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شیشه رفلکس؛ رنگ جلف و مشکی ممنوع!

رییس اداره طراحی شهری و مدیر سیما و منظر شهری شهرداری اصفهان، از 
بخشنامه جدید درخصوص نمای ساختمان های شهری خبر داد:

11

اتحادیه هتلداران اصفهان قانونی نیست
معاون گردشگری استان:

4

بسته بندی کاالی ایرانی نیاز به تحول جدی دارد
دبیر اتاق تعاون استان اصفهان:

3

11

بازدید مدیر روابط عمومی 
سپاه صاحب الزمان)عج( استان 
اصفهان از روزنامه »زاینده رود«

افزایش ۴۰ درصدی 
زندانیان جرایم غیرعمد 

اصفهان
8

3

 طرح سبزراه ها شکست 
می خورد

11

مدیرکل زندان های استان اعالم کرد :

11

چهره شبکه حمل و نقل عمومی شهر عوض می شود؛

 سه خط مترو، سه خط تراموا 
BRT و ۱۲ خط

علیرضا صلواتی، معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد خودروهای شخصی 
در حال تردد شهر اصفهان تک سرنشین هستند،اظهار کرد: اتفاقی که 

می افتد این است که هر روز شاهد افزایش تعداد ...

فوالد مبارکه نیازصنایع پایین 
دستی کشور را تامین می کند

 سخنگوی شرکت آبفا در واکنش به شنیده ها درباره عدم اطالع رسانی مسئوالن استان  پیرامون جیره بندی آب: 

جیره بندی نداریم؛ افت فشار داریم

  فرماندار در نشست مدیریت بحران خشکسالی شهرستان اصفهان تاکید کرد:   

 برنامه ریزی همه جانبه برای سازگاری با کم آبی
 و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از خشکسالی ضروری  است

فرماندار اصفهان بر لزوم همکاری ادارات، نهادها و دستگاه های اجرایی 
در مدیریت مصرف بهینه آب تاکید کرد.

»احمــد رضوانــی« درنشســت کارگــروه فرهنگــی – اجتماعی و 
مدیریت بحران خشکسالی شهرســتان اصفهان سخن گفت: با توجه 
به خشکســالی های پیاپی، کاهــش منابع آبــی و افزایش جمعیت، 
لزوم برنامه ریــزی همه جانبه برای ســازگاری با کــم آبی و کاهش 
 آسیب های اجتماعی ناشــی از خشکســالی، بیش از پیش احساس 

می شود.
وی از اقدام شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در توزیع اقالم کاهنده 
مصرف تقدیر کرد و خواســتار تجهیز دســتگاه های اجرایی و اماکن 

عمومی به لوازم کاهنده مصرف شد.
معاون خدمات مشــترکان و درآمد آبفای اســتان اصفهان نیز گفت: 
هرچند سرانه مصرف شهروندان اصفهانی در ده سال گذشته از 189 به 
154 لیتر در شبانه روز رسیده است، اما برای عبور از بحران کم آبی باید 

30 درصد دیگر نیز در مصارف صرفه جویی کرد.
»رضا رضایی« افزود: جیره بندی آب، خط قرمز شرکت آب و فاضالب 
اســت که امیدواریم با همکاری شــهروندان در صرفه جویی و رعایت 

الگوی مصرف، هیچ وقت به سمت جیره بندی نرویم.
مدیر روابــط عمومی و آمــوزش همگانــی آبفای اســتان اصفهان 
دیگر ســخنران نشســت کارگروه فرهنگی – اجتماعــی و مدیریت 
بحران خشکســالی شهرســتان اصفهان بود که گزارشی از وضعیت 
 منابع آبی و میزان مصرف مشــترکان در کاربری هــای مختلف ارائه 

کرد.
»سیداکبر بنی طبا« گفت: در حال حاضر بیش از چهار میلیون نفر از 
ساکنان  56 شهر و 300 روستا از طرح آبرسانی اصفهان بزرگ استفاده 

می کنند.
وی با اشــاره به کاهش 20 درصدی آب تخصیص یافته به این طرح، 
گفت: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در صدد است با شناسایی 
منابع جدید آبی نظیر حفر چاه های جدید و اجاره چاه های با کیفیت 

موجود، آب مورد نیاز شهروندان را تهیه کند.
وی میزان بارش ها را در روزهای اخیــر در کاهش بحران کم آبی موثر 
دانست و افزود: هم اکنون  شرایط تامین آب در سال جاری به ویژه در 
فصل گرم، هنوز در حالت بحرانی قراردارد؛ به طوری که برای دسترسی 
پایدار به آب شرب، کاهش مصرف مشترکان 50 شهر و300 روستا به 

میزان 30 درصد ضروری است.
مدیر روایط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب وفاضالب استان 
اصفهان با اشــاره به راه اندازی کولرها درچند روز آینده، اذعان کرد: 
مشترکان توجه داشته باشند که با در مدار قرار گرفتن کولرهای آبی، 
میزان مصرف  آب این دســتگاه ها حداقل معادل مصــرف دو نفر در 
طول شبانه روز است؛ پس با استفاده از سایبان کولر و پرهیز از روشن 

گذاشتن مداوم کولرهای آبی، به نوعی مصرف آب را کنترل کنند.
وی اعالم کرد: دســتگاه های اجرایی شهرســتان اصفهان در راستای 
دستورالعمل استاندار پیرامون کاهش 30 درصدی مصرف آب نسبت 

به مدت مشابه سال قبل، اقدام نمایند.

کالف پیچیده کنکور
پای  البی های اقتصادی در ممانعت با حذف کنکور درمیان است؟
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هدیه عجیب مکرون به پوتین 
در سن پترزبورگ!

رییس جمهور فرانسه در حاشیه برگزاری مجمع 
بین المللی اقتصاد در سن پترزبورگ، با هدیه ای 
عجیــب از همتــای روس خود تقدیــر کرد.پیر 
گاتا،رییس کارفرمایان فرانسه )موسوم به مدف( 
هدیه مکرون را که  یک خــروس مینیاتوری آبی 
رنگ گالیک )نماد ملی و غیر رســمی فرانسه( به 
همراه یک پرچم کوچک فرانسه بود به والدیمیر 

پوتین اهدا کرد.
در همین حال، »آلکســاندر شــوخین« رییس 
اتحادیه صنعتگران و تاجران روســیه با اشاره به 
یکسان بودن رنگ پرچم های فرانسه و روسیه  به 
شوخی پیشــنهاد داد دفعه بعد خروس را با رنگ 
های سفید، آبی و قرمز پرچم روسیه رنگ آمیزی 
کنند.این نخستین بار نیست که والدیمیر پوتین از 
همتایان خود یک حیوان هدیه می گیرد. چندی 
قبل، » قربانقلی بردی محمداف«، رییس جمهور 
ترکمنستان در حاشیه اجالس سوچی، یک سگ 
اصیل آالبای به پوتین هدیه داد. حیوانات خصوصا 

سگ ها، جزو هدایای مورد عالقه پوتین هستند.

برای نخستین بار در هفتاد سال گذشته 
صورت می گیرد؛

سفر یکی از اعضای خانواده 
سلطنتی انگلیس به خاورمیانه

کاخ سلطنتی انگلیس اعالم کرد شاهزاده ویلیام ، 
۲۴ ژوئن به اردن و یک روز پس از آن به فلسطین 
اشغالی و سرزمین های فلسطینی می رود.شاهزاده 
ویلیام تا ۲8 ژوئن در فلسطین اشغالی می ماند و 

سپس به رام ا... سفر می کند.
در بیانیه کاخ سلطنتی انگلیس آمده است: »این 
سفر به درخواست اسرائیل انجام می شود و وی در 
این سفر از اردن، اسرائیل و اراضی فلسطین دیدن 
می کند.« این اولین ســفر رسمی یکی از اعضای 
خانواده سلطنتی انگلیس در هفتاد سال گذشته 

خواهد بود. 

قطر خرید و فروش کاال های 
چند کشور را ممنوع کرد

وزارت اقتصاد و بازرگانی قطر، ممنوعیت نگهداری، 
خرید یــا فروش کاال های ســاخت کشــور های 
عربســتان، امارات، مصر و بحرین را به مجتمع ها 
و مراکز خرید و فروش ابالغ کرد.بازرســان وزارت 
اقتصــاد و بازرگانی قطــر با انجام بازرســی های 
 ســرزده با متخلفان برخورد قانونی خواهند کرد.
»لولو الخاطر« سخنگوی رســمی وزارت خارجه 
قطر گفت که کشورش توانسته محاصره تحمیل 
شده عربستان، امارات، بحرین و مصر علیه خود را 

به پیروزی تبدیل کند.
عربســتان، امارات، بحرین و مصر از پنجم ژوئن 
گذشــته روابط خود با قطر را به بهانه حمایت این 
کشور از تروریسم قطع و تمام گذرگاه های زمینی، 

دریایی و هوایی خود با قطر را مسدود کردند.

به دنبال کاهش 20 درصدي ارزش پول 
ترکیه صورت گرفت؛

 درخواست جایگزیني لیره 
به جاي دالر و یورو

رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه از مردم 
این کشور خواســت پس اندازهای دالر و یوروی 

خود را به لیره تبدیل کنند. 
رجب طیب اردوغان در تجمعی در شهر ارزروم در 
شرق ترکیه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 
و پارلمانی بیســت و چهارم ماه ژوئن اعالم کرد: 
»برادرانی که دالرها و یوروهای خود را زیر بالش 
نگه می دارید، برویــد و پول خود را به لیره تبدیل 
کنید. ما با هم، این بازی )توطئه( را به هم خواهیم 
زد«.رییــس جمهور ترکیه تالش مــی کند پول 
رایج این کشــور را تقویت کند که امسال حدود 
۲0 درصد ارزش خود را در برابر پول رایج آمریکا از 

دست داده است.

آخرین وضعیت اصالح قانون 
»انتخابات شوراها« در مجلس

عضو کمیسیون شــوراهای مجلس از اصالح 
قانون انتخابات شوراها در این کمیسیون خبر 
داد.محمد محمودی شاه نشین اظهار داشت: 
قرار است دولت در روزهای آینده  الیحه جامع 
قانون انتخابات را به مجلس ارائه کند تا از این 
طریق قانون اصالح شــود. وی با بیان اینکه 
پیش نویس این قانــون در اختیار نمایندگان 
مجلس قرار گرفته تصریح کــرد: کمیته ای 
در کمیســیون شــوراها در حال بررسی این 
پیش نویس است. پیشنهاداتی نیز درباره آن 

وجود داشت که به دولت منعکس شد.

سخنگوی هیئت رییسه مجلس:
مسئوالن اقتصادی مشکالت 

تولید رابررسی کردند
ســخنگوی هیئت رییســه مجلس شورای 
اســالمی گفــت: الیحه الحــاق ایــران به 
کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در 
جلســه غیرعلنی روز گذشته مجلس بررسی 
شد و نمایندگان با مسئوالن اقتصادی درباره 
مشکالت تولید بحث و تبادل نظر کردند.بهروز 
نعمتی اظهار داشت: با توجه به مشکالتی که 
در مجموعه های اقتصادی وجود دارد، هیئت 
رییســه مجلس تصمیم گرفت از رییس کل 
بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، مرکز پژوهش های 
مجلس دعوت کند تا گزارشی در موضوعات 
اقتصادی ارائه کنند. وی افزود: مشکالت اصلی 
مجموعه های تولیدی کشور در این جلسه مورد 
بررسی قرار گرفت و نمایندگان نیز نظرات خود 
را در این باره ارائه کردند.نعمتی اظهار داشت: 
با توجه به فضایی که امروز در کشــور وجود 
دارد بانک مرکزی تسهیالت الزم برای رونق 
گرفتن تولید در اختیــار تولید کنندگان قرار 
می دهد. قرار شــد بانک های سرمایه گذاری 
در کشور ایجاد شود و این بانک ها این کارها 

را انجام دهند.

شرط نمایندگان حامی دولت 
برای ائتالف با »امیدی« ها 

نمایندگان مســتقالن والیی بــرای ائتالف با 
فراکســیون امید در انتخابات هیئت رییســه 
مجلس شــرط تعیین کردند.مهرداد الهوتی، 
سخنگوی فراکسیون مســتقالن والیی گفت: 
نشست فراکسیون مســتقالن والیی پیش از 
نشست پارلمان برگزار شــد. .وی  اضافه کرد: 
ما در فراکســیون مســتقالن والیی خواهان 
ابقای آقایان مطهری و پزشکیان، نوابان رییس 
مجلس در سال سوم مجلس دهم هستیم. اگر 
گزینه هــای دو فراکســیون نمایندگان والیی 
و امید )اصالح طلبان( برای ریاســت مجلس، 
آقای الریجانی باشــد با آنها لیســت مشترک 
ارائــه می دهیم.الهوتی خاطرنشــان کرد: اگر 
گزینه های دیگــری غیر از آقــای الریجانی از 
ســوی فراکســیون های امید )اصالح طلبان( 
و نماینــدگان والیی برای ریاســت مجلس در 
انتخابات هیئت رئیســه پارلمان مطرح باشد، 

لیست جداگانه ارائه می دهیم.

وزارت کشور کنگره حزب 
اعتماد ملی را تایید نکرد

مشــاور معــاون سیاســی وزیر کشــور  از 
تاییدنشــدن فرآیند برگزاری کنگره حزب 
اعتماد ملی از ســوی وزارت کشور خبر داد.

حسن اکبری اظهار داشــت: درگیری هایی 
که در کنگره حزب اعتماد ملــی رخ داد، از 
قبل قابــل پیش بینی بود؛ بــه همین دلیل 
برای جلوگیری از بروز ایــن درگیری ها، به 
 اعضای این حزب مشــورت دادیــم اما موثر

 واقع نشد.وی  ادامه داد: از نظر وزارت کشور، 
اعضای شــورای مرکزی حزب اعتماد ملی 

انتخاب نشده اند.

عبدالحمید خدری
 عضو فراکسیون امید مجلس:

دادستان دیوان محاســبات کشور گفت: بازگشت 
افراد بازنشســته به موجــب قانون و اســتفاده از 
پتانسیل های قانونی بود؛ اما این بازگشت منصفانه 
نیست. اگر نیازی به حضور این افراد در همین پست 
بود چرا بازنشسته شدند.  شجاعی به بازنشستگی 
و بازگشــت به کار مجدد دبیــرکل بانک مرکزی 
اشــاره کرد و گفت: وی براســاس قانــون پیش 
از پایان ســال 96 بازنشسته شــده؛ اما بالفاصله 
در همین پست مشــغول به کار شــد که از لحاظ 
قانونی مشــکلی برای بازگشــت وجود نداشــت؛ 
اما چرا فــردی که به خدمتــش در همین منصب 
 نیاز است بازنشســته شــده و باید بار دیگر به کار 
بازگردد. وی یادآور شد: این موضوع منجر به طرح 
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شد که براساس 
این طرح استثناهای به کارگیری بازنشستگان در 
مورد مقامات به سران سه قوه، وزیران، نمایندگان 
مجلس و اعضای شورای نگهبان و معاون اول رییس 

جمهور و قوه قضائیه محدود می شود.

بازگشت به کار بازنشستگان 
منصفانه نیست

دادستان دیوان محاسبات کشور:

کافه سیاست

عکس  روز 

دومین نشست سران دو کره به صورت ناگهانی 
در روســتای مرزی پانمونچوم در مرز دو کره 

برگزار شد.

دیدار غیرمترقبه سران دو کره
 عارف برای رقابت با الریجانی تردید دارد

پیشنهاد سردبیر:

عضو فراکسیون امید مجلس گفت: آقای عارف 
برای کاندیداتوری در انتخابات هیئت رییســه 
پارلمان برای ریاســت مجلس تردیــد دارد.

عبدالحمید خدری ادامه داد: جلسه فراکسیون 
امید مجلــس، به منظور جمع بنــدی نظرات 
اعضای فراکسیون درباره نحوه ورود به انتخابات 
هیئت رییسه برگزار می شود.وی افزود: در این 
جلسه، پس از بررسی و در نظر گرفتن مصلحت، 
موقعیت، وضعیت و فضای مجلس و نمایندگان 
و نیز شرایط داخلی و خارجی کشور، جمع بندی 
نهایی در این باره انجام می شود.عضو فراکسیون 
امید)اصالح طلبان( مجلس با بیان اینکه برخی 
از اعضای فراکسیون امید از کاندیداتوری آقای 
عارف برای ریاست مجلس حمایت می کنند، 
اظهار داشــت: البته آقای عارف در این زمینه 
تردید دارد که احتماال پس از استماع نظر اعضا، 

نظر خود را در این باره عنوان می کند.

 عارف برای رقابت با 
الریجانی تردید دارد

عالء الدین بروجردی
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

دبیــر شــورای عالی امنیــت ملــی در گفت وگو 
با شــبکه الجزیره گفت: ایران هرگز در سیاســت 
 های منطقه ای خودش تــا زمانی که تامین کننده 
 مصالــح مــردم منطقــه اســت، تجدیــد نظــر 

نخواهد کرد. 
وی افــزود: جمهوری اســالمی ایــران در طول 
سال های بعد از پیروزی انقالب به کرات ثابت کرده 
که هرگز تســلیم یاوه گویی ها و زیاده طلبی های 

آمریکا نمی شود.
 دریادار شمخانی ادامه داد: آمریکایی ها با تحلیل 
عملکرد ایران در 8 سال دفاع مقدس به خوبی می 
دانند با اهرم حمله نظامی، امکان محدود ســازی 
ایران وجود ندارد عالوه بر این توان هسته ای صلح 
آمیز ایــران نیز که کامال بومی اســت، قابل انهدام 

نیست. 
دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: تحریم نه تنها 
به محدود سازی توان هســته ای ایران منجر نشد 

بلکه شتاب توسعه آن را شدت بخشید .

در سیاست های منطقه ای 
تجدید نظر نمی کنیم

دبیر شورای عالی امنیت ملی:

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اگر 
قرار به تصویب )FATF( در مجلس باشد، حق 
تحفظ برای بندهایی که مغایر با نظر جمهوری 
اســالمی ایران اســت در نظر گرفته می شود.

عالء الدین بروجردی درباره ابعاد لوایح چهارگانه 
مربوط به مبــارزه با پولشــویی و تامین مالی 
تروریسم و ارتباط آنها با برجام، گفت: با توجه به 
 ،)FATF( وجود اختالف نظر نمایندگان درباره
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس ایــن مهم را به صورت کامل بررســی 

خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه )FATF( ارتباط مستقیمی 
با برجام پیدا نمی کند، اظهار داشت: باید گفت 
که ایران ضمن اعتقاد عملی و جدی برای مبارزه 
با تروریسم، تشــکل های نظامی-سیاسی که 
وظیفه دفاع مشروع از کشورشــان را دارند را 

تروریسم نمی داند.

  حق تحفظ برای ایران
 در » FATF« لحاظ می شود

پیشخوان

بین الملل

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: خط 
قرمز مذاکره کنندگان برای مذاکره با اروپا شــروطی است که مقام 
معظم رهبری تعیین کردند که در مجلس تبدیل به قانون خواهد شد. 
ابوالفضل حسن بیگی گفت:مقام معظم رهبری با توجه به نگرانی های 
ملت، فرمایشاتی داشتند که رهنمونی برای نمایندگان مجلس شد 
تا بتوانند در قبال وظایف خود اقداماتی را انجام دهند.نماینده مردم 

دامغان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: فرمایشات مقام معظم 
رهبری ۱۲ فراز داشت که باید هر کدام تبدیل به قانون شود تا دست 
دولت برای مذاکره با اروپا باز شود و برای اقدامات موثر دولت راهگشا 
باشد.عضو کمیسیون امنیت ملی با تاکید بر اینکه فرمایشات رهبری 
جامع، فصل الخطاب و پیامبر گونه بود اظهار داشت: در مرحله اول 
هفته آینده کمیسیون امنیت ملی شروط رهبر معظم انقالب در مورد 

مذاکره با اروپا را بررسی کرده و تبدیل به قانون خواهیم کرد تا دست 
دشمن را ببندیم و دست دولت و مذاکره کنندگان را باز کنیم.حسن 
بیگی با بیان اینکه شروط مقام معظم رهبری خط قرمز مذاکرات است، 
گفت: خط قرمز مذاکره کنندگان برای مذاکره با اروپا شروطی است 
که مقام معظم رهبری تعیین کردند که در مجلس تبدیل به قانون 

خواهد شد تا کسی نتواند به صورت شفاف از این خطوط عبور کند.

قانونی شدن شروط رهبری برای مذاکره با اروپا
گره جدیــد در تجارت با 

تزارها

نمی توان دور کشور دیوار 
پیچید

خداحافظ رفیق

همه سود و زیان های اقتصاد 
بین الملل از تحریم ایران

حمایت پشت پرده الریجانی، از انعقاد قرارداد با توتال 
نایب رییس فراکسیون نمایندگان والیی، ماجراهای قراردادهای پر شائبه در وزارت نفت در دوران وزارت زنگنه 
را تشریح کرد و خواستار ورود قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم به این پرونده ها شد.محمد دهقان اظهار داشت: 
وزیر نفت طی دو سال گذشته بســیار تالش کرد الگوی قراردادهای نفتی را عوض کرده و امتیازات ویژه ای به 
سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران دهد تا ترغیب به حضور در کشور شوند؛ اما در نهایت  توتال 
برخی از میدان های ما را گرفته و معطل گذاشته چون خودش آن طرف میدان مشترک گازی از طرف قطر ذی 
نفع بود. وی افزود: حتی متوجه شدیم رییس مجلس که به هیچ وجه تمایل و گرایشی به حرف های ما از خود 
نشان نمی دهد و بلکه نظر معکوس نسبت به سخنان ما هم دارد در پشت صحنه با هماهنگی موجود خود از این 
کار حمایت می کند. عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس اظهار داشت: اکنون نیز طبق قانون آیین دادرسی 

کیفری هر کسی که به منافع ملت ضربه می زند باید تحت تعقیب قرار گیرد.

تذکر نمایندگان به روحانی درباره امارات
محسن کوهکن، نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به تایید اظهارات خصمانه و سخیف 
وزیر امور خارجه آمریکا درباره ایران از سوی مســئوالن اماراتی، گفت: رفتار و اظهار نظر مسئوالن برخی از 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در رابطه با جمهوری اسالمی ایران غیر منصفانه و مغرضانه است.نماینده 
مردم لنجان در مجلس اظهار داشت: مسئوالن اماراتی به دلیل سرســپردگی به آمریکا و کشورهای غربی، 
خوش رقصی کرده و اظهارات خصمانه و سخیف مسئوالن آمریکایی را تایید می کنند؛ اما آنها باید بدانند که 
صبر جمهوری اسالمی ایران هم حدی دارد.وی تصریح کرد: ایران اگر بخواهد کشوری مانند امارات را تحت 
فشار قرار دهد ابزارهایی را در اختیار دارد که این کار چندان مشکلی نخواهد بود. کوهکن تاکید کرد: زمینه در 
مجلس کامال فراهم است تا در صورتی که به این تذکر توجهی نشود و در روابط با امارات تجدید نظر نگردد، 

این موضوع را از طریق ابزارهای دیگر در مجلس پیگیری شود. 

چهره ها

در ابتدای انقــاب اغلب مدیران و رؤســای 
نهادهای حســاس ایــران فــارغ التحصیل 
دانشــگاه های آمریکا و اروپــا بودند و اغلب 
اعضای خانــواده آنها نیز در این کشــورها 
اقامت داشــته و یــا در خارج متولد شــده 
بودند. این مدیــران و یا خانواده هایشــان 
ســال ها به خارج رفت و آمد داشته و بسیاری 
 از آنها در این کشــورها دارای اقامت بودند و

 هنوز هم هستند. 
اما جنجال ها بر سر داشــتن تابعیت مدیران دولتی و 
نمایندگان مجلس از فرار »خاوری« به عنوان یکی از 
بزرگ ترین متهمان مالی ایران به کانادا شروع شد و از 
آنجایی که ایران و کانادا مراودات سیاسی سردی دارند 
و دست مقامات قضائی کشور به متهم فراری نرسید، 
هشدارها نسبت به وجود مدیران دو تابعیتی در رأس 
امور کشور، باال گرفت. در ابتدای این دعوا البته مشخص 
شد که برخی از نمایندگان مجلس و برخی از مدیران 
ارشد دولتی و حتی قضائی نیز تابعیت های مضاعفی 
دارند؛ مســئله ای که از همان ابتدا تبدیل به چماق 
مخالفان و موافقان دولت های احمدی نژاد و روحانی 
برای کوبیدن همدیگر شد؛ اما در چند ماه گذشته و پس 
از گذشتن از این موج ، ماجرای دو تابعیتی ها باز هم 
در مورد پرونده »کاوه مدنی« خبر ساز شد؛ هر چند از 
وی به عنوان یک نخبه در زمینه محیط زیست یاد می 
شد؛ اما در نهایت با موج بازداشت های فعاالن محیطی 

زیست و شایعات پیرامون این مدیر، مدنی ترجیح داد 
تا ایران  را ترک کند؛ هرچند نــوع برخورد و باید ها و 
نبایدها در زمینه برخورد با چنین مواردی از حوزه این 
نوشته خارج است؛ اما سوال اینجاست که وجود مدیران 
دو تابعیتی حاصل کدام ضعف در ســیکل آموزشی و 
انتصابی کشور اســت و آیا اصوال داشتن یک تابعیت 
مضاعف به تنهایی می تواند امنیت و تعهد سیاسی را 
تحت تاثیر قرار دهد؟ این موضوع به حدی در ایران و 
به خصوص در میان مدیران ارشد دولتی و سیاسی و 
فرزندان آنها فراگیر است که می توان نمونه هایی هم 

از جانب اصولگرایان و هم اصالح طلبان در آنها یافت. 

آنچه نگرانی از وجود این افراد را موجب شده کانال ها 
و راه های فرعی اســت که نمی تواند مانع از تخلف و یا 
کج روی افراد در دستگاه اداری کشور شود. آنچه قضیه 
خاوری و یا کاوه مدنی را رقم زد تنها داشــتن تابعیت 
مضاعف آنها نبود بلکه کانال هــا و روابطی بود که  این 
افراد را فراری داد. این کانال ها را می توان به فساد الیه 
الیه شده در بروکراسی اداری وسیاسی کشور منسوب 
کرد. اتفاقی که منجر شد تا با یک حکم ماموریت سوری، 
خاوری به راحتی از مجرای عادی کشور خارج شود؛ اما 
این مســئله که نهادی به عنوان یکی از حساس ترین 
نهادهای امنیتی کشور متهم به مخفی کردن  اسامی 

و عدم برخورد با مدیران دو تابعیتی می شود به مراتب 
خطرناک تر از وجود مدیران دو تابعیتی در بدنه دولت 
اســت؛ چرا که بر فرض صحت این ادعــا، مقاومت در 
برابر آنچه مصالح و الزام امنیتی کشور عنوان می شود 
جایگاه این نهاد در کشور را به شدت تضعیف می کند. 
از سوی دیگر اما برخی از افراد مانند »کوهکن« نماینده 
مردم لنجان و »کریمی قدوسی« نماینده مردم مشهد 
همچنان سرسختانه بر موضع وجود این افراد در بدنه 
دولت پا فشاری می کنند و مشخص نیست این حجم از 
اطالعات چطور توسط وزارت اطالعات تایید نمی شود؛ 

اما اصرار بر صحت آن دارند. 
در مــوج این تاییــد ها و تکذیــب ها ذکــر دو نکته 
بسیار مهم به نظر می رســد؛ اول اینکه همانگونه که 
ســخنگوی دســتگاه قضا چندی پیش تصریح کرد 
وجود مدیــران دو تابعیتی در دســتگاه های اجرایی 
ناشــی از وجود خأل های قانونی است، پس بهتر است 
نمایندگان به جای اصرار بر انتشــار اســامی، راه های 
دور زدن قانون در این زمینه را مســدود کنند و نکته 
بعدی اینکه حــذف کامل این مدیران کــه برخی از 
آنها جزو نخبگان جوان و با ســواد هستند، می تواند 
عرصه مدیریتی را بــا چالش هایی مواجــه کند و به 
خارج شــدن این افراد که اتفاقا در حال پیاده سازی 
و بومی کردن بســیاری از طرح های ملی هســتند، 
منجر شود. پس بهتر است کانال های خروج از ایران و 
نظارت بر کار این افراد قوت بگیرد تا فرصت استفاده از 
 نخبگان هر چند دو تابعیتی در عرصه مدیریتی کشور 

سوخت نشود.

موج اصرار و انکار در مورد مدیران دوتابعیتی ادامه دارد
  پدیده گلوگیری به نام دو تابعیتی ها ؛ 

مرضیه محب رسول
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کالف پیچیده کنکور
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
فوالد مبارکه نیازصنایع پایین 
دستی کشور را تامین می کند

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شــــورای 
اســــامی، درخصوص مزایای عرضه فوالد در 
بورس کاال، اظهار داشــت: برخــــــی صنایع 
پایین دســتی به جای تمرکز بــر تولید داخلی و 
افزایش اشــتغال، به ســمت منفعت شخصی و 
تقویت واردات برخــی محصوالت گرایش دارند؛ 
آن چــــنان که برخـــی صنایع ازجمله صنایع 
پایین دست فوالد به بهانه تامین نشدن نیاز داخلی 
توسط تولیدکنندگان داخلی در صنایع باالدست، 
به دنبال کاهش تعرفــه واردات انواع محصوالت 

فوالدی هستند. 
»سیدناصر موســوی الرگانی« گفت: اگر چه در 
ســال های قبل، تولیدکنندگان فــوالد ازجمله 
مجتمع فــوالد مبارکــه به عنــوان بزرگ ترین 
تولیدکننده محصوالت فوالدی موردنیاز صنایع، 
همچــون ورق، میلگرد، نبشــی، آهن و ســایر 
محصوالت توان پاســخگویی به نیاز بازار داخل، 
به ویژه صنایع پایین دســتی را نداشــتند، اما در 
حال حاضر، ظرفیت تولید مجتمع فوالد مبارکه 
حدود ۲/۷میلیون تن اســت و در کنار آن سایر 
مجتمع های فوالدی نیز در کشور فعال هستند. 
وی تاکید کرد: با توجه بــه اینکه طبق آمارهای 
موجود، فوالد مبارکه نیاز صنایع پایین دســتی 
کشــور را تامین می کند، اعمــال تعرفه واردات 
محصوالت در این حوزه، قانونی و اساسی بوده و به 
نفع تولید کشور است. در این بین اگر برخی صنایع 
پایین دست در اندیشه دیگری به جز تولید هستند، 
به طورحتم راه به جایــی نخواهند برد. وی اظهار 
داشت: بعضا عنوان می شود، قیمت محصوالت در 
بازار داخلی بسیار بیشتر از نرخ های جهانی است؛ 
اما مشاهده شده که مصرف کنندگان پرشماری 

برای خرید این محصوالت صف می کشند.

بازار

کتاب کودک، خانواده

رییس انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان:
قیمت خانه  رشد یافت

 رییس انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان گفت: 
در حال حاضر شاهد رونق نسبی در بازار مسکن 
اصفهان هستیم. »احمد توال« با اشاره به آخرین 
تحوالت در بازار مســکن اصفهان، اظهار داشت: 
به دنبال افزایــش۲۰ درصدی مــزد کارگران، 
۲۰ درصد قیمت خانه نیز افزایش داشــته است. 
وی بیان داشــت: این رشــد ۲۰ درصدی را در 
خانه های تازه ســاخت شــاهد هســتیم و آرام 
آرام این موج قیمتی به خانه هــای با ۱۰ تا ۱۵ 
سال ساخت، نیز می رســد. رییس انجمن انبوه 
ســازان اصفهان تصریح کرد: دلیل رونق نسبی 
در خرید و فروش خانه و افزایش قیمت به خاطر 
این بوده که متوسط افزایش تقاضاها جمع شده 
بود و خرید و فروش، کمتر صــورت می گرفت. 
هم اکنــون متقاضیان خرید و فروش مســکن 
افزایش یافته اند و رونق بازار مسکن را رقم زده اند. 
وی با بیان اینکه رونــق خرید و فروش و افزایش 
قیمت را تنها در خانه های نوســاز شاهدیم و در 
زمین شرایط اینگونه نیســت، اضافه کرد:  بعد از 
 چند ماه این موج آرام خــود را در خرید و فروش 
خانه های قدیمی نیز نشــان می دهــد. توال در 
خصوص پیش بینی ها برای بازار ســاخت و ساز 
مسکن هم گفت: به طور طبیعی وقتی سازندگان 
مسکن بدانند با ساخت و ساز خانه سودی حاصل 
می شــود به طور قطع بازار ســاخت و ســاز هم 

افزایش خواهد یافت.

رییس کمیسیون حمایت از کاالی ایرانی:
واردکنندگان کاالهای مشابه 

داخل جریمه می شوند
 رییس کمیســیون ویژه حمایت از کاالی ایرانی 
گفت: درطــرح حمایــت از کاالی ایرانی، برای 
واردکنندگانی که اقدام به واردات کاالهای مشابه 
داخلی می کنند، مجازات قابــل توجهی در نظر 
گرفته ایم. »حمیدرضا فوالدگر« با  اشاره به تقدیم 
طرح »حمایت از کاالی ایرانی« به هیئت رییســه 
مجلس شــورای اســامی اظهار کرد: بیشترین 
تاکید این طرح به نظارت دســتگاه های اجرایی 
بر دو  قشر مصرف کننده و تولیدکننده معطوف 
می شود. وی با اشاره به حمایت از ایده های ملی، 
تصریح کرد: تنها به کاال و اجناس تکیه نکرده ایم 
بلکه  در این طرح به حمایت از پروژه های عمرانی، 
خدماتی و ارتقای تکنولوژی در صنعت کشور نیز 

پرداخته ایم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:
طرح های جامع شهرها را مورد 

بازنگری قرار می دهیم
مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان گفت: 
طرح های جامع شــهرها را مــورد بازنگری قرار 
می دهیم تا موانع و مشــکات پیــش روی این 
طرح ها را مرتفع ســازیم. »حجــت ا... غامی« 
با بیان اینکه گاهــی اوقات درگیر بروکراســی 
اداری هستیم، افزود: اســتاندار اصفهان دستور 
ویژه ای را بــه تمام نهادهــا اباغ کــرده که تا 
 حد امکان پروژه هــا درگیر بروکراســی اداری

 نشود. 
مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان گفت: 
باید تا حد امکان از تمرکــز فعالیت های عمرانی 
و جلسات کارشناســی در مرکز استان اصفهان 
کاســت، به همیــن خاطــر درصدد هســتیم 
کارگروه های تخصصــی را در ۲4 شهرســتان 

استان اصفهان ایجاد کنیم. 

مدیــرکل تعزیرات حکومتــی اصفهان:
 محکومیت مدیرعامل یک 

شرکت خصوصی
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان، از 
محکومیت مدیرعامل یک شــرکت خصوصی به 
پرداخت 9.3 میلیاردتومان در اصفهان خبر داد. 

»غامرضا صالحی« اظهــار کرد: پرونده دو فقره 
تخلــف اعتبــار اســنادی ارزی مدیرعامل یک 
شرکت خصوصی با شکایت مدیریت شعب یکی 
از بانک های استان در شعبه ششم بدوی تعزیرات 

حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: شــعبه مذکور، متهــم پرونده را بابت 
عدم ایفای تعهدات ارزی، عــاوه بر محکومیت 
به اســترداد عین ارز، محکوم به پرداخت مبلغ 
9 میلیــون و 366 هزار و ۵۱ درهــم معادل 93 
میلیارد و 8۰۰ میلیون ریال بر اســاس نرخ روز 
ارز در حق بانک شاکی کرد. عاوه بر محکومیت، 
حکم بــه تعلیــق کارت بازرگانی این شــرکت 

خصوصی برای یک سال صادر شده است.

سکه تمام 
بهار آزادی

 2،034،000
تومان

1،004،000نیم سکه
تومان

581،000ربع سکه
تومان

356،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

189،300
تومان

      قیمت سکه و طال

کتاب کودک، خانواده،
 انسان اثر ادل فيبر

 15,000
تومان

کتاب ايده هاي خالقانه 
در طراحی اتاق کودکان و 

نوجوانان اثر کريستين کمپوز

 15,000
تومان

کتاب کودک آرام مادر 
آسوده اثر پل ويلسون

 10,500
تومان

مرضیه محب رسول

ســاالنه حدود یک میلیون نفر در کنکور شرکت 
می کنند که از این تعــداد، تنهــا ۱33 هزار نفر 
می توانند در دوره های روزانه دانشگاه های سراسر 
کشور تحصیل کنند و بقیه باید با پول وارد دانشگاه 
شــوند. درحقیقت حدود یک پنجم ظرفیت ها به 
دوره روزانه اختصاص دارد که در این میان شاید 
حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر در رشته ها و دانشگاه های 
برتر پذیرش شوند. اگر چه همواره بار روانی و فشار 
ناشی از این آزمون در جامعه مطرح میشود، اما الیه 
تاریک کنکور سراسری پوشیده از میلیاردها تومان 

حاشیه سود و درآمدزایی است. 
چند ســالی اســت که از تصویب قانــون حذف 
کنکور می گذرد والدین و دانــش آموزان امیدوار 
بودند تا امســال دیگر غولی به نام کنکور سد راه 
ورودشان به دانشگاه ها نباشد، اما در عمل نه تنها 
زیرســاخت ها و راهکارهای حذف کنکور فراهم 
نشــد بلکه در نهایت برخی صداهــا از مجلس و 
وزارت علوم به گوش می رســد کــه فعا امکان 
حذف کنکور وجود ندارد! این ســرپیچی از قانون 
در حالی انجــام می گیــرد که برخی شــایعات 
 درمورد گــردش مالی نجومی کنکــور و ممانعت

 البی های منتفع از ایــن آزمون مانند کاس های 
کنکور و انتشاراتی که تست ها و سایر منابع کنکور 
را منتشــر می کنند، مانع از کنار گذاشته شدن 

کنکور می شوند.
سد اول:گردش مالی باالی کنکور برای 

سازمان سنجش
سازمان سنجش به عنوان متولی رسمی برگزاری 
کنکور، سال گذشــته به صورت تلویحی از سوی 
رییس مجلس متهم به جلوگیری از پروسه حذف 
کنکور شــد؛ این مســئله اگر چه به شوخی اما از 
 یک تریبون رسمی بیان و موجب ایجاد تاییدها و 
تکذیب ها از ســوی این ســازمان و وزارت علوم 
شــد. »منصورغامی« وزیر علــوم، تحقیقات و 
فناوری اطاعات، سازمان ســنجش را از گردش 

مالــی چندهزارمیلیاردی 
پیرامــون کنکور بی نصیب 
خواند و گفت: این گردش 
مالی مربوط به کاس های 
کنکور می شود و خانواده ها 
این هزینه را برای فرزندان 
خود قبــل از ثبــت نام در 
سازمان ســنجش متقبل 

می شوند. 
این در حالی است که بر اساس یک آمار غیررسمی، 
گردش مالی کنکور بالغ بر هشــت هــزار میلیارد 
تومان می شود؛ اگر چه وزارت علوم همواره مدعی 
است که سازمان ســنجش هیچ گونه نفع مالی در 
این زمینه نداشته و حتی شرح وظایف این سازمان 

نیز تنها به برگزاری کنکور خاصه نمی شود.
سد دوم: درآمدهای نجومی کالس های 

کنکور 
به تازگی »سیدمحمدجواد ابطحی« نماینده مردم 
خمینی شهر عضو کمیسیون »آموزش، تحقیقات 
و فناوری« مجلــس، عنوان کرده اســت: حذف 

کنکور بــه دلیل اینکه 
موجب حذف بسیاری 
از موسســات آموزشی 
مرتبط با کنکور می شود 
که بســیاری ها در آنها 
هســتند،  ســهامدار 
بنابرایــن البــی وجود 
دارد که اجــازه این کار 
را نمی دهند. از سوی دیگر بر اساس اعام رسمی 
مدیران آموزش و پرورش، تنها در تهران ســاالنه 
یک میلیون نفر از آموزش های کاس ها ی کنکور 
و آموزشگاه های دروس جبرانی استفاده می کنند.

گردش مالی ایــن تعداد که شــامل کاس های 
آزاد، فوق برنامه های مــدارس دولتی و غیردولتی 
است، چیزی حدود 3۰۰ میلیارد تومان بوده که با 
احتساب گردش مالی موسسات آموزشی غیرمجاز، 
این عدد به ۵۰۰ میلیارد تومان می رســد و از این 
مقدار نجومی تنها ۵ درصد به حساب خزانه واریز 

می شود.
 این آمــار حتی با احتســاب ترویــج کتاب های 

کمک آموزشی و تست در مدارس به رقمی بسیار 
بیشــتر تبدیل خواهد شــد، زیرا اغلب موسسات 
خصوصــی برای کســب درآمــد، نــگاه تجاری 
به مدارس دارنــد و با فــروش کتاب های کمک 
آموزشــی و برگزاری آزمون های کنکور، اقدام به 
کســب درآمد از این طریق می کننــد. این رویه 
امروز به مســابقه برگزاری کاس هــای مختلف 
 آمادگی کنکور و آزمون های تست زنی بدل شده و 
هزینه های این کاس ها را تا سالی ده ها میلیون 

افزایش داده است.
تردیدی نیســت کــه کنکــور برای عــده ای در 
زمینه هــای مختلــف ســودهای کان مالــی 
بــه همــراه دارد، بنابرایــن به طورطبیعــی 
احتمــال البــی موسســات آموزشــی در ناکام 
 گذاشــتن طــرح حــذف کنکــور منتفــی

 نیست.
اینکه این افراد چه کسانی هستند و چرا نمی گذارند 
کنکور حذف شــود؟ آیا این افــراد در نهادهایی 
مانند وزارت آموزش وپرورش یا سازمان سنجش 
نفوذ دارند؟ پرســش هایی اســت که تا به امروز 
پاسخ روشــنی به آنها داده نشــده است.اگرچه 
 قرار بــود کنکور به عنوان آزمونی برای ســنجش 
مهارت ها و دانش علمی دانش آموزان باشد، اما در 
نهایت مهم ترین مصــداق بی عدالتی در جامعه  با 

همین رویه حاصل شده است. 
اینکه ثروتمندان و آنها که قــادر به تامین هزینه 
کاس های خصوصی ویژه کنکــور فرزندان خود 
بوده اند، بــا تاش محــدود و خریــد ترفند ها و 
حقه های تســت زنی از طریق خدمات موسسات 
تست زنی و آموزشگاه های کنکور در دانشگاه های 
دولتی و بســیاری از آنان در رشته های پرطرفدار 
پذیرفته می شوند و فرزندان اکثریت مردم که قادر 
به خرید آن خدمات نیستند به رغم سخت کوشی 
زیاد بایــد با پرداخت شــهریه در دانشــگاه های 
غیردولتی ادامه تحصیــل دهند یا به علت ناتوانی 
در پرداخت شهریه از ادامه تحصیل منصرف شوند. 

کالف پیچیده کنکور
 پای  البی های اقتصادی در ممانعت با حذف کنکور درمیان است؟ 

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشــت ۱39۷ نســبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ۱396 معادل 
9.۱ درصد است. به نقل از بانک مرکزی خاصه نتایج به  دست آمده از شــاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی 
در مناطق شهری ایران براساس ســال پایه ۱۰۰=۱39۵ به شــرح زیر است: شــاخص بهای کاالها و خدمات 
مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشــت  ۱39۷ به عدد ۱۱۷.۵ رسید که نســبت به ماه قبل ۱.6 درصد 
 افزایش یافت. این شــاخص در اردیبهشت  ۱39۷ نسبت به ماه مشــابه ســال قبل معادل 9.۷ درصد افزایش

 داشته است.

تورم اردیبهشت ماه 
۹.۱ درصد محاسبه شد

بانک مرکزی اعالم کرد: خبر
 

  عکس روز

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه

با وجود اینکه شرکت آبفای اصفهان اعام می کند، در اصفهان جیره بندی آب نداریم، اما طی یک هفته 
گذشته شاهد افت شدید وقطعی آب در مناطق مختلف اصفهان بودیم. سخنگوی شرکت آب و فاضاب 
اســتان اصفهان منطقه اصفهان در خصوص قطعی پی در پی آب در مناطق مختلف شهر به خصوص 
طی روزهای اخیر، اظهار کرد: در حال حاضر تماس های مردم در سامانه ۱۲۲ مبنی بر قطعی آب در 
اصفهان بسیار کاهش یافته است. »ســیداکبر بنی طبا«  با تایید اینکه مناطق مختلف شهر اصفهان 
همچنان با افت فشار آب مواجه هستند، افزود: درحال حاضر فشار آب در حدی به تعدیل رسیده که 
شــرکت آب و فاضاب اصفهان تنها می تواند آب مورد نیاز طبقات همکف را تامین کند و ســاکنان 
طبقات باال )اول به باال( باید از طریق تانک ذخیره آب و پمپاژ به باال، آب مورد نیاز خود را تامین کنند. 
سخنگوی شرکت آب و فاضاب استان اصفهان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه متاسفانه بسیاری 
از شهروندان نسبت به اینکه حتی با وجود پمپ آب دچار بی آبی هستند، گفت: اگر در طبقه همکف 
خانه ای آب نباشد، می توانند در تماس با شرکت آبفا نسبت به بررسی وضعیت بی آبی خود اقدام کنند.  
وی درخصوص اینکه امروز مــردم معتقدند، جیره بندی آب در اصفهان آغاز شــده اما مســئوالن 
اطاع رســانی نمی کنند، تصریح کرد: جیره بندی آب نداریم؛ بلکه با افت فشــار آب مواجه هستیم 
و این موضوع را بارها تاکید کرده ایم و بیشــتر تماس های قطعی آب مربوط بــه طبقات اول و دوم 
اســت. بنی طبا تاکید کرد: مردم می توانند با تعبیه مخزن ذخیره آب، آب مــورد نیاز خود را تامین 
کنند؛ البته مردم همچنان باید صرفه جویی داشته باشند. ســخنگوی شرکت آب و فاضاب استان 
 اصفهان تصریح کرد: وضعیت آب اصفهان در شرایطی نیســت که منجر به جیره بندی شود؛ چراکه 

جیره بندی، مصرف آب را کاهش نمی دهد.

سخنگوی شرکت آبفا  در واکنش به شنیده ها درباره عدم اطالع رسانی مسئوالن استان 
پیرامون جیره بندی آب:

جیره بندی نداریم؛ افت فشار داریم

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان:
کامیون داران به دنبال افزایش ۴۰ درصدی نرخ کرایه بار هستند

 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: از ابتدای خرداد ۲۰ درصد نرخ کرایه بار 
کامیون ها افزایش یافت اما کامیون داران به دنبال افزایش 4۰ درصدی کرایه ها هستند. »مهدی خضری« 
اظهار داشــت: به دنبال افزایش بین 3۵ تــا 6۰ درصدی نرخ لوازم مصرفی کامیــون ها از جمله قیمت 
الستیک، روغن، قطعات و دیگر هزینه های آن، کامیون داران خواستار افزایش قیمت 4۰ درصدی کرایه 
بار شدند. وی تصریح کرد: این درخواســت کامیون داران غیر معقول است اما پافشاری آنها و ممانعت از 
کارکردن باعث شد جلسه ای را بین صنف انجمن رانندگان و انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل به 
نمایندگی صاحبان کاال تشکیل دهیم تا با بررســی جزئیات بیشتر به توافق برسیم. خضری  اضافه کرد: 

افزایش 4۰ درصدی کرایه بار غیرممکن است؛ زیرا باید منافع مردم را هم در نظر گرفت.

دبیر اتاق تعاون استان اصفهان:
بسته بندی کاالی ایرانی نیاز به تحول جدی دارد

دبیر اتاق تعاون اســتان اصفهان گفت: باید تحول جدی در حوزه طراحی، بســته بنــدی، کیفیت، قیمت 
و مشتری پســندی کاالی ایرانــی ایجاد شــود تا بتوان به فــروش ایــن کاال در بازار داخلی امیدوار شــد. 
»محمد طاهری« اظهار داشت: فرهنگ استفاده از کاالی ایرانی باید از دوران کودکی و در طول مدرسه تعلیم 
داده شود و اســتفاده از کاالی داخلی به عنوان یک ارزش برای کودکان نهادینه شود. دبیر اتاق تعاون استان 
اصفهان اعام کرد: در صورتی که بتوانیم از ظرفیت شــرکت های دانش بنیان برای ارتقای کمیت و کیفیت 
تولیدات داخلی استفاده کنیم، می توانیم بازار داخل و خارج را رونق دهیم. وی خواستار اقدام جدی در حوزه 
برندسازی کاالی ایرانی شــد و گفت: الزم است بسترسازی مناسب در راستای شــرکت تولید کنندگان در 
نمایشگاه های بین المللی فراهم شود.طاهری افزود: زمانی می توان بازار را مملو از کاالی ایرانی کرد و از نظر 

فروش، بازار را به دست آورد که توان رقابت با کاالی خارجی را داشته باشد.

 کنکور برای عده ای 
 در زمینه های مختلف، 
 سودهای کالن مالی 

به همراه دارد
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 سوگواره ادبی 
»سرچشمه کوثر« برگزار شد

سوگواره ادبی »سرچشــمه کوثر« به مناسبت 
وفات حضرت خدیجه)س( با حضور شــاعران و 
هنرمندان جوان در دفتر سازمان تبلیغات اسالمی 
اصفهان برگزار شد.امام جمعه موقت اصفهان در  
سوگواره ادبی سرچشمه کوثر گفت: من به لطافت 
و  کمالی که بر روح شــاعر اهــل بیت)ع( حاکم 
اســت، غبطه می خورم.آیت ا... سید ابوالحسن 
مهدوی با اشاره به اینکه وقتی شاعر شعر خوبی 
می گوید، مؤید به روح القدس است، اظهار داشت: 
شعر سرودن در مدح اهل بیت)ع( نعمت بزرگی 
است و شکر سبب تثبیت و ازدیاد نعمت می شود 
وگرنه به جای شکر، عجب می آید.این سوگواره با 
 شعرخوانی شاعران انجمن شاعران والیی اصفهان
) انگــور( در مــدح و منقبت حضــرت خدیجه 

کبری)س( آغاز شد.

معاون گردشگری استان: 
اتحادیه هتلداران اصفهان 

قانونی نیست
معــاون گردشــگری اســتان اصفهــان گفت: 
انجمن هتلــداران اصفهــان پس از تشــکیل، 
زیرمجموعه ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری قرار خواهد گرفت.محسن 
یارمحمدیــان اظهــار کــرد: به اســتناد قانون 
برنامه ششم توســعه کشــور دیگر تشکل های 
گردشــگری جدا از قانون اصناف شــده اند.وی 
افزود: هم در قانون برنامه ششم به صراحت این 
موضوع اشاره شده است و هم از سازمان صنعت 
و معدن استعالم کردیم.آنجا اعالم شده است که 
اتحادیه هتلداران قانونی نیســت و این اتحادیه 
عمال سال ها کاری انجام نمی داده است و اگر هم 
انجام می داد، قانونی نبود.معاون گردشگری اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اســتان اصفهان ادامه داد: در حال حاضر انجمن 
هتلداران در حال تاســیس اســت و تا یک ماه 
 الی40 روز آینــده این انجمن تشــکیل خواهد 

شد.

عکس روز

اتحادیه هتلداران اصفهان قانونی نیست

پیشنهاد سردبیر:

در شهر

به میزبانی دانشگاه فرهنگ و هنر 
صورت  گرفت؛

چشم انداز آینده و آرزوهای 
شغلی در شهرمن

جشنواره »چشــم انداز« به میزبانی دانشگاه 
فرهنگ وهنر از پنجم خرداد مــاه آغاز به کار  
کرد. برگزاری کارگاه های آموزشی،نشســت 
هــای تخصصی،نقــد و بررســی و برگزاری 
نمایشــگاه های تخصصی  ازجمله برنامه های 
این جشــنواره محسوب می شــود. برخی از 
محورهای جشنواره شامل آینده من، آرزوهای 
بزرگ شغلی من، آینده شــغلی در شهر من، 
آینده شغلی خاندان من، جایگاه من در اشتغال 
جامعه است. اختتامیه جشــنواره چشم انداز 
جمعه،یازدهم خردادماه با حضور مسئولین و 

مدیران شاخص شهری برگزارمی شود.

 ایجاد پایگاه حفاظتی 
برای حفظ سنگ نگاره ها

مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی استان 
اصفهــان گفت: برای حفظ ســنگ نگاره های 
گلپایگان، پایگاه حفاظتی و پژوهشــی ایجاد 
می شود. فریدون الهیاری اظهار کرد: با پیگیری 
استان در پژوهشگاه میراث فرهنگی و معاونت 
میــراث فرهنگی کشــور، حفاظت از ســنگ 
نگاره هــای تاریخی گلپایگان کــه در معرض 
نابودی ســد کوچری قرار دارند در دستور کار 
قرار گرفته است.وی افزود: با پیگیری نماینده 
شهرســتان در مجلس یک پایگاه حفاظتی و 
پژوهشــی در محل ســد کوچری برای حفظ 

سنگ نکاره ها ایجاد خواهد شد.

ایمنا: شاید قبل از برجام دیدگاه ایران 
هراسی در میان بسیاری از شــهروندان در 
سراسر دنیا وجود داشت؛ اما برجام از یک جهت 
توانســت این موضوع را به اثبات برساند که 
ایرانی ها صلح طلب و اهل تعامل هســتند. به 
عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه گردشگری، 
شــکل گیری برجام و ایجاد تصویری مثبت از 
ایران، در بعد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی تاثیرگذار بوده و موجب افزایش انگیزه 
و تقاضای سفر به ایران شد و در نتیجه بعد از 
برجام آمار ورود گردشگران به ایران افزایش 

یافت.
در عین حال برخی از کارشناســان نیز عقیده دارند 
موضوع برجام یا بدون برجــام هیچ یک عامل اصلی 
تغییر نگرش جهانیان نسبت به ایران به عنوان یکی از 
مقاصد گردشگری نیست بلکه عوامل را باید در داخل 

کشور جست وجو کرد.
آرش نورآقایــی، مدرس راهنمایان گردشــگری در 
موسسات گردشــگری ایران در زمینه تاثیر برجام بر 
گردشگری می گوید: امروز اگر یک گردشگر تصمیم 
بگیرد به سفر برود، مثال اگر من باید از میان دو کشور 
که ویژگی مشابهی دارند یکی از آنها را به عنوان مقصد 
گردشــگری انتخاب کنم، انتخاب من آن کشوری 
اســت که تصور می کنم آنجا امنیت بیشتری داشته 
باشــم، با من بهتر رفتار کنند و یا فارغ از زیبایی های 
آن، حرف های بهتری هم درباره آن کشــور شنیده 
باشم؛ مثال فرض کنید بین کامبوج و الئوس که تقریبا 

طبیعت یکسان دارند آن کشوری را انتخاب می کنم 
که قوانین بهتری در انتظار من است؛ در مورد ایران نیز 
به همین صورت است. فرض کنید یک گردشگر برای 
آشنایی با تاریخ باید بین ســفر به ایران یا یونان یک 
کشور را انتخاب کند، در این صورت با توجه به شرایطی 
که درباره ایران در جهان شنیده می شود این گردشگر، 
یونان را ترجیح می دهد و یا اگر یک گردشگر بخواهد 
سفر به یک کشور اسالمی را تجربه کند به عنوان مثال 
به جای ایران به مراکش یا بــه ترکیه می رود که هم 
تاریخ ایران قبل از اســالم و هم تاریخ بعد از اسالم را 
دارد، البته این موارد تنها مثال است و محل مناقشه 

نیست. ایده پرداز و عضو شورای سیاست گذاری مجله 
گیلگمش تصریح می کند: داستان ایران این است که 
فضاهای گفتاری ِمدیا یا رســانه دیداری یا نوشتاری 
موجود، ایران را در صدر اخبار جنجالی قرار می دهند. 
وقتی همه چیز سیاســی می شود کمتر 

امیدوار می شویم
نورآقایی ادامه می دهد: بنابرایــن هرچقدر در مورد 
خودمان حرف های خوب بزنیــم؛ اما جامعه جهانی 
نسبت به ما دیدگاه خوبی نداشته باشد، گردشگر نیز 
به راحتی ایران را به عنــوان مقصد انتخاب نمی کند. 
ایران در صدر اخبار مناقشه است؛ بنابراین برجام اتفاق 

بیفتد یا اتفاق نیفتد، مانند یک تیغ دو لبه است که هر 
دوی آنها سر گردشگری را می بُرد؛ چراکه معتقدیم 
گردشگری بسیار آســیب پذیر است و  اساسا حضور 
ایران حتی در رفع آن اخبار بد نیز فقط باعث می شود 
که در عرصه گردشــگری ضربه های جبران ناپذیری 

بخوریم و در نهایت به ضرر گردشگری است.
وی ادامه می دهــد: در ایران از لحاظ گردشــگری 
مشــکالت زیادی ازجمله مشــکالت زیرســاخت، 
مشــکالت عرف پذیرش گردشــگری و همچنین 
مشکالت تحقیقاتی وجود دارد و ما تصور می کردیم 
از عهده این موارد برمی آییم و ســهمی کوچک را از 
سهم بزرگ گردشــگری دنیا به خودمان اختصاص 
می دهیم ولی وقتی همه چیز سیاسی می شود کمتر 

امیدوار می شویم. 
مدرس راهنمایان گردشگری در موسسات گردشگری 
ایران می افزاید: برای پیشرفت در عرصه گردشگری 
می توان به آن کشورهایی که در گردشگری پیشرفت 
کردند نگاه کــرد و به این موضوعــات توجه کرد که 
آنها در ایــن عرصه چه کرده اند. بایــد راهی که آنها 
رفتند را بررسی کرد، آنها بازاریابی کردند، تحقیقات 
کردند، زیرساخت ها را ایجاد کردند، جامعه را آماده 
کردند، جامعه را برای حضور گردشگر آموزش دادند 
و توانسته اند راه های کسب درآمد برای گردشگری را 
تبیین کنند و جزو اولویت هایشــان قرار دهند. االن 
مشکل این است که با برجام یک امیدواری به وجود 
آمده بود که دیگر قرار نیست ما در صدر اخبار سیاسی 

دنیا باشیم که آن هم از بین رفت.

تیغ دولبه ای که سر گردشگری را می بُرد 

مدیر مجموعه جهانی کاخ چهل ستون گفت: کتابخانه تخصصی 
مکتب علمی صفوی)متعلق به قرن 11 هجری قمری( در مجموعه 
تاریخی چهل ستون اصفهان افتتاح شد.»عاصفه بدر« از اجرای 6 
برنامه فرهنگی در مجموعه تاریخی چهل ستون خبر داد و گفت: 
همزمان با هفته میراث فرهنگی، از 28 اردیبهشت 6 برنامه فرهنگی 
در این مجموعه جهانــی جهت بهره مندی گردشــگران به ویژه 

گردشگران خارجی و دوستداران میراث فرهنگی اصفهان برگزار 
شد.وی افزود: طی هفته گذشته در مجموعه تاریخی چهل ستون 
برنامه هایی همچون نمایشگاه عکس از مرمت و موزون سازی رنگی 
تزئینات سقف و پیشانی ایوان ســتوندار کاخ چهل ستون، اجرای 
موسیقی سنتی با تک نوازی هنرمندان دوستدار میراث فرهنگی 
و گردهمایی مجموعه داران و موزه داران بخش  دولتی و خصوصی 

در این کاخ با حضور رییس کمیته موزه های ایــران برگزار و اجرا 
شد.مدیر مجموعه جهانی کاخ چهل ستون گفت:با همت همکاران 
این مجموعه، کتابخانه تخصصی مکتب علمی صفوی)متعلق به 
قرن 11 هجری قمری( در این مجموعه افتتاح شد.وی خاطرنشان 
کرد: همچنین طی هفته میراث فرهنگی در یک اقدام جدید، طرح 

همیاری کودک گردشگری اجرا شد.

مدیر مجموعه جهانی کاخ چهل ستون خبر داد:
افتتاح کتابخانه مکتب علمی صفوی در کاخ چهل ستون

  گردشگری بی برجام چگونه خواهد بود؟ 

اخبار

بازیگران زن در مراسم 
تشییع ناصر ملک مطیعی

مزایده 
3/184 شماره آگهی: 139703902004000085 شماره پرونده: 9100400200401067 
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9102641 ششدانگ یکباب خانه دارای پالک شماره 
26 فرعی مجزی شده از پالک تجمیعی شــماره 2826 اصلی و 2826/10 و 12 و 13 و 
2827/20 به مساحت 669/30 متر مربع واقع در بخش 2 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان 
خ چهارباغ پایین کوچه مسجد ذکراله - پالک 5 که سند مالکیت آن در صفحه 435 دفتر 
63 امالک ذیل ثبت 6295 و با شماره چاپی 462038 ثبت و صادر شده است ملکی محمود 
فضیلی نژاد با حدود: شماال: اول به طول 8/20  متر دیواریست به دیوار پالک )7( 2826 
دوم بطول 12/9 متر دیواریســت بدیوار پالک )6( 2826 شــرقًا: اول بطول 11/10 متر 
بدیوار اشتراکی با پالک 2864 دوم در چهار قسمت که قسمتهای اول و سوم جنوبی است 
بطولهای 2/10 متر و 19 متر و 1/4 متر و 6/45 متر کال دیواریست اشتراکی با باقیمانده 
)10 و 12 و 13( 2826 و )20( 2827 جنوبًا: بطول 18/46 متر درب و دیواریســت بکوچه 
غربًا: در دو قسمت اول بطول 2/80 متر دیواریست بدیوار پالک )9( 2826 بطول 28 متر 
دیواریست بدیوار پالک )8(2826 که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق یکباب خانه 
مسکونی در یک طبقه با بیش از 30 سال و مســاحت زمین حدود 669/30 متر مربع که 
حدود 15 متر مربع آن بر اساس استعالم شهرداری منطقه در مسیر گذر قرار دارد و با این 
احتساب مساحت زمین حدود 654/3 متر مربع می باشد و مساحت ساخت حدود 360 متر 
مربع می باشد. کف حیاط سنگ می باشد طبقه همکف بازسازی شده دارای کف پارکت و 
دیوار رنگ و روغن و دارای دکور چوبی و درب و پنجره آهنی تک جداره می باشد. دارای 
سه اتاق خواب و آشپزخانه درب دار که کف آن ســرامیک و بدنه کاغذ دیواری و کابینت 
ام.دی.اف می باشد دارای سالن پذیرایی و ناهارخوری درب دار می باشد.سیستم سرمایش 
کولر آبی و گرمایش پکیج و رادیاتور می باشــد و دارای یک زیرزمین )دسترسی از داخل 
ساختمان( به ابعاد حدود 3/4 * 4/9 متر دارای دیوار سیمان سفید و کف موکت می باشد و 
دارای اشتراکات آب و برق و گاز می باشد و طبق سند رهنی شماره 1389/05/18-2288 
تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شــماره 411 اصفهان در رهن بانک سپه شعبه شهید 
اخروی واقع می باشد و طبق اعالم بانک بســتانکار ملک بیمه نمی باشد از ساعت 9 الی 
12 روز شنبه مورخ 97/04/02 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقی چهار راه اول ابتدای خیابان الهور ســمت چپ به مزایده گذارده می شود. 
مزایده از مبلغ پایه 17/650/000/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 
97/03/07 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می 
گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده بانک 
ملی در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضای کتبی و 
ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان 
وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده 

نماید.  م الف:5531 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)619 کلمه، 6 کادر(
مزایده 

پرونــده:  شــماره   139703902004000079 آگهــی:  شــماره   3 /185
139504002004000848 آگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی: 9502835 
ششدانگ پالک اصلی 11516 پالک فرعی 612 شــهر اصفهان واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان حوزه ثبتی شرق اصفهان به مساحت 522/31 متر مربع به آدرس: اصفهان خیابان 
مشتاق سوم سه راه پینارت کوی شــهید اصفهان سه راه پینارت کوی شهید حسینی آخر 
کوچه سمت چپ کدپســتی 8166143611 که ســند مالکیت آن در صفحه 488 دفتر 
امالک جلد 403 ذیل شماره 83103 و شــماره چاپی 081828 به مالکیت آقای حسین 
حسینی فرزند سید هاشم ثبت و صادر شده است با حدود آپارتمان: شمااًل: در دو قسمت به 
طولهای یازده متر و پنجاه و  هفت سانتی متر و هشتاد سانتی متر دیوار به دیوار پالکهای 
پانصد و بیست و سه و پانصد و بیست و چهار فرعی شــرقًا به طول سی و یک متر و سی 
سانتی متر دیوار به دیوار پالکهای پانصد و شصت و شش فرعی جنوبا به طول هفده متر و 
پانزده سانتی متر درب و دیواریست به گذر غربا به طول بیست و نه متر  و نیم دیوار به دیوار 

ســاختمان احداثی در باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد. طبق گزارش کارشناس ملک مورد 
نظر یک باب مسکونی با قدمت حدود 11 سال در دو طبقه با اسکلت دیوار باربر ستون بتنی 
و سقف تیرچه بلوک می باشد. طبقه تحتانی )60-( تک واحدی و فوقانی آن دو واحدی 
 است. مساحت عرصه 522/31 متر مربع و مســاحت اعیانی آن حدود 700/6 متر مربع 
می باشد. مشخصات آن عبارتست از: کف هال و اطاقها سرامیک بدنه دیوارها گچ کاری 
و رنگ آمیزی سقفها گچ بری شده سرویسها با کف سرامیک و بدنه کاشی کاری کابینت 
آشــپزخانه ترکیبی فلز و mdf درهای داخلی چوبی در و پنجره بیرونی آهنی کف حیاط 
موزائیک نمای حیاط و بیرون سنگی سیستم گرمایش پکیج و بخاری و سیستم سرمایش 
 کولرآبی) یکــی از واحدهای فوقانی فاقد کابینت و آشــپزخانه و رنــگ آمیزی دیوارها 
می باشد( دارای انشعابات آب مشترک برق مســتقل و دارای دو انشعاب گاز می باشد که 
طبق اسناد رهنی شماره 12616 مورخ 94/9/7 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 
 246 اصفهان در قبال بدهی آقای محسن کبیری فرزند روح اله در رهن بانک ملت واقع 
می باشد و فاقد بیمه نامه است  واز ســاعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 97/4/3 در اداره 
اجرای اسناد رســمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شــرقی چهار راه اول شهید 
صداقتی ابتدای خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده می شود. مزایده از 
مبلغ پایه 12/382/000/000 ریال شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 
97/03/07 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می 
گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده بانک 
ملی در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضای کتبی و 
ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان 
وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده 

نماید.  م الف:5237 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)602 کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای

3/186 کالسه پرونده 96/2547 شماره دادنامه: 296-97/2/19 مرجع رسیدگی: شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: بهنام علیشاهی فرزند حسین به نشانی 
خمینی شــهر منظریه خ یزدان پناه شــرقی ک صبا 2 پال ک84،   خوانده: حافظ عبدی 
کزج فرزند بهارعلی  به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه چک، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و 
اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای بهنام علیشاهی خوزانی 
فرزند حســین  به طرفیت آقای حافظ عبدی کزج فرزند بهارعلی به خواسته مطالبه مبلغ 
114/500/000 ریال وجه 3 فقره چک به شــماره های 40/000/000-960/277614 
ریال و 9606/277613-32/500/000 ریــال و 277615-40/000/000 ریال مورخ 
96/9/10  و 96/8/20 و 96/10/15  عهده بانک ملی به انضمام خســارت دادرســی و 
خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست،  مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه 
عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در  جلســه مورخ 97/2/10  و عدم ارائه 
الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت به نظریه مشورتی اعضا شورا  و احراز اشتغال ذمه 
خوانده و استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری، مستندا به مواد  
9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 
و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 
قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانســته و حکم  به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ یکصد و چهارده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1/560/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک لغایت استهالک کامل دین برمبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و سپس ظرف 
مهلت 20 روز پس ازانقضا مدت واخواهی قابل تجدید نظــر در محاکم عمومی حقوقی 

خمینی شهر می باشد. م الف:832 شعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 
خمینی شهر )378 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
3/187 کالسه پرونده 1716/96 شماره دادنامه: 189-97/2/11 تاریخ رسیدگی: 97/2/3 
مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: محمدرضا رحیمی به 
نشانی خمینی شهر شریعتی شمالی ش ک 123 منزل اول سمت چپ، خواندگان: 1- رضا 
حاج حیدری 2- فرهاد ماهوش هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:در خصوص دادخواست تقدیمی آقای محمدرضا 
رحیمی به طرفیت آقایان 1- رضا حاج حیدری 2- فرهاد ماهوش به خواسته مطالبه مبلغ 
هشــت میلیون و هفتصد هزار ریال وجه یک فقره چک به شماره 91/2/17-582123   
عهده بانک صادرات شعبه خام اصفهان به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه  
به عدم حضور خوانده در جلسه رســیدگی مورخه 97/2/3  و عدم حضور خوانده در جلسه 
رسیدگی شورا  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 97/2/3 
و با احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب بقای دین و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 
و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 311 و 313 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ هشت میلیون و هفتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم 
اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و 
پرداخت مبلغ یکصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی 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 مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی 
شهر می باشد.  م الف:831 شــعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

خمینی شهر )381 کلمه، 4 کادر(
مزایده

3/188 شماره نامه: 9710113635100121 شــماره پرونده: 9009983635500414 
شماره بایگانی شعبه: 912365اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
خمینی شهر در پرونده کالسه 912365 در نظر دارد ملک به مشخصات شش دانگ پالک 
ثبتی 87/4573 در بخش 14 ثبت اصفهان واقع در خمینی شهر خ امام شمالی کوچه شهید 
احمد سعیدی پالک 11 که کارشناس رسمی دادگستری 3/900/000/000 ریال ارزیابی 
نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده در تاریخ 1397/04/07 در محل 
اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر واقع در منظریه 
بلوار دانشجو روبروی اداره برق دادگستری خمینی شهر اتاق 20 برگزار می گردد طالبین 
می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. 
خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، خریدار می بایست ده درصد قیمت 
مال را قبل از شروع جلسه به حساب سپرده دادگستری واریز و مابقی را ظرف یک ماه از 
تاریخ مزایده به حساب اشاره شده واریز نماید و اصل فیش را به اجرا تحویل دهد در غیر این 
صورت ده درصد اولیه پس ازکسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.   تذکر:  
متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ای 
به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شــماره 2171290271003 نزد بانک ملی 
واریز و با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به 
اجرای احکام کیفری مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت 
ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایید. م الف:835 شعبه اول اجرای احکام کیفری 

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر )273 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

3/189 خانم مژگان باقری ورنوســفادرانی دارای شناســنامه شــماره 16657 به شرح 
دادخواســت به کالسه  169/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان احمدرضا باقری ورنوسفادرانی به شناسنامه 12039 در 
تاریخ 1397/2/3 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 1- زهرا عابدی ورنوسفادرانی فرزند علی  آقا، ش.ش 12555 )همسر( 
2- مجتبی باقری ورنوسفادرانی فرزند احمدرضا، ش.ش 10821 )فرزند( 3- بهزاد باقری 
ورنوسفادرانی فرزند احمدرضا، ش.ش 2539 )فرزند( 4- مهران باقری ورنوسفادرانی فرزند 
احمدرضا، ش.ش 463 )فرزند( 5- بهروز باقری ورنوسفادرانی فرزند احمدرضا، ش.ش 
20865 )فرزند( 6- مژگان باقری ورنوسفادرانی فرزند احمدرضا، ش.ش 16657 )فرزند( 
7- مهری باقری فرزند احمدرضا، ش.ش 16420 )فرزند( 8- بهناز باقری ورنوسفادرانی 
فرزند احمدرضا، ش.ش 533 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 833 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )185 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/190 شماره دادنامه: 9709973633100294 شماره پرونده: 9509983633100629 
شماره بایگانی شعبه: 950649خواهان: آقای مهدی مسائلی فرزند حیدر با وکالت خانم 
اعظم محمدی فرزند رضا به نشــانی اصفهان دولت آباد م انقالب ابتدای بلوار 22 بهمن 
جنب بازارچه میوه و خانم فاطمــه محمدی فرزند رضا به نشــانی اصفهان دولت آباد م 
انقالب ابتدای بلوار 22 بهمن جنــب بازارچه، خواندگان: 1- خانم عــذرا خطیب فرزند 
علی جان 2- خانم زهرا میرشمســی فرزند محمد علی 3-  آقای سید مهدی میر شمسی 
فرزند سید محمدعلی 4- آقای سید رسول میرشمســی فرزند سید محمد علی 5- خانم 
فاطمه میرشمسی فرزند سید علی 6-  آقای سید محمد میرشمسی فرزند سید محمد علی 
7- آقای سید محمد علی میرشمسی فرزند ســید علی همگی به نشانی مجهول المکان 
8- آقای کریم دهقان فرزند مختار به نشانی اصفهان خیابان 22 بهمن کوچه الله بن بست 
افشین پالک 14، 9- آقای علی اصغر عطاریان فرزند حسن به نشانی اصفهان کوچه بیشه 
حبیب کوچه دکتر شهرام پالک 111 و 112، خواســته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک، 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به 
شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای مهدی 
مسائلی با وکالت مع الواسطه خانم ها اعظم محمدی و فاطمه محمدی به طرفیت 1- آقای 
علی اصغر عطاریان 2- آقای کریم رمضانی 3- ورثه مرحومه خانم صدیقه بیگم قزوینی 
بنامهای فاطمه میرشمسی و سید محمد علی میرشمسی که سید محمدعلی میر شمسی 
فوت نموده و ورثه وی عذرا خطیب همسر متوفی و زهرا و سید محمد و سید مهدی و سید 
رسول میرشمسی فرزندان متوفی می باشند 4- ورثه مرحوم سید محمد علی میرشمسی 
بنامهای فوق الذکر که جزء ورثه مرحوم بیان شــده بخواســته الزام خواندگان به انتقال 
10000 متر از پالک ثبتی 102/2 بخش 14 اصفهان مقوم به 21/000/000 ریال و الزام 
به انتقال پروانه بهره برداری از یک حلقه چاه آب به شماره 1/5038 مقوم به 31/000/000 
ریال و الزام به انتقال اشتراک به حســاب شماره 10051 مقوم به 31/000/000 ریال که 
خواهان میزان انتقال را به 4471 متر تقلیل داده است خواهان توضیح داده است که ملک 
موصوف را از آقای علی اصغر عطاریان خریداری وی نیز از مرحومین ســید محمد علی 
میرشمسی و خانم صدیقه بیگم قزوینی خریداری نموده است با توجه به اینکه نسبت به 
انتقال سند اقدام نشده است الزام خواندگان به انتقال سند را دارم. دادگاه با توجه به خواسته 
خواهان و مبایعه نامه های مورد استناد خواهان و با توجه به اینکه خواندگان علی رغم ابالغ 
قانونی هیچگونه دفاعی در قبال خواســته خواهان بعمل نیاورده اند و با توجه به استعالم 
بعمل آمده از اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر که پالک فوق  بنام مورث خواندگان 
ردیف سوم و چهارم بوده و با توجه به نظر کارشناسی که هر متر از پالک فوق برابر با یک 
سهم بوده علی هذا دعوی خواهان وارد تشخیص دادگاه مستندا به ماده 220 قانون مدنی 
ورثه مرحومه صدیقه بیگم قزوینی را به انتقال 4235/5 سهم از مالکیت مورث خود و ورثه 
مرحوم محمد علی میرشمسی را به انتقال 4235/5 ســهم از مالکیت مورث خود در حق 
خواهان محکوم می نماید. در خصوص خواسته های دیگر خواهان نظر به اینکه خواهان 
دعوی خود را مسترد نموده است دادگاه مســتندا به بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی قرار رد صادر می نمایــد و با توجه به اینکه 
دعوی متوجه خوانده ردیف اول و دوم نبوده دادگاه مســتندا به ماده 84 قانون اخیرالذکر 
قرار رد صادر می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
درایــن دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابــل تجدیدنظر در 
محاکم تجدیدنظراستان اصفهان است.   م الف:839 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

دادگستری شهرستان خمینی شهر )616 کلمه، 6 کادر(
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9 ترفند برای نمایش مقاله های قدیمی در صفحه  اول گوگل

تازه ها پیشنهاد سردبیر:

تولید هارد ۲۰۰۰ گیگابایتی 
برای کپی بدون نیاز به رایانه

عرضه یک هارد دیسک ضدضربه جدید توسط 
شرکت LaCie از زیرمجموعه های سی گیت  
توانسته با اتصال مستقیم به وسایل الکترونیک 
حافظه آنها را تخلیه کــرده و داده های ذخیره 
شده روی آنها را بر روی خود کپی کند. ظرفیت 
این هارد دیســک ۲۰۰۰ گیگابایت بوده که ۸ 
برابر بیشتر از هارد دیسک های ۲۵۶ گیگابایتی 
موجود در بازار اســت. قیمت این محصول نیز 
۳۵۰ دالر بــوده که به طورمتوســط ۵۰ دالر 
ارزان تر از هارد دیســک های ۲۵۶ گیگابایتی 
عادی است. سازگاری با شبکه های وای فای، 
امکان تهیه سریع نسخه پشتیبان از اطالعات 
گوشی و تبلت با اســتفاده از یک برنامه خاص 
تلفن همراه و امکان پخش مســتقیم محتوای 
ذخیره شده روی آن بر روی تلویزیون، از جمله 

دیگر مزایای این هارد است.

دستگاه تشخیص بیماری های 
قلبی کودکان ساخته شد

نارسایی های قلبی مادرزادی، متداول ترین نوع 
بیماری های مادرزادی در میان اطفال است. تعداد 
زیادی از کودکان با بیماری های قلبی مادرزادی 
نهفته متولد می شوند که هیچ گونه نشانه ظاهری 
در کودک بیمار مشاهده نمی شود. عدم تشخیص 

و درمان به موقع بیماری هــای قلبی مادرزادی 
نهفته و آن هــم حداکثر تا قبل از ۱۲ســالگی، 
بعضا عوارض وخیمی نظیــر از کار افتادن قلب 
کودک یا بیماری های قلبی در بزرگســالی را به 
همراه دارد. حدود ۳۰درصد از مرگ ومیر اطفال 
با بیماری های مادرزادی، مربوط به اطفالی است 
که با بیماری های قلبی مادرزادی متولد شده اند.

این دستگاه قادر است بیماری های قلبی نهفته 
مادرزادی کودکان را تشخیص دهد و از عوارض 
جبران ناپذیری که برای کودک بیمار پیش خواهد 
آمد، جلوگیری نماید. کشور بلژیک تنها دارنده 
دانش فنی این محصول است و نمونه ایرانی آن با 

استاندارد تولید شده است.

ابداع عصای هوشمند نابینایان
»عصای ســفید« به افراد نابینا کمک می کند 
راحت تر تردد کنند؛ اما گروهی از دانشجویان 
در آکادمی Young Guru ترکیه ایده ای برای 
ارتقای آن یافته اند.این عصا به طور کلی شامل 
یک دسته الکترونیکی و بدنه ای معمولی است 
که به انتهای دســته متصل می شود. هرچند 
نوک عصای معمولی برای ردیابی سطح زمین و 
موانع ساخته شده، اما عصای هوشمند با انتشار 
امواج اولتراســاوند موانع را مشخص می کند. 
هنگامی کــه چنیــن موانعی ردیابی شــوند، 
دستگاه پیام هشــداری را در یکی از دو دکمه 
ارتعاش موجود در دسته ایجاد می کند.از آنجا 

که این فناوری روی پلتفرم باز ســاخته شده، 
برنامه نویسان می توانند قابلیت های مبتنی بر 

موبایل های هوشمند رابه گجت اضافه کنند.

 قابلیت های منحصربه فرد 
نسل جدید پردازنده ها

نســل جدید تراشــه های پردازنده موسوم به 
اسنپدراگون سری ۷۰۰  از لحاظ هوش مصنوعی 
عملکرد بهتر و قدرتمندتری نسبت به نمونه های 
پیشین خود خواهند داشت. اسنپدراگون ۷۱۰  
پردازنده ای اســت که می تواند در مقایســه با 
پردازنده های سری ۶۰۰ در جایگاه برتری قرار 
بگیرد اما همچنان به قدرتمندی پردازنده های 
ســری ۸۰۰ کوالکام نخواهد بــود. همچنین 
تراشــه های پردازنده ســری ۷۰۰ کوالکام از 
پردازش رنگ ۱۰ بیتی پشتیبانی کرده و توانایی 
پخش ویدئوهای با کیفیت ۴K HDR  را خواهند 
داشت.   گوشی های هوشــمند مجهز به تراشه 
پردازنده اسنپدراگون ۷۱۰ کوالکام قرار است 
در سه ماهه دوم ســال جاری ۲۰۱۸ میالدی 

عرضه و روانه بازار شوند.

نجوم 

چرا »ناسا« پیش از سفر به مریخ 
به کره ماه می رود؟

طرح فضایی جدید »ناسا« اندکی پیچیده است. 
این آژانس قصد دارد انسان ها را به ماه بازگرداند، 
به جایی که در ســال های مابین ۱۹۶۹ و ۱۹۷۲ 
دوازده نفر روی آن قدم زدند. اما چرا قرار اســت 
پس از حدود ۵۰ سال بار دیگر به ماه سفر کنیم؟ 
جیم بریدنســتین مدیر جدید ناسا گفت: ماه به 
ما جهت آماده شدن برای ســفر به مریخ کمک 
خواهد کــرد.  از برخی جهات مریــخ می تواند 
گزینه  آسان تری نسبت به ماه باشد. مثال روزهای 

آن نزدیک به روزهای ۲۴ ساعته  خودمان  است، 
همچنین از لحاظ روان شناختی ما آشنایی و خوِی 
بیشتری با مناطق قرمزرنِگ مریخ داریم؛ زیرا روی 
زمین نیز بیابان ها و مناطق این گونه کم نیستند 
و کم ندیده ایــم.در ماه فوریه هنگامی که ناســا 
بودجه  سال ۲۰۱۹ خود را پیشنهاد کرد، برخی 
موارد جالب در آن دیده می شد؛ از جمله کاهش 
بودجه  آموزش یا قطع عملیات ایســتگاه فضایی 
بین المللی )ISS(. در سال ۲۰۲۵  احتماال این 
پول می تواند در آینده ای نزدیک جهت ســفر به 

مریخ مورد استفاده قرار گیرد.

شواهد هیجان  انگیز جدید 
درباره »سیاره نهم«

بیگ بنگ، جرم جدیدی که می توانیم مشــاهده 
کنیم »BP519 ۲۰۱۵« نام دارد و ظاهرا به بزرگی 

یک سیاره کوتوله است. 
نکته جالب این اســت که این ســنگ با آنچه در 
ســیاره های منظومه شمســی وجود دارد، فرق 
می کند که همگــی مثل یک دیســک پراکنده 
شده اند و زاویه ۵۴ درجه ای دارد. یکی از توضیحات 
احتمالی برای آن، وجود یک ســیاره دیگر است؛ 

سیاره ای که در آن سوی نپتون قرار دارد و تقریبا 
۱۰ برابر جرم زمین است. ســیاره ای با این اندازه 
می تواند کشش الزم را برای حفظ سیاره »۲۰۱۵ 
BP519« در جای خود  فراهم آورد. محققان به 
این مســئله اذعان دارند که باید اجرام بیشتری 
نظیر BP519 ۲۰۱۵ پیدا کنیم تا سرانجام وجود 

سیاره نهم را اثبات نماییم. 
یکی از توضیحات احتمالی دیگر این اســت که 
چیزی در سال های ابتدایی منظومه شمسی وجود 

داشت که ما اطالعی درباره اش نداریم.
 با این حال، اینها یک ســری ســرنخ فوق العاده 
هستند که نشــان می دهند شاید سیاره دیگری 
وجود دارد که در آن فاصله دور پیرامون خورشید 
می چرخد. اگر ســیاره نهم وجود داشــته باشد، 
انتظار داریم سیاره ای ســرد، بزرگ و یخی باشد؛ 
چراکه طبیعتا فاصله بسیار زیادی از خورشید دارد.

 مرکز »ماهر«  وابســته به وزارت ارتباطات اعالم کرد: خبرهای دریافتی و رصد و پایش انجام گرفته، خبر از انتشــار 
احتمالی بدافزار VPNFilter در ساعات و روزهای آینده در کشور می دهد. گزارش های موجود حاکی از آن است که 
این بدافزار تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار قربانی در جهان داشته  و این عدد نیز افزایش خواهد داشت. قربانیان این نرم افزار 

مخرب به یک نقطه جغرافیایی خاص تعلق ندارند و این بدافزار در تمام مناطق فعال است.
نوع دستگاه های آلوده به این بدافزار بیشتر از نوع دستگاه های غیر زیرساختی )بک بون( هستند و قربانیان اصلی این 

بدافزار نیز کاربران و شرکت های ISP کوچک و متوسط گزارش شده اند.

»VPN فیلتر« ۵۰۰ 
هزار قربانی گرفت! دار

ش
ه

9 ترفند برای نمایش مقاله های قدیمی در صفحه  اول گوگل 

یک پایان تلخ برای مخترع اندروید
مخترع اندروید فردی نیســت جز »اندی روبین«. به نظر می رســد اندی روبین در حال حاضر  روزهای 
بدی را سپری می کند و در نتیجه تصمیم گرفته، ضمن لغو توسعه دومین گوشی هوشمند، کل کمپانی 
را بفروشــد.کمپانی اسنشــال بخش از بیزینس بزرگ تری به نام Playground Global اســت که 
تاکنون مبلغ ۳۰۰ میلیون دالر ســرمایه گذاری از آمازون، تنســنت چین و »ِردپوینت ونچرز« دریافت 
کرده است. موسســه مالی Equidate سال گذشــته ارزش کمپانی اسنشــال را ۹۰۰ میلیون تا یک 
میلیارد دالر برآورد کرد. درواقع اســتارت آپی که اندی روبین توســعه داد، با ۱۰۰ میلیون دالر گوشی 
معروف اسنشال را اوت ســال گذشــته با تاخیر زیاد راهی بازار کرد. روبین ۵۵ ســاله که به مدت ۲۰ 
 ســال در صنعت موبایل فعالیت دارد، ســال ۲۰۱۴ کمپانی Playground را تاسیس و گوگل را ترک 

کرد.

 مدیرعامل توییتر از لپ تاپ استفاده نمی کند!
»جک دورسی« مدیرعامل و بنیان گذار توییتر در پاسخ به پرسش یک خبرنگار، از استفاده  نکردن از لپ تاپ 
برای انجام کارهای روزانه اش خبر داد. وقتی بنیان گذار و گرداننده  یکی از بزرگ ترین شــبکه های اجتماعی 
جهان باشــید، تصور اینکه بدون لپ تاپ به انجام کارهای تان بپردازید، دشــوار اســت؛ اما به  نظر می رسد، 

جک دورسی، مدیرعامل و بنیان گذار توییتر، از این قضیه مستثناست. 
وی گفت:  من همه  کارهایم را با گوشی ام انجام می دهم. این موضوع برای من مهم است؛ زیرا تمام اعالن های 
مربوط به دیگر اپلیکیشن ها را خاموش کرده ام و تنها روی یک اپلیکیشن تمرکز دارم. در واقع اکنون به جای 
اینکه توسط لپ تاپ حجم زیادی از محتوا را روبه روی خود قرار بدهم، تنها یک برنامه  دارم.او عالوه بر گفته  
فوق، بیان داشت: اخیرا کارهای تایپی زیادی نمی کند؛ در عوض ترجیح می دهد دیگران این کار را برای وی 

انجام دهند.

یکی از استارت آپ ها نرم افزاری را طراحی 
کرده اســت که به کمــک آن می توانید 
خودروی خود را در هر نقطه ای از شــهر 
تعمیر کنید. اختراعات روزمره جوانان نخبه 
در شرکت های دانش بنیان و تیم های خالق 
استارت آپی است که رشد و پیشرفت یک 

کشور را رقم می زند.
خودرو هم همانند انســان ها نیاز به دوا و 
درمان دارد و اگر به آن رسیدگی نشود بیمار 
می شــود و از بین می رود. تمام خودروها 
نیاز به لوازم یدکی مرغوب و رســیدگی 
دارند اما گاهی اوقات به دلیل دسترســی 
نداشتن به تعمیرگاه  یا کمبود وقت، ماشین 
خود را فراموش می کنیم و یادمان می رود 
که روغــن موتور آن را تعویــض کنیم. به 
تازگی یکی از اســتارت آپ ها راهی برای 

درمان خودروها و کمبود وقت شما در نظر 
گرفته  است. این استارت آپ برنامه تلفن 
همراهی را طراحی کرده اســت که شــما 
با نصب آن  روی موبایل خــود می توانید 
در  هر زمانی که خواســتید روغن موتور 
ماشــین را تعویض کنیــد؛ تعمیرکاران و 

متخصصان خبره این اســتارت آپ وظیفه 
تعویض روغن، فیلتــر و باتری خودروی 
 شــما را در هر مکانــی کــه بگویید بر

 عهده می گیرند.
مکانیک های متخصص در خدمت شما
این اســتارت آپ فعالیتی را شروع کرده 

است که به واســطه آن  تنها کافی 
است درخواســت خود را در این نرم افزار 

اعالم کنید  تــا در کمتــر از چند دقیقه 
مکانیک های متخصــص در هر جایی که 
بگویید حاضر شــوند و ماشــین شما را 
تعمیر کنند؛ همچنین این اســتارت آپ 
 ماشــین شــما را در محــل زندگی تان

 می شوید.
کار کردن با این نرم افزار بســیار آســان 
است؛ تنها کافی است شــما این نرم افزار 
را روی تلفــن همراه تــان نصب و خدمت 
خود را انتخــاب کنید تا ســرویس کار 
ماهری به سراغ شــما بیاید و کارهای تان 
را در محل انجام دهد،  ســپس شما پول 
 را به صورت نقد یا بــه کمک کارت خوان

 پرداخت کنید.

به همت  مخترعان ایرانی؛

تعمیر خودروی خود را به مکانیک های استارت آپی بسپارید

استارت اپ 

عکس  روز

 دوربین معلق هوشمند؛
 نگهبان خانه

این دوربین هوشــمند در حالت شناور روی هوا 
می تواند همه زوایای خانه را تحت نظارت داشته 
باشد، همچنین به عنوان یک مرکز هوشمند برای 

همه دستگاه های خانگی عمل کند.

 قرار دادن مقاله در صفحه  اول گوگل 
مســتلزم تالش زیــاد و کار روی محتوای 
جذاب، لینک ها، استفاده از ابزارهای موتور 

جست وجو و بسیاری موارد دیگر است.
معموال مردم به نــدرت در صفحات دوم و 
سوم به جست وجو ادامه می دهند؛ بنابراین 
مقاالت در این صفحات ازنظر کاربر نامرئی 
هستند. تالش برای رسیدن به رتبه  باالتر 
کمی خسته کننده است، به ویژه وقتی مقاله 
کمی هم قدیمی باشد. مراحل ذیل به شما در 

رسیدن به رتبه  باالتر کمک می کنند.

    لینک داخلی مقاله
اگر می خواهید رتبه  مقاله را در وب ســایت خود 
باال ببرید، حداقل باید دو یا ســه لینک در مقاله 
به داخل وب ســایت ارجاع داده باشد؛ این ارجاع 
می تواند شامل پســت های وبالگی یا بخش های 
دیگر وب سایت باشد. لینک داخلی به وب سایت 
برای رســیدن بــه رتبــه  باالتر ضروری اســت. 
با این کار به گــوگل اعالم می کنید مقاله  شــما 
ارزشمند اســت. یکی از نکات بااهمیت که اغلب 
فراموش می شــود این اســت که وقتی به مقاله  
خود از وب ســایت خودتان لینــک نمی دهید و 
در عوض مقــاالت دیگر از وب ســایت های دیگر 
را لینــک می کنید، گــوگل این طور برداشــت 
 می کند که به اندازه  کافــی برای مقاله  خود ارزش

 قائل نیستید.

   اندازه  تصاویر را تغییر دهید
ســرعت بارگذاری صفحــه، یکــی از مهم ترین 
معیارهای رتبه بندی اســت. ســرعت بارگذاری 
معموال باید کمتر از پنج ثانیه باشد. در ۹۹ درصد 
از موارد، می توانیــد به راحتی زمــان بارگذاری 
پســت خود را با تغییر اندازه  تمام تصاویر به ۱۵۰ 

کیلوبایت یا کمتر کاهش دهید.

  حذف »پاپ آپ« ها
پاپ آپ ها وقت زیادی از بازدید کننده  وب سایت 
شما می گیرند؛ بنابراین یکی از مقصرهای کلیدی 
افزایش نوسانات وب سایت هستند. گاهی بستن 
پاپ  آپ هــا به ویژه در دســتگاه های تلفن همراه 
سخت و آزار دهنده می شود. گوگل، وب سایت هایی 
با این نوع پاپ آپ را نمی پســندد؛ زیــرا تجربه  

کاربری را به ویژه در تلفن  همراه ضعیف می کنند. 
در عوض درخواست ایمیل خواننده در پایین پست 
وبالگ ایده  بهتری است و تجربه  کاربری بهتری را 

به دنبال خواهد داشت.

  وبالگ میهمان، برای دســتیابی به 
لینک های مرتبط و باکیفیت

اغلب تکنیک های دسترســی به یک  لینک تنها 
برای وب سایت هایی نتیجه بخش هستند که قدرت 
زیادی نداشته باشند. اگر به دنبال وب سایت هایی 
با دامنه  لینک قوی هســتید، ســاده ترین روش 

نوشتن یک پست میهمان است.

   استفاده از تبلیغات پولی
وقتی مقاله  خود را منتشر کردید، گوگل سعی می کند 
به ارزیابی جذابیت محتوای شــما بپردازد. اگر هیچ 
ترافیکی به سمت مقاله جریان پیدا نکند، انجام این 
کار برای گوگل دشوار خواهد بود. خرید ترافیک روی 
مقاله می تواند به بهبود رتبه بندی آن در کوتاه مدت و 

به صورت بالقوه در بلندمدت کمک کند.

   محتوای خود را بهبود دهید
درنهایت به خاطر داشــته باشید که بهبود محتوا 
می تواند رتبه بندی شما را تا حد قابل توجهی باال 
ببرد. مقاله  خود را به چند کارشناس ارسال کنید 
و از آنها بازخورد خالصانه بخواهید؛ از این بازخورد 

برای بهبود محتوای خود استفاده کنید.
بهبود محتوا سه مرحله دارد:

مرحله  ۱: محتوای ضعیف را شناسایی کنید. اگر 
وارد کنسول Google Search شدید و مشاهده 
کردید محتوای شــما از ســوی گوگل تاثیرگذار 
ارزیابی شده ولی رتبه  زیر هفت دارد، این محتوا را 

در اولویت قرار دهید.
مرحله  ۲: محتوا را بهبود داده و به روزرسانی کنید. 
عوامل زیادی بر تولید محتوای جذاب و استثنایی 
تاثیر دارند. سعی کنید از روشی استفاده کنید که 
مخاطب به طور میانگین ۶ تا ۸ دقیقه در وب سایت 

شما بماند.
مرحله  ۳: پست خود را بازنشر کنید.

 Google Page Insights استفاده از   
برای بهینه سازی سایت

عالوه بر بهبود انــدازه  تصاویر، معیارهای دیگری 
مثل ذخیره ســازی کش، مشــکالت بارگذاری 
کدهای جاوا اســکریپت و CSS، موقعیت سرور 
و ... هم می توانند ســرعت صفحه را کاهش دهد. 
مدیریت وب ســایت می توانــد از ابزارهایی مثل 
Google Page Insights و Gtmetrix برای 

بررسی این مسائل استفاده کند.

Google AMP پیاده سازی   
بر اساس گزارش Hitwise، نزدیک به ۵۸ درصد 
از جست وجوهای گوگل با موبایل انجام می شود؛ 
بنابراین اگر محتوای شما ســازگار با تلفن همراه 
نباشد و بر اســاس آن بهینه ســازی نشده باشد، 
امکان از دست دادن بخش زیادی از ترافیک وجود 

خواهد داشت.

  اســتفاده از هیت مپ )نقشــه های 
حرارتی( برای تست مشارکت

هدف گــوگل رتبه بندی محتوای جذاب اســت. 
گوگل می پرسد مردم چگونه با محتوا ارتباط برقرار 
می کنند؟ یا تا چه انــدازه آن را مطالعه می کنند؟ 
می توانید از مدت زمان صرف شده توسط کاربر روی 
یک سایت به خوب بودن پست های خود پی ببرید. 
هیت مپ ها می توانند چشم اندازهای واقعی را در 
مورد مطالعه  یک مقاله یا صرف زمان زیاد یا کوتاه 

روی صفحات وب سایت ارائه کنند.   
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تیران

رییس اداره فرهنگ و ارشاد تیران و کرون 
خبر داد:

 تدوین شناسنامه فرهنگی
 و هنری تیران و کرون

رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
شهرستان تیران و کرون گفت: شناسنامه اطالعات 
فرهنگی، هنری و اجتماعی شهرستان تیران و کرون 

تدوین می شود.
اقبال صالحی، بــا بیان اینکه اطالعــات جامعی از 
وضعیت عرصه فرهنگی و هنری این شهرســتان 
وجود ندارد، اظهار کرد: شناسنامه اطالعات فرهنگی، 
هنری و اجتماعی شهرســتان بــرای جمع آوری 
اطالعات و تدوین چشــم انداز این حــوزه تدوین 
می شود. وی افزود: در این شناسنامه ظرفیت های 
فرهنگی، هنری و اجتماعی شامل نیروهای فعال، 
امکانات و زیرساخت ها و همچنین نیازهای عرصه 
فرهنگ و هنر شهرستان تیران و کرون جمع آوری و 
منتشر می شود که فرصت برنامه ریزی برای توسعه 

این اقدامات ایجاد خواهد شد.

فرماندار اردستان:
مسجد جامع اردستان 

کاندیدای ثبت جهانی است
فرماندار اردستان گفت: با توجه به   اردستان
اینکه مسجد جامع اردستان اثری منحصر به فرد 
بوده و کاندیــدای ثبت جهانی اســت؛ لذا نباید 
اتفاقی رقم بخورد که این فرصت برند ســازی از 
اردستان گرفته شود. حمید رضا تأملی در جلسه 
ستاد بازآفرینی فرمانداری اردستان اظهار کرد: 
اخذ مجوز شــورای فنی از میــراث فرهنگی به 
منظور بازآفرینی اطراف مسجد جامع اردستان 
بسیار ضروری است. وی افزود: با توجه به اینکه 
مسجد جامع اردستان اثری منحصر به فرد بوده و 
کاندیدای ثبت جهانی است؛ باید اقداماتی صورت 
گیرد تا این فرصت  نصیب اردستان شود. فرماندار 
اردستان گفت: شــهرداری اردســتان پیشتاز 
بازآفرینی شــهری و پروژه مســجد جامع بوده؛ 
بنابراین شهرداری به عنوان متولی نمی تواند این 

کار را پیش ببرد.

اخبار

مسجد جامع اردستان کاندیدای ثبت جهانی است

پیشنهاد سردبیر:

بامسئوالن

 توزیع دو هزار سبد غذایی 
در برخوار

مدیر کمیتــه امداد امــام )ره(  برخوار
شهرستان برخوار از توزیع بیش از دو هزار سبد 
غذایی برای مددجویان و نیازمندان شهرستان 

برخوار خبر داد.
علی شــاه نظــری اظهار کــرد: ســبدهای 
غذایی بــا مشــارکت ۵۰ درصــدی خیران 
و کمیته امــداد امام خمینــی )ره( تهیه و در 
بین نیازمنــدان توزیع می شــود. وی افزود: 
همزمان در مــاه مبارک رمضــان در روزهای 
مختلف این ماه بیش از ســه هزار پرس غذای 
 گرم به صورت افطــاری بین مددجویان توزیع 

می شود.

 سقوط جوان دهاقانی
 از قله شنلی

رییــس جمعیت هــالل احمر  دهاقان
شهرســتان دهاقان گفــت: فردی کــه برای 
جمع آوری داروهای گیاهی در صخره آستانه 
بودجان دهاقان ســقوط کرده بــود، با تالش 

امدادگران دهاقانی نجات یافت.
داریوش بهرامی، رییــس جمعیت هالل احمر 
شهرستان دهاقان خاطرنشــان کرد: مصدوم 
بالفاصله پس از نجات به بیمارســتان حضرت 
امیرالمومنین)ع( شهرســتان شهرضا انتقال 
یافت و درحال حاضر حال عمومی اش مساعد 

است.

 سرمازدگی ۱۰۰ هکتار 
از باغات اسفرجان

رییس اداره جهاد کشــاورزی  شهرضا
شــهرضا گفت: تاکنــون ۴۰ تــا ۶۰ درصد از 
محصول ۱۰۰ هکتار از باغات ســیب منطقه 
دهستان اســفرجان به ویژه در مزارع روستای 

هونجان، دچار سرمازدگی شده است.
رضا باقری، با اشاره به نوسانات جوی ماه های 
گذشته در این شهرستان، اظهار کرد: دو هکتار 
از پنج هکتار کشت گلستان های گل محمدی 
دهســتان اســفرجان، به بهره برداری رسیده 
اســت. وی ادامه داد: بر اثر ســرمازدگی بهاره 
و وزش باد شــدید، بیــش از ۳۰ درصد از این 
باغات دچار خسارت شده که بالغ بر حدود ۱۲۰ 

میلیون ریال می شود.

رییــس اداره صنعت، معدن و  گلپایگان
تجارت شهرستان گلپایگان گفت: همکاری 
شرکت  خودروســازی دیار خودرو با سایپا و 
»بایک چین« می تواند عالوه بر ۲6۰ نفر نیروی 
فعلی، یک هزار نفر نیروی دیگر را به صورت 

مستقیم جذب این شرکت کند.
شــرکت دیار خودرو، یک شــرکت تولیــد کننده 
خــودروی ایرانی اســت کــه در ســال ۱۳79 با 
سرمایه گذاری ۲۵ شرکت قطعه ســاز برای تولید 
قطعات پرسی بدنه خودرو در شهرک صنعتی سایپا 

شهرستان گلپایگان تاسیس شده است.
این کارخانه بزرگ ترین واحد صنعتی و تولید خودرو 
در شهرســتان گلپایگان و اولین خودروسازی در 

مقیاس انبوه در استان اصفهان است.
متاســفانه در ســال های گذشــته این شــرکت  
خودروســازی هر روزه با مشکالت متعددی دست 
به گریبان بوده و کارگران این شرکت بارها به دلیل 
پرداخت نشــدن حقوق و معوقات خود دســت به 

اعتصاب زده اند.
اعتصاب و اعتراضات کارگران این شــرکت  تاکنون 
به دفعات مختلف شهرســتان گلپایــگان را دچار 
 بحران و تنش کرده و مشــکالت معیشتی این قشر

 زحمتکــش، نارضایتی ها و مشــکالت اجتماعی 
زیادی را در پی داشته است.

شــرکت دیار خودروی گلپایگان اخیــرا با انعقاد 
قراردادی با شرکت سرمایه گذاری بایک چین، افق 
روشنی را برای پیشرفت صنعت خودروسازی ایران 

و به خصوص شهرســتان 
گلپایگان ترســیم کرده 

است.
شــرکت بایک چین یک 
شــرکت خوش نام چینی 
است که در سال گذشته 
توانســته در لیست ۵۰۰ 
شــرکت برتر دنیا در رده 

۱۳7 قرار گیرد.
شراکت این شــرکت  چینی با دیار خودروی ایران 
می تواند باعث رونق اشــتغال و توسعه کسب و کار 

در حوزه تولیــد قطعات 
خودرویــی کشــور و به 
شهرســتان  خصــوص 

گلپایگان شود.
رییــس اداره صنعــت، 
معدن و تجارت شهرستان 
گلپایــگان ، در خصوص 
شــراکت دیار خــودرو با 
شرکت بایک چین، عنوان کرد: دیار خودرو از نظر 
بستر کار و امکانات، شرایط بســیار خوبی داشته و 
با توجه بــه اتفاقات اخیر، مدیر عامل این شــرکت 

توانسته با شرکت ســرمایه گذاری بایک قراردادی 
منعقد کرده و بر این اساس با مدیریت شرکت چینی 
و نیروی انســانی ایرانی و به خصــوص گلپایگانی، 

زمینه رونق اشتغال در منطقه ایجاد شود.
محسن اتحادی افزود: بازاریابی و فروش محصوالت 
مونتاژ شده توسط دیار خودرو بر عهده گروه بایک 
بوده و با طی شــدن مراحل اداری و کســب جواز 

فعالیت این شرکت شروع خواهد شد.
وی در خصوص وعده های داده شــده توسط مدیر 
عامل سایپا در خصوص مونتاژ پراید در دیار خودرو 
گفت: حدود ۱۲ اتاق پراید برای مونتاژ به دیار خودرو 
آورده شده که تاکنون این شــرکت  در این زمینه 

سربلند بیرون آمده است.
اتحادی با اشاره به نوسانات شرکت دیار خودرو در 
ده سال گذشته و مشــکالت کارگران این شرکت، 
بیان کرد: چند عامل از جمله حضور سرمایه گذاران 
چینی با تجربــه کاری باال و رصد و شــناخت بازار 
کار توسط این شــرکت و همکاری نیروهای ایرانی 
می تواند زمینه پیشرفت شرکت دیار خودرو را فراهم 
آورده و ما را به ســمت داخلی سازی پیش ببرد؛ تا 
جایی که بتوانیم چند محصول دیگر را مانند پژو و 

پراید به سمت داخلی شدن ببریم.
اتحادی اضافه کرد: شراکت شــرکت بایک، تعامل 
با شرکت ســایپا و ادامه تولیدات و محصوالت دیار 
خودرو می تواند در صنعت خودروسازی ایران تحول 
 ایجاد کرده و آینده روشــنی را در شهرستان رقم

 بزند.

ایجاد یک هزار موقعیت شغلی در صنعت خودروسازی گلپایگان

رییس دادگستری شهرســتان تیران و کرون  تیران و کرون
گفت: بی توجهی به قوانین در معامالت اقتصادی، پرونده های قضائی 

تیران و کرون را افزایش داده است.
مجید قربانی با اشــاره به تشــکیل ۵۰۰ پرونده تخلف اقتصادی در 
دادگســتری این شهرســتان اظهار کرد: عدم اطالع و بی توجهی 
 به قوانیــن در معامالت اقتصــادی و همچنین تخلفــات بعضی از

 بنگاه های فروش اتومبیــل، پرونده های قضائی تیــران و کرون را 
افزایش داده است.

وی افزود: مردم در انجام معامالت اقتصادی نسبت به حق و حقوق 
خود و همچنین جنبه های مختلف قوانین باید آگاه باشند تا اینکه 
در انجام معامله شکست نخورده و یا طعمه افراد سود جو قرار نگیرند.

قربانی  با بیان اینکه امضای عهدنامه و قراردادهای ســفید و حاوی 

محتوا توسط افراد یکی از تخلفات و اشــتباهات در انجام معامالت 
اقتصادی بوده، تصریح کرد: افراد متخلف با اخذ امضای افراد در پای 
صفحه های قرارداد خالی از محتوای معامله اقدام به ســودجویی و 
معامالت سوری کرده بودند که این اتفاقات بسیاری از افراد را گرفتار 
کرده اســت.وی افزود: بی اطالعی از قوانین منجــر به گرفتاری در 

مشکالت اقتصادی و اجتماعی مردم شهرستان شده است. 

رییس دادگستری شهرستان تیران و کرون:
بی توجهی به قوانین، پرونده های قضائی تیران را افزایش داده است

 رییس اداره صنعت، معدن و تجارت گلپایگان مطرح کرد:

 12 اتاق پراید برای مونتاژ به 
دیار خودرو آورده شده که 

تاکنون این شرکت  در این زمینه 
سربلند بیرون آمده است

ابالغ رای
3/206  شماره قرار:9709986805200005-97/1/9  کالسه 961439  مرجع رسیدگی: 
شعبه 52 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آرزو شاه نظری به نشانی خانه اصفهان 
فلکه نوبهار خ نوبهار کوچــه آبان، خوانده: 1- مهدی هارونــی 2- محمدرضا بوجاریان 
3- سعید قشقایی فر هر سه به نشانی مجهول المکان، خواسته: الزام به انتقال سند رسمی 
خودرو سمند به شماره انتظامی 792 د 15 ایران 43 شــورا با عنایت به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به  شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل 
اختالف: در خصوص دعوای خواهان آرزو شــاه نظری به طرفیت خواندگان 1- مهدی 
هارونی 2- محمدرضا بوجاریان 3- سعید قشــقایی فر باال به خواسته الزام به انتقال سند 
رسمی خودرو سمند به شماره انتظامی 792 د 15 ایران 43 به انضمام مطلق خسارات وارده 
با عنایت به محتویات پرونده استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین 
مالک خودرو، مالحظه قولنامه های ارائه شده از طرف خواهان و همچنین خواندگان علی 
الرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور ندارند و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده شورا 
دعوای مطروحه را وارد و ثابت شخیص داده، لذا به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 
قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف سوم سعید قشقایی به حضور در دفترخانه 
اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو سمند به شماره 792 د 15 ایران 43 به نام خواهان 
و خوانده ردیف دوم محکوم به پرداخت مبلغ 665/000 ریال ریال بابت هزینه دادرسی و نیز 
هزینه نشر آگهی بر مبنای تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی وپس از آن قابل تجدیدنظرخواهی 
در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان میباشد و نســبت به خوانده ردیف اول به استناد 
بند 4 ماده 84 ق.آ.د.م قرار رد دعوی صادر می گردد. قرار صادره حضوری و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:4299 

شعبه 52 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان)  344 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/207  شــماره قرار:9709976794400026-97/1/18  مرجع رســیدگی: شعبه 14 
شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ابوالقاســم زرنگ دهنوی به نشانی اصفهان خ 
امام خمینی دهنو خ ولیعصر مرکزی کوچه شــهید حســن باقــری پ 282، خواندگان: 
1- محمدرضا رفیعی به نشانی اصفهان خ امام خمینی خ شریف شرقی کوچه 57 فرعی 
عمار یاسر 2- محبوبه بارانی بلداجی به نشانی اصفهان ملک شهر خ مفتح خ بهاران کوچه 
فردوسی کوچه نگارستان سمت راست درب سوم 3- مهرناز میر حسینی تبریزی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: الزام به انتقال سند رســمی خودرو،شورا با عنایت به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به  شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوای خواهان ابوالقاسم زرنگ دهنوی به طرفیت خواندگان 
1- محمدرضا رفیعی 2- محبوبه بارانی بلداجی 3- مهرناز میر حســینی تبریزی  باال به 
خواسته الزام به انتقال سند رســمی خودرو رنو لوگان L90 به شماره انتظامی 861 و 71 
ایران 33 به انضمام مطلق خسارات وارده با عنایت به محتویات پرونده استعالم به عمل 
آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک خودرو، مالحظه قولنامه های ارائه شده 
از طرف خواهان و همچنین خواندگان علی الرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
ندارند شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت شخیص داده، لذا به استناد ماده 198 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 
و 225 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف سوم مهرناز میر حسینی تبریزی به 
حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به نام خواهان و پرداخت مبلغ 
یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی بر مبنای 
تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در شــورای حل اختالف حقوقی اصفهان می باشد. در ضمن 
شورا در مورد خواندگان ردیف اول و دوم با اســتناد به ماده 84 قانون  آئین دادرسی مدنی 
بند 4 رد دعوی صادر می نماید و اعالم می دارد خوانده ردیف سوم خانم مهرناز میرحسین 
تبریزی محکوم به انتقال سند در دفترخانه اسناد رسمی می گردد. م الف:4289 شعبه 

14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان)  364 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/208 کالسه پرونده: 960716-96/8/30 شماره دادنامه: 9609976796201858-
96/8/30 مرجع رسیدگی: شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اردالن یدالهی 

به نشــانی اصفهان بازار بزرگ کوچه باغ غلندرها پاســاژ مهر نبش رها، خوانده: مهرداد 
حافظ القرآن به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه،  با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال  به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای 
اردالن یدالهی به طرفیت مهردادحافظ القرآن به خواسته مطالبه مبلغ 16/000/000 ریال 
وجه چک  شــماره 571659-94/9/30  عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه حضور ندارد و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
مستندا به  مواد  310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و519و522 قانون آ.د.م حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  16/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 240/000 
ریال بابت هزینه دادرســی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف 
94/9/30 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع  و ظرف 20 روز پس از آن قابل 
اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:4315 شعبه 32 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )275 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

3/209 کالسه پرونده:960635 شــماره دادنامه:96/10/26-9609976795703217 
مرجع رسیدگی: شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عبدا... نعمتی با وکالت 
فرزین فدایی و مرضیه صالحی هر دو به نشانی اصفهان خ نیکبخت روبروی دادگستری 
ساختان ماکان طبقه چهارم واحد 45، خواندگان: 1- مهری حیدر بزرگ 2- مهیار اطرافی 
هر دو به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه سفته شــماره های 211475 و 
671686 و 671687 جمعا به مبلغ 180/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی 
و خســارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل، با عنایت به محتویــات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شــورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوای عبدا... 
نعمتی با وکالت فرزین فدایی و مرضیه صالحی به طرفیت 1- مهری حیدر بزرگ 2- مهیار 
اطرافی به خواسته مطالبه مبلغ 180/000/000 ریال سفته های به شماره خزانه داری کل 
211475 و 671686 و 671687 به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول 
مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رســیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه 
تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشــخیص داده لذا به استناد مواد 
307و309 قانون تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیــت خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ 
180/000/000  ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/350/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
هزینه های نشر آگهی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/6/20 
لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشــد در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی 
در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در 
دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:4313 شعبه 27 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )337 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

3/210 کالسه پرونده:960636 شــماره دادنامه:96/10/25-9609976795703194 
مرجع رسیدگی: شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عبدا... نعمتی با وکالت 
فرزین فدایی و مرضیه صالحی هر دو به نشانی اصفهان خ نیکبخت روبروی دادگستری 
ساختان ماکان طبقه چهارم واحد 45، خواندگان: 1- مهری حیدر بزرگ 2- مهیار اطرافی 
هر دو به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه سفته شــماره های 211479 و 
354304 جمعا به مبلغ 180/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی و خسارت 
تاخیر تادیه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شــورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای 

می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوای عبدا... نعمتی با وکالت فرزین فدایی و 
مرضیه صالحی به طرفیت 1- مهری حیدر بزرگ 2- مهیار اطرافی به خواســته مطالبه 
مبلغ 180/000/000 ریال سفته های به شماره خزانه داری کل 211479 و 354304 به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده 
در جلسه رســیدگی و مصون ماندن خواســته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای 
مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به اســتناد مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 
198و515و519و522 قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 180/000/000  ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 2/290/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه و  
از تاریخ تقدیم دادخواست 96/6/20  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی لغایت تاریخ 
وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف 
بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد.م الف:4312 شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان )326 کلمه،3 کادر(  
ابالغ راي

3/215 کالسه پرونده: 960526 شماره دادنامه: 96/10/26-9609976795801172 
مرجع رسیدگي: شــعبه 28 شــوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: محمدرضا بهمني 
فرزند حسنعلي به نشاني جرقویه سفلي روســتاي حیدرآباد روبروي قرض الحسنه سید 
الشهدا منزل شخصي، خوانده: سعید سلیماني پورفرزند عباس به نشاني مجهول المکان، 
خواسته: صدور قرار تامین خواســته و مطالبه وجه چک به مبلغ 136/000/000 ریال به 
انضمام هزینه هاي دادرســي و خسارات تاخیر تادیه، گردشــکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگي با استعانت 
از خداوند متعال به شــرح آتي مبادرت به صــدور راي مي نماید. راي قاضي شــورا: در 
خصوص دادخواســت محمدرضا بهمني به طرفیت سعید سلیماني پور به خواسته مطالبه 
مبلغ 136/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شــماره هاي 2940629-95/10/3 به 
مبلغ 64/000/000 و 2940617-95/9/20 به مبلغ 2/000/000  عهده بانک توســعه 
تعاون به انضمام خســارات دادرســي و تاخیر تادیــه با توجه به دادخواســت تقدیمي و 
مالحظه اصول مســتندات دعوي و اینکه خوانده با ابالغ قانوني از طریق آدرس بانکی  
وقت و انتظار کافي در جلســه شــورا حاضر نشــده و در قبال دعوي و مستندات ابرازي 
خواهان ایراد و تکذیبي به عمل نیاورده و مســتندات ابرازي نیز حکایت از اشــتغال ذمه 
خوانده به خواهان را حکایت مي کند. علي هذا ضمن ثابت دانســتن دعوي به اســتناد 
مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرســي مدني و مــواد 315، 310، 309، 307، 249 
قانون تجارت حکم به محکومیــت خوانده به پرداخت مبلــغ 136/000/000 به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت 2/820/000 به عنوان خســارت دادرسي به  پرداخت خسارات 
تاخیــر و تادیه از تاریخ سررســید چک هــاي صدرالذکر لغایت زمان وصــول و ایصال 
آن طبق نرخ شــاخص بانک مرکزي در حق خواهــان صادر و اعالم مــي گردد. راي 
 صادره غیابي و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابــل وا خواهي در این شــعبه خواهد بود.
م الف:3250 شعبه 28  مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان) 304 کلمه، 

3 کادر(
حصر وراثت

3/211  آقای احمد طاهری تهرانی دارای شناســنامه شماره 224 به شرح دادخواست به 
کالسه 204/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رضا طاهری تهرانی به شناسنامه 197 در تاریخ 1397/2/20 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- احمد طاهری 
تهرانی، ش.ش 224، 2- علی طاهری، ش.ش 16، 3- قاســم طاهری تهرانی، ش.ش 
143 )فرزندان ذکور( 4- بتول طاهری، ش.ش 10، 5- زهرا طاهری تهرانی، ش.ش 710، 
6- فاطمه طاهری تهرانی، ش.ش 8 )فرزندان اناث( 7- طاهره شیرازی تهرانی، ش.ش 
46 )همسر متوفی( و به غیر از نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد. م الف: 105 احمدی رئیس شعبه اول حقوقی و حسبی مجتمع 
شماره یک شورای حل اختالف تیران ) 168 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
3/213  شماره دادنامه: 9709973734600058 شماره پرونده: 9509983735600858 
شماره بایگانی شعبه: 960001 شاکی: آقای محمد حاجی حسینی فرزند احمد به نشانی 
مسکن مهر بلوک 2 واحد 3، متهم: آقای محمدرضا احمدی، اتهام: کالهبرداری، گردشکار: 
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرســی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای محمدرضا احمدی 
فرزند قاســم متواری و مجهول المکان دایر بر کالهبرداری به مبلغ 5/550/556 ریال 
موضوع شکایت آقای محمد حاجی حسینی فرزند احمد بدین سیاق که متهم در نیمه شب 
به آژانس محل کار شاکی با شــماره تلفن 09373745787 تماس و اظهار می دارد که 
دکتر چاووش زاده هستم و شماره کارت عابر خود را پیامک کن تا نسبت به واریز وجه به 
مبلغ سه میلیون تومان جهت خرید کاالی پزشکی از بیمارستان شریعتی اصفهان توسط 
شما اقدام کنم که شاکی را به لطایف الحیل نزد دستگاه ATM حاضر نموده و پس ازارائه 
رمزهای مختلف مبلغ فوق الذکر را از حساب شــاکی برداشت کرده است بنابراین حسب 
شکایت شاکی و اظهارات مقرون به واقع وی در مرحله تحقیقات مقدماتی و پاسخ استعالم 
از بانک ملت که مبلغ تحصیل شده به حساب شماره 6104337890915570 انتقال یافته 
است و مفاد گزارش مرجع انتظامی و عدم حضور متهم جهت دفاع از خویش علیرغم احضار 
وی از طریق نشرآگهی،بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم بوده علی هذا دادگاه به استناد 
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کالهبرداری مصوب 1367 
نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان 5/550/556 
ریال و رد اصل مال ماخوذه به شــاکی محکوم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف 
مهلت بیســت روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت 
 بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان است.
 م الف: 110 شــعبه 101 دادگاه کیفری دو شــهر نطنز)جزایی ســابق( ) 310 کلمه، 

3 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/214 چون آقای محمد طاها نساج فرزند معین نســبت به 132/5 سهم مشاع از 265 
سهم مشاع از 325 سهم از 72 حبه ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت 
و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 184 اصفهان رسیده مدعی است که سند 
مالکیت تمامت 27 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ پالک 9384 اصلی واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به شــماره چاپی 270521 که در صفحه 174 دفتر92 امالک ذیل ثبت 
شماره 15066 بنام رضا لطیفی خوراسگانی فرزند عباس سابقه ثبت و سند مالکیت داشته 
که از طرف نامبرده به موجب سند انتقال شماره 59504 مورخه 1380/01/20 دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 21 اصفهان تمامت شصت سهم مشاع از 325 سهم 27 حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ بنام مجید لطیفی انتقال گردیده و به موجب سند انتقال شماره 83676 
مورخه 1381/10/21 دفتر اســناد رسمی شــماره 30 اصفهان تمامت 265 سهم مشاع 
باقیمانده بنام احمد محمدی انتقال قطعی گردیده )ســند اولیه در سهم وی قرار گرفته ( 
سپس احمد محمدی به موجب ســند انتقال شماره 101102 مورخه 1387/04/12 دفتر 
اسناد رسمی شماره 30 اصفهان تمامت 265 سهم مشاع باقیمانده از 325 سهم مشاع از 
72 حبه ششدانگ را نام محمد طاها نساج و محسن اسالمیه بالمناصفه منتقل نموده اند که 
سند اولیه در سهم محمد طاها قرار گرفته و ذیل ثبت و صفحه یاد شده باال بنام وی ثبت 
گردیده و نسبت به سهم محسن اسالمیه هنوز سند صادر نگردیده است را بنام نامبرده فوق 
سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده 
و در رهن و وثیقه نمی باشد. به علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی نموده اســت. طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی 
ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 5802 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک شرق اصفهان  )399 کلمه، 4 کادر(
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پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

رییس سازمان جهاد کشاورزی:
ظرفیت صنایع انجماد 
چهارمحال ضعیف است

رییس سازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری گفت:کشــتارگاه ها ظرفیت بیش از 
۱۰ تا ۱۵ تن انجماد را ندارند؛ در صورت لزوم 
انجماد مرغ را به خارج استان منتقل می کنیم 
چراکه ظرفیت صنایع ما ضعیف اســت و توان 

انجماد همه مرغ ها را نداریم.
 »ذبیــح ا... غریــب« در ســتاد تنظیــم بازار
 استان اظهار داشــت: اکنون دو میلیون قطعه 
مرغ معادل چهار هزار تن مرغ در مرغداری های 

استان وجود دارد. 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
چهارمحال و بختیاری خبر داد:

شیوع »تب کریمه کنگو« در 
مناطق مرزی کشور

معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی 
چهارمحــال و بختیاری، با اشــاره بــه اینکه 
»تب کریمــه کنگو« درمناطق مرزی کشــور 
شــیوع پیدا کرده اســت، گفت: خوشبختانه 
تاکنون موردی از این بیماری در چهارمحال و 

بختیاری گزارش نشده است.
»ســید راشــد جزایری« با بیان اینکه عامل 
شــیوع این بیماری یک کنه خونریزی دهنده 
است، افزود: گروه خطر این بیماری دامداران، 
چوپانان، قصابان و تمام افرادی هستند که به 

نوعی در برخورد مستقیم با دام قرار دارند.
                

عضو کمیته ملی کارون:
مدیریت سد تونل سوم 
کوهرنگ به چهارمحال 

واگذار شود
عضو کمیته ملی کارون با اشــاره به حفر تونل 
ســوم کوهرنگ، گفت: الزم است مدیریت سد 
تونل سوم کوهرنگ به چهارمحال و بختیاری 
واگذار شود. »مهدی پژوهش«  اظهار کرد: تونل 
سوم کوهرنگ در راستای تونل های یک و دو به 
منظور انتقال آب کارون به ســمت زاینده رود 
طرح ریزی شد که متاسفانه با غفلت مسئوالن، 
این تونل احداث شد. متاســفانه با احداث این 
تونل، چندین چشمه  خشک و از طرفی موجب 
پایین رفتن سطح سفره های آب زیرزمینی شد. 

پلمب یک مجموعه وسایل بازی 
کودکان در شهرکرد

مدیرکل استاندارد چهار محال و بختیاري از پلمب 
یک مجموعه وســایل بازی کودکان در شهرکرد 

خبر داد. 
»عبــدا... نظری« اظهار کرد: بــا توجه به اهمیت 
نظارت بر شهربازی ها و تجهیزات مورد استفاده در 
آنها و لزوم پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار برای 
کودکان و شــهروندان، پیرو گزارش بازرسی های 
به عمل آمده از شهربازی های استان و نتایج بازرسی 
فنی مبنی بر عدم انطباق، یک مجموعه وســایل 

بازی کودکان مستقر در شهرکرد پلمب شد. 
وی افزود: بر اساس بازرســی های به عمل آمده و 
عدم انطباق های مشاهده شده، 9۰ وسیله بازی از 
سرویس خارج، توسط کارشناسان اداره  پلمب و از 

فعالیت آنها جلوگیری به عمل آمد.

انجام بیش از 6 هزار مورد 
بازرسی در چهارمحال 

رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: در طــول 
اردیبهشت ماه امسال تعداد 6 هزار و 72۰ مورد 
بازرسی توسط تیم های مربوطه در استان انجام 
شده اســت. »نعیم امامی« درکمیسیون تنظیم 
بازار چهارمحــال و بختیاری، با اشــاره به اینکه 
از مجموع 6 هزار و 72۰ انجــام گرفته یک هزار 
و 382 مورد مربوط به قاچــاق کاال و یک هزار و 
 3۰8 مورد مربوط به نانوایی ها بوده است، افزود:

 در حــال حاضــر اقالمــی چــون لوازم خانگی 
به خصوص با برند های خارجی، روغن ۱7 کیلویی 
خوراکی، لوازم یدکی و الستیک خودرو در بازار 

کم است.

 اردیبهشت ماه، خانواده عشایری در 
مســیر »تنگ زرده« بوده اند؛ تنــگ زرده از 
تنگه های خطرناک محسوب می شود که مسیر 
عبور 70 درصد از عشــایر به ســمت استان 
چهارمحال و بختیاری و استان اصفهان است. این 
خانواده به علت تاریکی و نبود نور کافی،  دقیقا 
در مسیر سیالب چادر برپا می کنند و همسر 45 
ساله، دختر 15 ســاله و یکی از پسرها در چادر 
می مانند و پدر خانواده با پسر دیگرش همراه با 

گوسفندان در غاری پناه می گیرند. 
نیمه شــب با جاری شــدن ســیالب، مادر و دختر 
چندین متر پایین تر زیر گل و الی دفن می شــوند و 
پسرشــان نجات می یابد. این قصه تکراری کوچ است 
 که هر ساله تعدادی از عشــایر را در اعماق خود دفن 

می کند. 
»همت بدری فرد«  از امدادگران دارای درجه ایثار هالل 
احمر استان و خبرنگار در شهرستان کوهرنگ است که 
سال ها با عشایر در ارتباط بوده است. وی از سختی های 

زندگی عشایری و کوچ می گوید.
زمان کوچ از 2۰ اردیبهشت ماه است؛ اما چند سال است 
کوچ عشایر زودتر از موعد مقرر شروع می شود که علت 
آن نبود علوفه در استان خوزستان، افزایش دما و بروز 
بیماری در بین احشام در اثر گرماست. همچنین با گرم 
شدن هوا، گیاهی در خوزستان می روید که سبب مرگ 

دام می شود.
تنها اقدام مسئوالن امور عشایری و منابع طبیعی در 
ابتدای هر سال، برگزاری جلسه برای تعیین زمان ورود 

عشایر است که در صورت کوِچ زودهنگام، تنها عشایر 
را جریمه می کنند.

امسال بدترین سال برای عشایر بود. تاکنون پنج نفر از 
عشایر در ســیالب یا در رودخانه غرق شده اند و تعداد 
زیادی دام نیز تلف شده است. هالل احمر وظیفه دارد 
در زمان سیل وارد عمل شود و به عشایر کمک کند اما 
این کمک ها ناچیز و تنها برای امرار معاش شامل پتو، 

چادر و مواد غذایی برای چند روز است.
یکی از نیروهای امــدادی در این باره مــی گوید: در 
یکی از ماموریت ها بر اثر بارش برف ســنگین بیش از 
۱۱۰ گوسفند تلف شده بود که خوشبختانه خودشان 

آسیبی ندیده بودند. وقتی به منطقه رسیدیم، نخستین 
جمله آنها این بود: »چرا کســی به داد ما نمی رسد؟« 
هر خانواده عشــایری به صورت متوسط دارای ۵۰ تا 
6۰ رأس دام هســتند که بر اثر بارش های امسال هر 
خانواده نیمی از دام خود را از دست داده است. هزینه 
بیمه باالست؛ این در صورتی است که بیمه یک ششم 
تا یک پنجم قیمت دام را پرداخت می کند که ســال 
گذشته همین میزان نیز پرداخت نشده است. هر چه 
از ارتفاعات به سمت حاشیه کوه ها برویم، از میزان آب 
و علوفه کاسته می شــود به همین علت خانواده های 
عشایری مجبور به استقرار در ارتفاعات باال هستند که بر 

اثر ناآگاهی در مسیر سیالب چادر برپا می کنند. پس از 
استقرار عشایر تنها آموزش های بهداشتی از سوی علوم 
پزشکی به صورت محدود به آنها ارائه می شود. »یحیی 
حسین پور« مدیرکل امور عشایری استان چهارمحال 
و بختیاری می گوید: عشایر از فروردین ماه وارد استان 
شده اند که وضعیت مراتع نیز در شرایط مناسبی نبوده 
است. وی بیان کرد: وظیفه ما ساماندهی و ارائه خدمات 
حمایتی است که برای جبران خسارت ها، اعتبار خاصی 
نداریم و تسهیالت کم بهره ارائه می شود؛ سال گذشته 
عشــایر حدود ۱۱ میلیارد تومان تسهیالت دریافت 
کردند. وی خاطرنشان کرد: امسال ۱۵ میلیارد تومان 
خسارت به عشایر استان وارد شده و بیش از سه هزار 
و ۵۰۰ رأس دام تلف شده است. اما فرماندار کوهرنگ 
درباره میزان خسارت ها می گوید: خسارت وارد شده 
تنها به عشــایر کوهرنگ 2۰ میلیارد تومان اســت. 
استان دارای ۱24 هزار عشــایر است. اگر متوسط هر 
خانواده عشایری را پنج نفر در نظر بگیریم، تعداد خانوار 
عشایری استان بیش از 24 هزار خانواده است که میزان 
وام گفته شده اگر به عشــایر پرداخت شود، تنها به دو 
هزار و 2۰۰ خانواده تعلق گرفته است. از جهت دیگر 
اگر خانواده عشایری این وام را تنها برای خرید گوسفند 
صرف کند، با قیمت متوسط هر گوسفند بالغ به یک 
میلیون تومان و بره زایی این گوسفندان،  سال آینده در 
زمان کوچ تعداد بره ها به ۱۰ رأس می رسد که با توجه 
به آنچه گفته شد، هر ساله عشایر تعدادی از دام های 
خود را از دست می دهند که امسال متوسط آن برای هر 

خانوار 3۰ رأس بوده است.
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اســتاندار چهارمحال و بختیــاری گفت: از پلیس خواســته ایم 
کامیون هایی را که به توقف کنار جاده اعتراض کرده اند، جریمه کند 

و در صورت تمکین نکردن پالک خودرو کنده شود.
»اقبال عباسی« در ستاد تنظیم بازار استان اظهار داشت: مشکالتی 
در رابطه با حمــل و نقل و کامیــون داران به وجود آمده اســت، 
درخصوص اینکه چرا قیمت کرایه افزایش داده نمی شود؟ دولت 

هم نمی خواهد به این موضوع بپردازد چون افزایش کرایه،  افزایش 
قیمت کاال و رکود بازار را در پی دارد. 

وی افزود: صنف رانندگان در چند اســتان به اعتراض مدنی اقدام 
کردند؛ در این میان شــخصی که این تنش هــا را ایجاد می کند 
کامیون داران و رانندگان نیستند، بلکه کسی دیگر این موضوع را 
هدایت می کند. اســتاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در دو 

تا سه نقطه از استان جلوی ماشین ها را می گرفتند و نمی گذاشتند 
کامیون حرکت و برای بارگیری اقدام کند؛ البته این موضوع بیشتر 

خودش را در حوزه سوخت نشان داد.
وی گفت: از پلیس خواسته ایم کامیون هایی که به توقف کنار جاده 
اعتراض کرده اند را جریمه و در صورت تمکین نکردن پالک خودرو 

کنده شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری:
کامیون داران معترض در چهارمحال و بختیاری جریمه می شوند

  وقتی سیالب، یک زندگی را با خود می برد؛  

ابالغ رای
3/191 شماره دادنامه: 9709973633100293 شماره پرونده: 9509983633100747 
شماره بایگانی شعبه: 950767 خواهان: آقای کریم دهقانی فرزند مختار با وکالت خانم 
اعظم محمدی فرزند رضا به نشــانی اصفهان دولت آباد م انقالب ابتدای بلوار 22 بهمن 
جنب بازارچه میوه و خانم فاطمه محمدی فرزند رضا به نشانی اصفهان دولت آباد م انقالب 
ابتدای بلوار 22 بهمن جنب بازارچه، خواندگان: 1- آقای علی اصغر عطاریان فرزند حسن 
2- آقای سید رسول میرشمسی فرزند سید محمدعلی 3- خانم فاطمه میرشمسی فرزند 
سید علی 4- آقای سید مهدی میرشمسی فرزند ســید محمد علی 5- آقای سید محمد 
میرشمسی فرزند ســید محمد  علی 6- خانم زهرا میرشمســی فرزند سید محمد علی 
7- خانم عذرا خطیب فرزند علی جان 8- آقای سید محمدعلی میرشمسی فرزند سید علی 
محمد همگی به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1-دستور موقت 2- الزام به تنظیم 
سند رسمی ملک، دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
آقای کریم دهقانی با وکالت خانم ها اعظم محمدی و فاطمه محمدی به طرفیت 1- آقای 
علی اصغر عطاریان 2- ورثه مرحومه صدیقه بیگم قزوینی بنامهای فاطمه میرشمســی 
فرزند سید علی محمد و ســید محمد علی میر شمسی که مرحوم محمد علی میرشمسی 
فوت نموده و ورثه وی بنامهای عذرا خطیب و زهرا و سید مهدی و سید رسول و سید محمد 
میرشمسی 3- ورثه مرحوم سید محمد علی میرشمسی به نامهای افراد فوق الذکر که جزء 
ورثه محمد علی آمده بخواسته الزام خواندگان به انتقال رسمی 4600 متر از پالک ثبتی 
102/2 بخش 14 اصفهان مقوم به 21/000/000 ریال. خواهان توضیح داده اســت که 
4600 متر از پالک فوق را از خوانده ردیف اول خریداری نمودم خوانده ردیف اول نیز آنرا 
از مرحومین صدیقه بیگم قزوینی و سید محمد علی میرشمسی خریداری نموده است با 
توجه به اینکه ورثه مرحومین نسبت به انتقال سند اقدام نکرده اند الزام آنها به انتقال سند را 
دارم. دادگاه با توجه به خواسته خواهان و با توجه به مبایعه نامه های مورد استناد خواهان و 
با توجه به استعالم بعمل آمده از اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر که پالک فوق بنام 
مرحومین بوده و با توجه به نظر کارشناسی که هر متر مربع برابر یک سهم از پالک فوق 
بوده اســت و با توجه به اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی هیچگونه دفاعی در قبال 
خواســته خواهان بعمل نیاورده علی هذا دعوی خواهان وارد تشخیص دادگاه مستندا به 
ماده 220 قانون مدنی ورثه مرحومه صدیقه بیگم قزوینی به حضور در دفاتر اسناد رسمی و 
انتقال 2300 سهم از پالک فوق و ورثه مرحوم سید محمد علی میرشمسی به الزام 2300 
سهم از پالک فوق در حق خواهان محکوم می نماید با توجه به اینکه دعوی متوجه خوانده 
ردیف اول نبوده دادگاه مستندا به ماده 84 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی قرار رد صادر می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است.   م الف:838 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

دادگستری شهرستان خمینی شهر )517 کلمه، 5 کادر(
حصر وراثت

3/192  آقای علیرضا مظاهری تهرانی دارای شناسنامه ملی  شماره 5490052317  به 
شرح دادخواست به کالسه 206/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان عباس مظاهری تهرانی به شناســنامه 136 در تاریخ 
1385/06/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- غالمرضا مظاهری تهرانی، ش.ملی 5490011653 ، 2- علیرضا مظاهری 
تهرانی، ش.ملی 5490052317 )فرزندان ذکــور( 3- مینا مظاهری تهرانی به ش.ملی 
5490099712 )فرزند اناث( 4- اشرف ســلطانی تیرانی، ش.ش 5250 )همسرمتوفی( 
5- معصومه مظاهری تیرانی، ش.ش 777 )مادر متوفی( و به غیر از نامبردگان فوق ورثه 
دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
سه ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 103 احمدی رئیس شعبه 

اول حقوقی و حسبی شورای حل اختالف تیران )158 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

پرونــده:  9710463630400005 شــماره  درخواســت:  3  شــماره  /193
9609983630100338 شــماره بایگانی شــعبه: 970009 به موجب اجرائیه کالسه 
970009 اجرائی در اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران و کرون محکوم له خانم رضوانه 

کاتوزی با وکالت سمیرا سلمانیان و محکوم علیه آقای عبداله نائینی تهرانی فرزند محمد 
علی، مبنی بر فروش پالک ثبتی 442 فرعی از 8 اصلی واقع در تیران فلکه نشاط کوچه 
فجر که توسط کارشناس دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است: 
مورد مزایده عبارت است ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 442 فرعی از 8 اصلی به 
مساحت عرصه 469 متر مربع و فاقد هر گونه اعیانی، یک قطعه زمین با کاربری مسکونی، 
لذا با توجه به موقعیت مکانی، ابعاد ملک و کاربری آن و کلیه عوامل موثر ارزش ششدانگ 
پالک موصوف به مبلغ 2/350/000/000 ریال معادل دویست و سی و پنج میلیون تومان 
ارزیابی گردیده است مقرر گردید ملک موصوف روز یکشنبه مورخ 97/3/20 ساعت 9/30 
صبح الی 10 صبح از طریق مزایده دردفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران به فروش 
برسد و قیمت پایه از قیمت کارشناسی شروع و به کســی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و 
نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید 
در غیر این صورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولــت ضبط و مزایده تجدید می گردد 
طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب 
بازدید آنان از ملک مورد مزایده داده شود. م الف: 101 نجفی مدیر اجرای احکام حقوقی 

دادگستری تیران و کرون )266 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/194 شــماره صادره :1397/04/494414-1397/3/2 چون تمامی ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی محصور پالک شــماره 374 فرعی از 182- اصلی واقــع در ابیازن جزء 
بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام محبوبه سادات خامسی 
زاده فرزند سید عبداله و غیره در جریان اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 1397/04/13  ســاعت 9 صبح در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکین 
یا مجاوریــن مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلــس تحدیدی تا 
 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف:109 اداره ثبت اســناد و امالک نطنز)142 کلمه، 

2 کادر(
احضار متهم

3/195 شماره نامه: 1397009000275153 شــماره پرونده: 9609983735600188 
شماره بایگانی پرونده: 960189 نظر به اینکه در پرونده کالسه 960189 این شعبه آقای 
فرهاد محمد بیگی به اتهام تهدید و فحاشی تحت تعقیب قرار گرفته است و با عنایت به 
مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات ماده 174 قانون آئین 
دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ صدور آگهی جهت دفاع 
از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد در صورت عدم حضور مقررات رسیدگی غیابی 
بعمل خواهد آمد. م الف:107 شعبه بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان 

نطنز)98 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

3/196  آقای محمد علی حبیبی ابیانه دارای شناســنامه شماره 6 به شرح دادخواست به 
کالسه  3/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان شهربانو اکبرزاده ابیانه به شناسنامه 39 در تاریخ 1396/9/8 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- محمد علی حبیبی 
ابیانه، ش.ش 6 نسبت با متوفی فرزند 2- هوشنگ نعیم ابیانه، ش.ش 159 نسبت با متوفی 
فرزند 3- شرین نعیم ابیانه، ش.ش 1826 نسبت با متوفی فرزند. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 111 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان نطنز )139 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/198  در خصوص پرونده کالسه 260/96 دعوی احمد سلطانیان با وکالت خانم مهری 
نساجی به طرفیت احمد بابارضایی به نشانی مجهول المکان با موضوع مطالبه وجه وقت 
رسیدگی در تاریخ 97/4/12 ساعت 9/30 صبح در شورای حل اختالف زواره تعیین شده 
است که با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 

قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در زواره بلوار جانباز شعبه اول شورای حل اختالف زواره مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی شده 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. م الف: 74 محمود معمارزاده رئیس شعبه اول شورای 

حل اختالف شهرستان زواره )123 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/199  در خصوص پرونده کالســه 279/96 دعوی مهدی رمضانــی فرزند دخیل به 
طرفیت سعید امیری به نشــانی مجهول المکان با موضوع مطالبه وجه وقت رسیدگی در 
تاریخ 97/4/12 ساعت 9 صبح در شورای حل اختالف زواره تعیین شده است که با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در زواره بلوار 
جانباز شعبه اول شورای حل اختالف زواره مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می گردد. م الف: 76 محمود معمارزاده رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان 

زواره )120 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/200  در خصوص پرونده کالسه 73/97 دعوی حمیدرضا اسالم پناه به طرفیت مهدی 
طحانی به نشانی مجهول المکان با موضوع مطالبه وجه وقت رسیدگی در تاریخ 97/4/12 
ساعت 10/30 صبح در شورای حل اختالف زواره تعیین شده است که با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در زواره بلوار جانباز شعبه 
اول شورای حل اختالف زواره مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. 
م الف: 75 محمود معمارزاده رئیس شعبه اول شــورای حل اختالف شهرستان زواره 

)119 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/201  در خصوص پرونده کالســه 154/96 دعوی حسین خاکی با وکالت خانم مهری 
نساجی به طرفیت مهدی ابراهیمی  به نشانی مجهول المکان با موضوع مطالبه وجه وقت 
رسیدگی در تاریخ 97/4/12 ساعت 11 صبح در شــورای حل اختالف زواره تعیین شده 
است که با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در زواره بلوار جانباز شعبه اول شورای حل اختالف زواره مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی شده 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. م الف: 77 محمود معمارزاده رئیس شعبه اول شورای 

حل اختالف شهرستان زواره )123 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/202  آقای ســید احمد هاشــمی نژاد کهنگی دارای شناسنامه شــماره 864 به شرح 
دادخواست به کالسه  131/97 ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان سید قاسم هاشمی نژاد کهنگی به شناسنامه 179 در تاریخ 
86/6/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به هفت پسر به نام های 1- سید حسین هاشــمی نژاد کهنگی، ش.ش 1180010469 
فرزند سید قاسم 2- سید محمد هاشمی نژاد کهنگی، ش.ش 10، 3- سید محسن هاشمی 
نژاد کهنگی، ش.ش 1081، 4- سید جعفر هاشــمی نژاد کهنگی، ش.ش 39، 5- سید 
حسن هاشــمی نژاد کهنگی، ش.ش 174، 6-سید رضا هاشــمی نژاد کهنگی، ش.ش 
271، 7- سید احمد هاشمی نژاد کهنگی، ش.ش 864 و پنج دختر به نام های 1- صدیقه 
بیگم هاشمی نژاد کهنگی، ش.ش 49، 2- زینب بیگم هاشمی نژاد کهنگی، ش.ش 865، 
3- فاطمه بیگم هاشمی نژاد کهنگی، ش.ش 38، 4- مرضیه بیگم هاشمی نژاد کهنگی، 
ش.ش 35، 5- مریم سادات هاشمی نژاد کهنگی، ش.ش 114 و یک همسر دائمی به نام 
شهربانو بیگم مرتضوی فرزند سید مصطفی، ش.ش 18 و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 71 شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اردستان )238 کلمه، 3 کادر(

احضار متهم
پرونــده:  شــماره   9710263624700002 درخواســت:  شــماره   3 /203
9609983624700096 شماره بایگانی پرونده: 960113 نظر به اینکه در پرونده کالسه 
960113 شــعبه اول بازپرســی متهم آقای ابوالفضل کالنی فرزند ابوالحسن به اتهام 
مشارکت در کالهبرداری به میزان 79/800/000 ریال بصورت واژگونی ساختگی خودرو 
و دریافت دیه از بیمه آرمان اصفهان از طرف این دادسرا تحت تعقیب می باشد با توجه به 
مجهول المکان بودن نامبرده بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب به ایشان ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب اردستان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم 
حضور پس از موعد مقرر اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف:70 شعبه اول بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اردستان )122 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/204 کالسه پرونده: 960415 شــماره دادنامه:96/11/30-9609976704602697 
مرجع رسیدگی: شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدی عابدی به نشانی 
اصفهان درچه خ شریعتی سوپر مارکت شهر با وکالت پریسا نوروزی به نشانی اصفهان سه 
راه سیمین روبه روی پمپ بنزین دفتر وکالت طبقه اول، خوانده: مهدی چراغی اصفهانی 
به نشانی مجهول المکان، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: دعوی 
مهدی عابدی به طرفیت مهدی چراغی اصفهانی  به خواسته مطالبه مبلغ شصت میلیون 
ریال بابت وجه چک  شــماره 687054-91/12/10 عهده بانک ملی به انضمام مطلق 
خسارات قانونی- با توجه  به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه خواسته دارد و این که خوانده با توجه به ابالغ قانونی درج در روزنامه رسمی 
در جلسه رســیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا 
ثابت است  لذا به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال  بابت اصل 
خواسته و 1/960/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید تا تاریخ وصول که محاســبه آن بر اساس نرخ اعالمی 
از ســوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشــد در حق  خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
 می باشد م الف:4260 شعبه 16 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )270 کلمه،

 3 کادر( 
ابالغ رای

3/212 شــماره دادنامه : 9709973620200182 تاریخ تنظیم : 1397/02/08 شماره 
پرونده : 9609983620200317 شماره بایگانی شعبه : 960320 دادنامه: خواهان : آقای 
ابراهیم فرزین بیدگلی فرزند محمدحسن با وکالت آقای مهدی خادم بیدگلی فرزند حسن 
به نشانی اصفهان - آران و بیدگل - خیابان شــهدا - معراج 14 - طبقه فوقانی - پاساژ 
هادی، خوانده : آقای حمید جمشیدی فرزند اصغر به نشانی مجهول المکان، خواسته ها : 
1. الزام به تحویل ملک 2. مطالبه خسارت، بتاریخ 97/2/8 در وقت فوق العاده شعبه دوم 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آران و بیدگل تشکیل و پرونده شماره 960320 تحت 
نظر است . دادگاه با توجه به محتویات پرونده ، ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از ذات 
اقدس الهی بشرح ذیل مبادرت به صدور رای اصالحی می نماید. رای دادگاه: پیرو دادنامه 
شماره 9609973620201100-96/7/29 صادره از این شعبه که متضمن محکومیت 
خوانده به الزام وی به تحویل مبیع موضوع بیعنامه مســتند دعوی و پرداخت حق الوکاله 
وکیل مطابق تعرفه قانونی به مبلغ یک میلیون ریال و سایر خسارات دادرسی می باشد . 
با عنایت به احراز وقوع سهو قلم و اشتباه در هنگام نگارش رای مذکور در میزان خسارات 
دادرسی - نسبت به هزینه دادرسی - لذا مســتندا به ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی 
، مبلغ محکومیت خوانده در مورد خسارات دادرســی - اعم از هزینه دادرسی و تمبرهای 
الصاقی - مبلغ سیصد و نود و دو هزار و پانصد ریال محاسبه و اعالم ، و دادنامه مزبور بدین 
نحو ، اصالح می گردد . رای صادره از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع رای اصلی بوده 
و الزم به ذکر است که تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع 
است .   م الف: 121 امیرحســین رزاقی رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آران و 

بیدگل )286 کلمه، 3 کادر(
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به منظور جلو گیری از گرد و غبار صورت 
گرفت؛

 حفاظت از جنگل های
 دست کاشت اصفهان

طرح حفاظت از جنگل های دســت کاشت در 
بیش از 500هکتار از ارضی بیابانی استان اصفهان 

با اجرای آفت کشی آغاز شد.
رییس اداره امور بیابــان اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان گفت: این طــرح با هدف 
جوان ســازی جنگل های دست کاشت و مبارزه 
با آفت های درختان تاغ شامل موش و  ملخ های 
کوهاندار در بیش از 500هکتار از اراضی بیابانی 
اســتان اجرا می شــود. وی با بیان اینکه طرح 
حفاظت از جنگل های دست کاشت استان، هم 
اکنون در شهرستان های اصفهان، نطنز، آران و 
بیدگل، خورو بیابانک و اردستان آغاز شده، افزود: 
آفت ها  و موش های بیابانی موجب خشک شدن 
و بذر ندادن درختان شده و نابودی ریشه درختان 
تاغ را به همراه دارند. وی گفت: این طرح با بیش 
از یک میلیارد ریــال اعتبارات دولتــی تا پایان 

خرداد به اتمام می رسد. 
در استان اصفهان بیش از سه میلیون و 200هزار 
هکتار اراضی بیابانی و جــود دارد که 307 هزار 
هکتار این اراضی زیر پوشش جنگل های دست 

کاشت است.

 تهیه سیاهه آلودگی
 هوای ۹ شهر

معاون محیط زیست انســانی سازمان حفاظت 
محیط زیســت گفت: ســیاهه آلودگی هوای ۹ 
شهر تهیه مي شود که در راستاي آن مي توانیم 

اقدامات براي کاهش آلودگي هوا را با ســرعت 
بیشتري پیش ببریم.

مسعود تجریشی در جلسه کارگروه ملی کاهش 
آلودگی هوا افزود: سیاهه آلودگی هوای مشهد و 
تهران تهیه شده و اصفهان نیز در حال انجام است.

وی ادامه داد: در این راستا سیاهه شهرهای کرج، 
تبریز، شیراز، اهواز، مشــهد و اراک نیز در سال 
جاری تهیه مي شــود.این اســتاد دانشگاه بیان 
کرد: سیاهه انتشار به ما می گوید چه فعالیتی به 
چه میزان آلودگي ایجاد مي کند و با چه اقداماتي 
مي توان این میزان آلودگي را کاهش داد.معاون 
سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: تاکنون 
تهیه ســیاهه مغفول بوده؛ اما اکنون با برگزاری 
جلســات متعدد تالش کردیم آن را مانند قانون 
اجرا کنیم که در این راســتا یک کنسرســیوم 
دانشگاهي تشکیل دادیم.تجریشــی ادامه داد: 
موارد مطرح شــده در این ســیاهه در جلسات 
کارگروه ملــی آلودگی هوا مطرح، مشــکالت 
بررسی و درباره رســیدن به راهي براي رفع آنها 

تصمیم گیري مي شود.

 الیحه حمایت از محیط بانان 
در صحن مجلس

معاون توســعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس 
سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به آخرین 
وضعیت الیحه هاي محیط بانان، پسماند و خاک 
از تصویب کلیات الیحه حمایت از محیط بانان در 
کمیسیون هاي اصلي و فرعي مجلس خبر داد و 
گفت: این الیحه به زودي به صحن علني مي رسد.

کریم شــافعی اظهار کرد: کمیسیون هاي فرعي 
الیحه حمایــت از محیط بانــان را تصویب کرده 
بودند. ایــن الیحه در کمیســیون قضائي هم به 
عنوان کمیســیون اصلي حــدود دو هفته پیش 
مطرح بود که کلیات آن در این کمیســیون نیز 

تصویب شد.
وی ادامه داد: قرار شــد کارگروهی متن الیحه 
حمایت از محیط بانان را بازنویسی و در واقع این 
الیحه را کامل تر کند. بعد از این مرحله، این الیحه 

به صحن علني مجلس براي بررسي مي رسد.
وی در پایان در مورد سرنوشــت الیحه خاک در 
مجلس شورای اســالمی گفت: الیحه حفاظت 
خاک در کمیسیون ها بررسي و از آنها خارج شده 
است. در حال حاضر گزارش مربوط به این الیحه 
در نوبت بررســي در صحن علنــي مجلس قرار 
دارد؛ البته نماینده دولت در الیحه خاک سازمان 
حفاظت محیط زیست نیست بلکه وزارت جهاد 

کشاورزي است.

عکس  روز 

رشد 13/5 درصدی شهریه مدارس غیر دولتی

پیشنهاد سردبیر:

 محیط زیست

 کشف محموله قاچاق انسان
 در گمرک

هدف گذاری رفع آسیب های 
اجتماعی توسط گروه های 

جهادی بسیج
مسئول جمعیت دانشــجویی امام حسن )ع( 
بســیج دانشــجویی کشــور گفت: گروه های 
جهادی بسیج دانشجویی برای رفع آسیب های 
اجتماعــی در خانواده های ســاکن در مناطق 
حاشیه نشین فعال شــده اند. رضا غالم زاده به 
فعالیت در عرصه های رفع آسیب های اجتماعی 
و فرهنگی در حاشیه شهرها اشاره و خاطرنشان 
کرد: یک هزار و 100 ســکونتگاه غیررسمی یا 
همان مناطق حاشیه نشین در کشور وجود دارد 
که بنا بر آمارهای رسمی حدود 11 میلیون نفر 
در آنها زندگی می کنند و آمارهای غیررسمی 
 از آمار 1۹ میلیون نفــری این مناطق حکایت

 دارد.
وی ادامه داد: با توجه بــه وجود 2 هزار و 640 
دانشــگاه در کشــور و 8 هزار گــروه جهادی 
می تــوان اثرگــذاری ویــژه ای در زمینه رفع 
آسیب های اجتماعی و فرهنگی در خانواده ها 

به خصوص در مناطق حاشیه نشین داشت.

 ۴۰مرکز مشاوره و خدمات اجتماعی
 در اصفهان فعال هستند؛

پادرمیانی مشاوران، افزایش 
سازش، کاهش طالق

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره 
کل دادگســتری استان گفت: ســال گذشته 
حدود 24درصد از پرونده های ارجاع شده به 
مراکز مشاوره طالق منجر با سازش شده است.

قنبری توضیح داد: چهار هــزار و 630پرونده 
به مراکز مشاوره و مدد کاری اجتماعی ارجاع 
شــد که هزار و 100مورد از آنهــا با راهنمایی 

کارشناسان مجرب به سازش ختم شد.
وی گفــت: دراصفهان 40مرکز مشــاوره، در 
تصمیم گیری زوجین قبــل از طالق خدمات 
ارائــه مــی دهند.شــناخت بهتــر یکدیگر، 
راهکار هــای جایگزین جدایــی، مهارت های 
همسرداری، روش های جلوگیری از تعارضات 
بین همسران در این نشست ها به افراد آموزش 

داده می شود.

 چهار مصدوم در اثر برخورد
پژو با تیر برق

ســخنگوی اورژانــس اصفهان گفــت: در اثر 
برخورد یک خودروی پژو با تیــر برق در جاده 
اصفهــان- مبارکه پنــج نفر مصدوم شــدند.

عباس عابدی اظهار کرد: برای امدادرســانی به 
حادثه دیدگان،بالفاصله یک آمبوالنس نیروهای 
امدادی اورژانس 115 و یک کد هالل احمر به 
محل حادثه اعزام شدند.ســخنگوی اورژانس 
اصفهان با بیان اینکه خوشــبختانه این حادثه 
فوتی نداشت، تصریح کرد: در این حادثه پنج نفر 
شامل چهار مرد و یک زن مصدوم شدند که بعد 
از دریافت خدمات فوریت های پزشکی در صحنه 
تصادف، برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت 

محمدرسول ا...)ص( مبارکه منتقل شدند.

یک کشته در برخورد کامیون 
با پژو

فرمانده پلیــس راه اصفهان_ نایین گفت: یک 
دستگاه کامیون با خودروی سواری پژو در جاده 

کوهپایه_ اصفهان برخورد کرد.
ســرهنگ یعقوبیان افزود: در برخورد کامیون 
با خودروی ســواری پژو، راننده کامیون جان 
باخت.وی علت وقوع این حادثه را بی احتیاطی 
راننده سواری پژو و توانایی نداشتن راننده در 

کنترل خودرو دانست.

اخبار

مدیر مرکز تخصصی خانواده ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از برگزاری 
نشست »چهارده میان بردر زندگی و تربیت از تولد 

تا هفتاد سالگی« در اصفهان خبر داد.
ســید محمد ســجادزاده با اشــاره بــه کاهش 
برنامه هــای تربیتــی در ماه مبــارک رمضان و 
گرایش به برنامه های عبــادی، اظهار کرد: تصور 
برگزارکنندگان برنامه این بود کــه عبادت تنها 
انجام رفتارهــا و مناســک دینی نیســت بلکه 
زمینه های بندگی و عبــادت به صورت های دیگر 
نیز می تواند خود را نشــان دهد؛ بنابراین اگر در 
حوزه تربیتی و تحکیم خانواده، سالمت اجتماعی 
و سالمت مردم  فعالیت کنیم کاری غیر از عبادت 

انجام نداده ایم.
وی با اشــاره به اینکه کارشناســان بر برگزاری 
برنامه ها و نشست  های تخصصی در ظهرهای ماه 
مبارک رمضان توصیه دارنــد، تصریح کرد:  این 
ساعات، زمان های کمتر استفاده شده ای است که 
روزه داران ضمن حضور در ایــن برنامه می توانند 

بهترین بهره را از زمان آزاد خود ببرند. مدیر مرکز 
تخصصی خانواده ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان گفت: »نشست چهارده 
میان بردر زندگی و تربیت از تولد تا هفتاد سالگی« 
ادامه دهنده و تکمیل کننده نشســت سال های 
گذشته است که با موضوعات »عبور از صد چالش 
زندگــی«  و »چهل روش بــرای افزایش کیفیت 

زندگی« برگزار شد.

مدیر مرکز تخصصی خانواده سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان خبر داد:

بررسی»تربیت از تولد تا ۷۰سالگی« در مرکز تخصصی خانواده
مدیرکل زندان های اســتان اصفهان گفت: در حال 
حاضر یک هزار و 340 نفــر زندانی جرایم غیرعمد 

و مالی در زندان های استان اصفهان حضور دارند.
اسدا... گرجی زاده با اشــاره به افزایش 40 درصدی 
زندانیان جرایم مالی و غیر عمد اســتان اصفهان در 
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته اظهار 
کرد: در حال حاضــر یک هــزار و 340 نفر زندانی 
جرایم غیرعمد و مالی در زندان های استان اصفهان 

حضور دارند.
وی میزان بدهی زندانیان جرایــم مالی و غیرعمد 
اســتان اصفهان را 150 میلیارد تومان اعالم کرد و 
افزود: 318 نفر از این زندانیــان به دلیل ناتوانی در 
پرداخت مهریه، 24 نفر به دلیل بدهی در خصوص 
پرداخت دیه و یک هزار و 64 نفر نیز به دلیل جرایم 

مالی در زندان به سر می برند.
مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان 
اصفهان تصریح کرد: 15 نفر از زندانیان جرایم غیر 
عمد استان اصفهان زنان هســتند که برای آزادی 
نیازمند یک میلیــارد و 113 میلیون تومان کمک 

مالی هستند.
 وی با بیان اینکه در ماه مبارک رمضان عالوه بربرنامه 
»یک شــهر ضیافت« 24 جشــن گلریزان نیز در 
شهرستان های مختلف اســتان اصفهان پیش بینی 
شــده اســت، اضافه کــرد: از ابتدای مــاه رمضان 
 تاکنون 24 زندانی جرایم غیــر عمد با یک میلیارد 
 و 600 میلیــون تومــان بدهــی از بنــد رهایــی

 یافته اند.

مدیرکل زندان های استان اعالم کرد :

افزایش ۴۰ درصدی زندانیان جرایم غیر عمد اصفهان

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان گفت: از ابتدای فروردین تا پایان اردیبهشــت امسال بیش از 30 هزار 
نفر به 10 مرکز انتقال خون این استان مراجعه و از این تعداد 22 هزارو 500 نفر موفق به اهدای خون شدند.

مجید زینلی افزود: از این میزان خون اهدایی 60 هزار فرآورده  ســلولی و پالسمایی حاصل شده و در اختیار 
مراکز درمانی برای استفاده بیماران نیازمند خون قرار گرفته است.مدیرکل انتقال خون استان اصفهان افزود: 
در این مدت مرکز انتقال خون میدان خواجوی اصفهان  با 14 هزار واحد بیشــترین میزان اهدای خون را به 

خود اختصاص داده است.

اهدای خون 22 هزار و 
5۰۰ نوعدوست اصفهانی 

به بیماران نیازمند

خبر

با مسئوالنشهرداری

روزها از پی هم می گذرند و گاهی در البه الی  
تقویم به مناســبتی برمی خوریم؛مناسبتی 
که فرصتــی بــرای مســئوالن پیش می 
آورد تــا طومــاری از آمارهــا و ارقام پای 
تریبون ها اعــالم کنند و همــه روزنامه ها 
و خبرگزاری ها شــروع کنند به گســترش 
تیترهــای جــور واجوری کــه حاصل یک 
 روز همایش بــا هزینه هنگفت مســئولین

 است.
و امروز هم به هفته دخانیات  برخوردیم و یک روز بی 
دخانیات هم در تب و تاب تریبون ها رنگ می گیرد. 
روزی کــه ای کاش تریبونش دائمی بــود و روزها 
اکسیژن ناب می خوردیم به جای دودهایی که ساالنه 

میلیاردها دالر ارز را به فنا می دهند.
 آنچه که امروز بســیار الکچری به نظر می رسد و با 
تقلید از بازیگران سینمایی، از سن نوجوانی به مسئله 
ای درد ناک تبدیل شده است.دردی که متاسفانه همه 
گیر است و دختران و مادران این آب و خاک را هم  به 

خود مشغول کرده است.
گاهی انجمن »نیکوتینــی« های گمنام با همکاری 
مددجویان زندان، راه های اجتنــاب از دخانیات را 
بررسی می کنند. جلسات پرسش و پاسخ ، ساخت 
انیمیشــن های تاثیرات مصرف نیکوتین و تشویق 
افرادی که در ترک این ماده افیونی موفق بوده اند از 
جمله این برنامه هاست؛ اما به راستی تا چه اندازه این 
حرکت ها توانسته در راستای یک روز بی دخانیات 

موفق عمل کنند؟ 
مسئول دبیرخانه ستاد کشــوری کنترل دخانیات 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی کشور 
می گوید: »دخانیات ساالنه حدود 100 هزار میلیارد 
تومان به کشور ضرر می زند«.بهزاد ولی زاده مصرف 
قلیان را معضلی دانســت که می تواند شــروع یک 
اعتیاد خانمان ســوز باشــد و تنباکوی آن توســط 
کارخانه های صنعتی تولید می شــود و افراد بعد از 
اســتعمال آن به سمت سیگار کشــیده می شوند.

ولی زاده با بیان اینکه طبق گزارش سازمان جهانی 

بهداشــت، حدود 6 میلیون نفر از مــردم جهان در 
ســال به خاطر مصــرف دخانیات جان خــود را از 
دســت می دهند، متذکر شد: »ســالیانه 50 هزار 
 مورد مرگ ناشی از مصرف دخانیات در ایران اتفاق

 می افتد«. متاسفانه روند مصرف دخانیات در ایران به 
علت باال رفتن مصرف قلیان در حال افزایش است و 
طی چند سال آینده به شدت میزان مصرف دخانیات 
در کشور باال می رود.طبق آمار سال ۹0، حدود 11 
درصد مصرف کنندگان ســیگار، مصرف کنندگان 
روزانه بودند که 20 درصد آنان را مــردان و 6 دهم 
درصد را زنان تشکیل می دادند. همان سال 14 درصد 
جمعیت، انواع محصوالت دخانی را به صورت دائمی 
و تفننی مصرف می کردند که 24 درصد آنان مردان 

و 3 درصد زنان بودند.
متاسفانه در ســال های 88 تا ۹0 ، روند افزایش 50 
درصدی مصرف قلیان را شــاهد بودیم، در حالی که 
مصرف سیگار ثابت ماند.حدود هفت درصد جمعیت 
18 تا 25 سال، 12 درصد جمعیت 25 تا 34 سال، 16 
درصد جمعیت 35 تا 44 سال و 18درصد جمعیت 
45 تا 54 سال کشور مصرف کننده محصوالت دخانی 
هستند و بیشترین میزان مصرف دخانیات در گروه 
سنی 45 تا 54 سال است.نیکوتین موجود در قلیان، 

سیستم وابستگی فرد را فعال می کند و فرد حتما باید 
دخانیات مصرف کند و چون آماده کردن قلیان همه 
جا راحت نیســت، به تدریج به مصرف سیگار رو می 
آورد که طبق پیش بینی مســئولین مصرف سیگار 
طی چند سال آینده به شدت افزایش خواهد یافت؛ 
بنابراین خانواده ها باید مصرف قلیان را در فرزندان 
خود جدی بگیرند. با از بیــن رفتن قبح قلیان خطر 
بزرگی خانواده های ایرانی را تهدید می کند؛ لذا  الزم 
است که قلیان از دور همی های خانوادگی خارج شود 
و تاســف بار تر اینکه  مصرف روزانه سیگار در زنان 
در ســال های ۹0 تا ۹5، یک درصد افزایش یافته؛ 
اما مسئله حائز اهمیت دیگر آن است که پیش بینی 
می شود مصرف سیگار بین زنان به ویژه در شهرهای 
بزرگ، افزایش یابد و به عقیده مسئوالن، این افزایش 
به این علت رخ می دهد که وزارت صنعت مجوز فروش 
برخی ســیگارها را در مراکز فروش به عنوان سیگار 
الیت -سبک- صادر می کند که ظاهر این سیگارها 
برای جوانان و زنان گمراه کننده است. آنها تصور می 
کنند که مصرف این گونه سیگارها آسیبی به سالمت 
شان وارد نمی کند و حتی مصرف آن را نوعی کالس 
اجتماعی می دانند؛ دخترانی که مادران فردا هستند 
و یک جامعه ســالم در گرو ســالمت این قشر است 

که می تواند قد علم کند و فرزندانی پرورش دهد تا 
سرمایه های اصلی کشور باشند.  35 درصد دختران 
تجربه مصرف قلیان را دارند و سن مصرف دخانیات 
به 13 سال رسیده اســت.آمارها نشان می دهد که  
64درصد از معتادان استان اصفهان متاهل هستند 
که 20 درصد از این معتــادان دارای تحصالت عالی 
و 22 درصد از افراد مبتال به اعتیاد در استان اصفهان 
نیز در محل کار بــه اعتیاد دچار شــده اند.مجتبی 
ناجی، سرپرست معاونت پیشگیری بهزیستی استان 
اصفهان می گوید: 65 درصد از همسرآزاری ها، 30 
درصد کــودک آزاری ها، 55 درصــد طالق ها و 25 
درصد از قتل های اســتان اصفهان ریشه در اعتیاد 
دارد. محمد رضا مسجدی، دبیرکل جمعیت مبارزه 
با اســتعمال دخانیات ایران هم با ارائه آماری اظهار 
می کند: 30 الی 35 درصد دختران دبیرســتانی و 
دانشجویان تجربه مصرف قلیان دارند که این رقم در 

پسرها به 55 درصد می رسد.
مشاور و مدرس شناخت عالئم و عوارض مواد مخدر 
و روان گــردان نیز با تاکید بر اهمیــت مهارت های 
زندگی در پیشگیری از اعتیاد می گوید: مهارت های 
خود آگاهی، همدلی، ارتباط موثر ، روابط بین فردی 
، تصمیم گیری، حل مسئله، تفکر و مقابله با استرس 
به عنوان ضرورت هایی بــرای مصون ماندن از خطر 
اعتیاد  اســت.علیرضا محمدی  تصریح کرده: ریشه 
کنی معضل اعتیاد نیازمنــد عزم جدی آحاد جامعه  
بوده  و  آموزش مردم به خصوص جوانان در این زمینه 

از اولویت جدی برخوردار است.
جامعه ناسالم، خانواده آســیب پذیر و فرد کج رفتار 
را در خود می پروراند و با گســترش دخانیات ،فرد 
معتاد خانــواده و جامعــه را در خطــر تباهی قرار 
می دهد؛ لذا ناچار از پذیرش این واقعیت می شویم 
که ارزش واالی انســانی تنها در رابطــه با فردی به 
نام معتاد به ذلت کشیده نمی شــود، بلکه با شعاع 
گســترده دامن خانواده و اجتماع را گرفته و آسیب 
های بســیاری را به دنبال دارد که برای جلوگیری از 
رسیدن به این سطح ، باید فکر چاره بود و دخانیات و 
 مشکالت این حوزه را به یک هفته و یک روز واگذار

 نکنیم.

طغیان دود و افیون
دخانیات ساالنه 5۰ هزار مورد مرگ و میر و 1۰۰ هزار میلیارد تومان به کشور ضرر می زند؛ 

رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی خبر داد:

رشد 13/5 درصدی شهریه مدارس غیر دولتی

 حوادث

معاون وزیر و رییس ســازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توســعه 
مشــارکت های مردمی گفت: برای ســال تحصیلی آینده، میانگین 
افزایش شــهریه در تمامی پایه ها در مدارس غیردولتی 13.5 درصد 
خواهد بود.مجتبی زینی وند خاطر نشــان کرد: ما بر ضرورت اطالع 
رسانی شفاف با اســتفاده از فناوری نوین تاکید داریم و10 سامانه در 
این سازمان فعال است. در بحث ساماندهی مراکز آموزشی و پرورشی 
غیر دولتی سامانه ای را فعال کردیم که 12 هزار مرکز در این سامانه 
ورود اطالعات داشــتند. در خصــوص مدارس، خریــد خدمات و به 

خصوص حقوق و بیمه پوششــی بود که سامانه ای را در این خصوص 
فعال کردیم، در این سامانه کلیه اطالعات وارد می شوند. با راه اندازی 
این سامانه مسائل مربوط به حقوق معلمان حل شده است.وی ادامه 
داد: امسال شــفافیت در تمامی هزینه ها لحاظ شــده است. ما یک 
شهریه مصوب داریم و اولیا در پرداخت شــهریه مصوب اجبار دارند؛ 
اما یکســری فعالیت جانبی وجود دارد مثل فعالیت تابستانی و فوق 
برنامه غیر درسی که اختیاری است.زینی وند تصریح کرد: امسال هیچ 
مدرسه ای مجاز نیست بخشی از درس سال تحصیلی آینده را در برنامه 

تابستانی بگنجاند. وی درباره الگوی شهریه مدارس غیردولتی در بخش 
فوق برنامه تابســتان گفت: برای دوره ابتدایی ۹0 ساعت، برای دوره 
متوسطه اول 108 ساعت و برای دوره متوسطه دوم 144 ساعت برای 
تقویت بنیه علمی یا مهارت آموزی و یا برنامه های پرورشــی زمان در 
نظر گرفته شده است. زینی وند گفت: کلیه قراردادهای مالی به صورت 
الکترونیکی در سامانه مربوطه تعریف شده است و برای هر دانش آموز 
بارکد ویژه تعریف شــده و بر این اســاس ما دیگر قرارداد دستی بین 

والدین و مدارس برای پرداخت شهریه نداریم.

زهرا هادیان

ماموران گمرک در تــازه ترین عملیات از دو 
محموله جداگانه، 16 تبعه یکی از کشورهای 

همسایه را کشف کردند.
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 چه افرادی در ماه رمضان 
چاق می شوند؟

شاید شنیده باشید که ماه مبارک رمضان ماهی است که چاق ها در آن ماه چاق تر می شوند و الغرها، 

الغرتر؛ البته همه ما بهتر می دانیم که روزه گرفتن برای چاق شدن یا الغر شدن نیست بلکه به منظور 

طهارت روحی و تقواست؛ اما چاق شدن بعد از ۳۰ روز روزه داری می تواند حسابی آزاردهنده باشد.در 

اینجا به چند گروه از افراد روزه داری که احتماال در این ماه وزن اضافه می کنند  اشاره می کنیم.

کسانی که زیاد میهمانی می روند
برگزاری مجالس افطار که یکی از سنت های دیرینه ما مسلمانان 
به حســاب می آید، می تواند یکی از علل چاق تر شدن افراد باشد 
به خصوص که افراد خوش اشــتها نمی توانند از این گونه 
مجالس و ســفره ها به راحتی دســت بکشــند. در این 
مجالس افطاری، صاحب خانه سعی می کند از هر غذایی 
خوشمزه ترین را تهیه کند مثال برای خوشمزه تر شدن 
سوپ به آن خامه اضافه می کند که چاق کننده است، 
برای غلیظ شدن خورش به آن آرد می زند که کالری اش 
را باال می برد. میزان کالری آش و به ویژه کله پاچه بیش از حد مجاز 
است و حلیم هایی که در بیرون از منزل طبخ می شوند، بسیار چرب 
و پرگوشت هستند و شکر زیادی حین مصرف به آنها اضافه می شود.

کسانی که فعالیت بدنی را تعطیل می کنند
چرا با اینکه در رمضان روزه می گیریم چاق می شویم؟ 

چون معموال انرژی دریافتی مان بر انرژی مصرفی غالب 
می شود؛ درواقع وقتی میزان فعالیت فیزیکی را در ماه 

رمضان تا حد ممکن کم می کنیم و در جهت استراحت 
و خواب بیشتر عمل می کنیم، دیگر بدن انرژی همیشگی 

را مصرف نمی کند و از جهت دیگر با خوردن غذاهای 
پرکالری سعی می کند سوخت همیشگی را دریافت 

کند، درنتیجه همین انرژی های اضافه به صورت چربی 
ذخیره می شوند و فرد چاق تر می شود. 

بدخورها بیشتر از پرخورها در معرض خطر هستند
در حال حاضر بدخوری شایع تر از پرخوری است. اســتفاده زیاد از مواد چاق کننده و مضر چون زولبیا و بامیه و انواع شیرینی ها ازجمله 
مصادیق بدخوری است و افراد تصور می کنند چون در طول روز هیچ چیز نمی خورند، مجاز هستند از این خوراکی ها مصرف کنند. هنگام 
افطار با توجه به خالی ماندن معده برای مدت نسبتا طوالنی، نباید به صورت ناگهانی به خوردن غذاهای سنگین و شام مفصل اقدام کرد بلکه 

به جای آن بهتر است روزه داران با مقداری نان و پنیر و سبزی افطار کنند تا ولع گرسنگی آنها برطرف شود و دو ساعت بعد شام بخورند.

کسانی که تا نیمه شب پرخوری را کنار 
نمی گذارند

معموال بعــد از یک روز طوالنــی روزه داری، فرد 
کمی نسبت به غذا حریص می شود و احساس 

می کند در آن فرصت کوتاه افطار تا ســحر 
باید تا حــد ممکن معــده را از مواد غذایی 

انباشته کند. اگر شما هم جزو این دســته افراد هستید توصیه 
می کنیم با برنامه ریزی بعد از افطار کمی خودتان را مشغول کنید 
تا خوردن را کنار بگذارید مثال شرکت در مجالس و مراسمی که 
در شب های ماه مبـارک رمضان برگزار می شود فرصت خوبی را 

برای پرهیز از پرخوری در طول شب فراهم می آورد. 

کسانی که کنترلی بر کالری ندارند
هستند کسانی که اصرار دارند برای افطار باید انرژی 
بخش ترین غذاها را مصرف کنند؛ بنابراین بیشــتر 
غذاهایی که برای این وعده تهیه می کنند سرشــار 
از کالری هســتند. اگر می خواهید دراین ماه چاق 
نشوید، باید حواس تان باشد که از خوردن غذاهای 
پرکالری پرهیز و روی وعده های غذایی سالم تمرکز 
کنید، یادتان نــرود پرخــوری و غذاهای چرب در 
هنگام افطار سالمت روزه داران رابه خطر می اندازد. 
در گذشــته روزه داران برای افطاری خود از آب و 
خرما استفاده می کردند ولی این روزها افراد به طور 

مستقیم سراغ وعده های غذایی سنگین می روند. 

کسانی که ولع شیرینی خوردن پیدا می کنند
این روزها سفره های سحری و افطار افراد پر از غذاهای 
چرب و شــیرین مانند حلوا، کاچی، خرما، شــله زرد، 
شیربرنج چرب و شیرین و باالخره زولبیا و بامیه است تا 
به نوعی ضعف روزه داری را کم کند؛ اما یادتان باشد در 
ماه رمضان دلیل ضعف، کم خوردن نیست بلکه بیشتر 
کم آبی اســت که موجب ضعف می شود. اگر در فاصله 
افطار تا سحر به اندازه کافی آب یا سایر مایعات نوشیده 
نشود، بدن دچار کم آبی می شود و ضعف می کنید؛ حال 
اگر گمان کنید که این ضعف به علت پایین آمدن قند 
خون است و باید با خوردن شیرینی جات آن را جبران 

کنید، سخت در اشتباه هستید. 

کسانی که کمتر از سه وعده غذا می خورند
اگر بخواهید بدنی متناسب داشته باشید، باید به طور نرمال وعده های غذایی روزانه خود را به 
پنج بخش تقسیم کنید. در ماه رمضان امکان پنج وعده خوردن وجود ندارد؛ اما می توانید سه 
وعده برای خود در نظر بگیرید. ســوالی که مطرح می شود این است که چرا بیشتر بودن تعداد 

وعده های غذایی به الغر شدن کمک می کند؟
اگر فرض کنیم سهمیه روزانه غذای یک شخص ۲۰۰۰ کالری است شخصی که می خواهد 

چاق شود، باید این مقدار را در یک وعده بخورد تا بدن او یک بار برای هضم غذا انرژی 
صرف کند برعکس، افرادی که می خواهند الغر شوند، بهتر است که ۲۰۰۰ کالری را 
در پنج نوبت)۴۰۰ کالری( بخورند، زیــرا در این حالت بدن، پنج بار برای هضم غذا 

انرژی مصرف می کند و زودتر الغر می شود. 

کسانی که سحری نمی خورند
جالب اســت بدانید روزه دارانی که از افطار تا افطار غذا می خورنــد، چاق تر از افرادی 
می شوند که افطار، سحری و یک وعده نیمه شب می خورند و در این میان حذف وعده 
غذایی سحری از همه آســیب رسان تر اســت. این تصور که وعده غذایی شام می تواند 
جایگزین وعده سحری شود بسیار اشتباه است زیرا فرد در طول روز دچار افت قند خون 
می شود و تمایلش به مصرف غذاهای شیرین و پرکالری زیاد می شود، درواقع سلول های 
عصبی از کربوهیدرات ها انرژی می گیرند و با حذف ســحری، فــرد برای خوردن مواد 
 پرکالری حریص شــده و در افطار پرخوری می کند و همین زمینه ســاز افزایش وزن 

می شود. 

 توصیه های سالمتی رمضان
 با اپلیکیشن »مجله سالمتی رمضان«

اپلیکیشــن »مجلــه ســالمتی رمضــان« اطالعــات کاربــردی بــرای حفظ ســالمت 
 در اختیــار روزه داران قــرار داده و توصیــه هایــی در ایــن زمینــه بــه روزه داران دارد.

»مجله سالمتی رمضان« در قالب اپلیکیشــنی با ۱.۱ مگابایت حجم، برای کاربران سیستم 
عامل اندروید طراحی شــده و حاوی اطالعات مهم و کاربردی برای حفظ ســالمتی در ماه 
مبارک رمضان اســت.در این اپلیکیشن متخصصان ســالمت ایران در رابطه با سالمتی بدن 
روزه داران نکاتی را اعالم مــی کنند.در این نرم افزار کاربردی عالوه بــر مزایای روزه داری و 
تاثیر آن بر ســالمت افراد، مطالبی همچون توصیه های ســالمتی، توصیه هایی در خصوص 
خوردن و آشــامیدن، بهترین زمان ورزش در مــاه مبارک رمضان و نیــز توصیه هایی برای 
 استفاده از موادغذایی مضر در این ماه، دیده می شود و پیشــنهاداتی به روزه داران داده شده

 است.

 خوردن غذاهای 
پر ادویه ، تشنگی را افزایش می دهد

متخصصان تغذیه می گویند مصرف بادمجان، فلفل و سایر ادویه ها در 
هنگام سحر به دلیل ایجاد احساس تشنگی بیشتر، برای روزه داران توصیه 

نمی شود.میترا زراتی، کارشناس ارشــد تغذیه در این خصوص گفت: شایع ترین 
مشکل گوارشــی در روزه داران، ابتال به یبوست اســت که با رژیم غذایی مناسب 
می توان از این مشــکل پیشگیری کرد. وی افزود: بر این اســاس خوردن میوه جات، 
همچون خیسانده  برگه آلو، انجیر، انگور، هندوانه  و مصرف  روغن زیتون  به همراه غذا 

در پیشگیری از یبوست بسیار موثر است.
زراتی به نوجوانان روزه دار که تحرک بیشــتری نسبت به سایرین دارند، توصیه 

کرد: نوجوانان باید بین  افطار تا ســحر، حداقل 8 لیوان آب  و نوشــیدنی 
استفاده کنند؛ چرا که در طول روز به دلیل تحرک و تعریق زیاد، آب 

بدن شان کاهش می یابد.

نوشیدنی های معجزه گر در ماه رمضان
نوشیدن آب به تنهایی نمی تواند از بدن در برابر تشنگی محافظت و آب مورد نیاز بدن را تامین کند از همین رو متخصصان تغذیه توصیه می کنند 
تا آب مورد نیاز بدن در غالب نوشیدنی های خاص و یا برخی از میوه ها به بدن برسد. این مطلب به معرفی برخی از بهترین نوشیدنی های مفید برای 

روزه داران می پردازد.
ایــن شــربت وطنــی دارای 
طبیعت ســرد و خنک بوده و 
تمام منافع ســرکه را دارد و به 
صفرابر مشهور است. هنگامی 
که شربت ســکنجبین را با یخ 
خنک کرده و به همــراه خیار 
رنده شده بنوشــید، تشنگی را 
رفع و از التهاب ناشــی از گرما 
کاسته خواهد شد؛ البته برای 
اینکه تشنه تر نشوید حتما آن 
را در وعده افطار بدون شکر میل 

کنید.

شربت سکنجبین خیار

ایــن نوشــیدنی یکی از 
مشهورترین شربت های توصیه شده 

برای ماه رمضان است. دانه  های تخم شربتی 
وقتی در مجاورت آب قرار مــی  گیرند می  توانند 

چندین برابر وزن خود، آب جذب کرده و متورم شوند. 
در نتیجه این دانه  ها آب زیادی را در بدن نگه داشته و 
وقتی بدن به تعریق افتاده و با کمبود آب مواجه می  شود 
از ذخیره آب آنها استفاده می  کند؛ بنابراین مصرف 

این شربت را البته کم شــیرین در زمان سحر 
توصیه می کنیم که تا زمان افطار به شما 

کمک کند.

نوشیدنی تخم شربتی

تمبــر هنــدی پیشــنهاد ویژه 
متخصصان طب سنتی برای ماه 
رمضان است.  خیس کردن تمبر 
هندی و صاف کردن آن و سپس 
مخلــوط آن با عســل و تهیه به 
صورت شربت، نوشیدنی مفیدی 
برای رفع یبوست در ماه رمضان 

محسوب می شود.
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طب ســنتی، لیمو عمانی را 
خنک کننــده معرفی کرده 
اســت. لیمو عمانی ضد نفخ 
و اشــتها آوراست؛همچنین 
به بهبود عملکرد دســتگاه 
گوارش نیز کمــک می کند 
و می تــوان از دم کرده لیمو 
عمانی به عنوان مواد غذایی 
مناسب جهت رفع عطش و 

سنگینی معده استفاده کرد.

شربت لیمو عمانی و  زردآلو

دم نوش سنبل الطیب

دم کرده نعناع و عسل

نعنــاع خاصیت خنک 
کنندگی و ضد التهابی برای معده 

دارد به همیــن دلیل دم کــرده برگ 
خشــک نعناع و یا مخلوط آن با عســل و 
تهیه به صورت شربت و نوشیدن آن بین 

افطار تا ســحر موجب رفع تشنگی 
خواهد شد.

سردرد ناشی از بی آبی بدن را برخی افراد روزه دار در طول روز 
به دلیل روزه داری و دمای هوا ممکن اســت تجربه کنند.این 
سردردها در این روزهای گرم تشدید می شود و گاهی ممکن 
است، مانع از انجام برنامه ها و فعالیت های روزمره آنها شود.
برای پیشگیری و درمان این سردردها و تخفیف آنها در 
طول شبانه روز پیشنهاد می کنیم یک تا دو فنجان از 

عرق گیاهی سنبل الطیب را بعد از افطار به صورت 
خنک میل کنند.

 توصیه های سالمتی رمضان  با اپلیکیشن 
»مجله سالمتی رمضان«

پیشنهاد سردبیر:
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 پیغام راموس؛ 
آینده منتظر توست صالح!

این تلخ تریــن اتفاقی بود که می توانســت در 
فینال بــرای ســتاره 
مصری سرخپوشان 
مرســی ســاید، 
لیورپــول و البته 
تیم ملــی فوتبال 
مصر بیفتــد؛ زیرا 
امید بــه قهرمانی در 
این دیــدار بــا مصدومیت وی 
کم رنگ تر شــد و مصری ها نیز ممکن است او 
را بــرای جام جهانی 2018 از دســت بدهند. 
»ســرخیو راموس« که خود باعث مصدومیت 
»محمد صالح« شد، با انتشار پیامی در حساب 
کاربری خود در شــبکه اجتماعــی »توئیتر« 
نوشــت: »گاهی اوقات فوتبال روی خوشش 
و گاهی اوقــات هم روی بدش را به ما نشــان 
می دهد. در نهایت همــه ما همکاران حرفه ای 
هستیم. ریکاوری سریعی داشته باش صالح! 

آینده منتظر توست«.

مهاجم مراکش:
 می خواهیم بهترین نتایج را 

به دست آوریم
تیم ملی فوتبال مراکش یکی از حریفان ایران 
در جام جهانی 2018 
روسیه است. دیدار 
نخســت مراکش 
در روســیه بــا 
ایران خواهد بود 
که از حساســیت 
و جذابیــت باالیــی 
برخوردار خواهــد بود. »کریــم االحمدی« 
مهاجم تیم   ملی فوتبال مراکش که در باشگاه 
فاینورد هلند بــازی می کند، گفت : رؤیای من 
از زمان کودکی، حضور در جــام جهانی بوده 
و بسیار خوشــحالم که این رؤیا بر آورده شد. 
هر بازیکنی آرزوی حضــور در جام جهانی را 
دارد. ســخت در حال تمرین کردن هستیم و 
امیدواریم انتظارات هواداران را بر آورده کنیم.

او ادامه  داد: اعتماد بسیار باالیی به خود داریم. 
می توانیم بهترین نتایج را در روسیه به دست 

آوریم و به دور بعد صعود کنیم. 

قول »اینیستا« به هواداران 
برای درخشش در آسیا

ستاره سابق بارســلونا، قول قهرمانی در لیگ 
ژاپن و درخشــش در 
لیگ قهرمانان آسیا 
را به هواداران تیم 

جدیدش داد.
»آندرس اینیستا« 
بعد از  اینکه تصمیم 
گرفت به حضور خود 
در بارســلونا پایان دهد، با پیشنهادهای بسیار 
خوبی مواجه شــد. کاپیتان آبــی  اناری ها در 
نهایت تصمیم گرفت راهی فوتبال ژاپن شود و 
تیم ویسل کوبه را به عنوان مقصد بعدی خود 
انتخاب کرد. اینیســتا قول قهرمانی در لیگ 
ژاپن و درخشش در فوتبال آسیا را به هواداران 
تیمش داد و گفت: هدف من این اســت که با 
ویسل، قهرمانی در لیگ ژاپن را به دست آورم 
و اگر امکان آن باشد قهرمانی در لیگ قهرمانان 
آسیا را هم کســب کنم و در این رقابت بزرگ 

بدرخشم.

اریکسون: زندگی  
خصوصی ام آبروی مرا برد

سرمربی سابق تیم انگلیس اعتراف کرد، حواشی 
زندگی  خصوصی اش به 
حرفــه او ضربــه 
ســنگینی زده و 
اینکه بــا آمادگی 
ناکافــی، هدایت 
سه شیر را بر عهده 
گرفت.»اسون گوران 
اریکســون« نخستین ســرمربی خارجی تیم 
ملی انگلیس در دوران مربیگری اش در این تیم 
بابت دو چیز مورد انتقاد قــرار گرفت که مورد 
دوم به نوعی نابود گر حرفه اش هم شــد؛ مورد 
اول رویکرد بیش از اندازه محافظه کارانه او در 
زمین بازی بود و دومــی روابط جنجالی اش با 
سه زن که ســرو صدای زیادی به راه انداخت. 
افشــاگری هایی که درباره زندگی شــخصی 
اریکســون صورت گرفــت و اظهاراتــی که او 
درســت پیش از جام جهانی 2006 در حضور 
یک گزارشــگر مخفی درباره زندگی شخصی  
پرحاشــیه اش مطرح کرد، ضربه سنگینی به 
اعتبار این مرد سوئدی وارد و در نهایت او را به 

ترک تیم ملی انگلیس مجاب کرد.

کاپیتان  مصدومیت را دور زد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

از مدت ها پیش گفته می شد »مجید حسینی« و »امید نورافکن« 
قرار است بعد از پایان لیگ هفدهم، راهی بلژیک شوند تا با شارلوا 
قرارداد امضا کنند. سایت هوادار درباره این موضوع نوشته است: 
مجید حســینی که در لیســت نهایی تیم ملی بــرای حضور در 
جام جهانی روسیه قرار گرفته است، تصمیم دارد فعال قراردادی با 

تیمی امضا نکند و منتظر پیشنهادهای بهتر باشد. 

مجید حسینی از »استقالل« می رود 

تیم سپاهان که با انتخاب »امیرقلعه نویی« به عنوان سرمربی این 05
تیم، تکلیف نیکمت اش برای فصل آینده مشــخص شده است، 
فصل نقل و انتقاالت را آغا کرد و  در نخستین گام »پیام نیازمند« 
ســنگربان فصل گذشــته تیم پیکان را به خدمــت گرفت. این 
دروازه بان 23 ساله با نظر مثبت امیر قلعه نویی و کادر فنی سپاهان 

باقراردادی دو ساله رسما طالیی پوش شد. 

پیام نیازمند به »سپاهان« پیوست
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تبعات واگذاری تراکتور؛
 سرباز بی سرباز!

انتقال امتیاز باشــگاه تراکتورسازی به »زنوزی« 
جــدا از خصوصی شــدن این باشــگاه محبوب 
تبریــزی، یک نکتــه مهــم دیگر هــم خواهد 
داشــت؛اینکه دیگر خبری از بازیکنان سرباز در 
تبریز نخواهد بود. پیش از این تراکتورســازی به 
خاطر نظامی بودنش مقصد ایــده ال بازیکنانی 
بود که می خواســتند خدمت سربازی شــان را 
در یک تیم نظامی پشــت ســر بگذارند، اما حاال 
تراکتورسازی یک باشگاه خصوصی است که دیگر 
امکان جذب بازیکن ســرباز ندارد و از این به بعد 
ملوان، فجرسپاســی و نیروی زمینی می توانند 
با خیال راحت از بازیکنان ســرباز پذیرایی کنند.

  آمریکا مشتری جدید 
کی روش شد 

از روزی که »کی روش« گفت که بعد از جام جهانی 
در تیم ملی نمی مانــد، گمانه زنی درباره مقصد او 
تبدیل به یکی از ســوژه های جالب رسانه ها شده 
است. در شرایطی که از ازبکستان یا الجزایر به عنوان 
مقصد احتمالی سرمربی تیم ملی کشورمان نام برده 
شده، اما حاال نام یک کشور جدید هم مطرح شده 
است: آمریکا. خبرآنالین درباره این موضوع نوشت: 
تیم ملی آمریکا با »یورگن کلینزمن« نتوانســت 
به جام جهانی 2018 صعود کنــد و اکنون آنها به 
این فکر افتاده اند تا کی روش را جذب کنند. پیش 
از این فدراســیون آمریکا با کــی روش همکاری 
داشته و سرمربی تیم ملی ایران و دستیار سرالکس 

فرگوسن،لیگ MLS را طراحی کرده بود.

در حاشیه

پیشخوان

مهندس قرمزها رســما 
تعدیل شد، هفتاد و رفت!

 دو تیم »لیورپول« و »رئال مادرید« درشرایطی در شهر کیف به 
مصاف همدیگر رفتند که تیم رئال مادرید با پشت سر گذاشتن 
حریف های سرسخت تری به این مرحله رسید؛ اما نباید فراموش 
کرد که تیم لیورپول هم با شکست دادن قهرمان لیگ برتر 100 
امتیازی انگلیس یعنی »منچستر سیتی« و تیم ُرمی که بارسلونا 
را حذف کرده بود، به این مرحله فینال رسید. در شروع و ابتدای 
بازی، تیم لیورپول با پرس ســنگین از   دفاعی تیم رئال سعی بر 
این داشت که اجازه بازی ســازی به اسپک های خوب این تیم به 
خصوص »ایسکو« ندهد که تا قبل از مصدوم شدن »َصالح« کامال 

در کار خود موفق بود؛ اّما بعد از مصدوم شــدن »َصالح« شوک 
بزرگی به این تیم وارد شد و نتوانست تمرکز الزم را در انجام کار 

خود داشته باشد. 
به هر حال نیمه اول بازی با تساوی 0-0 به پایان رسید. در نیمه 
دوم، باز هم این لیورپول بود که ابتکار عمل را در دست گرفت و 
دو اشــتباه فاحش دروازه بان لیورپول باعث شــد آب سردی به 
پیکره این تیم ریخته شود؛ هر چند دقایقی بعد مهاجم لیورپول 
»مانه« کار را به تساوی کشــاند، از دقیقه 60 به بعد این نیمکت 
رئال مادرید بود که نتیجه بازی را تغییر داد چراکه بازیکن ذخیره 
رئال »گرت بیل« زمانی به بازی آمد که شرایط بازی تغییر کرد 
و این بازیکن توانست با یک گل اســتثنایی بازی را به نفع رئال 

تغییر دهد، در حالی که ســرمربی لیورپول »کلوپ« دستش در 
این مورد به خاطر مصدومیت چنــد بازیکن اصلی خود از جمله 
»چمبرلین« خالی بود، ســناریوی بازی زمانی تکمیل شــد که 
اشتباه فاحش دروازه بان لیورپول در ده دقیقه پایانی این اجازه را 
داد که »گرت بیل« بهترین بازیکن زمین و تعویض طالیی زیدان 
شود. رئال مادرید در حالی سیزدهمین قهرمانی خود و هتریک 
در قهرمانی اروپا را جشــن گرفت که در عین شایستگی باید به 
چاشنی شــانس این تیم در بازی های اروپایی نیز اشاره کرد، به 
هر حال تیمی که تجربه بیشتر و نیمکت قوی تری داشت قهرمان 

اروپا شد.
* کارشناس فوتبال

تجربه به کمک تیم »رئال مادرید« آمد؛ 
قهرمانی با چاشنی خوش شانسی

 »قاسم حدادی فر« کاپیتان  تیم »ذوب آهن« 
در فصل گذشته رقابت های  فوتبال لیگ برتر 
بار دیگر قراردادش را با این باشگاه تمدید 
کرد تا این بازیکن 35 ســاله که طی دوران 
فوتبالش هیــچ گاه پیراهن تیم ذوب آهن و 
شــهرش را با چیز دیگری عوض نکرد و در 
هر شرایطی یار و همراه باشگاهش بود، در 
فصل آینده نیز برای سبزپوشان اصفهانی 

به میدان برود.
حدادی فر را می توان نمونه کامل یک ذوب آهنی 
دانســت. ایــن بازیکن کــه متولد ســال 62 در 
بیمارستان ذوب آهن است، در همین باشگاه هم 
پله های ترقی را یکی پس از دیگری ســپری کرد 
و خود را به عنوان یکی از هافبک های بازی سازی 
که نقش کلیدی در تیمــش دارد، مطرح نمود؛ تا 
آنجا که روزنامه نگاران اصفهانی  لقب »الماس« را 
 به او دادند و از او به عنوان یک بازیکن خوش فکر 

نام بردند.
توانمندی های باالی حدادی فر ســبب شــد تا 
سبزپوشــان اصفهانی با تکیه بر همین توانمندی 
هافبک ایرانی خود، عملکرد خیره کننده ای  را در 
سال های اخیر از خود به نمایش بگذارند و خود را 
به عنوان یک تیم مدعی در فوتبال کشور معرفی 

کرده، تا نایب قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا  نیز 
پیش بروند.

 دوران درخشــان حدادی فر که از سال 2010 به 
اردوی تیم ملی فراخوانده شــد و توانست با جلب 
نظر مساعد »کارلوس کی روش« مسافر رقابت های 
جام جهانی 2014 برزیل شــود و در پایان لیگ 
چهاردهم در ســال 1394 به عنوان مرد ســال 
فوتبال ایران انتخاب شــد، ادامه نیافت و هافبک 
کلیدی ذوب آهــن، چندین بار بــا پارگی رباط 
صلیبی روبه رو شــد به طوری که گفته شد  او نیز 
مثل »محرم نویدکیا« دیگر ستاره فوتبالی اصفهان 
به مرحله خداحافظی از فوتبال نزدیک شده است 
ولی کاپیتان ذوب آهن توانست پس از ماه ها دوری 
به دوران اوج خود بر گــردد و حتی زننده تک گل 
این تیم در بازی سبزپوشان اصفهانی با استقالل 

تهران در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا باشد.
حدادی فر که توانسته بود در نیم فصل دوم فصل 
گذشته رقابت های فوتبال لیگ برتر، دوباره خود را 
به ترکیب ذوب آهن باز گرداند، بار دیگر قراردادش 
را با سبزپوشــان تمدید کرد تا بتواند در آخرین 
سال های حضورش درمستطیل سبز با این تیم به 
مقام قهرمانی در رقابت های لیگ برتر دست یابد.

کاپیتان ذوب آهن در فصل گذشته پس از تمدید 
قراردادش با اشاره به اینکه همیشه در ذوب آهن 
احساس راحتی کرده و دوست دارد دراین تیم به 

موفقیت های بیشتری دســت یابد، گفت: 
جای عنوان قهرمانــی لیگ برتر 

در ویتریــن افتخــارات او و 
باشــگاه ذوب آهن کم است 
و می خواهد امسال با تالش 
کادر فنی و سایر بازیکنان به 

این مهم دست یابد.
فصــل گذشــته، زمانی 
که حــدادی فــر دچار 
شــد،  مصدومیــت 
رســانه ها از خداحافظی 

وی با مستطیل سبز و خارج 
شدنش از لیســت تیم خبر دادند؛ اما 
با تمدید قــرارداد این بازیکن، یک بار 
دیگر ثابت شــد که مصدومیت، پایان 

کار در فوتبال نیست.

کاپیتان  مصدومیت 

را دور زد

 پیام تمدید قرارداد قاسم حدادی فر

جهانبخش شاه مهره کی روش در روسیه 
»علیرضا جهانبخش« که بی شــک بهترین لژیونر این فصــل ما در اروپا بود در آســتانه تجربه دومین 
جام جهانی اش قرار دارد. او که با شایستگی عنوان آقای گلی لیگ هلند را از آن خود کرد، در هر سه دیدار 
تیم ملی در جام جهانی 2014 برزیل به عنوان بازیکن ذخیره به میدان رفت. جهانبخش مقابل نیجریه 
12 دقیقه، در مصاف با آرژانتین ۷ دقیقه و در دیدار با بوســنی 2۷ دقیقه بازی کرد تا آمار 46 دقیقه ای 
را به نام خود ثبت کند. حاال بعد از گذشت چهار ســال، جهانبخش به یکی از بازیکنان با تجربه تیم ملی 
تبدیل شده و بی شک می تواند یکی از مهره های اصلی کی روش در هر سه دیدار باشد. شم باالی گلزنی، 
سرعت خوب در انتقال توپ از دفاع به حمله و دقت بی نظیر در ارسال پاس، او را به شاه مهره کی روش 

در روسیه تبدیل خواهد کرد.

امتیاز گسترش فوالد واگذار می شود
بعد از کش و قوس های فراوان، ســرانجام مالکیت باشــگاه تراکتورســازی به »محمدرضــا زنوزی« مالک 
گسترش فوالد و ماشین سازی واگذار شد. با خرید صد درصد ســهام تراکتور توسط زنوزی، حاال این مالک 
ثروتمند تصمیم گرفته همه توان و پتانسیل خود را روی باشــگاه اول تبریز بگذارد و به همین خاطر ماشین 

سازی و گسترش فوالد، واگذار خواهند شد.
با توجه به خرید امتیاز تراکتور توسط زنوزی، طبق قوانین دو باشگاه نمی توانند به صورت همزمان در لیگ برتر 
با یک منبع مالی مشخص حضور داشته باشند؛ به همین خاطر برای گسترش فوالد مشکالتی ایجاد خواهد 
شد. از این رو زنوزی تصمیم به فروش امتیاز گسترش فوالد گرفته تا مشکالت این چنینی به سراغ تیم نیاید و 

البته تمام تمرکز خود را روی تراکتورسازی بگذارد تا این تیم به روزهای خوب گذشته برگردد.

 فدراســیون 5 ستاره و 
حریفان نامرئی

سمیه مصور

محمدرضا حدادی فر*

مهدی پاشــازاده 1998، 
مجید حسینی 2018

 ایران 3- استرالیا صفر، 
نخســتین برد شــاگردان 
کوالوویچ در لیگ ملت های 
جهان، پرشــی باالتر از 

کانگوروها

بوستون بسکتبال
سلتیکس 
- کلیولند 

کاوالیرز

ساعت 
05:10

سایت 
آنتن

کره جنوبی فوتبال
 -

هندوراس
ساعت
15:30

شبکه 
ورزش

پرتغالفوتبال
 - 

تونس
ساعت
22:30

شبکه 
ورزش

ترکیهفوتبال
- 

 ایران
ساعت
22:45

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

دوشنبه 
7 خرداد

»حدادی« در مسابقات پرتاب 
دیسک آلمان سوم شد

»احســان حدادی« پرتابگر ارزنده دیسک کشورمان که در 
مسابقات پرتابی هاله آلمان شــرکت کرده بود، در رقابت با 
نامداران پرتاب دیســک جهان با ثبت رکورد 66.13 متر به 
عنوان سومی دست یافت.»تراوز اشــمایکل« از جاماییکا با 
رکورد 6۷.14 متر به عنوان نخست رسید و »دانیل استال« 
از سوئد نیز در جایگاه دوم ایستاد. حدادی در پرتاب نخست 
رکورد 6٥.84  متر را به ثبت رساند و در پرتاب دوم دیسک 
خود را به طــول 6٥.۷2 متر پرتاب  کرد. پرتاب ســوم او با 
خطا مواجه شد و پرتاب های پنجم و ششــم را به ترتیب با 

رکوردهای 66.04 و 66.13 متر ثبت کرد.

طالیی ترین ذخیره والیبال 
ایران

با نظر»کوالکوویچ« دربازی مقابل استرالیا، »مرتضی شریفی« 
به عنوان بازیکن ثابت جای »فرهاد قائمی« را در ترکیب تیم 
ملی والیبال گرفت. این جوان 19 ساله با اینکه در ست های 
اول و دوم کمی سردرگم بازی می کرد، اما در ست سوم قدرت 
خود را نشــان داد تا بدین ترتیب جواب اعتماد سرمربی را 
بدهد. جالب اینکه فرهاد قائمی به عنوان یک بازیکن باتجربه 
هر زمان به زمین رفت، با انگیزه باال بــازی کرد و امتیازات 
خوبی را نیز به دســت آورد. در واقع سرمربی تیم ملی اشاره 
می کرد که قائمی حتی روی نیمکت هم برای تیم ملی موثر 

بوده و می توان از او به عنوان یک ذخیره طالیی نام برد.

 طالیی: مصدومیت »یزدانی«
 جدی نیست

مربی ارشد تیم ملی کشتی آزاد درباره مصدومان احتمالی تیم 
ملی، همچنین وضعیت مصدومیت »حســن یزدانی« پس از 
آسیب دیدگی در انتخابی تیم ملی گفت: مصدومیت همیشه 
جزئی از کشتی بوده و هست. کشتی، رشته سخت و پرفشاری 
است و مصدومیت نیز در آن اجتناب ناپذیر است. خدا را شکر 
مصدوم جدی نداریم و حسن یزدانی هم با اقدامات کادر فنی و 
تیم پزشکی، وضعیت مناســبی دارد و مشکل خاصی احساس 
نمی شــود. وی درباره نظر برخی از کارشناسان مبنی بر اینکه 
کشتی آزاد با کمبود کشتی گیر شش دانگ روبه رو شده گفت: 
همیشه بعد از رقابت های المپیک این موارد وجود داشته است.

پله، ســتاره فوتبال برزیل بــا وجود اینکه 
به تازگی با بیماری دست و پنجه نرم کرده 
است و شرایط جسمانی خوبی ندارد، با مجوز 
پزشــکان می تواند برای دیدن جام جهانی 
2018 به روســیه ســفر کند. پله ۷۷ ساله 
در ماه های اخیر تحت درمان با فیزیوتراپی 
قرار گرفت تا مشکالت مربوط به کمر و لگن 
او حل شود. او در ماه های اخیر با مشکالت 
جســمانی دســت و پنجه نرم کرده است. 
مشاور شــخصی او می گوید: پله، هنوز درد 

دارد اما بهبودی زیادی حاصل شده است.

جام جهانی

مجوز پزشکان به »پله« برای 
سفر به جام جهانی روسیه
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اصفهان پایلوت طرح غربالگری اوتیسم شد
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

ذره بین

شورا

چهره شبکه حمل و نقل عمومی شهر 
عوض می شود؛

 سه خط مترو، سه خط تراموا 
BRT و ۱۲ خط

علیرضا صلواتی، معاون حمــل ونقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر 
بیش از ۸۵ درصد خودروهای شخصی در حال 
تردد شهر اصفهان تک سرنشین هستند،اظهار 
کرد: اتفاقی که می افتد این است که هر روز شاهد 
افزایش تعداد خودروها هســتیم، ضمن اینکه  
خودرویی از رده خارج نمی شود و هر روز کالف 

ترافیک پیچیده تر و سردرگم تر می شود.
وی ادامــه داد: تاکنون۱۰۰ خیابان در شــهر 
اصفهان احداث شــده که این به عنوان عرضه 
زیرساخت ها محسوب می شود و از دو سال اخیر 
شبکه خیابان ها گسترش پیدا نکرده؛ چرا که کل 
شبکه معابر بر اساس طرح تفصیلی شکل گرفته 
اســت. معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان تصریح کــرد: با توجه بــه ارزان بودن 
قیمت سوخت نسبت به سایر هزینه های زندگی 
همچنین یکپارچه و قوی نبــودن حمل ونقل 
عمومی شهر، شهروندان هر روز تمایل بیشتری 
به استفاده از خودروهای شخصی پیدا می کنند و 
پیرو آن ترافیک خیابان ها در تمام ساعات شبانه 

روز سنگین تر می شود.
صلواتی با تاکید بر اینکه اصفهان به یک شبکه 
یکپارچه حمل ونقل عمومی بهینه و مطمئن نیاز 
دارد، اظهار کرد: این شبکه، سه خط مترو است 
که خط اول آن تا تابستان کامل می شود، خط 
دو آغاز شده و کارهای مطالعاتی خط سوم نیز 
در حال اتمام است. معاون حمل ونقل و ترافیک 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکه در مطالعات 
جامع حمل و نقل اصفهان ســه خط مترو، سه 
خط تراموا و ۱۲ خط BRT پیش بینی شده است، 
تصریح کرد: طراحی شبکه حمل ونقل عمومی 
شــهر اصفهان به گونه ای انجام شــده که هر 
شهروند با ۴۰۰ متر پیاده روی به اولین ایستگاه 
حمل ونقل عمومی شهر دسترسی پیدا کند. وی 
ادامه داد: از ۱۲ خط BRT پیش بینی شده برای 
شهر اصفهان تاکنون سه خط راه اندازی شده که 

تا سال ۱۴۰۰ باید به ۱۲ خط برسد.

با رای شورای شهر اصفهان؛
مرکز پیشگیری و توانمندسازی 

زنان احداث می شود
با توجه به ضرورت رســیدگی به زنان آسیب 
دیده، اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان به 
احداث »مرکز پیشگیری و توانمندسازی زنان 

در اصفهان« رای دادند.
مسعود مهدویان فر، کارشناس حوزه معاونت 
اجتماعی شهرداری اصفهان با بیان اینکه یکی 
از آسیب های شهر اصفهان بی خانمانی برخی از 
زنان است، اظهار کرد: آمار دقیقی از تعداد این 
افراد در شهر اصفهان وجود ندارد؛ اما الزم است 
قبل از آنکه با آسیب های گسترده آن در جامعه 
روبه رو شــویم بر اســاس قانون برنامه ششم 
توسعه چاره اندیشی کنیم که بازدیدهایی در 
ارتباط با این موضوع از تبریز و تهران و بررسی 

نمونه های بین المللی آن انجام گرفت.
وی ادامــه داد: تاکید شــهرداری اصفهان بر 
پیشــگیری اولیه در ارتباط با این مسائل است 
که البته ســازمان های مردم نهــادی در این 
حوزه ها فعالیت دارند و نیازی به ورود مستقیم 
مدیریت شهری نیســت و می توان از ظرفیت 
این نهادها استفاده کرد. این کارشناس مسائل 
اجتماعی تاکید کرد:  متولی اصلی رســیدگی 
بــه آســیب های اجتماعی بهزیســتی بوده و 
شــهرداری تنها کمک کننده است و در حال 
حاضر تنها به تاسیس یک مرکز در این حوزه ها 

نیاز داریم.
فریده روشــن، رییس کمیســیون فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شــورای اســالمی شهر 
اصفهان هــم فقر و عــدم توانمندســازی را 
مهم ترین مشــکلی دانســت که در ارتباط با 
زنان آســیب دیده وجود دارد و گفت: در مرکز 
پیشــگیری و توانمندســازی زنان شهر قصد 
داریم کارآفرینی زنان را مدنظر قرار دهیم که 
البته شهرداری نقش تسهیل گری را داشته و 
موسســات خیریه و مردم نهاد، عهده دار این 

موضوع می شوند.
کوروش محمدی، عضو شــورای اسالمی شهر 
اصفهان نیز در این جلســه علنــی گفت: روند 
رسیدگی به آســیب های اجتماعی تنها هدر 
رفت اعتبارات بوده زیــرا اقدامات هدفمند در 
دستور کار نبوده است و امیدواریم با راه اندازی 
این مرکز هدفمندی خوبــی در این عرصه به 
وجود آید. الیحه پیشــگیری و توانمندسازی 
زنان شهر اصفهان با ۱۲ رای موافق به تصویب 

شورای اسالمی شهر اصفهان رسید.

 کمک به خانواده زندانیان
 در ویژه  برنامه »نسیم مهربانی«

معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری 
اصفهان از برگزاری ویژه برنامه »نسیم مهربانی« به 
مدت ۲۷ شب خبر داد و گفت: این برنامه با هدف 
ترویج اقدامات خیرخواهانــه و کمک به خانواده 
زندانیان جرایم غیرعمد در حال برگزاری اســت. 
مرتضی رشــیدی اظهارکرد: ویژه برنامه »نسیم 
مهربانی« یک برنامه مشارکتی با همکاری سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان، 
سازمان زندان ها و انجمن حمایت از زندانیان است 
که از روز چهارم ماه مبارک رمضان آغاز شــده و 
تا عید ســعید فطر نیز ادامه خواهد داشت.وی با 
بیان اینکه در این ویژه برنامه شــاد که هر شب از 
ساعت ۹ تا ۱۱ شب با حضور هنرمندان در باغ نور 
برگزار می شــود، ورود برای عموم شهروندان آزاد 
است، افزود: برنامه به گونه ای طراحی شده که در 
ایام خاص ماه مبارک رمضــان به ویژه لیالی قدر، 
حرمت این ایام نگه داشته و بعد معنوی قالب شود. 
معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری 
اصفهان با اشــاره به ویژه برنامه نسیم مهربانی در 
شب میالد حضرت امام حسن مجتبی)ع( و عید 
سعید فطر گفت: در حال حاضر ویژه برنامه »یک 
شهر ضیافت« هر شب به صورت زنده از شبکه پنج 
سیمای مرکز اصفهان برای آزادی زندانیان جرایم 
غیر عمد پخش می شود، اما »نسیم مهربانی« در 
تکمیل آن برنامه برای حمایت از خانواده زندانیان 
برنامه ریزی شده و تاکنون با استقبال گسترده مردم 

همراه بوده است.

ورودی»تشریفات« سامان 
می یابد

مدیر معمــاری و طراحی معاونت شهرســازی 
و معمــاری شــهرداری اصفهان گفــت: طرح 
ساماندهی ورودی تشریفات ) فرودگاه( در سال 
جاری با هزینه ای بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال انجام 
می شود. مسعود کریمیان با بیان اینکه پیشینه 
تاریخی شــهر اصفهان بر باغ راه، بــازار و میدان 
استوار است، اظهار کرد: چهارباغ که در کل جهان 
به شکل باغ راه معروف است، یکی از امتدادهای 
با ارزش تاریخی شهر اصفهان محسوب می شود.

وی افزود: طرح چهار باغ کــه معروفیت جهانی 
دارد از سوی شــیخ بهایی در دوران صفویه تهیه 
شــد که به صورت یک مسیر قدرتمند حدفاصل 
دولت خانه صفویه تا رودخانه و پس از آن تا کوه 

صفه ادامه داشت.  

۳۰۰ تابلوی تبلیغات شهری 
برای»وضعیت قرمز آب« 

۳۰۰ تابلوی تبلیغات شهری در مناطق ۱۵ گانه 
اصفهان به موضوع آب اختصاص یافته و بحران کم 

آبی را به شهروندان گوشزد می کند.
اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با همکاری 
شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان به ارائه 
طرح هــای تبلیغات شــهری با موضــوع » آب« 
پرداخته است.صرفه جویی ۹۰ لیتری آب با کاهش 
پنج دقیقه ای زمان استحمام، کمبود ذخیره پشت 
ســد زاینده رود، استفاده از شــیرهای اهرمی به 
منظور کاهش ۴۰ درصدی آب، عدم استفاده از آب 
شرب برای شستن خودرو، حیاط، معابر و ساخت 
و ساز از جمله مواردی است که در این تبلیغات به 
شهروندان گوشزد می شــود تا با مشارکت آنان با 
بحران کم آبی مقابله شود. این طرح ها در سایت 
www.esfahanfarhang.ir قابل دانلود است.

پانزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت با حضور 
مسئوالن اســتانی در نمایشگاه بین المللی 

اصفهان برگزار شد.
اســتاندار اصفهان در این مراسم اظهار کرد: قرآن، 
کتابی هدایتگر است که این ویژگی بسیار ارزشمند 
از همان ابتدا تفکیک خوبی از بدی و حالل از حرام 

را در خود داشته و دارد.
محسن مهرعلیزاده با بیان اینکه قر آن مکتب افتخار 
آمیزی برای هدایت انسان در این دنیای مادی است 
گفت: ما باید بتوانیم پرچمداران قرآن باشیم و در 

جهت توسعه مکتب الهی حرکت کنیم.
وی همچنین تصریح کرد: هیچ مکتبی نمی تواند 
در مقابل مکتب قرآن این همه زیبایی های خلقت 
را با ظرافت به انسان نشان دهد و یکی از معجزات 
قرآن شناخت انســان به عنوان اشرف مخلوقات با 
تمام جزئیات است. به همین دلیل است که ما ادعا 

داریم، قرآن کتاب زندگی است.
مهرعلیزاده قرار دادن کتاب قرآن در جهت راهنمای 
عمل در ابعاد مختلف را باعــث پیروزی جمهوری 
اسالمی  دانست و گفت:  اقتدار و سربلندی جمهوری 
اسالمی ایران در سایه توسل به قرآن و عترت صورت 

گرفته است.
شــهردار اصفهان نیز در ادامه این مراسم، اصفهان 
را در همه عرصه ها الگو دانســت وگفت: اصفهان 
در دوران دفاع مقدس با تقدیم شهدا و افراد جانباز 

و  ایثارگری های بســیار 
در دفاع از ایــران درنگ 
نکرد. پس  علت این همه 
رشادت ها و جان فشانی 
هــا، همیــن آموزه های 
دینــی بوده و امــروز هم 
باید بتوانیم بــه آنچه که 
می گوییم و مــی خوانیم 

با تمام وجود عمل کنیم.
قدرت ا... نوروزی در تشریح خدمتگزاری مسئوالن 
به جامعه و مردم عنوان کرد: بایــد با تکیه بر آیات 

قرآن، مسیر خدمتگزاری 
را ادامه دهیــم و هدف از 
برگزاری این نمایشگاه این 
اســت که عبرت بگیریم، 
هوشیار شــویم و به آیات 
الهــی عمل کنیــم. پس 
امیدوارم ایــن مهم موثر 
واقع شود و ما رفتار،کردار 

و اندیشه خوب داشته باشیم. 
حجت االســالم انصاری، مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
استان هم در ادامه این مراســم پیام رییس حوزه 

علمیه اصفهان را قرائت کرد. بخشی از این  پیام به 
این شرح است:» نمایشگاه قرآن و عترت به برکت 
ماه مبارک رمضان ، ماه نزول قرآن برگزار می شود و 
چارچوب ارتباط با قرآن مقدمه ای برای عمل به این 
کتاب انسان ساز است تا از این طریق تکامل انسان 

در همه ابعاد زندگی کامل شود«.
مدیر کل اوقــاف و امور خیریه اســتان نیز به ایراد 
ســخن پرداخت و با ابراز خرسندی گفت: اصفهان 
برای کل کشور الگو به شــمار می رود. سال آینده 
اصفهان میزبان مسابقات کشوری قرآن مجید است 
که رییس این برگزاری استاندار اصفهان خواهد بود.

یارمحمدیان، رییس شــرکت نمایشگاه های بین 
المللی اصفهان هم در این مراســم از حضور فعال 
اصفهــان در عرصه هــای اقتصــادی و فرهنگی و 
اجتماعی سخن گفت و افزود: نمایشگاه بین المللی 
اصفهان، سال گذشــته و امســال موفق شد وارد 
عرصه های فرهنگی و اجتماعی شــود و به برکت 
این نمایشگاه امیدواریم پروژه نمایشگاه جدید که 
تاکنــون عملیات اجرایی آن ۴۰ درصد پیشــرفت 
فیزیکی داشته است، به پایان برســد و مورد بهره 
برداری قــرار گیرد؛زیــرا در این نمایشــگاه فعلی 
فضای مفید ۳۵۰۰ مترمربع است که در مقایسه با 

نمایشگاه تهران و مشهد بسیار محدود است.
گفتنی اســت؛ پانزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت 
اصفهان از ۵ الی ۱۱ خرداد ۹۷ در محل نمایشگاه 
های بین المللی واقع در پل شهرستان برای بازدید 

عالقه مندان دایر است.

خدمتگزاری را با تکیه بر آیات قرآن ادامه دهیم

 معاون امور توانبخشی بهزیستی استان اصفهان گفت: با همکاری 
۳ دســتگاه وزارت رفاه، وزارت بهداشت و ســازمان بهزیستی، 

اصفهان پایلوت طرح غربالگری اوتیسم شد.
سید اصغر فیاض با بیان اینکه از ســال ۸۰ سازمان بهزیستی در 
خصوص رســیدگی به بیماران اوتیســم آغاز به کار کرده است، 
اظهار کرد: از ایــن رو همزمان با آغاز فعالیت بهزیســتی در این 

عرصه برای نخســتین بار مرکز توانبخشــی کودکان اوتیسم در 
اصفهان راه اندازی شد.

وی با بیان اینکه راه اندازی دو مرکز جدید توانبخشــی کودکان 
اوتیســم نیز در دستور کار مسئوالن بهزیســتی استان اصفهان 
است، تصریح کرد: این استان در حال حاضر دارای ۱۰ مرکز فعال 
نگهداری و توانبخشی کودکان اوتیسم است که تعداد این مراکز 

در تهران ۸ و در خراسان رضوی هم ۷ مرکز است.
معاون توانبخشی بهزیستی استان اصفهان با اشاره به مذاکرات 
وزارت بهداشــت، وزارت رفاه و بهزیستی کشور، تصریح کرد: در 
نهایت پیگیری هایی در اصفهان صورت گرفت که قرار شد در بحث 
غربالگری اوتیسم این ۳ دستگاه با هم همکاری کنند.  رویکرد این 

طرح انجام غربالگری از کل کودکان زیر ۳ سال است. 

 معاون امور توانبخشی بهزیستی استان:
اصفهان پایلوت طرح غربالگری اوتیسم شد

  شهردار اصفهان در پانزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت:  

استاد دانشــکده مهندسی عمران دانشــگاه صنعتی 
اصفهان با بیــان اینکه مــردم آمادگــی روانی برای 
جیره بندی آب شرب و بهداشتی را ندارند، گفت: شبکه 
آبرسانی اصفهان برای شــرایط بحرانی آماده نشده تا 
بتواند به طور یکنواخت کمبــود آب را مدیریت کند، 
بلکه این سیستم برای شــرایط عادی طراحی و برنامه 

ریزی شده است.
حمیدرضا صفــوی ، در خصوص شــرایط بحرانی آب 
اصفهان و اعتقاد مردم مبنــی بر اینکه جیره بندی آب 
بدون اطالع رسانی مدیریت اســتان آغاز شده است، 
اظهار کرد: جیره بندی تعریــف و قوانین خاص خود را 
دارد و به معنای زمان بندی قطع جریان آب با اعالم قبلی 

و به صورت ناحیه بندی بوده و همچنین برداشت آب با 
حجم مشخص است.

وی با اشــاره به شــرایط آبــی اصفهان و شــهرهای 
زیرمجموعه تصفیه خانه باباشیخ علی، گفت: با توجه به 
کاهش ورودی آب به تصفیه خانه باباشیخ علی، شبکه 
آبرســانی به اصفهان بزرگ دچار مشکل شده؛ چرا که 
شبکه به گونه ای است که اگر از برخی بخش های شبکه 
برداشت زیادی شود، بقیه شــبکه دچار افت فشار می 

شود. استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی 
اصفهان با بیان اینکه شبکه آبرسانی به گونه ای نیست که 
بتواند توزیع یکنواخت کمبود آب را در کل شبکه انجام 
دهد، افزود: اغلب مشترکانی که دارای مخزن آب و پمپ 
هستند مشکلی در برداشت از شبکه آبرسانی ندارند، چرا 
که آب مورد نیاز خود را در شب ذخیره و در روز استفاده 
می کنند و تنها مشــکل مربوط به واحدهایی است که 

مجهز به سیستم و مخزن ذخیره آب و پمپ نیستند.

وی تاکید کرد: این اتفاقات به دلیل این است که شبکه 
آبرسانی اصفهان برای شرایط بحرانی آماده نشده است 
که بتواند به طــور یکنواخت کمبــود آب را مدیریت 
کند، بلکه این سیستم برای شــرایط عادی تامین آب 
طراحی و مدیریت آن برنامه ریزی شــده است. وی با 
 تاکید بر ضرورت اطالع رسانی به مردم از سازمان ها و
 ارگان های ذی ربط در سطح استان نسبت به افت فشار و 
قطعی های مقطعی آب در مناطق مختلف، تصریح کرد: 
مدیریت آب شبکه، مانور شبکه و ... جزو مسئولیت های 
شرکت آب و فاضالب است؛ اما در برخی قسمت های 
شــهر مردم هنوز بحران آب اصفهان را باور نکرده اند و 

همانند گذشته آب را مصرف می کنند.

یک کارشناس ارشد شهرسازی با بیان اینکه برای 
زیباسازی شهر بیشتر باید از منظرهای مصنوعی 
استفاده شود تا منظرهای طبیعی، گفت: با توجه 
به معضل کم آبی که اکنون با آن روبه رو هستیم، 
تمام طرح های زیباسازی که اســاس آن بر پایه 
درختکاری و سبزراه هاست، به طور حتم به شکست 
می انجامد. امین همدانی اظهار کرد: شهر اصفهان 
زمانی بر پایه تفکر و دیدگاه »باغ شهر« پایه ریزی 
شده؛ اما اکنون با توجه به مسائل زیست محیطی که 
با آن روبه رو هستیم باید دیدگاه مان را تغییر دهیم 
و به سمت طرح هایی همگام با حفظ محیط زیست 
پیش برویم.وی با تاکید بر اینکه برای زیباســازی 
شهر بیشتر باید از منظرهای مصنوعی استفاده شود 
تا منظرهای طبیعی، تصریح کرد: اگر از المان های 

شهری و شاخص هایی که بیان کننده هویت شهر 
اصفهان باشد استفاده کنیم، تاثیر گذاری بیشتری 
دارد تا اینکه بخواهیم به مســائل زیست محیطی 
و ایجاد باغ راه ها بپردازیم. این کارشــناس ارشد 
شهرســازی افزود: با توجه به معضل کم آبی که 
اکنون با آن روبه رو هســتیم، تمام طرح هایی که 
اســاس آن بر پایه درختکاری و ســبزراه هاست، 
به طور حتم به شکســت می انجامد مگر اینکه از 
درختانی استفاده کنیم که کمتر نیاز به آب دارند و 

در برابر خشکسالی مقاوم تر هستند.
همدانی تاکید کرد:  در حال حاضر از وجود زاینده 
رود بهره ای نداریم، پس الزم است با ایجاد برندهای 
جدید و نمادسازی خاطره انگیز، المان هایی ایجاد 

کنیم که در ذهن مردم ماندگار باشد. 

یک کارشناس ارشد شهرسازی:

طرح سبزراه ها شکست می خورد

رییس اداره طراحی شــهری و مدیر سیما و منظر 
شــهری شــهرداری اصفهان گفت: ســال جاری 
اختیارات سیما و منظر مناطق ۱۵ گانه و مسئولیت 
ناظران پروژه های نماسازی را افزایش می دهیم و با 
هماهنگی نظام مهندسی، ناظران را تشویق به دقت 
بیشــتر خواهیم کردتا نمای ساختمان ها مطابق با 
طرح های مصوب اجرا شــود.محمد عقیلی با بیان 
اینکه درخصوص نمای ساختمان ها طرح و برنامه 
جدیدی در نظر گرفته شده اســت، افزود: سالیق 
کارفرمایان متنوع شــده در حالــی که طرح های 
باالدســتی تنوع مصالح و رنگ و لعــاب زیاد روی 
ســاختمان ها را نمی پذیرد. وی ادامــه داد: اینکه 
کارفرمایان ســالیق مختلفی دارند، مســئولیت 
طراحان معمــار را دوچندان می کنــد، زیرا از یک 

سو باید طرحی تهیه کنند که به طرح های مصوب 
پاسخ دهد و از سوی دیگر نظر کارفرمایان را جلب 
کند. وی خط قرمز نمای ســاختمان ها را توجه به 
هویت شــهری دانســت و اظهارکرد: باید آرامشی 
در نمای ســاختمان های مسکونی که متن شهر به 
شمار می روند، وجود داشــته باشد و از سوی دیگر 
هم نشینی ساختمان ها مهم اســت. عقیلی با بیان 
اینکه استفاده از شیشه رفلکس، رنگ های جلف و 
رنگ مشکی در نمای ســاختمان های شهر ممنوع 
است، تاکید کرد: خط ســبز اداره طراحی شهری و 
مدیر سیما و منظر شهری شهرداری اصفهان استفاده 
از رنگ آجر سنتی، رنگ کرم و بژ که از دیر باز چشم 
ما به دیدن آنها عادت کرده، همچنین یکپارچگی و 

آرامش دادن نما به شهر است.

رییس اداره طراحی شهری و مدیر سیما و منظر شهری شهرداری اصفهان از بخشنامه 
جدید درخصوص نمای ساختمان های شهری خبر داد:

شیشه رفلکس، رنگ جلف و مشکی ممنوع!

سال آینده اصفهان میزبان 
مسابقات کشوری قرآن مجید 
است که رییس این برگزاری 
استاندار اصفهان خواهد بود

اعظم محمدی

استاد دانشگاه صنعتی:
 مردم اصفهان آمادگی روانی برای جیره بندی 

آب شرب را ندارند

بازدید مدیر روابط عمومی سپاه صاحب الزمان)عج( 
استان اصفهان از روزنامه زاینده رود

روح ا... حکیمی فر، مدیرروابط عمومی سپاه صاحب الزمان )عج( به همراه 
»ترکی« از اعضای روابط عمومی سپاه از روزنامه زاینده رود بازدید کردند. 
در این دیدار دوستانه، حکیمی فر ضمن تقدیراز روزنامه »زاینده رود« 
در زمینه پوشش خبری برنامه های سپاه صاحب الزمان)عج( ، همراهی 
رسانه ها با سپاه را گامی موثر جهت بازتاب برنامه ها و اقدامات این نهاد 
انقالبی و وفادار به ارزش های نظام دانست و بر لزوم افزایش تعامل میان 

سپاه و بسیج و رسانه ها تاکید کرد.  

قاب روز
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   پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله و سلم(:
   نیك ايمان ترين مردمان کسی است که خوش 
اخالق ترين آنها و با خانواده اش مهربان باشد و 

من، مهربان ترين شما با خانواده ام. هستم.
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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

Z A Y A N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
دوشنبه 7 خرداد 1397 | 12 رمضان 1439

شماره 2428 | 12 صفحه  قیمت: 1000 تومان

No.2428 | May 28. 2018 |12 Pages

Society.Cultural  Newspaper 

@zayanderoudonline
چاپخانه: آينده

ابتدای جاده حبیب آباد- روبه روی شهرک امام حسین )ع(
29

12

جدول شماره  2428

افقی:
1-  از مربیان اســبق و نامدار تیم آث میالن- گاز 

موجود در سطح خورشید
2- سخن چین ، بدگو- تفریق- روبه رو شدن

3- سوغات شهر مراغه- ســاختن بعضی از پیرایه 
های داخل منزل با اوست- یار قفل

4- سازمان جاسوســی -  تیره ای از عرب- فریاد 
بلند- نوعی خواهر و برادر

5- کاله فرنگی- کشتی کوچک- عاقل و فهمیده
6- نیکوکاران- زمین مسابقه- نت سوم

7- قلعه و حصار- ضربه فنی در بوکس- صدمه
8- شهری در استان کرمانشاه- قبر- مثل و مانند

9- خدای من- بررسی پزشــک روی بدن بیمار- 
پرنده ای با پاهای بلند

10- ضمیر همیشــه غایب- شــهری در اســتان 
کردستان- رغبت ها و خواسته ها

11- بازیچه کودکانه- ســالحش چماغی نقره ای 
رنگ است- خون

12- رشد کردن- شماره بین المللی کتاب- ضمیر 

وزنی- خمیازه
13- دل عارف- رشته پهن- سفره رنگین کن

14- پایتخت بحرین- عرصه بوکس- آماده و فراهم
15- پایتخت ویتنام- کنار گذاشتن دین از صحنه 

زندگی
عمودی:

1- جامه ها- چهارمین مثنوی خمسه که نظامی 
آن را به نظم کشــیده و آن را »هفــت گنبد« نام 

نهاده است
2- تیراندازی- گالبی- مرغ سخنگو

3- رسم مغولی- نوعی کفش پاشــنه دار- کشور 

فالسفه
4- خوشگل ترکی- منســوب به نبی- می برند تا 

خبردارشوند- مخفف هم او
5- از وســایل نقلیه عمومی- نشــان دادن- تکیه 

کالم چوپان
6- ناخن چهارپا- واحد پول چین- سرنامه

7- مارک برچسب- علفزار- بازار سهام
8- آواز بلبل- محله و برزن- دانه دانه

9- اســب بارکش- مکتب ادبی هنر برای هنر در 
فرانسه- نوعی ماشین کوچک

10- ازوســایل ارتباط جمعی- مرد بخشــنده- 
مخلوطی از آب و خاک

11- غم- گوشت کبابی- از انبیا
12- کابوی خوش شانس- یادداشت- اندوه- حکم 

و دستور
13- شهر و بندری در اوکراین- جلوی مو- خدایی
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خدايا ما را حافظ اسرار ديگران قرار بده
یکی از صفات زیبای خداوند متعال، نگه داشــــتن رازهای 
بندگان است؛ اسراری که اگر فاش شــود ممکن است محبت 
انسان ها نسبت به هم از بین برود و دیگراعتمادی وجود نداشته 
باشد. خدای متعال همه عیوب و گناهان کوچک و بزرگ ما را 
میپوشاند تا آبروی ما میان سایر بندگانش حفظ شود. آنچه 
در دعای دوازدهمین روز از ماه خدا بیان شــده، دقیقا همین 
است؛ یعنی ازخدا بخواهیم ما را در زمره افرادی قرار دهد که 
با حفظ اسرار دیگران پرده پوشی کنیم و رازهای نهان و آشکار 

مردم را بر همدیگر فاش نکنیم.
امروز از خــدا میخواهیم، صفــت زیبای پرده پوشــی را در 
وجودمان توسعه دهد تا آن قدر ظرفیت داشته باشیم که اگر 
رازی را از کسی میدانیم، در هر شرایطی آن را از دیگران حفظ 
کنیم؛ اگر بدی دیگران برای ما مسجل شده، آن را برای سایر 
بندگان خدا تشریح نکنیم و خوبیهای دیگران را منتشر کنیم. 
در دعای امروز، از خدای متعال توسعه عفت و حیا میخواهیم 
تا در هر شــــرایطی خودمان را از گنــاه و آلودگی دور نگاه 
داریم. خدا را در همه جا ناظر بر اعمال خویش بدانیم. یکی از 
صفات زیبای اولیای خدا قناعت و میانه روی در زندگی است؛ 
در دعای امروز از خدا میخواهیم مــا را در زمره افرادی قرار 
دهد که به زندگی خود قانع هستند،زیاده خواهی نمیکنند تا 
خدای ناکرده دست شان پیش دیگران دراز نشود. قناعت و کم 
خواستن، بزرگ ترین گنج است؛ گنجی که با حفظ تعادل در 
دخل وخرج زندگی حاصل میشود. افراد قانع هرگز داشته های 
خود را از دست نمیدهند، نگران قرض و طلب های معمول که 
این روزها بین همه ما مردم رایج شده، نیستند. فراموش نکنیم 
که زیاده خواهی مقدمه گرفتاریهای آینده اســت و کسانی 
که با داشــتن درآمد کم، مرتکب کارهای پرهزینه میشوند، 
درحقیقت خودشان تیشــــه به ریشه زندگیشان میزنند؛ 
زیرا دور از عاقبت اندیشی عمل میکنند ودچار خسارت های 

مختلف خواهند شد.

حجت االسالم والمسلمين دكتر ناصر رفيعی

شرح دعای دوازدهمين روز ماه مبارك رمضان

97/03/07 تاریخ   
اذان صبح       04:21:34  
طلوع آفتاب   05:57:53

13:00:35 اذان ظهر    
20:03:33 غروب آفتاب  
20:23:15 اذان مغرب    
نيمه شب شرعی   00:12:34

معرفی کتاب

کتاب »شهر خدا، رمضان و رازهای روزه داری« اثر »علیرضاپناهیان«، 
صرفا یک کتاب درباره آداب ماه مبارک رمضان نیست، بلکه به تناسب 
رازهای این ماه به برخی پرسش های کلیدی جوانان پاسخ می دهد 
و عمال دوره ای مختصر از مباحث معنوی و اخالقی را ارائه می کند: 
دستورات دینی چگونه موجب رشد روحی و معنوی ما می شوند؟ 
عمل چگونه و با چــه مکانیزمی بر عالیق و اندیشــه های ما تاثیر 
می گذارد؟ چرا در دینداری همیشه مجبوریم با امیال طبیعی خود 
مبارزه کنیم؟ در بخشی از این کتاب آمده است: » ضیافت و میهمانی 
دادن، برای این  است که ما احساس غریبی نکرده و از صاحب خانه 
فرار نکنیم و کمی در کنار او قرار بیابیم. خدا هرچه ایستاد و صبر کرد 
که ما در طول سال، خود به سمت او بیاییم، نیامدیم؛ پس او خود ما 
را میهمان کرد که این انس ایجاد شود و وحشت زدایی تحقق پیدا 
کند، تا در آینده بلکه این خاطره خوش ما را به سوی  او بازگرداندو ما 

را برای تکرار یک تجربه شیرین به مراجعت بکشاند«.

»ماه رمضان«  همراه با گردشگران  خارجی نصف جهان

ترتیل خوانی در امامزاده ابراهیم)ع( اصفهانشهر خدا، رمضان و راز های روزه داری
مراسم ترتیل خوانی قرآن کریم به مناسبت ماه مبارک رمضان هر روز در حرم مطهر امامزاده ابراهیم)ع( اصفهان با حضور 

گسترده اقشار مختلف مردم برگزار می شود.

افطاری بهشتی 
یکی از راه های تحکیم ارتباط الهی در دوران اسارت،  بحث نماز 
و روزه بود. بچه هایی که با ما در اردوگاه 12 و 18 بودند تقریبا ماه 
رجب و  شعبان را در استقبال از ماه رمضان روزه می گرفتند؛ هر 
چند روزه گرفتن و نماز خواندن حتی به صورت فرادا جرم بود.  
روزه گرفتن جرم سنگین تری نسبت به نماز  بود بچه ها غذای 
ظهر را می گرفتند و در یک پالستیک می ریختند چهار گوشه 
آن را جمع کرده و گره می زدند سپس این غذا را در زیر پیراهن 
خود پنهان می کردند و افطار میل می نمودند. اگر موقع تفتیش از 
کسی غذا می گرفتند او را شکنجه می دادند.  آن غذای سرد ظهر 
با غذای مختصری که احیانا در شب می دادند را بچه ها به عنوان 
افطار می خوردند و تا افطار بعد به همین ترتیب می گذشــت. 
خدا شاهد است حاال که  20 سال از اســارت می گذرد، هنگام 
ماه مبارک رمضان همه نــوع خوراکی با بهتریــن کیفیت در 
سفره هایمان یافت می شود ولی لذت افطار دوران اسارت را ندارد. 
به نظر من آن غذا، غذای بهشتی بود و ما هنگام افطار حضور خدا 
را احساس می کردیم. دعای افطار با حال و هوای معنوی توسط 
بچه ها قرائت می شد، هر چند پس از صرف افطاری تا افطار بعد 
هیچ خبری از خوراکی نبود ولی خیلی برای مان لذت بخش بود.

رمضان درجبهه ها

ماه رمضان با تمام خير و بركتش فرا رسيده است؛ اما 
شاید گرمی هوا و روزهای طوالنی آن، این ماه را سخت  
كرده باشد. ســال ها پيش در این سرزمين جوانانی 
بودند كه بسيار سخت تر از ما برای اجرای امر خداوند 
قيام كردند و نه تنها بی هيچ شــکایتی بلکه در اوج 
لذت در نمایش مباهات معشوق درخشيدند. مردانی 
كه گرمی هوا، آتش گلوله دشمن، كمی غذا، روزهای 
سخت اســارت و... آنان را از اجرای فرمان الهی باز 
نمی داشت. با خاطرات شان همراه می شویم بدان اميد 

كه در لذت خلوص شان شریک مان كنند.

بعد از اینکه برایــش توضیــح دادم اختالف بین 
شیعه و سنی آن چیزی نیســت که  در رسانه های 
غربی گفته می شود، دوباره پرسید: پس دلیل این 
درگیري ها چیســت؟ مگرکســانی که این کار را 
مي کنند به خاطر شیعه بودن شما نیست؟ اختالف 
شما برسر چیست؟ در پاســخ این پرسش گفتم: 
نخستین دلیل جهل و دومین دلیل، سوءاستفاده 
کردن صاحبان قــدرت از جهل مردم اســت. ما 
نمي توانیم بگوییم همه باید یک گونه فکر کنند یا 
یک فرهنگ، سنت و زبان داشته باشند؛ چون بسیار 

مشکل است و لزومي ندارد همه یک فرهنگ، یک 
زبان و یک دین داشته باشــند. انسان با وجود این 
اختالفات است که پیشــرفت مي کند.  شاید شما 
با من موافق باشید که در همه جاي دنیا بین همه 
اقشار، ادیان، مذاهب و مکاتب، انسان های جاهل 
و تند را مي توان یافت که به حقوق دیگران احترام 
نمي گذارند. مثال کمتر از یکصد ســال پیش بین 
مسیحیان درگیري هاي خشــونت باري به وجود 
آمد و بسیاري در آن کشته شدند.  آیا مي توان گفت 
مسیحیت دین خشونت است یا مسیحیان وحشي 
هستند؟ خیر! دلیل، چیز دیگري است؛   همانطور 
که گفتم، در درجه اول جهل و دوم سوءاستفاده از 
اختالفات براي دســتیابي به قدرت و منفعت. در 
جنگ جهاني اول و دوم که چند کشــور اروپایي 
مســبب آن بودند، قریب به یکصد میلیون انسان 
کشته و بســیاري دیگر معلول شــدند. در ویتنام 
و افغانســتان هم مســئله دین نبود، مسئله نفوذ 
و منفعت بود. یــا در اوکراین، کره شــمالي، مصر 
و... همه در آتش جهل، خشــونت و ســلطه گري 

مي سوزند.

عکس روز

 
تبلیــغ دیــن جــزو نخســتین و 
مهم تریــن پروســه هایی اســت که 
طلبه ها برای زکات علــم خود به آن 
مشغول می شــوند؛ حاال اگر طلبه ای 
خــوش ذوق باشــد و زبــان دیگری 
هــم بداند، مســیر دیگــری برایش 
گشوده شــده و فرصت هم کالمی با 
غیرمســلمانانی را پیــدا می کند که 
فرســنگ ها فاصله ذهنی بــا آیین 
محمدی دارند و می تواند با بهره گیری 
از این فرصت ناب، تصویر درســتی از 
اسالم را به آنها ارائه کند؛ مانند کاری 
که حجت االسالم »زمانی« درمدرسه 
علمیه»ناصریه«انجــام می دهــد. 
واکنش های جالب گردشگران خارجی 
به آیین هــای ماه مبــارک رمضان و 
پرســش هایی که درباره به این ماه و 
روزه گرفتن می پرســند، بهانه ای شد 
تا به مناسبت فرارسیدن ماه میهمانی 

خدا با خاطرات او همراه شویم. 

سميه مصور 
تصويری که از ايران نشان داده می شود با واقعیت تطابق ندارد)2(

آیت ا... » محمدعلی ناصری« درسلسله جلسات اخالقی خود در جمع مردم اظهار کرد: 
این پاداش هایی که برای خواندن قرآن بیان شد، برای خواندن قرآن در طول سال است؛ در 

حالی که همه عبادت ها در ماه مبارک رمضان چند برابر ثواب دارند.
وی بیان کرد: با این حساب، ثواب خواندن قرآن در ماه رمضان چقدر می شود! در مورد نماز 
هم حضرت نبی اکرم صلی ا... علیه وآله وسلم فرمودند:  در ماه رمضان، یک نماز واجب، 
ثواب هفتاد نماز را دارد. استاد اخالق تصریح کرد: یکی از آثار قرآن خواندن، این است که 
باعث نورانی شدن دل، جان و حتی مکانی می شود که در آن قرآن می خوانند. در روایت 
آمده است که نبی اکرم صلی ا... علیه وآله وسلم می فرمایند: خانه هایتان را با خواندن قرآن، 
نورانی کنید. وی افزود: همین طور که ستاره ها در آسمان برای ما جلوه گر هستند، خانه هایی 
که قرآن در آن خوانده می شود برای مالئکه آســمان، جلوه گری دارند. در خانه  ها قرآن 
بخوانید که آثار فوق العاده ای دارد. آیت ا... ناصری در ادامه همین حدیث، گفت: حضرت 
می فرمایند: وقتی تالوت قرآن در خانه زیاد شود، خیر آن خانه افزایش پیدا می کند و اهل 

آن از نعمت های الهی برخوردار می شوند.

خانه هايتان را با خواندن قرآن نورانی کنیددر محضر بزرگان
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