان صبح       04:22:13  
طلوع آفتاب   05:58:16
13:00:28 اذان ظهر    
20:02:56 غروب آفتاب  
20:22:35 اذان مغرب    
نیمه شب شرعی   00:12:34

معرفی کتاب

کتاب »احياء دل« )شــرحى بر دعاى ماه مبارک رمضان( تاليف 
 »على نريمانى اســت« که انتشــارات ميثم تمار آن را منتشــر 

کرده است. 
اين کتــاب ارائه روزنگارى از ايام ســال بر اســاس  تاريخ هجرى 
است که تلخيصى از کتاب »فيُض العالم فى َعمل الُشهور و وقايُع 
االَيام« اثر شــيخ عباس قمى معروف به »محدث قمى« است که 
با تفکيک ماه هاى دوازده گانه قمرى، عالوه بــر انعکاس اتفاقاتى 
 که در روزهاى مختلف ســال رخ داده، به اعمــال عبادى مختص

 آنها که در منابع دين ذکر شده نيز اشــاره کرده است. همچنين 
در ايــن کتــاب حاشــيه هاى مرحوم آيــت ا... مرعشــى نجفى 
بر بخشى از کتاب و اســتدراکات ايشــان نيز در معرض مطالعه 
خواننــدگان قرار گرفته اســت. نويســنده بــا انگيــزه تدوين 
 فهرســتى بر کتــاب »وقايع االيــام«، دســت به نــگارش اين

 اثر زده است.

»ماه رمضان«  همراه با گردشگران  خارجی نصف جهان

 سفره های افطار شهر كربالاحياء دل 
سفره هاى افطارى پهن شده در »بين الحرمين« حال و هواى ديگرى را براى عاشقان اباعبدا...)ع( رقم مى زند.

خادم رزمندگان 
ماه رمضان سال 66 بود. در منطقه عملياتى غرب کشور بوديم 
و نيروهايى که در پادگان نبى اکرم )ص( حضور داشتند، در 

حال آماده باش براى اعزام بودند. 
هوا بارانى و تمام اطــراف چادر در اثر بارش بــاران گل آلود 
بود، طورى که راه رفتن بسيار مشــکل مى شد و با هر گامى 
گل هاى زيادترى به کفش ها مى چسبيد. هر روز صبح وقتى 
از خواب برمى خاستيم، متوجه مى شديم کليه ظروف غذاى 
سحر شسته شــده، اطراف چادرها تميز شده و حتى توالت 
صحرايى کامال پاکيزه اســت. اين موضوع همه را به تعجب 
وامى داشت که چه کسى اين کارها را انجام مى دهد! درنهايت 
يک شب نخوابيدم تا متوجه شــوم چه کسى اين خدمت را 
به رزمندگان انجام مى دهد. بعد از صرف ســحر و اقامه نماز 
صبح که همه بــه خواب رفتند، ديدم کــه روحانى گردان از 
خواب بيدار شــد و به انجام کارهاى فوق پرداخت؛ اين گونه 
بود که خادم بچه هاى گردان شناسايى شد. وقتى متوجه شد 
 موضوع لو رفته اســت،گفت: من خاک پاى رزمندگان اسالم 

هستم.

رمضان درجبهه ها

ماه رمضان با تمام خیر و برکتش فرا رسیده است؛ اما 
شاید گرمی هوا و روزهای طوالنی آن، این ماه را سخت  
کرده باشد. ســال ها پیش در این سرزمین جوانانی 
بودند که بسیار سخت تر از ما برای اجرای امر خداوند 
قیام کردند و نه تنها بی هیچ شــکایتی بلکه در اوج 
لذت در نمایش مباهات معشوق درخشیدند. مردانی 
که گرمی هوا، آتش گلوله دشمن، کمی غذا، روزهای 
سخت اســارت و... آنان را از اجرای فرمان الهی باز 
نمی داشت. با خاطرات شان همراه می شویم بدان امید 

که در لذت خلوص شان شریک مان کنند.

 ماه رمضان سال گذشــته، يک گردشگر ايتاليايي 
حدودا30 ساله در مدرسه در حال قدم زدن بود و 
من روي نيمکت هاي محل کنفرانس نشسته بودم. 
از دور بــه او ســالم کــردم. او به طــرف من آمد 
و جــواب مــرا داد و از دليل حضور من پرســيد. 
گفتم اگر ســوالي باشــد در خدمت گردشگران 
 هستيم. اگر پرسشــى داريد درباره ايران و اسالم

نــم جــواب  نيــد بپرســيد؛ اگــر بدا   مي توا
مي دهم.

گفت خيلي هم خوب. من يک ســوال دارم و آن 

اين اســت که چرا بين شما شــيعيان و سني ها 
اين قدر نــزاع و درگيري وجــود دارد؟ چرا با هم 
مذاکره نمي کنيــد تا به تفاهم برســيد و اين قدر 

کشتار نشود؟
به او گفتم قبل از سفر به ايران نظرتان درباره ايران 

و اسالم در ايران چگونه بود؟
جواب داد: تصويري که از ايران به ما نشان مي دهند 
با واقعيت تطابق ندارد  و االن که در ايران هستم با 

آنچه که انتظار آن را داشتم، بسيار فرق مي کند.
گفتم: اختالف بين شيعه و سني هم در رسانه هاي 

شما همين قدر غيرواقعي نمايش داده مي شود. 
ما در ايران مسيحي، يهودي، زرتشتي و همچنين 
اهل تســنن داريم و با هيچ کدام از آنها مشــکل 

غيرقابل حل نداريم.
ما ســاالنه در ايران کنفــرا نس هــاي متعددى 
بيــن اديــان برگــزار مــي کنيــم. در اصفهان، 
 تعــداد زيــادي کليســا و چنــد کنيســه براي 
اقليت هاي مذهبي داريم و حتي در مجلس هم آنها 
 براي خود نماينده دارند تا از حقوق شان محافظت

 کنند.) ادامه دارد(

عکس روز

 
تبليــغ ديــن جــزو نخســتين و 
مهم تريــن پروســه هايى اســت که 
طلبه ها براى زکات علــم خود به آن 
مشغول مى شــوند؛ حاال اگر طلبه اى 
خــوش ذوق باشــد و زبــان ديگرى 
هــم بداند، مســير ديگــرى برايش 
گشوده شــده و فرصت هم کالمى با 
غيرمســلمانانى را پيــدا مى کند که 
فرســنگ ها فاصله ذهنى بــا آيين 
محمدى دارند و مى تواند با بهره گيرى 
از اين فرصت ناب، تصوير درســتى از 
اسالم را به آنها ارائه کند؛ مانند کارى 
که حجت االسالم »زمانى« درمدرسه 
علميه»ناصريه«انجــام مى دهــد. 
واکنش هاى جالب گردشگران خارجى 
به آيين هــاى ماه مبــارک رمضان و 
پرســش هايى که درباره به اين ماه و 
روزه گرفتن مى پرســند، بهانه اى شد 
تا به مناسبت فرارسيدن ماه ميهمانى 

خدا با خاطرات او همراه شويم. 

سمیه مصور 
تصویری كه از ایران نشان داده می شود با واقعيت تطابق ندارد

 آيت ا... مظاهرى، رييس حوزه علميه استان اصفهان در جلسه اخالق خود در ماه مبارک رمضان 
فرمودند: راجع به عمِل با احتياط در روايتى آمده است: اگر کسى از چهل سال بگذرد يا چهل 
سالش شود و عصا دست نگيرد، گناه کرده اســت. حضرت امام»قدس سره« براى ما روايت را 
معنا  کردند و فرمودند: عصا خوب اســت، ولى اين روايت نمى خواهد بگويد افراد باالى چهل 
سال عصا در دست بگيرند؛ بلکه مى فرمايد: افرادى که چهل سال شان شد، از آن به بعد بايد با 
»عصاى احتياط« راه بروند و هر کارى از آنها سر نزند. بعد حضرت امام ما را نصيحت مى کردند 
و مى فرمودند: همه چهل ساله ها از اين جهت که در سرازيرى مرگ واقع مى شوند، بايد محتاط 
باشند، اما ما طلبه ها بايد خيلى بيشتر محتاط باشيم. ســپس در ضمن صحبت، با ناراحتى 
مى فرمودند: ممکن است يک طلبه، جمله اى بگويد که »ذنب اليغفر- گناه نابخشودنى« شود، به 
طورى که ديگر رشته واليت بين او و خداوند قطع شود و واى به حال کسى که واليتش بين خدا 
و خودش قطع گردد. براى مثال امام صادق»عليه السالم« در روايتى مى فرمايند: هر که بر ضرر 
مومن چيزى بگويد و قصدش بازگويى  عيب او  و ريختن آبرويش باشد که از چشم مردم بيفتد، 

خداوند او را از واليت خود به واليت شيطان براند و شيطان هم او را نمى پذيرد.

وای به حال كسی كه والیتش بين خدا و خودش قطع شوددر محضر بزرگان


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

