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مالیات؛ سد ورود سرمایه به اصفهان
جدال نابرابر اصناف و مالیات بر سر سفره های خالی؛
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صرفه جویی 10درصدی؛ تضمین کننده برق در تابستان
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان اعالم کرد:
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سود 300 درصدی قلیان برای چایخانه داران
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح کرد:
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مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان:

  وقف برای قرآن کریم
 در اصفهان بسیار کم است

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: به همت اداره 
اوقاف و امور خیریه و با برگزاری طرح ملی تربیت حافظان قرآن 
کریم، امروز در تمام نقاط دور و نزدیک استان کالس های قرآنی با حضور 

پرشور عالقه مندان به قرآن کریم برپاست...

  در روزی که نماینده استان از سرنوشت نامعلوم 600 میلیون مترمکعب آب قبل از رسیدن به اصفهان گفت، استاندار هم   تاکید کرد که در 
بحث آسیب های اجتماعی اولویت ها را گم کرده ایم

»آب« و» اولویت« های  اصفهان گم شده!

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 

واجد شرایط واگذار نماید.
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ســفر اخیر »محمدجــواد ظریف« بــه پکن در 
خصوص بررســی توافق هســته ای میان ایران و 
کشــورهای اروپایی با محوریت چگونگی حفظ 
برجام صورت گرفت. پــس از وزیر خارجه، نوبت 
به رییس جمهور کشورمان رسیده تا برای شرکت 
در اجالس کشــورهای عضو همکاری شانگهای، 
عازم چین شود. این اجالس در کشورهای مختلف 
برگزار می شــود و این بار نوبت به چین رســیده 
اســت؛ بنابراین هدف، شــرکت در این اجالس 
اســت؛ اما به هرحال وقتی مقامات کشــورهای 
مختلف با یکدیگر در یک مکان جمع می شــوند 
قاعدتا دیدارهای دوجانبه ای صورت می گیرد و در 
خصوص مسائل روز بین الملل یا منطقه با یکدیگر 
گفت وگو می کنند و این بــار قطعا موضوع برجام 
مورد توجه اســت و در دیدارهای مقامات به این 

مسئله پرداخته خواهد شد.
سال گذشــته رییس جمهور چین به ایران آمد و 
روحانی با ســفر به پکن و دیدار با همتای چینی 
خود، این سفر را پاســخ خواهد گفت. چین یکی 
از کشورهای تاثیرگذار در معامالت جهانی است 
و اگر بتوانیم حمایت آنها را جلب کنیم، می توانیم 
گام بزرگی در خصوص حل و فصل مسائل پیش رو 
برداریم. ضمن اینکه چینی ها هم بدشان نمی آید 

در این راه ایران را همراهی کنند.
از چین خوش مان بیاید یــا نیاید، نباید فراموش 
کنیم که این کشور زمانی که تحریم ها علیه ایران 

تصویب شد...

»ما« و چین

امیرعلی مرآتی

10
گرد و خاک سپاهان برای قهرمانی

ادامه در صفحه 2

به بهانه جذب 5 بازیکن جدید طالیی پوشان در هفته گذشته؛

مشروح صحبت های استاندار و نماینده اصفهان در مجلس را در صفحات 8 و 11 بخوانید
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بشــار اســد، رییس جمهور ســوریه در 
جدیدترین مصاحبه خود اعــام کرده که 
ایران در خاک سوریه نیرویی نداشته است 
و تنها برخی از نیروهای ایرانی در کنار ارتش 

سوریه در حال فعالیت هستند.
این موضوع در حالی از سوی بشار اسد بیان شده که 
سوریه و روسیه  از ایران خواسته اند تا نیروها ی خود 
را  از این کشــور خارج کند. این  در حالی است که 
ایران طی سال های گذشته یکی از تاثیر گذارترین 
نیروها در جریان درگیری ها ی ســوریه بوده است 
و بارها اعالم کرده به دعوت دولت ســوریه در این 
کشور عملیات های مستشاری اجرا می کند و حاال 
به درخواست صریح سوری ها، ایرانی ها باید خاک 

این کشور را ترک کنند. 
خروج نیروهای ایرانی از سوریه، تقاضا یا 

دستور؟
خبر خروج نیروهای  ایرانی از سوریه در حالی رسانه 
ای شده است که کارشناسان معتقدند این دستور 
العمل به دلیل ایجاد شکاف در میان روسیه و ایران 
بر سر مواضع در سوریه ایجاد شــده و  ایران بنا به 
خواست مســکو به زودی مجبور خواهد شد خاک 

سوریه را ترک کند.
 این گمانه زنی ها پس از اظهارات والدیمیر پوتین، 
رییس جمهور روسیه و نماینده وی در امور سوریه 
در مورد لزوم خروج نیروهای خارجی از ســوریه و 
از جمله نیروهای حزب ا... و ایــران صورت گرفته 
است. از سوی دیگر اسرائیلی ها در گزارشی مدعی 
شدند که روسیه و اســرائیل توافق کرده اند کنترل 
مرزهای جنوبی ســوریه در دست نیروهای دولتی 
ســوریه باشــد و نیروهای خارجی از جمله حزب 
 ا... لبنــان و نیروهای ایرانی از ایــن منطقه بیرون 

بروند. 
بر اســاس این ادعا ایــن توافق طــی دیدارهای 
دیپلماتیــک و امنیتی اخیر بین مقامات روســیه 

و اســرائیل حاصل شده 
اســت. ایــن توافــق به 
خصــوص پــس ازاعالم 
نظر اخیــر نتانیاهو مبنی 
بر به رســمیت شناختن 
حکومت اســد بر سوریه 
به شــرط خــروج کامل 

 نیروهــای ایرانــی از ســویه نیز شــاهدی بر این
 ادعاست.

روس ها می توانند ایران را از ســوریه بیرون 
کنند؟

در پی درگیری های جدی چنــد هفته اخیر میان 
ایران و اســرائیل که طی آن حملــه خمپاره ای از 
داخل خاک سوریه به بلندی های جوالن و متعاقبا 
در پی حمله شــدید رژیم صهیونیستی به تعدادی 
از پایگاه های نظامی منتســب به ایــران در داخل 
خاک سوریه صورت گرفت، دولت سوریه خواستار 
خویشتن داری نیروهای نظامی خارجی کمک رسان 
به دولت دمشق شــد و آنها را از اقدامات خودسرانه 

برحذر داشت. 

بشــار اســد، تلویحــا از 
جمهوری اسالمی خواست 
که اســرائیل را تحریک 
نکنــد و اجــازه تثبیت 
پیروزی هــای اخیر علیه 
واحدهای نظامی داعش 
و تروریست های دیگر را 
بدهد. این سیگنال ها  در چند هفته اخیر به خوبی 
نشان می دهد که سوری ها آماده خروج نیروهای 
ایرانی از خاک کشورشان می شــوند. با این وجود، 
در حال حاضر هیچ نیروی سیاسی و یا نظامی قادر 

نخواهد بود ایران را از سوریه بیرون کند. 
حضور نیروهــای ایرانی در خاک ســوری ها نه به 
دعوت این کشور و نه به درخواست متحدان نظامی 
آن انجام گرفته است؛ به همین دلیل ایران و حزب 
ا... دارای پایگاه هایی فرای نیروهای سیاسی در این 
کشور هستند و خروج اجباری آنها از خاک سوریه به 
راحتی امکان پذیر نخواهد بود؛ اما در نهایت با توجه 
به شــرایط فعلی ایران در عرصه بین المللی و نیاز 
کشور برای نگه داشتن متحدان استراتژیکی مانند 

فرانسه و روسیه در مدار سیاست خارجی ایران در 
نهایت این کشور اگر از راه مذاکره نتواند جایگاه خود 
در سوریه را حفظ کند، مجبور خواهد شد تا خاک 
سوریه را ترک کند. از ســوی دیگر و در یک برآورد 
کلی تر، ایران برنامه ای برای ماندن دایم در سوریه 
ندارد؛ بنابراین در صورت تثبیــت موقعیت دولت 
اسد و گرفتن تضمین های الزم در زمینه سیاسی و 
نظامی از این کشور و روسیه، ایران نیروهایش را  از 

خاک سوریه خارج خواهد کرد.
روسیه برنده اصلی جنگ قدرت در سوریه
اگر چه ســوریه محل مورد مناقشه و قدرت طلبی 
چندین کشــور خاورمیانه از جمله اسرائیل، لبنان، 
ایران و عربســتان و قطر و حتی آمریکا شد؛ اما در 
نهایت این روســیه اســت که با زیرکی توانست در 
این کشور باقی بماند. این کشور با مذاکره و اجرای 
سیاست های چند جانبه توانست ضمن ابقای اسد بر 
قدرت عمال کشورهایی مانند ترکیه، ایران و اسرائیل 

را از مدار بازی در سوریه حذف کند.
 روس ها می دانند که در برهه کنونی، ایران نیازمند 
حمایت آنهاست و به همین دلیل به راحتی خواهند 
توانست این کشــور را برای خروج از سوریه مجاب 
کنند ضمن اینکه روســیه با خارج کــردن ایران 
از ســوریه می تواند امتیازات ویــژه ای از برخی از 
کشورهای دیگر خاورمیانه بگیرد. به گزارش روزنامه 
رای الیوم؛ اردن اخیرا پرده از اظهارات مقامات روس 
مبنی بر ضــرورت خروج همه نیرو های مســلح از 
سوریه، از جمله نیرو های ایران، استقبال کرده است 
سایر کشــورهای عربی نیز در ازای خروج ایران از 
سوریه و مرتفع شدن نگرانی های امنیتی امتیازات 

ویژه ای را برای روسیه در نظر گرفته اند.
 هر چنــد به نظــر نمی رســد ایران بــدون هیچ 
دستاوردی حاضر به ترک خاک ســوریه شود؛ اما 
 در نهایت برنده این بازی اعــراب و مخالفان ایران
  هســتند چرا که ایران در واقعیت های سیاســی

  آینده ســوریه عمــال نقــش چندانــی نخواهد 
داشت.

نخست وزیر کانادا:
  پیش شرط معاون ترامپ 
مانع سفرم به آمریکا شد

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا در مصاحبه ای 
اعالم کرد: قصد داشــتم تا چند روز آینده در سفر 
به واشــنگتن با دونالد ترامپ، درباره فرآیند آغاز 
مذاکراه درباره توافق تجــارت آزاد میان آمریکا با 
کانادا و مکزیک موسوم به »نفتا« )NAFTA( رایزنی 
کنم؛اما پیش شــرط غیرقابل قبول مایک پنس، 
معاون رییس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی وی 
با من درباره این توافق مانع از سفرم شد.پنس، در 
این تماس تلفنی امتیازی ۵ ساله را در پیمان نفتا از 

کانادا مطالبه کرده بود.

تل آویو: 
به شرط خروج ایران از سوریه 
مخالفتی با ماندن اسد نداریم

تلویزیون رژیم صهیونیستی اظهاراتی از »بنیامین 
نتانیاهو«، نخســت وزیر این رژیــم نقل کرده که 
نشان می دهد او بعد از سال ها حمایت از گروه های 
تروریســتی در حال مبارزه با »بشار اسد« و ناکام 
ماندن در سرنگونی نظام ســوریه به دنبال یافتن 
راهی برای عقب نشینی از سیاست های گذشته اش 
است. این رسانه صهیونیستی گزارش داده اسرائیل 
به اطالع متحدانش رسانده که این رژیم به شرط 
اینکه نیروهای ایرانی خاک ســوریه را ترک کنند 
مخالفتی با باقی ماندن بشار اسد در قدرت ندارد. 
گزارش کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیســتی 
حاکی است »معیر بن شبات«  این اظهارات را در 
سفری که »فیلیپ اتین« روز پنجشنبه به قدس 
اشغالی داشته مطرح کرده اســت. یکی از اهداف 
این سفر هماهنگی برای دیدار »امانوئل ماکرون«، 
رییس جمهور فرانسه با »بنیامین نتانیاهو« است. 

 موافقت رهبر کره شمالی 
برای افزایش همکاری ها با روسیه

رهبر کره شمالی در دیدار با وزیر امور خارجه روسیه 
موافقت کرد که همکاری و تبادالت با مسکو افزایش 
یابد.کیم جونگ اون در دیدار با ســرگئی الوروف، 
موافقت کرد همکاری و تبادالت با مســکو افزایش 
یابد. وی افزود اراده کشورش در خلع سالح هسته ای 
 شــبه جزیره کره تغییر نکرده و ثابــت باقی مانده 

است.

موافقت رییس جمهور ایتالیا با 
دولت پیشنهادی احزاب ائتالفی

رییس جمهور ایتالیا ســرانجام بــا ترکیب دولت 
ائتالفی ارائه شده از سوی دو حزب پوپولیست پیروز 
در انتخابات قبلی این کشور موافقت کرد و به چند 
ماه سرگردانی سیاسی در چهارمین اقتصاد بزرگ 

اتحادیه اروپا پایان داد.
این موافقت پس از آن از ســوی ســرجیو ماتارال، 
رییس جمهور ایتالیا اعالم شــد که جوزپه کونته، 
کاندیدای نخست وزیری، فهرستی از وزرای کابینه 
پیشــنهادی خود را به رییس جمهــور ارائه کرد.
این کابینه پیشنهادی، ترکیبی از کاندیداهای دو 
حزب پوپولیستی جنبش پنج ستاره و حزب لیگ 

شمالی است.

موافقت شورای امنیت با تمدید 
تحریم ها علیه سودان جنوبی

شــورای امنیت ســازمان ملل بــا تمدید برخی 
تحریم ها علیه ســودان جنوبی تا اواســط ژوئیه 
در صورت عــدم توقــف درگیری هــای داخلی 
موافقت کرد. شــورای امنیت ســازمان ملل یک 
قطعنامه ارائه شــده از ســوی آمریکا را تصویب 
کرد که به تحریم تســلیحاتی ســودان جنوبی و 
تحریم 6 نفر دیگــر در این کشــور از جمله مقام 
ارشــد دفاعی در صورتی کــه درگیری ها در این 
 کشور متوقف و توافق سیاسی حاصل نشود، تهدید 

کرده است.

خروج ایران از سوریه، اجبار یا اختیار؟

 واکنش سخنگوی وزارت خارجه 
 به گزارش آزادی های مذهبی ایران:

غیر واقعی است
بهرام قاسمی، ســخنگوی وزارت امور خارجه 
گزارش آزادی های مذهبی وزارت خارجه آمریکا 
درباره ایران را سیاسی، غیر واقعی و مردود خواند.

بهرام قاســمی گفت: جمهوری اسالمی ایران 
این گزارش را غیر واقع بینانه، بی پایه  و اساس و 
مغرضانه می داند که تنها با هدف بهره برداری های 
خاص سیاسی تهیه شده است.قاسمی همچنین 
اظهار داشت: در این گزارش بار دیگر تصویری 
تحریف  شــده و با تصوری سیاسی از وضعیت 
آزادی های مذهبی در جمهوری اسالمی ایران، 
همراه با ایــراد اتهاماتی نــاروا و دور از آنچه که 
هست ارائه شده و بی شــک غیرقابل پذیرش و 
مردود اســت. وی گفت: به نظر می رسد دولت 
آمریکا این هدف مهم را به فراموشــی سپرده و 
صرفا درصدد بهره برداری سیاسی از وجود تنوع 
مذهبی در برخی کشورهای جهان است و تصور 
بر آن است که این کشــور حتی ارزیابی دقیق 
و واقع  بینانــه ای از اوضاع داخلی کشــورها، به  
خصوص از شرایط جمعیتی و مذهبی آنها  ندارد.

آزادی 10 ملوان ایرانی 
زندانی در پاکستان 

10 نفر از ملوانان ایرانی که چندی پیش به دلیل 
ورود غیرارادی به آب های پاکســتان بازداشت 
شــده بودند، با پیگیری سرکنســولگری ایران 
در بنــدر کراچی و مســاعدت مقامات محلی، 
آزاد شــدند و به کشور بازگشــتند.پیش از این 
نیز، همزمان با فرا رســیدن ســال جدید و در 
دومین روز از سال 13۹7، تعداد ۹ ملوان ایرانی 
زندانی در »الندی« کراچی پاکستان، با پیگیری 
سرکنسولگری ایران در این شهر آزاد و به میهن 
اسالمی بازگردانده شدند. طی دو سال گذشته 
با اقدامــات و هماهنگی های سرکنســولگری 
جمهوری اسالمی ایران در کراچی، 40 شهروند 
ایرانی زندانی در زندان های ایالت سند پاکستان 

آزاد شده و به ایران اسالمی بازگشته اند.

تشکیل کمیته بررسی»صندوق 
رفاه  دانشجویان« در مجلس 

عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
از تشــکیل کمیته تحقیق و بررســی وضعیت 
صندوق رفــاه دانشــجویان وزارت علوم خبر 
داد.ســیدجواد ســاداتی نژاد اظهار داشــت: 
اخباری مبنــی بر عقــد قراردادهــای خارج 
از چارچــوب در این صندوق و ســخت کردن 
روند ارائه تســهیالت به دانشجویان به مجلس 
 رســیده بود که اعضای کمیســیون را به این

  نتیجــه رســاند که ایــن مســئله را پیگیری 
کنند. ســاداتی نژاد همچنین از ارائه تقاضای 
دیگری با امضــای 60 نماینده به کمیســیون 
آموزش و تحقیقات برای اعمال ماده ۲36 آئین 
نامه در خصوص مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی 
خبر دا د و گفت: گزارش های کارشناسی نشان 
می دهد که برخی از این مراکز شــاخص های 
کیفی و کمــی الزم را برای جذب دانشــجوی 
کارشناسی ارشد و دکتری ندارند ولی اقدام به 
جذب این دانشــجویان می کنند و این منجر 
به کاهش کیفیت و مشــکالت بعــدی در بازار 

کار می شود.

»ما« و چین
... ادامه از صفحه اول

رابطه اش با ایران را قطع نکرد و حتی در برخی 
زمینه ها تالش کرد که به جمهوری اسالمی 
کمک کند؛ بنابراین کشوری نیست که حاضر 
باشــد در برابر قلدری ترامپ کوتاه بیاید. به 
همین دلیل است که گاهی ترامپ از چینی ها 
عصبانی می شود و البته دولت چین هم مانند 
دولت های دیگر کشــورها موظف اســت در 
راستای منافع و امنیت ملی و موجودیت خود 
اقدام کند و اگر حمایــت از ایران با این اصول 
مغایرت نداشــته باشــد، قطعا می تواند به ما 
کمک زیادی انجام دهد. نباید انتظار داشــته 
باشــیم صدرصد آنچه ما می خواهیم را انجام 
دهند. چین هم مثل ســایر کشــورها تالش 
می کند به گونه ای رفتار کند که دولت آمریکا 
به عنوان یک معارض یا رقیب با آنها برخورد 
نکند و مشکالتی برایش به وجود نیاید. از طرف 
دیگر هم نمــی خواهند ایران و بــه ویژه بازار 
دلفریب  جذاب و پرسود آن را از دست بدهند. 
می خواهند دو طرف را داشته باشند. برای ایران 
بد نیست ، یک قدرت بزرگ اقتصادی را در کنار 
خود خواهد داشت، برای چین هم که معلوم 
 اســت داشــتن ایران و بازار چینی آن چقدر 

می تواند دوست داشتنی باشد!

غالمعلی جعفرزاده  
نایب رییس فراکسیون مستقلین:

نماینده مــردم شاهین شــهر، برخــوار و میمه در 
مجلس گفت: در نامــه ای به امضــای 6۲ نماینده 
مجلس شورای اســالمی به رییس جمهور، ضمن 
توضیح مجدد درباره ضعف های FATF از حســن 
روحانی خواستیم این الیحه را پس بگیرد. وی درباره 
الیحه عضویت کشورمان به کنوانسیون تامین مالی 
تروریسم بیان داشــت: در صورتی که کشور به این 
کنوانسیون بین المللی بپیوندد، باید تعبیری را که 
کشور های عضو این کنوانســیون درباره تروریسم 
دارند بپذیریم، عالوه بر این تمامی حساب ها و صورت 
 FATF دخل و خرج کشور زیر نظر کشور های عضو
قرار خواهد گرفت. عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: دولت می گوید 
اگر عضو FATF شــویم مشــکالت مبادالت بانکی 
کشور با کشور های دیگر برطرف می شود، در حالی 
که مشکل اصلی کشور اتکا به ارز و دالر بوده و راه چاره 
این است که دولت مبادالت دوجانبه را بر اساس پول 

رایج با کشور ها برقرار کند.

از روحانی خواستیم الیحه  
FATF را پس بگیرد

نماینده مردم شاهین شهر:

کافه سیاست

یادداشت

درخواست کمک سعودی ها از ایران!

پیشنهاد سردبیر:

نایب رییس فراکســیون مستقلین مجلس 
گفت: الریجانــی در مدیریت فضای مجلس 
حس مشارکت جویی بیشتری نسبت به دو 
رقیب دیگر خود دارد؛ اما متاسفانه در انتخابات 

هیئت رییسه به او کم لطفی  شد.
غالمعلی جعفرزاده گفــت: توانایی و قدرت 
اداره کردن ۲۹0 نماینده مجلس بسیار سخت 
 است، الریجانی تجربه و سابقه اداره مجلس
 در فضای به شــدت چندقطبــی را دارد و 
می تواند جناح های داخل مجلس را مدیریت 

کند.
وی افزود: هر کدام از نمایندگان از یک حوزه 
انتخابیه با فرهنگ و آداب مخصوص به پارلمان 
آمده اند؛ بنابراین همگرا کردن همه نمایندگان 
برای تصمیم گیری گروهی، هنر خاصی می 
خواهد که فعال فقط آقای الریجانی این هنر 

را دارد.

فقط الریجانی می تواند 
مجلس را اداره کند

محمدعلی پورمختار 
نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ:

دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی 
گفت: بدون مشارکت زنان نمی توان برای مشکالت 
راه حل پایداری فراهم کرد.وی با اشاره به شروع به 
کار جمعیــت حمایت از حقوق زنان خاطرنشــان 
کرد: جمعیت ما از سال 70 پروانه فعالیت خود را از 

وزارت کشور دریافت کرد. 
موالوردی ادامه داد: هسته اولیه  جمعیت حمایت از 
حقوق بشر زنان در ابتدا با حضور ۹ نفر تشکیل شد 
و تاکید ما این بوده کــه همواره در چارچوب قانون  

اساسی فعالیت کنیم.
وی افــزود: در دولت هــای نهم و دهم بــا وجود 
خیزهایی که برداشــته شد، هیچ گشایشی صورت 
نگرفت. در دولت یازدهم هم همزمان با مسئولیت 

بنده بنا شد که جمعیت فعالیتی نداشته باشد. 
وی تاکید کرد: امروز این واقعیــت وجود دارد که 
بدون مشارکت زنان نمی توان هیچ راه حل پایداری 
برای مشــکالت تهدیدآمیز اجتماعی، اقتصادی و 

سیاسی پیدا کرد.

 بدون مشارکت زنان 
نمی توان مشکالت را  حل کرد

دستیار ویژه رییس جمهور:

 نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در واکنش 
به انتقاداتی کــه از وی و دیگر نمایندگانی که 
از طرح ســوال از رییس جمهور انصراف داده 
و امضای خود را پس گرفته انــد، گفت: بنده 
اردیبهشت سال گذشته طرح سوال از رییس 
جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری را امضا 
کرده ام.وی ادامه داد: پس از مدتی دیدیم که 
مشکل سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری 
در حال حل شدن است؛ لذا همان زمان بنده 
امضای خود را پس گرفتم و پس از آن هم طرح 
سوال دیگری از رییس جمهور را امضا نکردم.
محمدعلی پورمختار،تصریح کرد: از آنجایی که 
مشکل اغلب سپرده گذاران این موسسات مالی 
و اعتباری حل شده و مشکالت دیگر مردم هم 
در حال پیگیری است بنده معتقدم که نباید این 
موضوع ابزاری باشد که مجلس در مقابل  رییس 

جمهور قرار گیرد.

موسسات مالی نباید ابزاری 
برای فشار به دولت شود

پیشخوان

بین الملل

  سرنوشت نیروهای ایرانی در سوریه به دست چه کسی است؟  
همه ما مقصریم

جزئیات اختافات صدا و 
سیما با دیرین دیرین

هنرمندان، پیشــگامان 
اعتماد و اتحاد

قــدرت نمایــی امید در 
بهارستان

روسیه با خارج کردن ایران از سوریه 
می تواند امتیازات ویژه ای از برخی 

 از کشورهای دیگر خاورمیانه 
بگیرد

درخواست کمک سعودی ها از ایران!
دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل گفت: سعودی ها برای مذاکره با حوثی ها از ایران درخواست کمک 
کردند. امیرعبداللهیان  اظهار کرد: سعودی ها از طریق واسطه ای پیامی دادند که شخصا دریافت کننده آن 
بودم. آنها خواستار شدند که مقامات سعودی با مقامات حوثی به طور سری مذاکره کنند که این مذاکره بعدها 
مقدمه مذاکرات عمان و کویت شد. وی  در این زمینه افزود: سعودی ها با توجه به اینکه سفارت شان در ایران 
را بسته اند، تردید داشتند که ایران این درخواست شان را پاسخ می دهد یا خیر؛ بنابراین با توجه به بررسی های 
انجام شده مقرر شد برای کمک به توقف جنگ این اقدام انجام شود که بر اساس آن در نقطه مرزی مشترک  یک 
سرلشکر سعودی با نماینده ای از جانب حوثی ها مالقات کرد. دستیار ویژه ریس مجلس در امور بین الملل ادامه 
داد: البته قرار بود مالقات سری بماند؛ اما از طرف عربستان این مهم محقق نشد؛ لذا آنها به دروغ اعالم کردند 

مالقاتی با حوثی ها نداشته و صرفا با عشایر مرزی دیدار کرده اند ولی این مالقات انجام شد.

ورود کمیسیون اصل ۹0 به حادثه مدرسه پسرانه
یک عضو هیئت رییسه کمیسیون اصل ۹0 مجلس شورای اسالمی با اشاره به ورود این کمیسیون به حادثه 
مدرسه پسرانه غرب تهران، گفت که جلسه فوق العاده این کمیسیون برای پیگیری این موضوع احتماال روز 

شنبه)امروز( برگزار می شود.
بهرام پارسایی اظهار کرد: حادثه اخیر در مدرسه پســرانه غرب تهران باعث جریحه دار شدن افکار عمومی 
شده و کمیسیون اصل ۹0 به دنبال پیگیری و شفاف شدن این اتفاق است. وی افزود: وقوع چنین وقایعی در 
هرمکانی تاسف آور است؛ اما وقوع آن در مدرســه که امن ترین مکانی است که خانواده ها فرزندان خود را به 
آنجا می فرستند، غیر قابل پذیرش است؛ البته شخص خاطی قطعا مجازات می شود؛  اما کسانی که در انتصاب 
مدیران با مسئولیت برخورد نکرده و کاهلی کرده اند و مســئولین بی توجه بخش نظارتی در هر رده ای باید 

پاسخگو باشند.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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مالیات؛ سد ورود سرمایه به اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

نگرانی بر بازارها سایه انداخت؛
 وحشت از جنگ تجاری

 پس از تعرفه های »ترامپ«
رویترز اعالم کرد: پــس از اینکه ایاالت متحده 
در راســتای وضع تعرفه فلزات بــر وارداتی از 
کانادا، مکزیک و اتحادیه اروپا، گام برداشــت 
و واکنش هایــی تالفی جویانــه را در برخی از 
شــرکای تجاری خود ایجاد کرد، سهام آمریکا 

افت کرد.
وزیر تجارت آمریــکا »ویلبــور راس« گفت: 
تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فوالد و تعرفه ۱۰ 
درصدی بــر واردات آلومینیوم از متحدان این 

کشور، از روز جمعه الزم االجراست.
مکزیک نیز با اعمال تعرفه هایی بر محصوالت 
کشــاورزی و صنعتــی آمریــکا پاســخ داد. 
مکزیک در این اقدام گوشــت خوک، ســیب، 
 انگور، پنیــر و همچنین فــوالد را هدف قرار

 داده است.
کانادا نیــز اعالم کــرده اســت؛ تعرفه هایی 
تالفی جویانه بر ۱۲.۸ میلیارد دالر از صادرات 
آمریکا وضع خواهد کرد و تحت توافق تجارت 
آزاد آمریکای شمالی و سازمان تجارت جهانی 
از آمریکا به علت تعرفه هایش شکایت می کند. 
شــاخص غذا و گوشــت بســته بندی شــده 
اس اندپی ۱.۸ درصد ســقوط کرد و تمام ۱۱ 
زیرشــاخص مربوط به آن در منطقه قرمز قرار 

گرفتند.
اختالفات تجاری بین آمریکا و شرکای تجاری 
آن، بازارهای مالی را از ماه مارچ که »ترامپ« 
طی تصمیمی تعرفه هــای فلزات را اعالم کرد، 

تحت تاثیر قرار گرفته اند.
مسائل تجاری، داده های اقتصادی خوب آمریکا 
را که نشان می داد هزینه کردهای مصرف کننده 
 افزایــش یافتــه اســت، تحــت تاثیــر خود

 قرار داد.

بازار

پمپ آب

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع 
برق اصفهان اعالم کرد:

صرفه جویی 10درصدی 
تضمین کننده برق در تابستان

مدیر دفتر مدیریــت مصرف شــرکت توزیع برق 
اصفهان، با تاکیــد بر صرفه جویــی ۱۰ درصدی 
مشترکان گفت: این کارتضمین کننده جریان برق 

دائمی در تابستان است.
»محمدمهدی عســگری« به برخی از مشــکالت 
اصلی تامین برق اشــاره کرد و گفت: مشکل اصلی 
برای تامین برق در اصفهان، نیروگاه های آبی منطقه 
اســت که به دلیل کم آبی از ظرفیت تولید الزم و 
کافی برخوردار نیست. مشکل بعدی کاهش فشار 
آب اســت که موجب شده مشــترکان از پمپ آب 
مستقیم یا غیرمستقیم استفاده کنند؛ ضمن اینکه 
به تازگی استفاده از کولرهای گازی توسط مشترکان 
افزایش پیدا کرده که در نهایت استفاده از پمپ آب 
و کولرهای گازی منجر به افزایش مصرف برق شده 
است.  وی ادامه داد: بعداز ماه رمضان یعنی از هفته 
سیزدهم ســال جاری، میزان مصرف برق بیشتر از 
میزان تولید برق خواهد بــود؛ به گونه ای که حدود 
6 الی 7هزار مگاوات بین میزان تولید و مصرف برق 
اختالف وجود دارد و  اوج مصرف برق در تابستان و 
در ماه های تیر، مرداد و نیمه اول شهریور است که 
در این مقطع زمانی میــزان تولید با میزان مصرف 
برق همخوانی ندارد؛ اما تالش  می شود این اختالف 
از طریق مدیریــت بار و مدیریــت مصرف کنترل 
شود. وی گفت: شــرکت برق اصفهان با مشترکان 
صنعتی، اداری، تجاری ،کشــاورزی و مسکونی نیز 
هماهنگی های الزم را انجام داده اســت تا مصارف 
خود را جابــه جا کنند و به ســاعات دیگری به جز 
ساعات اوج مصرف انتقال دهند. عسگری ادامه داد: 
اگر این 6هزار مگاوات درکل کشور  مدیریت شود در 

تابستان امسال با قطعی برق مواجه نخواهیم شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی خبر داد:

کنترل نوسانات ارزی با فروش 
ارز کشور مقصد به مسافر

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
درخصوص فروش ارز کشــور مقصد به مسافران 
خارجی، بیان داشت: پیمان های پولی دو جانبه از  
سال های گذشته مطرح است تا به واسطه آن مبلغ 
قرارداد واردات و صادرات بین دو کشور با پول همان 
کشور باشد با این حساب می توان ارز مسافرتی را 

تغییر داد.
»ســیدناصر موســوی الرگانی« ادامه داد: اگر ارز 
مسافرتی، پول کشور مقصد باشد، مسافر می تواند 
برای پرداخت پول هتل وکرایه تاکسی از ارز همان 

کشور استفاده کند.
نماینده مردم فالورجان در مجلس دهم شــورای 
اسالمی تاکید کرد: ارائه ارز کشور مقصد به مسافر نه 
تنها باعث راحتی کار آنها می شود بلکه مانع نوسانات 

ارزی در داخل کشور خواهد شد.

بازرس انجمن صنایع روغن نباتی اظهارکرد:
احتکار روغن در کارخانه های 

روغن کشی صحت ندارد
بازرس انجمن صنایع روغن نباتی ایران اعالم کرد: 
کارخانه ها تمام تولیــدات خود را به بــازار عرضه 
می کنند و احتکار روغن در کارخانه های روغن کشی 
صحت ندارد. »فاضلی« در این باره اظهار کرد: سال 
گذشته صنعت روغن نباتی به ســبب همراهی با 
سیاســت های دولت، هیچ گونــه افزایش قیمتی 
نداشت و امســال ســتاد تنظیم بازار با درخواست 
تولیدکنندگان مبنی بر افزایش قیمت موافقت کرد. 
وی افزود: با وجود افزایش هزینه های تولید، ستاد 
تنظیم بازار در ۱۸ اردیبهشت با افزایش 9 درصدی 
قیمت موافقت کرد.وی بیان کرد: کارخانه ها تمام 
تولیدات خود را به بازار عرضــه می کنند و احتکار 
روغن در کارخانه های روغن کشــی صحت ندارد؛ 
هم اکنون نیز آثار تالطم قیمت در بازار احســاس 

نمی شود.

 آمار عجیب از واردات 
سینمای خانگی به کشور!

سایت میزان نوشت: بر اســاس آمار گمرک در ۱۲ 
ماهه ســال 96 بیش از 67۳ تن مجموعه سینمای 
خانگی از پنج کشــور مختلف جهــان وارد ایران 
شده است. بر اســاس آمار، حجم واردات سینمای 
خانگی به ارزش تقریبی۱۵ میلیارد محاسبه شده 
اســت.مجموعه ســینمای خانگی از کشور هایی 
همچون امــارات متحده عربی، اندونــزی، ترکیه، 
 چیــن و ســایر کشــور های خارجــی وارد ایران

 شده است.

سکه تمام 
بهار آزادی

 2،156،000
تومان

1،076،000 نیم سکه
تومان

611،000ربع سکه
تومان

371،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

196،920
تومان

      قیمت سکه و طال

P پمپ کولر آبی موتوژن مدل

 30,000
تومان

پمپ آب کولر پاکشوما 
GP-550 مدل

 53,000
تومان

پمپ آب کولر دمنده 
PCP-5H2S مدل

 55,000
تومان

مرضیه محب رسول

مالیات، یکی از چالش برانگیزترین سرفصل های 
اقتصاد کشور است. در حالی که طی چند سال 
اخیر، اصناف مختلف از قوانین و تبعات قانون 
جدید مالیاتی کشور شاکی هستند، اما درنهایت 
مالیات به رغم تمام مقاومت ها در جامعه بخش 
مهمی از درآمدهای کشــور را شامل می شود. 
هر چند سهم درآمد حاصل از مالیات در ایران 
به دلیل وجود درآمدهای نفتی قابل مقایسه با 
سایر کشورها نیست ولی در چند سال گذشته 
و با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، تالش 
شده است تا بخشی از این کسری برطرف شود.
مالیات و رکود؛ دو چالــش اصلی اصناف

 در اصفهان
مالیــات در اغلب کشــورهایی که دارای سیســتم 
اقتصادی سالم و به روز هستند، جزو درآمدهای اصلی 
دولت محسوب می شــود. ارتقای جایگاه مالیات در 
ردیف درآمد دولت ها، حتی در برخی از کشــورهای 
صادرکننده نفت نیز عملی شــده است. در این میان 
مالیات بر ارزش افزوده نه تنها مالیات نسبتا ساده ای 
است، بلکه رایج ترین مالیات در دنیای امروز محسوب 
می شــود؛ هر چند همین مالیات ساده بارها منجر به 
تعطیلی بازارهای اصفهان و برخی دیگر از شهرهای 
ایران شــد و هنوز هم به گفته اصناف، عامل فشــار 
روی آنهاســت. تبعیض، اصلی تریــن نقطه اعتراض 
کسبه نسبت به دریافت مالیات بر ارزش افزوده است. 
به تازگی یکی از نمایندگان مجلس اعالم کرده است 
که تبعیض در گرفتن مالیات، موجب سرمایه گریزی 

از استان شده است. 
»ناهید تاج الدین« در این جلسه اظهار کرد: واقعیت 
این است که دو مشکل اساسی در استان وجود دارد؛  
نخســت آنکه اســتان اصفهان را به عنوان برخوردار 
محسوب می کنند و موضوع بعدی طرح جامع مالیاتی 
است و شایسته نیســت این استان را به عنوان استان 
پایلوت برای این طرح قرار دهند. وی افزود: ســاالنه 
مالیات اصفهان افزایش چشــمگیری داشــته است 
در صورتی که بایــد ۵۰ درصد از ســهم مالیاتی به 

اســتان بازگــردد، اما این 
اتفاق نمی افتد و این ظلمی 
در حق اصفهان است.این 
نماینده مجلس افزود: تمام 
اصناف بابت موضوع مالیات 
 نگــران هســتند. مالیات
در نوع خود خوب است، اما 
فعاالن اقتصاد از تبعیض ها 

نگران هستند و همین منجر به سرمایه گریزی از این 
استان شده است. تاج الدین افزود: استان اصفهان ۱۵ 
درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده 

اما ظلم های بزرگی به اصفهان شده است.
 سهم اصفهان از مالیات وبودجه؛ یک جدال  

نابرابر
مالیات بر ارزش افزوده، از همــان زمان اجرای طرح 
به عنوان محل مناقشــه اصناف با سازمان مالیاتی در 
اصفهان قرار گرفت؛ چه آن زمان که اصفهان به عنوان 
طرح پایلوت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در 
کشور قرار گرفت و چه زمانی که اصفهان صدرنشین 
سایر اســتان ها در زمینه پرداخت مالیات در بودجه 
پیش بینی شــد. براســاس بودجه 97 درآمد استان 

اصفهــان در الیحه بودجه 
97، 69 هزار میلیارد ریال 
تعیین شده است و حدود 
9۰ درصد ایــن درآمدها 
مربوط به مالیات اســت. با 
وجود این تفاسیر،  اصفهان 
در زمینه پرداخت مالیات  
)به غیر از پایتخت( در مقام 

اول قرارگرفته است. 
در حالی خراسان رضوی پس از پایتخت دومین استانی 
است که بیشترین سهم از بودجه را به خود اختصاص 
داده که برای این اســتان در مقایسه با اصفهان سهم 
کمتری از درآمدهای مالیاتی تعیین شده است. این 
موضوع،  نگرانی های زیادی را در میان اصناف ایجاد 
کرده است؛ هر چند سال گذشته برخی از نمایندگان 
پیش از تصویب بودجه از تالش ها برای تغییر میزان 
باالی سهم مالیاتی استان خبر دادند اما در نهایت این 

سهم از بودجه سال جاری بدون تغییر تصویب شد.
پرداخت مالیات با جیب خالی

بر اساس آمارهای اعالم شــده، در سال های گذشته 
عمده خانواده های استان های کشــور با مازاد درآمد 

مواجه بوده اند و تنها دو اســتان کسری درآمدی در 
بودجه خانوارها را تجربه کرده اســت؛ براین اســاس 
خانوارهای شهری استان اصفهان و استان همدان با 
کسری درآمد مواجه شدند. خانوارهای شهری استان 
اصفهان در سال گذشــته به طور متوسط ۲6میلیون 
و 4۰4هزار تومان درآمد کســب کرده اند؛ اما هزینه  

۲7میلیون و 6۵4 هزار تومانی داشته اند. 
پیشی گرفتن هزینه ها از ســطح درآمدها و از طرف 
دیگر، بیشترین سهم این اســتان از پرداخت مالیات 
سال 97 درحالی اتفاق افتاده که این استان باید امسال، 
حدود 9۰ هزار شغل ایجاد کند؛ اما همین مالیات به 
عنوان یکی از اصلی ترین تابوها برای مشاغل در استان 

اصفهان تبدیل شده است.
اصناف در مصاف با مالیات تنها هستند

اگر چه پرداخت مالیات یکی از منصفانه ترین راه های 
تعدیل درآمدی در جامعه عنوان می شــود، اما رویه 
قانونی مالیات بر ارزش افــزوده در جامعه به گونه ای 
اســت که این روزها اصناف گمان می کنند در برابر 
قانــون مالیاتی قرار دارنــد و از آنــان هیچ حمایتی 
نمی شود. فرار مالیاتی و کم اظهاری، دو اتهامی است 
که همیشه اصناف در شکایت از پرداخت مالیات با آن 

مواجه می شوند.
 نایب رییس کمیسیون تشخیص و حل اختالف اتاق 
اصناف اصفهان می گوید: تمام واحدهای صنفی معتقد 
به پرداخت مالیات بر درآمدهای واقعی خود هستند اما 
مالیات های سنگین و ناعادالنه کمر اصناف را خم کرده 
است. به گفته »امیرحسین عکاف زاده« رییس اتحادیه 
رستوران داران و تاالرهای پذیرایی اصفهان، اصناف هر 
چقدر خدمات خود را بیشــتر می کنند، اداره دارایی 

مالیات باالتری از آنها دریافت می کند.
به نظر می رســد امروز بدبینی اصناف و اداره مالیاتی 
نسبت به هم موجب شــده، مالیات بر ارزش افزوده 
نه تنها کمک و گره گشــا در سطح جامعه نباشد بلکه 
به نقطه تالقــی مردم و متولیان مالیاتی بدل شــود؛ 
مسئله ای که در اوضاع رکود اقتصادی این روزهای بازار 
اصفهان می تواند منجر به تشدید فرار سرمایه ها و ایجاد 

بیکاری گسترده در جامعه شود.

مالیات؛ سد ورود سرمایه به اصفهان
جدال نابرابر اصناف و مالیات بر سر سفره های خالی؛

بیش از ۱۸۰ میلیارد ریال تسهیالت مشاغل خانگی در اســتان به کارآفرینان اعطا شده است. مدیر کارآفرینی 
و اشــتغال اداره کل تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان گفت: از ابتدای امســال تاکنــون ۱۸۰ میلیارد ریال 
تســهیالت برای اجرای 4۲6طرح مشــاغل خانگی در اختیار کارآفرینان قرار گرفته اســت. »سیدکمال الدین 
میرهادی« کارمزد این تســهیالت را 4 درصد عنوان کرد و افزود: با ارائه این تســهیالتT زمینه اشتغال بیش 
از هزار و ۸۰۰ نفر در حوزه های کشــاورزی ،صنایع دســتی و خدمات فراهم شده اســت. وی افزود: پیش بینی 
 می شــود تا پایان امســال بیش از 4۰۰ میلیارد ریال به کارآفرینان مشــاغل خانگی اســتان تسهیالت اعطا 

شود.

ارائه تسهیالت مشاغل 
خانگی به کارآفرینان

 مدیر کارآفرینی و اشتغال
خبر اداره کل تعاون  اعالم کرد:

 

  عکس روز

کارناوال بچه پولدارهای تهرانی!

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شــهرداری اصفهان گفت: در راستای کاهش 
زمان سفر و کاهش ایستایی خودروها در محل های ورودی عوارضی ها، اخذ الکتریکی عوارض به صورت 
آزمایشی آغاز شده است. »اصغر کشاورز راد« با اشاره به اینکه دریافت الکتریکی عوارض در میدان مرکزی 
میوه و تره بار به صورت آزمایشی  آغاز شده  است، خاطرنشان کرد: با اجرای این امر در سطح گسترده، 
وســایل نقلیه بدون توقف از گیت های عوارضی عبور می کنند و هزینه عوارضی از طریق سیستم اخذ 
می شود. وی خاطرنشان کرد: برای اجرای این امر برچسب هایی روی شیشه جلو خودروها نصب می شود و 
زمانی که خودرو از عوارضی عبور می کنند مقدار هزینه عوارضی، متناسب با نوع خودرو  به طور اتوماتیک 

از این برچسب ها کسر می شود. 
مدیر عامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: پس از بررسی کامل 
طرح آزمایش پرداخت الکترونیکی در یکی از گیت های عوارضی میدان مرکزی میوه و تره بار و رفع عیوب 

احتمالی، به تدریج تمام گیت های عوارضی به این سیستم تجهیز خواهند شد.
وی هدف از اجــرای این طرح را روان ســازی ترافیک، کاهش میــزان آلودگی هــوا، صرفه جویی در 
زمان و عــدم توقف خودروهــا و در نتیجه کاهش زمان و مصرف ســوخت ، حــذف پرداخت پول نقد  
و مشــکل پول خرد  برشــمرد و گفت: موضوعاتــی مانند آلودگی های زیســت محیطــی در محل 
عوارضی،  همچنین اضافه شــدن  گیت های دیگر به صورت الکترونیکی در مســیر برگشت،  موجب 
 کاهش نیروی انسانی شــده و اجرای  این طرح، در جهت ایمن ســازی و ارتقای سالمت پرسنل موثر

 است.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان مطرح کرد: 

   اخذ آزمایشی عوارض الکترونیکی
 در میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان

 فرار مالیاتی و کم اظهاری، 
دو اتهامی است که همیشه 
اصناف در شکایت از پرداخت 
مالیات با آن مواجه می شوند

رییس اتاق اصناف استان اصفهان خبر داد:
انتقاد از پرداخت نشدن تسهیالت بسته حمایتی دولت

رییس اتاق اصناف استان در حاشیه ســی و چهارمین نشست ستاد تســهیل و رفع موانع تولید استان 
اصفهان، با بیان اینکه از پارسال تاکنون هزار و 9۲۲ واحد صنفی استان برای اخذ تسهیالت بسته حمایتی 
دولت ثبت نام کردند، گفت: از این تعداد ۳9۲ طرح اصناف برای اخذ تسهیالت مصوب و به بانک ها ارجاع 

داده شد. 
»رسول جهانگیری« تصریح کرد: تا امروز هیچ تسهیالتی پرداخت نشده است و بانک ها ملزم به پرداخت  
صددرصدی تسهیالت مصوب به همه طرح های معرفی شــده اصناف شدند. رییس اتاق اصناف استان 
افزود: با وجودی که تسهیالت مصوب بسته حمایتی اصناف به نرخ سود ۱۸ درصد بود ولی به علت مستثنی 

بودن وام گیرنده با وجود داشتن بدهی بانکی، چک برگشتی و تراکنش پایین با استقبال روبه روشد.

رییس مرکز بهداشت استان اعالم کرد:
تحمیل ۸00  هزار میلیارد ریال عوارض مصرف دخانیات

رییس مرکز بهداشت استان بااشــاره به بودجه  چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی سالمت گفت: ساالنه ۸۰۰ 
هزار میلیارد ریال عوارض مصرف سیگار به کشور تحمیل می شود. »کمال حیدری« با بیان اینکه سن مصرف 
سیگار در کشور به یازده ســال رسیده است، افزود: ســاالنه بیش از  هفت میلیون نفر در جهان بر اثر مصرف 
سیگار جان  خود را از دســت می دهند که 6 میلیون نفر از آنها در اثر مصرف مستقیم و ۸9۰ هزار نفر دیگر 
نیز بر اثر استنشاق دود سیگار می میرند. وی با بیان اینکه مصرف دخانیات موجب ۱4نوع سرطان می شود، 
گفت: سرطان ریه، حنجره و حلق، لب تحتانی، حفره های دهان و مری، همچنین بیماری های قلبی و عروقی، 
نارسایی کلیه و کبد و غدد لنفوای از جمله این بیماری هاست.حیدری مصرف قلیان را خطرناک تر از سیگار 
بیان کرد و افزود: هر بار مصرف قلیان معادل مصرف پنج تا ده پاکت سیگار است. وی گفت: مراکز عرضه قلیان 

در اصفهان هیچ گونه مجوزی از مرکز بهداشت استان اصفهان ندارند.
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مدیرکل میراث فرهنگی استان:
حمامشیخبهایی

بهموزهتبدیلمیشود
مدیرکل میراث فرهنگی استان گفت: مطابق تصمیم 
نهایی شورای عالی میراث فرهنگی، حمام شیخ بهایی 
به موزه ای در ارتباط با این دانشمند تبدیل می شود و 
در این راستا منتظر جذب اعتبارات هستیم. فریدون 
اللهیاری اظهار داشت: در ارتباط با کاربری این حمام 
میان کارشناسان اختالف نظر وجود داشت، به نوعی 
که برخی معتقد به بازسازی به شکل حمام بودند؛ 
اما کارشناســان نظری مخالف این امر داشتند.وی 
افزود: بدین ترتیب در شورای فنی استان و سازمان 
میراث فرهنگی، کشور چندین جلسه در این ارتباط 
برگزار شد و پس از بحث و گفت وگوهای بسیار میان 
طرفین، طرح تبدیل حمام به موزه مورد توافق قرار 
گرفته و تصویب شــد.وی ابراز داشــت: هم اکنون 
تاییدیه احیای این حمام به شــکل مــوزه یا مرکز 
فرهنگی را در اختیار داریم و امیدواریم مرحله دوم 

مرمت را در سال ۹۷ آغاز کنیم.

معاون گردشگری اداره کل میراث 
فرهنگی استان خبر داد:

گسترشهمکاریگردشگری
اصفهانوتاتارستانروسیه

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی،صنایع 
دســتی و گردشــگری اســتان در دیدار با فعاالن 
گردشــگری تاتارســتان روســیه گفت: توسعه 
گردشگری اصفهان در ســال های اخیر از روند رو 
به رشدی برخوردار بوده و همچنان به دنبال افزایش 
پتانسیل های جذب گردشــگر در استان هستیم.  
محســن یار محمدیان افزود: تاکنون برنامه ریزی 
های زیادی به منظور معرفی تمدن هفت هزار ساله 
اصفهان با استفاده از رســانه ها و ابزار تبلیغاتی روز 
دنیا ارائه شده و برای گسترش فعالیت های خود در 
این حوزه به تجربیات جمهوری تاتارستان نیاز داریم. 
رییس کمیته توسعه گردشگری جمهوری تاتارستان 
نیز ضمن ابزارخرسندی از دیدن جاذبه های اصفهان 
گفت: در زمینه تبلیغات گردشگری آماده هر گونه 

همکاری با اصفهان هستیم. 

اخبار

چهلستون از14 تا 16 خردادماه تعطیل است

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

فراخوانیازدهمینجشنواره
موسیقیمناطقزاگرسنشین

مدیــرکل فرهنگ وارشاداســالمی اســتان 
چهارمحــال و بختیاری گفــت: یازدهمین 
جشنواره موســیقی مناطق زاگرس نشین با 
حضور هنرمندانی ازاســتان های آذربایجان 
شــرقی، آذربایجان غربی، اصفهــان، ایالم، 
بوشــهر، چهارمحال وبختیاری، خوزستان، 
زنجان، فارس،کردستان،کرمانشاه، کهگیلویه 
و بویر احمد، لرستان، هرمزگان و همدان، ۱۲ 
تا ۱۴ شهریورماه امســال به میزبانی بروجن 

برگزار می شود.
جواد کارگــران افزود:عالقه مندان می توانند 
آثارخــود را تــا ۲۰ مردادماه بــه دبیرخانه 
جشنواره به نشانی بروجن، بلوار بوعلی، اداره 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی ارســال کنند.وی 
گفت:معرفی ظرفیت های موســیقی مناطق 
و اقوام ایرانــی و حفظ هنر اصیــل و معرفی 
موســیقی مقامی منطبق بــا فرهنگ ایرانی 
اسالمی از اهداف برگزاری این جشنواره است.

مدیرامور سینمایی حوزه هنری استان 
مطرح کرد:

رشدمخاطبانسینما
درماهمبارکرمضان

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان گفت: 
میزان مخاطبان ســینماهادر مــاه مبارک 
رمضان امســال در مقایســه با  سال گذشته 
رشدی ۲۰درصدی داشته است. سیدمصطفی 
حســینی افزود: در این مدت در حالی فیلم 
های اجتماعی بیشترین مخاطب را داشتند 
که سال گذشته میزان استقبال مخاطبان از 

سینمای کمدی بیشتر بوده است. 
وی گفت: فیلم های تگزاس،عصبانی نیستم، 
چهار راه استانبول وآن سوی ابرها،التاری،به 
وقت شام،فیلشــاه، مصادره و لونــه زنبور از 
فیلم های در حال اکران ســینماهای استان 

است. 
حسینی با اشاره به اینکه بهای بلیت سینماها 
در ایام ماه مبارک رمضان در سه  سانس صبح 
تا ســاعت ۱۷نیم بها اعالم شده است،گفت: 
سینما های اســتان از ساعت ۱۰صبح تا یک 
بامداد پذیرای عالقه مندان به این هنر هفتم 
است. گفتنی است؛اســتان اصفهان بیش از 

۱6سالن سینمایی دارد.

زهرا هادیان

بنابر صحبت های ســعید خانی، تهیه کننده فیلم لونه 
زنبور، قسمت دوم این فیلم با نام لونه زنبور ۲ سال آینده 
ساخته خواهد شد. به همین دلیل مصمم شدیم تا نقدی 
بر این ژانر داشته باشــیم؛ فیلمی که تاکنون انتقادات 
بسیاری را در برداشته و حاال ساخت سری دوم آن هم به 
یک عالمت سوال برای برخی منتقدان و فیلم دوستان 

تبدیل شده است.
 فیلم »لونه زنبور« به کارگردانی برزو نیک نژاد و با بازی 
پژمان جمشیدی و بهاره کیان افشار، یکی از فیلم های 
پرفروش امسال به شمار می رود. محسن کیایی که در 
سال های اخیر به واســطه حضور در فیلم های برادرش 
نظیر » بارکد « در ســینمای ایران مطرح شده، بازیگر 
نقش اصلی فیلم است. در کنار او پژمان جمشیدی حضور 
دارد که حاال می توان گفت در سینما موفق تر از فوتبال 
بوده و توانسته توجهات را به خود جلب کند. هومن برق 
نورد هم که بیشتر در سریال های تلویزیونی دیده شده 
در فیلم حضور دارد. رعنا آزادی ور که پس از مدتی غیبت 
در سینما، تقریبا هر ماه یک فیلم بر پرده سینما دارد نیز 
در این فیلم به ایفای نقش پرداخته است. این فیلم به 
طور خالصه داستان دو سارقی است که یک جعبه سر 
راه شان قرار می گیرد و پس از آن خود را در موقعیت های 
گوناگونی می بینند که هرکدام از آنها قرار است مخاطب 
را بخنداند. برزو نیک نژاد  اغلب به عنوان یک فیلم ساز 
 تلویزیونی شــناخته می شود. وی ســریال هایی نظیر 
» پنچــری « را کارگردانــی کرده و آخرین ســاخته 

سینمایی اش نیز » زاپاس« نام داشت.
 فیلمنامه، یک اثر اورجینال نیســت و شــبیه به اثری 
قدیمی با بازی مارتین الرنس است به طوری که حتی 
شــوخی های آن فیلم را هم می شــود در اینجا پیدا 
کرد؛البته شایان ذکر اســت که اثر مذکور خود از آثار 
به شدت ســطح پایین و فراموش شده هالیوود است و 

بعید می دانم سازندگانش هم آن را به یاد داشته باشند!
فیلم نامه اثر، ملغمه ای از شوخی های لحظه ای است 
که پس از پایان فیلم لحظــه ای در ذهن مخاطب باقی 
نمی ماند. » لونه زنبور « به طور خالصه توانایی ساختن 
موقعیت کمیک ندارد و به نظر می رســد که محسن 
کیایی ) نویسنده فیلم ( هرآنچه که در ذهنش بامزه جلوه 
می کرده را روی کاغذ نوشته و بازیگران نیز آن را تکرار 

کرده اند بدون اینکه پیوستگی به یکدیگر داشته باشند. 
فیلم ،یک دوجین شــخصیت مکمل هم دارد که بود و 
نبودشان در داستان تاثیری بر روند کلی فیلم نامه ندارد. 
چنانچه کلیت فیلم را در ذهن داشته باشید و شخصیت 
های مکمل آن را حذف کنید، می توانید ببینید که زمان 
مفید اثر بیشتر خواهد بود. نباید انتظار زیادی از » لونه 
زنبور « داشت. تمام تالش سازندگان فیلم ساختن یک 

کمدی پرفروش بوده که در آن هرچیزی که می توانسته 
لبخند را به لبان تماشــاگر به کار گرفته شده است. از 
دیالوگ های جنسی که مفهوم دوگانه دارند و به طور 
عجیبی در سینمای ایران در حال اپیدمی شدن است 
گرفته تا داد و فریاد و جفتک و لگد و... که معلوم نیست 
مخاطب قرار است به حماقت بی انتهای این کاراکترهای 
بالغ بخندد یا خیر! البته نباید این نکته را فراموش کنیم 
که فیلم نامه هم چندان اورجینال نبوده و ایده های آن 
هم بکر نیست. »لونه زنبور« بیشترین ضربه را از فیلم نامه 
اش  می خورد. فیلم نامه ای بی ســروته و با زمان بندی 
بسیار غلط که ایده اولیه جذاب فیلم را به بدترین شکل 
ممکن تعریف می کند و بسط می دهد. صحنه ها بی دلیل 
طوالنی و پر از جزئیات هستند و در اکثر مواقع حوصله 
تماشاگر را ســرمی برند و حاال طبق جدیدترین اخبار 
سینمای ایران؛ تهیه کننده این فیلم یعنی سعید خانی، 
در رابطه با ساخته شدن دنباله  این فیلم گفته:درحال 
مذاکره و فراهم کردن شــرایطی برای ســاخت فیلم 
سینمایی »لونه زنبور ۲« هســتیم. او می گوید: پس 
از پایان ســریال »ســاخت ایران ۲« برنامه ریزی های 
الزم انجام می گیرد و با بــرزو نیک نژاد کارگردان و 
محسن کیایی به عنوان نویسنده در سال جدید »لونه 
زنبور۲« را خواهیم ساخت. ایده اولیه فیلم نوشته 
شده، ولی فیلم نامه نیاز به نگارش بیشتری دارد که 
پس از پایان ساخت ایران ۲ این اتفاق خواهد افتاد.

خانی در رابطه با تیم بازیگری فیلم اظهار کرده:تقریبا 
بازیگران اصلی فیلم همان بازیگران »لونه زنبور« خواهند 
بود، ولی بازیگران جدیــدی هم به فیلم اضافه خواهند 
شد.مسلما وقتی که یک فیلم قرار است در سری جدید 
بازهم برپرده سینما برود، توقع مخاطب را باال می برد و 
باید حرف های بسیاری برای گفتن داشته باشد تا وقت 
و ســرمایه هنری یک ملت هدر نــرود و درون مایه ای 

فرهنگی داشته باشد.

مدیر مجموعه کاخ موزه چهلســتون اصفهان گفت:به دلیل انجام 
عملیات سم پاشــی ســازه های چوبی این کاخ از روز ۱۴ خرداد 
تا پایان روز ۱6 خرداد ماه تعطیل اســت. عاصفــه بدر اظهار کرد: 
امسال روزهای ۱۴ و ۱5 خرداد که همزمان با ایام رحلت بنیانگذار 
جمهوری اسالمی ایران و همچنین سالروز قیام تاریخی ۱5 خرداد 
است و با عنایت به اینکه ایام شهادت امیرمومنان علی )ع( نیز امسال 

با روز ۱6 خرداد ماه مقارن شده است، این مجموعه تاریخی جهانی 
در این 3 روز تعطیل است. وی افزود: با توجه به اینکه بزرگ ترین 
سازه چوبی و تاریخی کشور در این مجموعه تاریخی قرار گرفته و در 
عین حال مجموعه اصلی کاخ دارای در و پنجره های متعدد چوبی 
است؛ بنابراین با توجه به تعطیلی رسمی ۱۴ و ۱5 خرداد، بر اساس 
برنامه ریزی های به عمل آمده جهت حفاظت سازه های عظیم چوبی 

این کاخ در برابر هجوم حیوانات موذی همچون موریانه، عملیات 
سم پاشی و آفت زدایی احتمالی از بخش های چوبی این کاخ طی این 
3 روز صورت می گیرد. بدرگفت: با توجه به ابعاد گسترده عملیات 
سم پاشی و احتمال آسیب دیدن گردشــگران، کارشناسان ارشد 
میراث فرهنگی توصیه کرده اند تا روز ۱6 خرداد نیز به دلیل سالمت 

گردشگران، این مجموعه تاریخی تعطیل باشد.

مدیرمجموعه کاخ موزه چهلستون اصفهان:
چهلستوناز14تا16خردادماهتعطیلاست

ابالغ وقت رسیدگی
3/310 شماره ابالغنامه: 9710103734100986 شماره پرونده: 9709983734100012 
شماره بایگانی شعبه: 970012 آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
سعید محمد بیگی سلحشوری فرزند مرتضی قلی، خواهان آقای حسین کوهی دادخواستی 
به طرفیت خوانده آقای سعید محمد بیگی به خواســته الزام به تنظیم سند مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709983734100012 شعبه دادگاه عمومی 
حقوقی دادگستری شهرستان نطنز ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/04/30 ساعت 10 
تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یــک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 116 شعبه دادگاه 

عمومی حقوقی دادگستری شهرستان نطنز )154 کلمه، 2 کادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

3/311 بدینوسیله به احسان قنبري فرزند حسن فعاًل مجهول المکان ابالغ مي گرددکه 
خواهان مسعودطاوسي فرزند ابراهیم به نشــاني شهرضا بلوارامام روبروي مسجدالزینب 
مبل طاوسي دادخواستي به خواسته مطالبه وجه به این شورا تسلیم که  بکالسه 96 / 968 
ش 3 ح  ثبت و وقت رســیدگي براي روز شــنبه مورخ 10 / 06 / 97 ساعت 30 / 5 عصر 
تعیین گردیده اینک حسب درخواســت خواهان و به تجویزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب 
یک نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشــار آگهي مي شــودتا ازتاریخ انتشارظرف یک ماه 
بامراجعه به دبیرخانه شوراي حل اختالف شــماره سوم حقوقي شهرضا واخذ نسخه ثاني 
دادخواست و ضمائم ،آدرس کامل خودرااعالم وهردفاعي داریدبیان نماییدوبراي جلسه 
رسیدگي فوق نیزدرشوراي حل اختالف شماره سوم حقوقي شهرضاحاضرشویدواگربعداً 
 احتیاج به نشــرآگهي باشــد یک نوبــت منتشرخواهدشــدومدت آن ده روزخواهدبود. 
م الف: 155 عکاشه  رئیس دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره سوم حقوقي شهرضا 

)146 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

3/312 اجرای احکام حقوقی شعبه یازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالســه 961164 ج/ 11 له خانم پریوش افراســیاب و علیه آقای یداله 
افراســیاب مبنی بر مطالبه مبلغ 1/672/402/866 ریال بابت محکوم به و هزینه های 
اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 97/4/9 ساعت 11/5 صبح در محل اجرای احکام 
دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین خ شــهید نیکبخت جهت فروش 21/183 متر مربع 
)ســهام( 171 متر مربع)سهم( مشاع از 72 حبه شــش دانگ ملکی جزئی از پالک ثبتی 
4999/12651 با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی 
آقای یداله افراسیاب و اکنون در تصرف 1- طبقه دوم در تصرف محکوم له و خانواده اش 
می باشد و طبقات اول و سوم دارای مستاجر می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری 
به شرح ذیل ارزیابی شده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک 
بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه 
اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد 
گرفت. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: 
ملک مذکور واقع در بلوار کشاورز بلوار جانبازان  خیابان استاد مهریار پالک 160 کدپستی 
66886-81796 انجام و گزارش وضعیت ملک به شرح زیر می باشد. این ملک در حال 
حاضر یک ساختمان مسکونی سه طبقه است و بر اساس اظهار خواهان دارای 171 متر 
مربع عرصه می باشــد ملک جنوبی دارای ابعاد 9 در 19 متر و درب به ساخت آن در گذر 
فرعی قرار دارد. ســاختمان موجود در این ملک دارای انشعاب آب، برق و گاز و فاضالب 
است. ساختمان به صورت سه واحد با اســکلت بتن آرمه و سقف تیرچه بلوک با زیربنای 
کل 355 متر مربع طراحی و بنا شده و قدمت آن حدود 10 سال است. این ساختمان دارای 
45 متر مربع زیرزمین به صورت انباری، سه واحد پارکینگ در ساخت، واحد همکف یک 
خواب با زیربنای مفیــد 70 متر مربع و دو واحد خواب با زیربنــای هر یک 120 متر مربع 
در طبقات است. نمای خارجی و داخلی آجر و سنگ، کف حیاط سرامیک، کف پارکینگ 
و پله سنگ و دیوار پارکینگ سنگ و دیوار پله ســرامیک، دیوارهای سالن و خواب رنگ 

روغن، سقف دارای گچ بری و رنگ پالستیک، درب های خارجی فلزی و داخلی چوبی، 
آشپزخانه و سرویس کاشی، ســرامیک، کابینت ام دی اف، کف سالن پارکت و کف اتاق 
خواب ها سرامیک، سیستم اسپیلیت و کولرآبی و گرمایش بخاری و پکیج است. با تحقیقات 
محلی و در نظر گرفتن موقعیت، کاربری، مســاحت و شرایط عرضه و تقاضا، قیمت های 
معامالتی روز منطقه و همچنین خدمات شهرداری و امکانات آب، برق، گاز ، فاضالب و 
دیگر عوامل موثر در ارزیابی، نهایتًا قیمت شــش دانگ عرصه و اعیان ملک مذکور برابر 
13/500/000/000 ریال)ســیزده میلیارد و پانصد میلیون ریال( بــر مبنای قیمت روز 
زمستان سال 1396 ارزیابی و تعیین می گردد. در نتیجه ارزیابی ارزش 21/183 متر مربع 
)سهم( مشــاع آن بر مبلغ 1/672/402/866 ریال ارزیابی ومطابق نامه شرکت تعاونی 
 مســکن توپخانه 44 و 45 اصفهان انتقال پس از اعالم در آن شــرکت انجام می گردد.  
 م الف: 3239 اجرای احکام حقوقی شــعبه یازده دادگســتری اصفهان )553 کلمه، 

6 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

3/313 اجرای احکام حقوقی شعبه یازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرائی کالســه 960212 ج/11 له خانم راضیه احمدی شیخ شبانی و علیه آقای 
مهران منصوری حبیب آبادی مبنی بر مطالبه مبلغ 1/732/380/255 ریال بابت محکوم 
به و هزینه های اجرائی و حق االجرای دولتی در تاریخ 1397/4/9 ساعت 8/30 صبح در 
محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش یک دانگ 
)12 حبه( مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکی با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسی 
که عبارتست از: پالک ثبتی شماره 8267/75 بخش 14 ملکی آقای مهران منصوری و 
اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه می باشــد، توسط کارشناس رسمی دادگستری به 
شرح ذیل ارزیابی شــده و نظریه وی مصون ازتعرض طرفین واقع گردیده است برگزار 
نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانی فوق مراجعه و 
از ملک بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک 
ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود. تســلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن 
صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرائی برعهده محکوم علیه می باشــد. اوصاف ملک 
مورد مزایده: با توجه به بررسی سوابق صورت گرفته پالک ثبتی 112 و 111 / 75 بخش 
14 ثبت اصفهان مطابق صورت مجلس تفکیکی شماره 142900 مورخ 1387/11/5 به 
بیش از 30 پالک تفکیکی و پالک ثبتی شماره 75/8267 که قطعه شماره 1 از تفکیکی 
فوق و به مساحت 157/50   متر مربع می باشــد و شمااًل محدود است به طول 8/80 متر 
پی و دیواری است به خیابان 10 متری ... شرقا به طول 18 متر پی و دیواری است به دیوار 
پالک 8268 جنوباً به طول 8/70 متر پی و دیواری است به دیوار پالک 8275 غربا به طول 
18 متر و دیوار اســت به دیوار پالک 127 الی 75/113 مطابق سند شماره 48514 مورخ 
1382/11/7 دفترخانه 73 اصفهان آقای احمدرضا خیام باشی- شش دانگ پالک ثبتی 
فوق را بالسویه به آقای مهران منصوری و مهدی منصوری انتقال قطعی داده است. نتیجه 
کارشناســی و ارزیابی: با توجه به بازدید صورت گرفته از محل و بررسی اسناد و مدارک 
موجود و همچنین قرار کارشناسی صادره به استحضار می رساند: اواًل: پالک ثبتی شماره 
75/8267 متعلق به کل پالک ارزیابی شده می باشد. ثانیاً: پالک ثبتی فوق مجموع 3 واحد 
آپارتمان مورد بازدید با توجه به سوابق ثبتی تاکنون تفکیک نشده و کل 3 واحد دارای یک 
سند ثبتی می باشد. ثالثاً: با توجه به قدمت، موقعیت محل و عوامل موثر در قضیه و کاربری 
مسکونی انشعابات موجود پارکینگ- عدم آسانسور- ارزش کل شش دانگ مجتمع فوق 
به مبلغ 5/800/000/000 ریال معادل 580/000/000 تومان برابر می گردد و ارزش 3 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک فوق که متعلق به آقای مهران منصوری می باشد و توقیف 
گردیده اســت به مبلغ 290/000/000 تومان اعالم می گردد و همچنین از این آپارتمان 
طبقه 60- به مبلغ 1/150/000/000 ریال معادل 115/000/000 تومان کارشناســی و 
ارزیابی می گردد. در نتیجه ارزشیابی: یک دانگ مشاع از 6 دانگ شامل طبقه 60- به مبلغ 
575/000/000 ریال ارزیابی می گردد.  م الف: 3137 اجرای احکام حقوقی شعبه یازده 

دادگستری اصفهان )524 کلمه، 5 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   139703902004000091 آگهــی:  شــماره   3 /314
139504002004000158 آگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی: 9500425  
شش دانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان مســکونی قطعه پنجم تفکیکی پالک شماره 

39521 فرعی از 15190 اصلی به مســاحت 119/35 متر مربع واقع در طبقه اول جنوب 
غربی که از حد غرب دارای پیشــرفتگی می باشــد به انضمام 4/70 متر مربع مساحت 
تراس مسقف به انضمام شــش دانگ اعیانی یک باب انباری پالک 39541 فرعی واقع 
در طبقه زیرزمین به مســاحت 2/83 متر مربع با حق العبور از پارکینگ 39546 فرعی و 
به انضمام شــش دانگ اعیانی یک واحد پارکینگ پــالک 39570 فرعی واقع در طبقه 
همکف به مساحت 11/45 متر مربع با قدرالسهم از مشاعات و عرصه مشاعی اولیه پالک 
15190/9845 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان عسگریه نبش بن 
بست ارم که اسناد مالکیت آن در صفحه 26 و 29 دفتر 436 محلی به شماره ثبت 84930 
و 84932 و با شماره های چاپی 162279 ه /91 و 622007 د / 91 ثبت و صادر شده است 
با حدود: شمااًل به طول 7/35 متر دیوار اشتراکی اســت با آپارتمان 39519 فرعی شرقًا 
اول به طول 1/60 متر دیوار اشتراکی است با آپارتمان 39519 فرعی دوم به طول 2/83 
متر درب و دیواریست به راه پله و آسانسور مشــاعی سوم در سه قسمت که اول جنوبی و 
دوم به طور پخ اســت به طولهای 1/50 و 2 و 11/10 متر دیوار اشتراکی است با آپارتمان 
39520 فرعی جنوبًا اول به طول 7/40 متر دیوار کوتاه و پنجره و دیواری است به فضای 
حیاط مشاعی دوم به طول 0/80 متر دیواریســت به فضای کوچه بن بست غربًا به طول 
17/53 متر پنجره ها و دیواریست به فضای کوچه بن بست. حدود انباری شماره 39541 
فرعی: شمااًل به طول 0/90 متر دیواریست به رمپ پارکینگ شــرقًا به طول 3/15 متر 
دیوار اشتراکی است با انباری 39540 فرعی جنوبًا به طول 0/90 متر درب و دیواریست به 
راهرو مشاعی غربًا به طول 3/15 متر دیوار اشتراکی است با انباری 39542 فرعی، حدود 
پارکینگ شماره 39570 فرعی: شمااًل به طول 2/30 متر خط مستقیم مفروض است به 
محوطه مشاعی پارکینگ شرقًا به طول 5 متر خط مســتقیم  مفروض است به محوطه 
مشاعی پارکینگ جنوبًا به طول 2/30 متر خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعی 
پارکینگ غرباً به طول 5 متر خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعی پارکینگ حقوق 
ارتفاقی له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست که طبق نظر کارشناس رسمی پالک 
فوق یک واحد مسکونی واقع در طبقه اول جنوب غربی از مجموعه مسکونی 6 طبقه روی 
پیلوت، با اسکلت بتنی، نما آجر و سنگ و پنجره آلومینیوم، کف سرامیک، دربهای داخلی 
چوبی، کابینت ام دی اف، بدنه داخلی رنگ آمیزی، سیســتم گرمایش پکیج و سرمایش 
کولر آبی دارای اشتراکات آب و برق و گاز و قدمت حدود 8 ســال می باشد. ملکی آقای 
علیرضا فرزندی که طبق سند رهنی شماره 19359 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 
146 اصفهان در رهن بانک پاسارگاد شعبه سعادت آباد واقع می باشد و طبق اعالم بانک 
بیمه نامه مورد وثیقه تا تاریخ 97/7/6 اعتبار دارد و از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 
97/4/4 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهار راه 
اول شهید صداقتی ابتدای خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده می شود. 
مزایده از مبلغ پایه 3/300/000/000 ریال )سه میلیارد و سیصد میلیون ریال( شروع و به 
هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا 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 97/03/12 درج و منتشــر می گردد و در صورت 
تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شــرکت در جلسه مزایده 
مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده بانک ملی ایران در وجه اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان بابت پرونده کالســه فوق  به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر 
الزامی اســت ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی 
فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.  م الف:6062 اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان)752 کلمه، 8 کادر(
حصر وراثت

3/315  آقای مهرداد قناد نظری دارای شناسنامه شــماره 7612 به شرح دادخواست به 
کالسه  93/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان علی اکبر قناد نطنزی به شناســنامه 10 در تاریخ 1396/11/13 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مهرزاد قناد نطنزی 
فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 1230109153 پسر متوفی 2- مهرشاد قناد نطنزی 

فرزند علی کبر به شماره شناسنامه 14467 پسر متوفی 3- مهرداد قناد نظری فرزند علی 
اکبر به شماره شناسنامه 7612 پسر متوفی 4- مریم قناد نطنزی فرزند علی اکبر به شماره 
شناسنامه 27723 دختر متوفی 5- مهرناز قناد نطنزی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 
0010912088 دختر متوفی 6- فاطمه کچوسنگی فرزند علی به شماره شناسنامه 44408 
همسر متوفی و به جز نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 117 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

نطنز )مجتمع شماره یک( )195 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/168 شماره دادنامه: 9709970354200135 شماره پرونده: 9509980359501729 
شماره بایگانی شعبه: 961466 شــاکی: آقای فرهاد فرح بخش فرزند محمد به نشانی خ 
هشت بهشت شرقی ک 22 بهمن ک مظاهری پ 30، متهمین: 1- آقای فرشید لشگری 
فرزند ابراهیم به نشــانی تهران خ آزادی خ حبیب اللهی ک درودی پ 9، 2- آقای یزدان 
صحرائی بوژانی فرزند علی جان به نشــانی کرمانشــاه جاده قدیم خ الله ک 5، اتهام: 
مشارکت در کالهبرداری، دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص اتهام آقایان 1- فرشید لشــگری فرزند ابراهیم 2- یزدان صحرائی فرزند علی 
جان هر دو دائر بر مشارکت در کالهبرداری به مبلغ 59/135/343 ریال موضوع شکایت 
شاکی آقای فرهاد  فرح بخش نظر به محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان و شکایت شاکی خصوصی، مالحظه پرینت حساب بانکی شاکی، 
پاسخ استعالم های انجام شده از شرکت مخابرات و بانک مربوطه متواری بودن متهمین 
و عدم حضور جهت دفاع علی رغم ابالغ های مکرر و نظر به سایر قرائن وامارات موجود 
در پرونده به نظر دادگاه بزهکاری نامبردگان به شرح فوق محرز تشخیص فلذا مستندا به 
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشــاء، اختالس وکالهبرداری و رعایت ماده 
125 قانون مجازات اسالمی حکم به محکومیت نامبردگان هر یک به پرداخت مبلغ مذکور 
در حق شاکی و هر یک پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی 
و هر کدام به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر و اعالم می دارد. این رای غیابی تلقی 
و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه می باشد. م الف:4246 شعبه 
116 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان) 116 جزایی 

سابق( ) 289 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ رای

3/169 شماره دادنامه: 9709970354200135 شماره پرونده: 9509980359501729 
شماره بایگانی شعبه: 961466 شــاکی: آقای فرهاد فرح بخش فرزند محمد به نشانی خ 
هشت بهشت شرقی ک 22 بهمن ک مظاهری پ 30، متهمین: 1- آقای فرشید لشگری 
فرزند ابراهیم به نشــانی تهران خ آزادی خ حبیب اللهی ک درودی پ 9، 2- آقای یزدان 
صحرائی بوژانی فرزند علی جان به نشــانی کرمانشــاه جاده قدیم خ الله ک 5، اتهام: 
مشارکت در کالهبرداری، دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص اتهام آقایان 1- فرشید لشــگری فرزند ابراهیم 2- یزدان صحرائی فرزند علی 
جان هر دو دائر بر مشارکت در کالهبرداری به مبلغ 59/135/343 ریال موضوع شکایت 
شاکی آقای فرهاد  فرح بخش نظر به محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان و شکایت شاکی خصوصی، مالحظه پرینت حساب بانکی شاکی، 
پاسخ استعالم های انجام شده از شرکت مخابرات و بانک مربوطه متواری بودن متهمین 
و عدم حضور جهت دفاع علی رغم ابالغ های مکرر و نظر به سایر قرائن وامارات موجود 
در پرونده به نظر دادگاه بزهکاری نامبردگان به شرح فوق محرز تشخیص فلذا مستندا به 
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشــاء، اختالس وکالهبرداری و رعایت ماده 
125 قانون مجازات اسالمی حکم به محکومیت نامبردگان هر یک به پرداخت مبلغ مذکور 
در حق شاکی و هر یک پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی 
و هر کدام به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر و اعالم می دارد. این رای غیابی تلقی 
و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه می باشد. م الف:4245 شعبه 
116 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان) 116 جزایی 

سابق( ) 289 کلمه، 3 کادر( 

یک کپی ناشیانه و بی مزه!
»لونهزنبور2«ساختهمیشود
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معرفی بهترین نرم افزارهای هفته گذشته ازدید کاربران

تازه ها پیشنهاد سردبیر:

در پارک فناوری پردیس؛
ایمپلنت دندانی تولید می شود

مدیــر کل ارتباطــات و امــور بیــن الملل 
 پارک فنــاوری پردیــس گفت: قرار اســت

 ایمپلنت های دندانی در داخل تولید و تا سال 
۹۸ به بازار وارد شود.امین رضا خالقیان اظهار 

کرد: قرار است طی دو سال آینده با همکاری 
کشورهای خارجی، فرآیند تکنولوژی دوساله  
تولید ایمپلنت دندان به تهران منتقل شــود.

وی خاطر نشــان کرد: بدین واسطه، در پارک 
فناوری پردیس، ایمپلنت ایرانی تولید می شود  
و امیدوار هســتیم که ابتدای ســال ۹۸ ، این 

ایمپلنت ها در بازار ایران وجود داشته باشد.

ارسال سنسور به داخل بدن 
راهکار تشخیص بیماری

دانشــمندان علوم کامپیوتر و علوم پزشکی به 
کمک هم حســگرهایی را ایجــاد می کنند که 
می توانند مشکالت بدن انســان را به راحتی از 
طریق وارد شــدن به روده بیمار اندازه گیری و 
نتایج را برای تشــخیص بیمــاری در خود ثبت 
کنند.با توجه به مطالعات منتشر شده در مجله 
Science، ایــن سنســورها در خوک ها مورد 

آزمایش قرار گرفته است و با توجه به نتایج حاصل 
از این آزمایش این روش می تواند مسائل مربوط 
به دستگاه گوارش و معده را بررسی کند. حسگر 
مذکور بدون ایجاد جراحت و آســیب به درون 
بافت های نرم بدن فرو می رود و اطالعات را به طور 
بی سیم برای دستگاه های پزشکی ارسال می کند.

ساعت هوشمند هوآوی واچ ۲ 
رسما معرفی شد

ساعت هوشــمند هوآوی واچ ۲ ۲۰۱۸ رسما 
معرفی شــده و پشــتیبانی از LTE مهم ترین 

ویژگی قابل ذکر آن 
است. این ساعت 

به صورت کلی 
دارای ۲ نسخه 
اســت، یکی 
از نســخه ها 
فقــط ارتباط 
بلوتوثــی دارد 
دیگری  ولــی 

نــد با  مــی توا
اســتفاده از نانــو 

ســیم کارت یا سیم 
 )e-sim( کارت الکترونیک

به شبکه نســل چهارم مخابراتی متصل شود.
این ساعت  دارای حافظه داخلی و رم به ترتیب 
۷۶۸ مگابایت و ۴ گیگابایــت بوده که NFC و 
در نهایت گواهی IP68 با نســل پیشین کامال 

یکسان است.

ساخت باکیفیت ترین صفحه 
نمایش OLED گوگل و ال جی

شرکت های گوگل و ال.جی در حال کار روی 
صفحه نمایش هایی هســتند کــه از وضوح و 
کیفیت باال برخوردار اســت و آنچــه که افراد 
در این صفحه نمایش هــا می بینند، تا حدود 
 زیادی مشــابه چیزی اســت که در واقعیت 

می بینند. 
تمامی پژوهشگران این حوزه، در پی رسیدن 
به راهکاری هســتند که بتوانند حسی مشابه 
با واقعیت به انســان بدهند. یک هدست باید 
میدان دیدی به وســعت بیش از ۱۰۰ درجه 
به فرد بدهــد و مجهز به یــک صفحه نمایش 
با ۱۰۰۰ تا ۲۲۰۰ پیکسل بر اینچ و ۱5 تا ۲5 
میلیون پیکســل بر چشم داشته باشد. صفحه 
نمایشی که توسط این دو شرکت ساخته شد، 
۴/3 اینچی اســت؛ اما هنوز با سیستم بینایی 
انسان متفاوت اســت و میدان دید افقی ۱۲۰ 
درجه و میــدان دید عمــودی ۹۶ درجه ارائه 
می دهد. این نمایشگر رزولوشنی برابر با ۴۸۰۰ 
در 3۸۴۰ پیکســل دارد که به معنای ۱۴۴3 

پیکسل در هر اینچ است.

اخبار

وزیر ارتباطات:
مشکل کیفیت اینترنت 

خبرگزاری ها رفع می شود
وزیر ارتباطــات در زمینه کیفیــت ارائه خدمات 
اینترنتی و شــکایات مردمی در این حوزه، گفت: 
برای خبرگزاری ها و خبرنگاران تسهیالتی از سوی 
وزارت ارشاد فراهم آمده است و این افراد می توانند 
اطالعات شــان را از طریق وزارت ارشاد برای حل 
مشــکالت کیفیت اینترنت بــه وزارت ارتباطات 
ارســال کنند.محمدجواد آذری جهرمی با بیان 
اینکه کیفیت سرویس، بخشی از حق الناس است و 
برهمین اساس به طور جدی پیگیر بهبود کیفیت 
اینترنت هستیم تا به سرانجام مطلوب برسد، افزود: 
مردم هم می توانند از طریق ۱۹5 نظرات خود را 

درباره مشکالت اینترنتی به ما اعالم کنند.

معاون سازمان تنظیم مقررات خبر داد:
پایش آنالین شبکه های موبایل

معاون سازمان تنظیم مقررات گفت: وضعیت کیفیت 
شبکه های تلفن همراه در کشور به صورت لحظه ای 
و آنالین رصد می شود و در شرایط فعلی نرخ غیرقابل 
قبولی از این شبکه ها مشاهده نکردیم. مجید حقی 
در پاسخ به وجود شکایات از سوی برخی مشترکان 
تلفن همراه مبنی بر قطع و وصلی های مکرر در حین 
مکالمه با موبایل اظهار داشت: موضوع قطعی بین 
مکالمات نباید از یک درجه استاندارد بیشتر باشد 
و در صورتی که این رخداد افزایــش پیدا کند، آن 
را با آنچه که در پروانه تعهد اپراتورها مشخص شده 
اســت، تطبیق خواهیم داد و مطابــق آن اپراتور را 
جریمه می کنیم.وی با بیان اینکه هم اکنون شبکه 
اپراتورهای موبایل در کشــور به صــورت آنالین و 
لحظه ای رصد می شود، خاطرنشان کرد: در شرایط 
فعلی مشکلی در رصد و مانیتورینگ این شبکه ها 
مشاهده نشده است و شــاهد نرخ غیرقابل قطعی 
بین مکالمات نبوده ایم. وی تاکید کرد: در این زمینه 
اگر مشترکی از کیفیت مکالمات خود ناراضی بود و 
مشکلی داشت، مورد را اعالم کند تا به صورت آنالین 

رصد شود.

جلوگیری اپل از انتشار آپدیت 
جدید برای تلگرام

پاول دوروف، مدیر و موسس تلگرام با انتشار توئیت 
جدیدی از امتناع اپل برای انتشار به روزرسانی جدید 
پیام رســان تلگرام خبر داده است. بر اساس ادعای 
دوروف، دولت روســیه از چندی پیش درخواست 
خود برای حذف پیام رســان تلگرام را از اپ استور 
مربوط به کاربران این کشــور را به اپل ارائه کرده 
بود؛ اما اپل به جای انجام این کار، از انتشار جهانی 

به روزرسانی جدید جلوگیری به عمل آورده است.

الکترونیکی شدن ۳۸ درصدی 
دستگاه های دولتی

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی گفت: در 
آخرین ارزیابی در انتهای سال ۱3۹۶، ۹3 دستگاه 
ارزیابی شــدند که در مجموع بیــش از 3۸ درصد 
الکترونیکی شــده اند. رضا باقری  با اشاره به مدل 
پنج مرحله ای بلوغ منطبق بــر ویژگی های دولت 
الکترونیکی در ایران اظهار کرد: هر یک از سازمان ها 
از نظر حضور در وب، تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و 
مشارکتی در سه مرحله مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه ۱۸۰۰ خدمت توســط ســازمان 
اداری استخدامی احصا شــده است، افزود: ارزیابی 
اول انتهای ســال ۹5 با ۶۰ دســتگاه انجام شد که 
۱۹.3 درصد دســتگاه ها الکترونیکی بودند. دوره 
دوم ارزیابی شهریور ۹۶ با ۸3 دستگاه اتفاق افتاد و 
۲۸ درصد دستگاه ها الکترونیکی شدند و در آخرین 
مرحله در انتهای سال ۹۶، ۹3 دستگاه ارزیابی شدند 

که 3۸.۹5 درصد الکترونیکی شدند.

محققان آمریکایی با بررسی 5۰ بیمار دریافتند که یک دستگاه بررسی »شبکیه« چشم قادر است وجود بیماری 
»اسکیزوفرنی« را تشخیص دهد. به گزارش ایسنا؛پزشکان برای تشخیص بیماری »اسکیزوفرنی« مجبورند که 
عالئم گزارش شده بیمار را مشاهده و بررسی کنند که این تشخیص بنا بر نظر هر پزشک، متفاوت خواهد بود.بر 
اساس مطالعات جدید، ابزار بینایی سنجی پزشکان نیز ممکن است این بیماری را سریع تر و کاربردی تر تشخیص 
دهد. بر این اساس، جمعی از محققان یک آزمایش چشم را روی 5۰ نفر انجام دادند. گفته شده بود که نیمی از آنها 

مبتال به »اسکیزوفرنی« و نیمی دیگر نیز مبتال به اختالالت روانی بودند.

تشخیص 
 »اسکیزوفرنی«
کی با شیوه جدید

زش
پ

قابلیت نظرسنجی اینستاگرام به فیس بوک افزوده می شود
فیس بوک قصد دارد قابلیت نظرســنجی را که قبال در استوری های اینســتاگرام وجود داشت و بسیار 
محبوب بود به مسنجر فیس بوک اضافه کند. این ابزار در مســنجر به کاربران اجازه می دهد، آپدیتی از 

status خود را پست کنند و دوستان شان می توانند به تماشای آن بپردازند.
 کاربر برای استفاده از این ویژگی نخست تصویر یا ویدئویی در فیس بوک مسنجر فیلم برداری می کند. در 
اینجا  استیکر »نظرسنجی« را اضافه  و سوال خود را نیز تایپ می کند. پس از آن دو پاسخ از پیش تعیین 
شده را انتخاب می کند که دوستان باید یکی از آنها را گزینش کنند.پس از انتشار نظرسنجی، دوستان 
می توانند با کلیک روی گزینه پاسخ ، به طور مستقیم در نظرســنجی شرکت کنند؛ همچنین  کاربران 
می توانند با کشیدن انگشت به سمت باال فهرستی از افرادی را مشاهده کنند که نظرسنجی را مشاهده 

و پاسخ داده اند.

قابلیت جست وجوی کلیدواژه به نقشه گوگل اضافه شد
سرویس آنالین نقشه گوگل )Google Maps( که یکی از بهترین، کامل ترین و به روزترین اپلیکیشن های 
نقشه گوگل در جهان را دارد، حاال با اضافه کردن قابلیت جدیدی به پلتفرم خود، می خواهد محیط جست وجو 
را برای کاربرانش تســهیل کرده و به آنها این امکان را بدهد تا به راحتــی کلیدواژه های موردنظر خود را در 
بخش مشاهده نظرات کاربران برای اماکن مختلف ) google reviews( جست وجو کنند. به عنوان مثال، 
کاربران ناتوان حرکتی و معلول در صورتی که می خواهند به مکان خاصی بروند، می توانند به جســت وجوی 
کلیدواژه »ویلچر« بپردازند و یا آن دســته از افرادی که گیاه خوارند و به دنبال رستوران و کافی شاپ گیاهی 
می گردند، می توانند در قسمت مشاهده نظرات کاربران درباره امکان عمومی مختلف، کلیدواژه » گیاه خواری« 
یا »vegetarian« را جست وجو کرده و کافه رستوران موردعالقه خود را بیابند.این قابلیت در هر دو سیستم 

عامل اندروید و iOS قابل دسترسی و استفاده است.

محققان موفق به ساخت و طراحی وسیله هایی 
شده اند که فضایی هیجان انگیز را برای شما 
ایجاد می کند. در ادامه با ما همراه باشید تا با 

برخی از این اختراعات آشنا شوید:
دندان های خود را با پرینتر های 3 بعدی  

بسازید
امروزه  اســتفاده از پرینتر هــای 3 بعدی  
بسیار رونق پیدا کرده اســت. این پرینتر ها 
قادر هستند تا هر وســیله ای را بسازند و به 
کمک  آنها می توان نوعــی دندان  مصنوعی  
ســاخت که در خود داروی ضد قارچ  دارند.  
ایــن داروهــا در الیه هایی از دنــدان قرار 
می گیرند و اجــازه  هیچگونــه  عفونتی  را 
نمی دهنــد.  به گفته مخترعــان؛ این پروژه  
به صــورت هدفمند  و به کمــک پروتز  و به 
وســیله  پرینتر های 3 بعدی  ساخته می 

شــود. گفتنی است؛ اســتفاده از پر ینتر 3 
 بعدی  برای ساخت  دندان  سرعت باال و هزینه

 کمی دارد.
 موتورســیکلت های خود را به کمک 

چاپگر های 3 بعدی  تولید کنید
می تواننــد  بعــدی   3 چاپگر هــای 
موتورســیکلت هایی را هم بســازند. امروز 

این چاپگر هــا قدرتی پیــدا کرده اند که در 
مدت زمانی بســیار کوتــاه می توانند یک  

موتورسیکلت  بسازند .
یکی از شــرکت های خودروسازی  توانسته 
اســت نســل جدیدی از موتورسیکلت ها 
را به کمک چاپگر های 3 بعــدی  تولید کند 
این موتورســیکلت  از بخش های پالستیکی  

ســاخته شــده و به طــور کل  140 
 هــزار قطعه مختلــف  در ســاخت آن  به

 کار رفته است .
وسیله ای که اجازه  خوابیدن  بیش از حد 

را به شما نمی دهد
یکی از محققان  قالیچه ای را طراحی کرده است 
که حکم  ساعت  زنگ دار را  دارد.  این قالیچه  هر 
روز صبح  زنگ می زند  و تا زمانی که  شما  دو پای 
خود را روی آن قرار ندهید  خاموش نمی شود.
این قالیچه نرم از یک نمایشگر  تشکیل شده 
و هدفش این اســت که کمک کند تا افراد از 
خواب برخیزند  و در جای خود بایستند  و پس 
از 3 ثانیه  از زمانی که شما کف پای خود راروی 
قالیچه  قرار دهید خاموش می شــود.3 ثانیه  
تنها زمان نیاز است که فرد بایستد و خواب از 

سرش  بپرد.

دور دنیا با نوآوران؛

از ساخت دندان مصنوعی با پرینتر سه بعدی تا قالیچه زنگ دار

نوآوران

عکس  روز

کم ارتفاع ترین خودروها
هیلمن ایمپ مدل ۱۹۶3، محصول خودروســاز 
انگلیســی روتس )Roots( مدل عجیب با ارتفاع 
فقــط ۴۸ ســانتی متر، در ســال ۲۰۰۸ در قالب 
کم ارتفاع ترین خودروی دنیا در کتاب رکوردهای 

جهانی گینس ثبت شد.

 این روزها کمتر کســی را مــی توان پیدا 
کرد که کاربر گوشی های هوشمند نباشد، 
بر همین اســاس ممکن است گاهی اوقات 
نیازمند اســتفاده از نرم افزارهایی باشید 
که بــه صورت پیــش فــرض روی تلفن 
همراه تان نصب نشده است.در این گزارش 
به جمع آوری پــر بازدیدترین برنامه های 
کاربردی که مورد اســتفاده بیشتری قرار 

گرفته است، پرداخته ایم.

OpenSignal 5.38؛ بهتریــن نقطه 
آنتن دهی اینترنت اطراف خود را بیابید

          3G 4G WiFi Maps & Speed Test«
OpenSigna «  به شما این امکان را می دهد تا 
پوشش و سیگنال های انواع شبکه های بی سیم 
 WiFi و GSM, CDMA, 4G, 3G, 2G مانند
را پیدا کنید و بدین ترتیب و بــا یافتن بهترین 
ســیگنال، ســرعت دریافت اطالعات را بهبود 
بخشــید. با این برنامه می توانید سیگنال های 
اطراف خــود را ردیابی کرده، اطالعــات آنها را 

مشــاهده کنید و جهت قرارگیری آنتــن آنها را 
ببینید و نیز قدرت و سرعت آنها را تست کنید. این 
برنامه سیگنال ها را به صورت راداری روی نقشه 

GPS گوشی نشان می دهد.

 Good Morning Alarm 2.2
Clock؛ آالرم حرفه ای 

نرم افزار Good Morning Alarm Clock یک 
برنامه آالرم حرفه ای برای گوشی های هوشمند 

است که با داشتن اطالعات دقیق از ساعات خواب 

شــما، می تواند کمک کند در زمــان مطلوب از 
خواب بیدار شوید. این نرم افزار زمان خوابیدن و 
بیدار شدن شما را محاسبه می کند و مقدار کمبود 

خواب شما را اطالع می دهد.

hoto & Picture Resizer Pre�
mium 1.0.162 برنامــه کاهــش 

حجم عکس اندروید
 نــرم افــزار Photo & Picture Resizer ابزاری 
حرفه ای برای تغییر ســایز و کاهــش حجم تصاویر 
در گوشی های هوشمند اســت. از آنجایی که حجم 
تصاویری که به واسطه برخی از گوشی ها و دوربین های 
حرفه ای گرفته می شود، بسیار زیاد است، با استفاده از 

این نرم افزار می توانید انــدازه تصاویر دلخواه خود را 
تغییر و حجم آنها را بــدون کاهش کیفیت ، کاهش 

دهید.

 Ships of Battle Age of Pirates
1.92 ؛ بازی کشــتی هــای دزدان 

دریایی اندروید 
بازی های موبایل همیشــه طرفداران خودشان را 
دارند و از پرطرفدارترین اپلیکیشن های اندروید 

و آی او اس به حساب می آیند. این بازی ها همواره 
تجربه ای متفاوت را برای مخاطبان خود به همراه 
دارند و باعث ســرگرمی و پر کردن اوقات فراغت 
Ships of Battle Age of Pi-هســتند. بازی 

rates یک شبیه ســاز جنگ دریایی است که در 
آن با کشتی های دیگر بر سر گنج رقابت می کنید.

KineMaster Pro 4.3.2 � برنامه 
ویرایش ویدئو در اندروید

این برنامه بدون شک یکی از کامل ترین و حرفه ای 

ترین برنامه های ادیت و ویرایش ویدئو اســت. به 
کمک این برنامه شما به راحتی و به شکلی کامال 
حرفه ای می توانید عکس هــا و ویدئو های خود 
را مونتاژ کنیــد و عکس هــا و ویدئوهای دلخواه 
خود را بسازید.این اپلیکیشــن برای کاربر امکان 
اضافه کردن طیف وسیعی از افکت ها و همچنین 

کلیپ های صوتی را فراهم می آورد.
 به عــالوه این برنامه مجهز به یــک ضبط کننده 
صداســت که به کاربــر امکان می دهــد تا روی 
ویدئوهای خود صــدای خود را ضبــط کند.اگر 
چه برای کاربران آماتور کار بــا این ادیتور حرفه 
ki- ای نیاز به کمی زمــان دارد؛ اما بــی گمان 
neMaster  یکــی از بهترین ها بــرای اندروید 

اســت.در یــک کالم  KineMaster یــک 
اپلیکیشــن همــه کاره برای کاربــران حرفه ای 
 ادیــت و ویرایــش عکــس و ویدئو به حســاب

 می آید.

 Adobe Photoshop Express
Premium v4.2.472 ؛ برنامــه 

ادوبی فوتوشاپ اکسپرس
 Adobe Photoshop Express نرم افــزار
ابزاری است که به وسیله آن می توانید به سرعت 
تصاویر را در گوشــی خود به صــورت حرفه ای 
ویرایش کنید. بــا اســتفاده از فیلترهایی که در 
این نرم افزار وجود دارد می توانید به تصاویر خود 
 جلوه خاصی ببخشید و با دوستان خود به اشتراک 

بگذارید.

VLC for Android 3.0.10 پخش 
کننده صوتی و تصویری اندروید

بــازی  از  یکــی   VLC for Android
هــای  معــروف کامپیوتری اســت کــه پخش 
بســیاری از فرمــت هــای صوتــی و تصویری 
 را در تلفــن همراهتــان امکان پذیــر می کند. 
نــرم افــزار VLC for Android هنــگام 
پخــش فیلم هــا امــکان چرخــش زاویــه را 
به کاربــران می دهــد و شــما مــی توانید در 
 زوایــای مختلــف فیلــم در حــال پخــش را

 مشاهده کنید. این نرم افزار تا کنون نزدیک به 5۰ 
میلیون بار از گوگل پلی دانلود شده و امتیاز ۴/۴  از 

5/۰  را از کاربران دریافت کرده است.

معرفی بهترین نرم افزارهای هفته گذشته ازدید کاربران
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 مدیر جهادکشاورزی تیران وکرون 
خبر داد:

پرورش ماهی در چشمه مرغاب
تیران و کرون مدیر جهادکشاورزی تیران 
وکرون، 49 واحد پرورش ماهی را در زمینه تولید 
ماهی فعــال دانســت و گفت: این شهرســتان 
تولیدکننده ســاالنه 230 تن ماهــی گرمابی و 
سردآبی  مرغوب استان اصفهان است. مدیر مزرعه 
پرورش ماهی چشمه مرغاب واحد نمونه پرورش 
ماهی قزل آال نیز گفــت: بهره گیری از آب جاری 
چشمه، استفاده از فیلتراسیون آب، هوادهی از کف 
و سامانه هوادهی اس پلش، تغذیه مناسب ماهیان 
و رعایت بهداشت در افزایش 20 درصدی کیفیت 
ماهی این واحد پرورشــی موثر است.»ســجاد 
محمدی« صادرات به روســیه و  افزایش ســرانه 
مصرف با عرضه مســتقیم ماهی پاک کرده را از 
موفقیت های این واحد دانســت و افزود: مزرعه 
پرورش ماهی چشمه مرغاب ساالنه بیش از 20 تن 

ماهی روانه بازارهای داخلی و خارجی می کند.

رییس امور آبفای آران و بیدگل خبرداد:
افزایش دو برابری مصرف آب با 

راه اندازی کولرهای آبی
رییس امور آبفای شهری آران  آران و بیدگل
و بیدگل گفت: مصرف سرانه آب در آران و بیدگل 
در هشت ماه منتهی به خرداد ماه 150 تا 180 لیتر 
بودکــه ایــن مصــرف در چهارماهه خــرداد تا 

شهریورماه به بیش از دو برابر می رسد.
»حســین میرزائیان« افــزود: هر کولــر آبی در 
شبانه روز بین 300 تا 320 لیتر آب مصرف می کند 
که این یک فاجعه بزرگ محســوب می شود. وی 
با اشــاره به وجود حدود 26 هزار مشــترک آب 
آشامیدنی در آران و بیدگل گفت: به ازای هر نفر 
50 لیتر آب مصرفی و آشامیدنی کم داریم که می 
توانیم با جایگزینی کولرهای گازی به جاب آبی، این 
مشکل را حل کنیم که برای این کارنیازمند مصوبه 
هیئت دولت مبنی بر ایجاد تعرفه در قبوض برق 
و همچنین تقویت شبکه برق هستیم که تاکنون 

اجرایی نشده است.

چهره ها

خبر

زنگ خطر بافت فرسوده در لنجان

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
اصفهان در اردستان تاکید کرد:

ضرورت رسیدگی به خانواده 
زندانیان

نماینده ولی فقیه در استان و  اردستان
امام جمعه اصفهان در اردستان بر رسیدگی به 
مشکالت مادی و معنوی خانواده زندانیان تاکید 
کرد. آیت ا... طباطبایی در جشــن گلریزان و 
حمایت از خانواده زندانیان در ســالن جلسات 
دانشگاه آزاد اسالمی اردســتان با بیان اینکه 
خانواده  زندانیان مشکالت زیادی همچون رفت 
و برگشــت و دوری از شــهر را دارند، گفت: با 
تاســیس زندان حداقــل مشــکالت روحی 
خانواده ها و زندانیان برطرف می شود.وی افزود: 
با ایجاد و تاسیس زندان می توان در کنار آن، 
کارگاه هایی ایجاد کرد تا زندانیان برای خود، 
اشتغالی داشته باشند.رییس انجمن حمایت از 
زندانیان شهرســتان اردســتان نیز  گفت: در 
جشن گلریزان امسال خیران80میلیون تومان 
کمک کردند که نســبت به پارسال 30درصد 
افزایش داشت. »علیرضا بهنام« افزود: در یک 
سال گذشته 8 نفر از زندانیان اردستانی با 30 

میلیون تومان کمک خیران آزاد شده اند.

 مدیر موسسه آبشار عاطفه ها 
شهرستان کاشان خبرداد:

اهدای۲۰جهیزیه به نوعروسان
مدیر موسسه آبشار عاطفه ها  کاشان
شهرســتان کاشــان، از اهــدا 20جهیزیه به 
نوعروســان خبر داد. »بانو کریمی« گفت: در 
دومین مرحلــه اهدای جهیزیه بــه زوج های 
جوان، امسال 20جهیزیه شامل فرش، یخچال، 
اجاق گاز، ماشــین لباسشــویی و دیگر لوازم 
اساسی منزل اهدا شده اســت. وی ارزش این 
اقالم را افزون بر ٧30میلیون ریال بیان کرد و 
افزود: این جهیزیه ها با کمک خیران شهرستان 
خریداری شده است. موسسه خیریه مردم نهاد 
آبشار عاطفه ها کاشان از سال89 فعالیت خود 
را آغاز کرده است و هم اکنون حدود 450نفر از 
افراد بی بضاعت و تهیدست را زیر پوشش قرار 

داده است.

بافت فرسوده، یکی از موارد مطرح در  لنجان
بسیاری از شــهرهای ایران محســوب می شود که 
هرکدام متناسب با شرایط انســانی و طبیعی خود 
نیازمند مداخلــه و اصالح اســت.کمبود امکانات و 
خدمات شهری و تاسیسات زیربنایی در بافت فرسوده 
از یک طرف و از ســوی دیگر، وضعیــت اجتماعی 
اقتصادی ساکنان بافت ازجمله )درآمد کم ساکنان، 
نرخ باالی بیکاری و باال بودن افراد مهاجر جویای کار 
در محدوده(، سبب شده است روندبهسازی و نوسازی 
درون بافت کند شــود. شهرســتان لنجان از جمله 
شهرهایی است که با وجود صنعتی شدن و جمعیت 
زیاد، همچنان با مشکل بافت فرسوده دست و پنجه 
نرم می کند. هر چند ستاد بازآفرینی شهری در این 
شهرستان فعالیت دارد وعالوه بر محرومیت زدایی به 
موضوع بافت فرسوده نیز می پردازد، اما تا کنون هیچ 
اقدام موثری در این زمینه صــورت نگرفته و  به رغم 
دســتورهای اجرایی، همچنان منتظرآغاز عملیات 
برای نوسازی این بافت های فرسوده هستند. فرماندار 
شهرستان لنجان نیز از فرسوده بودن ٧ درصدی این 
شهرســتان خبر می دهــد و می گوید: نوســازی 
بافت های فرســوده، نقش بســیاری در رونق بازار 
مسکن و ساخت و ساز دارد که البته سیاست گذاری 
را شورای عالی شهرســازی، مداخله را شهرداری،  
نظارت را وزارت راه و شهرســازی، همچنین بحث 
آموزش را نظام مهندســی بــر عهــده دارد؛ البته 

مسئولیت اصلی برعهده شهرداری هاست.

»مهــدی صفرخانلو« معتقد اســت، باید از ظرفیت 
این دستگاه ها استفاده شــود تا نوسازی بافت های 
فرسوده تحقق یابد؛ چراکه حدود ٧ درصد از محدوده 
شهرســتان لنجان را بافت های ناکارآمد شهری در 
برگرفته است و با توجه به پتانسیل های موجود در 
این شهرستان باید برنامه ریزی های مدونی را برای آن 
تدوین و عملیاتی کرد. طرح ملی بازآفرینی شهری 
از جمله طرح هایی اســت که مقــام معظم رهبری 
روی آن تاکید فراوانی دارند؛ بر همین اســاس مقرر 
شد که دولت، مقدمات احیا و بازآفرینی یک هزار و 
334 محله از بافت های فرســوده و ناکارآمد شهری 
در کل کشــور را در یک برنامه پنج ساله فراهم کند. 

حال باید دید که مســئوالن این شهرســتان تا چه 
حد در به کارگیری این دســتور و عمل به این مهم 
موفق بوده انــد؟ صفرخانلو معتقد اســت: اگر امروز 
تصمیمی را اتخاذ کنیم و از توســعه برون شهری به 
سمت توسعه درون شهری تغییر مسیر دهیم، کاری 
اساسی را در شهرهای شهرستان لنجان انجام داده 
ایم. البته نوع مداخله در بافت های فرسوده متفاوت 
اســت و بر همین اســاس باید همه مسائل شهری 
و پیرامونــی در کل پهنه شهرســتان در نظر گرفته 
شود و برای هر یک از شــهرهای 9 گانه شهرستان 
لنجان نسخه ای که مربوط به آن شهر است پیچیده 
شود تا بتوانیم در مسیر صحیح قدم برداریم. اکنون 

که مشــکل کم آبی در هرگوشه از کشــور افزایش 
یافته و با معضل فرونشســت زمیــن در بافت های 
فرسوده بیشــتر از هر وقت دیگری مواجه هستیم، 
باید به این موضوع بپردازیم که شهرســتان لنجان 
با توجه به اینکه بیشتر مردم آن به شغل کشاورزی 
مشغول اند و چاه های آبی فراوانی در این شهرستان 
یافت می شود، بنابراین مشکل فرونشست زمین هم 
در این شهرستان بیشــتر می تواند رخ دهد که این 
مشکل در بافت های فرســوده بیش از مناطق دیگر 
خودنمایی می کند. صفرخانلو  با بیان اینکه فرسودگی 
کالبدی بافت های فرسوده شهری، آسیب پذیرترین 
قسمت شهرها در مواجهه با بالیای طبیعی هستند، 
عنوان کرد: در محدوده بافت های فرســوده شهری، 
تنها با فرسودگی کالبدی مواجه نیستیم بلکه مباحث 
امنیتی، اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی از 
جمله مسائلی اســت که در این گونه بافت ها با آنها 
مواجه ایم که نیازمند تجدید حیــات، به روزکردن، 
تبدیل و دگرگونی، حفاظت، نو شدن، احیا و تعمیر 
اقدامات بازآفرینی هستند. این مشکالت در شرایط 
کنونی که خشکسالی نیز موجب فرونشست در برخی 
مناطق می شود، تشدید شده و اگر در اقدامی جدی، 
نوسازی نشود، می تواند خطرات احتمالی را افزایش 
دهدکه احیای بافت فرسوده شهری با تغییر بناهای 
فرسوده و جایگزینی آنها توسط سازه ها و کاربری های 
جدید شــهری از جمله خیابان ها و پارک ها همراه 
اســت و حرکت در این مســیر، قطعا افزایش سطح 
زندگی شــهروندان و رضایتمندی آنان را به همراه 

خواهد داشت.

زنگ خطر بافت فرسوده در لنجان

مدیر و موســس کلینیک علوم و نانوفناوری   آران و بیدگل
گفت: رتبه 1و 5 کشــور در »المپیــاد دانش آمــوزی نانو« به 

دانش آموزان آران و بیدگلی رسید.
»طیبه قربانی آرانی«  افزود: نسرین خرم آبادی دانش آموز مقطع 
یازدهم توانست رتبه یک کشوری در نهمین المپیاد دانش آموزی 

نانو کشور را به دست آورد.
وی گفت: مرحله اول نهمین المپیاد دانش آموزی نانو کشور صبح 
روز جمعه٧ اردیبهشــت 9٧ در مراکز آزمون در سراســر کشور 
برگزار شــد و از بین دانش آموزان شرکت کننده 43٧ نفر مجوز 

ورود به مرحله دوم را به دست آوردند.

قربانی آرانی افزود : در این مســابقات نســرین خرم آبادی رتبه 
اول، علــی مهتری رتبــه 12، سیدحســن فخریــان رتبه 25، 
سامیاجندقیان رتبه 250 و زینب خرم آبادی رتبه 405 را کسب 
کردند و جواز حضور در مرحله دوم المپیاد را که در تیر ماه امسال 

برگزار می شود، به دست آوردند.

مدیر و موسس کلینیک علوم و نانوفناوری اعالم کرد:
موفقیت دانش آموزان آران و بیدگل در المپیاد دانش آموزی نانو

  نوسازی در بافت های فرسوده می تواندخطرات احتمالی فرونشست های زمین را کاهش دهد؛  

زهرا هادیان

ابالغ تجدیدنظر
3/69  تجدیدنظرخواه: محمد حسین محبی فرزند محمود شغل کارمند به نشانی اصفهان 
بیمارستان سید الشهداء بخش آی تی کدملی 1286106931، تجدیدنظرخوانده: میالد 
بنی طاهری فرزند عباسعلی به نشــانی اصفهان خ کاوه میدان 25 آبان خ باهنر مجتمع 
ســپهر واحد 54، تجدیدنظرخواســته: اعتراض و تجدیدنظرخواهی نســبت به دادنامه 
9609976805101193-96/8/1 صادره از شــعبه 51 شــورای حل اختالف اصفهان، 
دالئــل و منضمات دادخواســت: 1- تصویر دادنامــه معترض عنــه 2- الیحه دفاعیه 
3- دادنامه شعبه 53 شــورای حل اختالف اصفهان 4- دادنامه 960450 شعبه 4 دادگاه 
نیکبخت 5- قرارداد خرید تجهیزات رادیولوژی، اینجانب نسبت به دادنامه صادره شماره 
9609976805101193 مورخ 96/8/1 از دادگاه شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان 
که در تاریخ 96/8/25 ابالغ شده است درخواست رسیدگی مجدد می نمایم. ضمنا رونوشت 
 دادنامه بدوی و الیحه اعتراضیه و ســایر مدارک پیوست دادخواســت تقدیم می گردد. 
م الف: 4300 شعبه 51 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )143 کلمه، 

1 کادر(
اجرایيه

3/301 شماره اجراییه:9610426794100125  شماره پرونده:9609986794100799 
شــماره بایگاني شــعبه:960800 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610096794101075  و شــماره دادنامه مربوطه 9609976794103772 محکوم 
علیه داریوش عشیري فرزند مجید به نشــاني مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 53/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/852/500 ریال بابت هزینه دادرسي 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره 116/691172 مورخ 1395/10/01 
لغایت اجراي حکم در حق خواهان مهدي احمدي فشارکي فرزند حسن به نشاني استان 
اصفهان شــهر اصفهان خیابان طیب اصفهاني کوي آزادي کوچه ایمان پ 2 و نیم عشر 
حق االجرا در حق اجراي احکام. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(. 2-ترتیبي براي 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائي ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مي شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(. 4-خودداري محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد. )ماده 
34 قانون اجراي احکام مدني و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محکومیت 
مالي 1394( 5- انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که 
باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشــد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا 
جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شود )ماده 21 قانون نحوه اجراي 
محکومیت مالي 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــراي محکومیت مالي 1394(. 
م الف: 5290 شعبه 11 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان )مجتمع شهداي مدافع 

حرم( )410 کلمه، 4 کادر(
اجرایيه

3/302 شماره اجراییه:9710426795000036  شماره پرونده:9609986795000641 
شــماره بایگاني شــعبه:960643 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096795000019 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976795001661 محکوم 
علیه فاطمه صادقي فرزند اباذر محکوم است به پرداخت مبلغ 19/000/000 اصل خواسته 
و مبلغ 30/000 ریال هزینه دادرســي و خســارت تاخیر تادیه چک از تاریخ 96/01/02 
لغایت وصول و ایصال آن همچنین نیم عشــر حق االجرا، مشخصات محکوم له: حمید 
جمشیدیان قلعه سفیدي فرزند اصغر به نشاني اســتان اصفهان شهر اصفهان خ مشتاق 
دوم جاده انرژي اتمي براآن شمالي روســتاي جوزدان خ امام خمیني نبش کوچه شاهد 7 
منزل شخصي،  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(. 2-ترتیبي براي پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 

یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائي ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مي شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(. 4-خــودداري محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزیري درجه هفــت را در پي دارد. )ماده 34 
قانون اجراي احکام مدني و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحــوه اجراي محکومیت 
مالي 1394( 5- انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که 
باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشــد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا 
جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شود )ماده 21 قانون نحوه اجراي 
محکومیت مالي 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــراي محکومیت مالي 1394(. 
م الف: 5287 شعبه 20 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان )مجتمع شهید حججي( 

)407 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/316 کالسه پرونده اصلی: 960735 شــماره دادنامه: 9709976794700050 تاریخ 
رســیدگی: 96/12/21 مرجع رسیدگی کننده: شعبه 17 شــورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: منصور حقیقی با وکالت کامران مرادی به نشــانی اصفهان نیکبخت ساختمان 
اداری نیکبخت ط 4 واحد 118، خوانده: احمد رضا خانعلی زفره به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده کالسه 960735 و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شورا، ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید.  رای شــورا: در خصوص دعوی منصور حقیقی با وکالت 
کامران مرادی به طرفیت احمدرضا خانعلی زفره به خواســته مطالبه وجه یک فقره چک 
بانک ملت به شماره 194685 جمعا به مبلغ 5/500/000 ریال به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علیرغم 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی 
در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده شــورا دعوی 
مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 198-515-519-522 قانون آئین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 228/750 ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ 1388/11/17 تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی محسوب و 
ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از انقضای مهلت 
مذکور، ظرف 20 روز قابــل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان 
 اصفهان می باشد. م الف: 5214 شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان )293 کلمه، 

3 کادر(  
ابالغ رای

3/317 شعبه 24 کالسه پرونده: 960846 شــماره دادنامه: 9709976795400091-
97/1/29 خواهان: شرکت حمل و نقل رهنورد مبارکه شرکت سیمان سپاهان با وکالت 
سعیده رحیمی به نشــانی اصفهان اتوبان خرازی ابتدای خ آتشگاه روبروی بانک تجارت 
جنب المهدی، خواندگان: 1- امیر هوشــنگ حاجی زین العابدین 2- پوران دوستدار هر 
دو به نشــانی مجهول المکان ، مطالبه: وجه چک به مبلغ 50/000/000 ریال، با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی شرکت حمل و 
نقل رهنورد با وکالت سعیده رحیمی به طرفیت امیر هوشنگ حاجی زین العابدین و پوران 
دوستدار به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 وجه چک به شماره 469848-91/3/7 و 
469849-96/8/6 عهده بانک سپه بانضمام مطلق خسارت 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 جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که مســتندا به مواد 313 و 
310 قانون تجارت و 519، 515، 198 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی وماده 2 قانون 

صدور چک حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال به صورت 
تضامنی بابت اصل خواســته و 1/665/000 ریال بابت هزینه های دادرسی وحق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر  آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک مورخ فوق الذکر لغایت اجرای حکم که محاسبه آن طبق شاخص بانک 
مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر واعالم می نماید. رای صادره 
غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس 
از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم حقوقی اصفهان می باشد. م الف:5284 

شعبه 24 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 344 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/318 شعبه 24 کالسه پرونده: 960845 شــماره دادنامه: 9709976795400114-
97/2/18 خواهان: شــرکت رهنورد سیمان ســپاهان با مدیریت علیرضا آیتی به نشانی 
مبارکه شرکت سیمان سپاهان با وکالت سعیده رحیمی به نشانی اصفهان ابتدای اتوبان 
خرازی ابتدای خ آتشــگاه روبروی بانک تجارت جنب دندانپزشکی المهدی، خواندگان: 
1- فاطمه حسینی 2- مصطفی حسینی هر دو به نشــانی مجهول المکان، مطالبه: مبلغ 
بیست میلیون ریال یک فقره چک به شماره 0394455،  با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی شرکت رهنورد سیمان سپاهان با وکالت 
ســعیده رحیمی به طرفیت 1- فاطمه حسینی 2- مصطفی حســینی به خواسته مطالبه 
مبلغ 20/000/000 وجه چک به شماره 39445 عهده بانک ملی بانضمام مطلق خسارت 
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 313 و 310 قانون تجارت و 519، 515، 198 و 522 قانون آیین دادرسی 
مدنی وماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ 
20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/410/000 ریال بابت هزینه های دادرسی 
وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشــر  آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک مورخ 96/8/6 لغایت اجرای حکم که محاسبه آن 
طبق شاخص بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر واعالم 
می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:5283 شعبه 24 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 345 

کلمه، 3 کادر(
مزایده اموال غير منقول ) اسناد رهنی(

3/343 شماره آگهی: 139703902004000097 شماره پرونده: 8704002004000290 
آگهی مزایده  بشماره بایگانی: 8700534 شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در )طبقه 
سوم( به مساحت 211/29 متر مربع که معادل 14/32 متر مربع آن به صورت تراس است 
پالک شــماره 3743 فرعی از 4793 اصلی و به انضمام شش دانگ انباری پالک 3746 
به مساحت 5/40 متر مربع واقع در سر راه پله و مجاور پشت بام و به انضمام شش دانگ 
پارکینگ 3751 فرعی به مســاحت 11/5 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان با تمام 
متعلقات آن با قدرالحصه از عرصه مشــاعی 677 فرعی و مشــاعات عبارت از راه پله و 
آسانسور مشاعی 3737 فرعی و محوطه مشاعی پارکینگ 3738 فرعی و حیاط مشاعی 
3739 به آدرس: اصفهان خیابان سعادت آباد خیابان مالصدرا کوچه دوازدهم پالک 13/1 
طبقه سوم که سند مالکیت آن در صفحه 303 دفتر 1048 بنام خانم ملوک مهاجرانی فرزند 
مصطفی ثبت و صادر شده اســت و طی نامه 2/5808-87/5/2 اداره ثبت منطقه جنوب 
اصفهان حدود اربعه بدین شرح می باشد: شمااًل: در دو قسمت که قسمت دوم غربی است 
به طولهای 1/30 و 0/70 متر پنجره و دیواری اســت به فضای نورگیر مشــاعی دوم که 
غربی است به طولهای 2/70 متر دیواری اســت به فضای نورگیر مشاعی مزبور سوم به 
طول 4/15 متر دیواری است به فضای پالک 662 فرعی، چهارم در دو قسمت که قسمت 
اول شرقی است به طولهای 1/70متر و 3/15 متر پنجره و دیواری است به فضای نورگیر 
مشاعی، پنجم در دو قسمت که قسمت دوم غربی است به طولهای 0/95 متر و 1/70 متر 
پنجره و دیوار و نرده و تراس اســت به فضای نورگیر مشاعی مزبور، ششم به طول 3/35 
متر دیواری است به فضای پالک 662 فرعی شــرقًا: به طول 17/60 متر دیوار به دیوار 
پالک 678 جنوباً: در 11 قسمت که قسمتهای دوم و چهارم شرقی است و ششم به صورت 
منحنی و هشتم و دهم غربی است به ترتیب به طولهای 1/5 متر و 0/94 متر و 0/70 متر 
و 0/33 متر و 0/75 متر و 7/18 متر و 0/75 متر و 0/33 متر و 0/70 متر و 0/94 متر و 1/5 

متر پنجره  و دیوار و نرده و تراس است به فضای حیاط مشاعی پالک شماره 3739 فرعی 
غرباً: اول به طول 4/95 متر دیواری است به فضای پالک 676 فرعی دوم در دو قسمت که 
قسمت اول شمالی است به طولهای 0/75 متر و یک متر پنجره و دیواری است به فضای 
داکت مشاعی سوم به طول 2/20 متر دیواری اســت به راه پله و آسانسور مشاعی پالک 
3737 فرعی چهارم در سه قسمت اول شــرقی و دوم شمالی است به طولهای 1/62 متر 
و 0/70 متر و 1/62 متر دیواری است به کانال تاسیسات مشاعی پنجم در سه قسمت که 
قسمت اول شمالی و سوم جنوبی است به طولهای 1/40 متر و 3/45 متر و 4/15 متر درب 
و دیواریست به راه پله و آسانسور مشاعی پالک شماره 3737 فرعی ششم در دو قسمت که 
قسمت دوم جنوبی است به طولهای 1/40 متر و 0/90 متر پنجره و دیواری است به داکت 
مشاعی هفتم به طول 3/35 متر دیواری است به فضای پالک 676 فرعی * حدود انباری* 
شمااًل: اول در دو قسمت که قسمت دوم غربی اســت به طولهای 0/75 متر و 0/85 متر 
دیواری است به داکت مشاعی دوم به طول 0/80 متر دیواری است به راه پله  و آسانسور 
مشاعی پالک 3737 فرعی شرقاً: به طول 3/90 متر دیواری است اشتراکی با انباری 3747 
فرعی جنوباً: به طول 1/55 متر درب و دیواری است به فضای پشت بام غرباً: به طول 3/05 
متر دیواری است به فضای پالک 676 فرعی * حدود پارکینگ * شمااًل: به طول 2/5 متر 
خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعی پارکینگ 3747 فرعی، شرقًا به طول نیم 
متر و 4/5 متر خط مستقیم مفروض است به پالک مرقوم و پارکینگ 3751 فرعی، جنوبًا: 
به طولهای 1/50 متر خط مستقیم مفروض اســت به محوطه مشاعی پارکینگ و حیاط 
مشاعی 3738 و 3739 فرعی، غربًا: به طول 5 متر دیوار به دیوار پالک 676 که طبق نظر 
هیئت کارشناسان رسمی، مجموعه ساختمان مشتمل بر یک طبقه زیرزمین )تراز 60-( 
بصورت مســکونی، طبقه همکف بصورت حیاط، پارکینگ و اتاق نگهبانی و چهار طبقه 
فوقانی، هر طبقه بصورت یک واحد مسکونی است، که طبقه چهارم از سمت شمال عقب 
نشینی دارد. ششدانگ مورد وثیقه واقع در طبقه سوم این ساختمان و بمساحت 211/29 
متر مربع، بانضمام ششدانگ یکباب انباری واقع در پشت بام بمساحت 5/40 متر مربع و 
ششدانگ یک واحد پارکینگ واقع در همکف بمساحت 12/50  متر مربع ودر زمان بازدید 
در تصرف مالک می باشد. پروانه ساختمان بشــماره 16/6269- 80/8/9 جهت احداث 
ساختمان فوق االشعار با کاربری مسکونی، توسط شهرداری منطقه شش اصفهان، صادر 
و پایان عملیات ساختمانی در تاریخ 83/5/26 توسط شهرداری منطقه 6 بشماره 16/5296 
گواهی شده است. * ساختمان* دارای اســکلت بتنی، سقف ها تیرچه و بلوک، راه پله ها 
سنگ پله، بدنه ها سنگ و نرده ها چوبی، نمای بیرونی آجر سه سانتی و قسمتی سنگ * 
آپارتمان* کف سرامیک، بدنه ها گچ و رنگ و قسمتی کارچوب تا زیر سقف، سقف ها دو 
پوش کناف و گچ بری، آشپزخانه کف سرامیک، بدنه ها تا نیمه کاشی و مابقی گچ و رنگ، 
کابینت ها چوبی و میز اوپن، ام دی اف، حمام و سرویس بهداشتی کف سرامیک،بدنه ها تا 
زیر سقف کاشی و سقف دوپوش دامپا، درب ها چوبی، سیستم سرمایش کولرآبی، سیستم 
گرمایش پکیج * پارکینگ*  کف سنگ تیشه ای و بدنه ها قرنیز سنگی و نمای آجر سه 
ســانتی و آبچکان فلزی * انباری* کف موزائیک فرش و بدنه ها پالستر سیمان سفید و 
درب فلزی و یکدستگاه آسانسور دارای انشــعابات آب  وگاز مشترک و برق مجزا و طبق 
اعالم بستانکار مورد وثیقه فاقد بیمه می باشد. طبق سند رهنی 28736-84/6/19 دفتر 
اسناد رسمی شماره 81 اصفهان بابت بدهی شرکت فوالد آوران بعثت در رهن بانک سپه  
شعبه شیخ صدوق اصفهان واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 97/3/29 
در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- چهار راه الهور، 
اداره ثبت اســناد و امالک منطقه مرکزی اصفهان، طبقه سوم، شعبه دوم اسناد رهنی به 
مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه مبلغ 13/733/850/000 ریال)سیزده میلیارد و 
هفتصد و سی و سه میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا 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 باشــد به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجــوه 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 95/03/12 درج و منتشــر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده 
به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی 
چک تضمین شــده بانک ملی ایران در وجه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان،  به همراه 
تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامیست ضمنًا برنده مزایده باید مابقی مبلغ 
خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حسابداری اداره ثبت اسناد 
 و امالک سپرده نماید.  م الف:6239 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)1219 کلمه،
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حضور دو شاعر چهارمحالی  در دیدار شعرا با رهبر انقالب

پیشنهاد سردبیر:

شهرستان ها

اخبار 

 حضور دو شاعر چهارمحالی
 در دیدار شعرا با رهبر انقالب

دو بانوی شاعر چهارمحال و بختیاری در دیدار 
شعرا با رهبر معظم انقالب اسالمی شرکت کردند. 
همزمان بــا ماه مبارک رمضان و شــب والدت 
کریم اهل بیــت، حضرت امام حســن مجتبی 
)علیه الســالم(، جمعی از اهالی فرهنگ، شعر و 
ادب فارسی از سراســر کشور، با حضرت آیت ا... 
خامنه ای، رهبر معظم انقالب اســالمی دیدار 
کردند و از بیانات معظم له بهره مند شدند.مرجان 
بیگی فر و مریم آرام از شعرای جوان چهارمحال و 

بختیاری نیز در این دیدار حضور داشتند.
این دیدار  همراه بــا اقامه نماز جماعت مغرب و 
عشا، ضیافت افطاری و شــعر خوانی ۳۱ نفر از 
شاعران در حسینیه حضرت امام خمینی )ره( 
تهران برگزار شد. گفتنی است؛ انتخاب شاعران 
برای شرکت در این نشســت هر ساله از سوی 
مرکز آفرینش های ادبی حــوزه هنری انقالب 
اسالمی کشور و بر اساس کتاب ارسالی از شاعران 

حرفه ای استان ها صورت می گیرد.

برگزاری نوزدهمین جشنواره 
هنر های تجسمی در شهرکرد

در آیینــی بــا حضور مدیــرکل دفتــر فنی و 
حرفــه ای وزارت آموزش و پرورش، از پوســتر 
نوزدهمین جشنواره کشوری هنر های تجسمی 
هنرســتان های فنی و حرفه ای در شــهرکرد 
رونمایی شد. سید محسن حســینی مقدم در 
این آیین گفت: نوزدهمین جشــنواره هنر های 
تجسمی هنرســتان های فنی و حرفه ای کشور 
با موضوعات دینی، بهداشــتی، محیط زیست، 
اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و دفاعی از ۸ تا 
۱۰ مردادماه امسال در شهرکرد برگزار می شود.

وی افزود: رشته های این جشنواره شامل نقاشی، 
سینما، نمایش، گرافیک، فتوگرافیک، معماری 
داخلی، نقشه کشی، معماری، طراحی و دوخت، 
صنایع دستی فرش، پویانمایی انیمیشن، صنایع 
چوب و تولید برنامه هــای تلویزیونی و دروس 
عکاسی، طراحی، کارگاه هنر و چاپ دستی است.
حسینی مقدم با اشاره به ارسال هشت هزار اثر به 
دبیرخانه نوزدهمین جشنواره هنر های تجسمی 
هنرستان های فنی و حرفه ای کشور اضافه کرد: 
ثبت نام در این جشنواره از ۲۱ فروردین تا ۱۳ 

اردیبهشت ۹۷ ادامه داشت.
وی گفت: داوری این آثار و آزمون مرحله عملی 
استانی هم از ۲۹ اردیبهشــت تا ۱۰ خردادماه 
جاری انجام شد که اعالم نتایج استانی و تقدیر 
از برگزیدگان هم ۱۲ تا ۱۳ خرداد انجام می شود.

توزیع سبدحمایتی 
موادغذایی ویژه نیازمندان 

همزمان با ماه مبارک رمضان توزیع سبدحمایتی 
موادغذایی ویــژه نیازمنــدان در چهارمحال و 
بختیاری آغاز شــد.مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان گفت:سیزدهمین دوره توزیع 
ســبد حمایت غذایی ویژه ماه مبارک رمضان 
در استان، 5۲ هزار خانوارزیرپوشش بهزیستی 
وکمیته امداد امام خمینــی )ره( را در برگرفته 
است. سید حفیظ ا... فاضلی افزود:در این طرح با 
توجه به تعداد افراد خانوارها، از ۳5۰ هزار ریال تا 
یک میلیون و ۳۰۰هزار ریال وجه نقد، به حساب  
دریافتی یارانه سرپرست خانواده واریز می شود 
تا با مراجعه به ۱۰۰ فروشــگاه معین شــده در 
سطح استان اقالم مایحتاج را خرید کنند. وی 
گفت:خانوارهای مورد نظر ســه ماه برای خرید 
اقالم مهلت دارند .ســاالنه سبدحمایت غذایی 
ویژه قشــرهای کم درآمددر ۲ تا سه مرحله در 

استان توزیع می شود.

مدیرکل دامپزشکی 
چهارمحال معرفی شد

با حضور رییس ســازمان دامپزشــکی کشور، 
مدیرکل دامپزشــکی چهارمحــال و بختیاری 
معرفی شد. علیرضا رفیعی پور در این آیین، اظهار 
کرد: جنگ تولید برای دشمن بسیار کم هزینه و 

برای کشور ما بسیار خطرناک است. 
وی با اشــاره به وجــود ۳۷ هزار نفــر نیروی 
حاکمیتــی و بخــش خصوصــی در حــوزه 
دامپزشــکی، افزود: حوزه دامپزشکی با کمبود 
نیرو و امکانات مواجه اســت. رفیعی پور گفت: 
همکاری میان بخشی منجر به موفقیت خواهد 
شد که راه برون رفت از مشکالت، کمک گرفتن 
از دستگاه های حوزه سیاسی، امنیتی، بهداشتی، 
اقتصادی و مذهبی است. در ادامه مدیرکل سابق 
دامپزشکی اســتان ساماندهی کشــتارگاه ها، 
جلوگیری از کشــتارهای غیر مجــاز دام، ذبح 
بهداشتی دام و تعطیلی ســه واحد کشتارگاه 
غیر مجــاز را از اقدامات صــورت گرفته عنوان 
کرد. نجاتی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۲۰۰ 
تن ماهی سردابی از اســتان به خارج از کشور 

صادر شد. 

دستگیری باند حفاران غیرمجاز 
در شهرستان بروجن

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری 
از دستگیری باند حفاران غیر مجاز در شهرستان 
بروجن خبر داد.سرهنگ محســن زمانی اظهار 
داشت: پیرو اخبار واصله از منابع و مخبرین محلی 
و طی یک عملیات اطالعاتی و امنیتی، فرماندهی 
یگان حفاظت استان موفق به متالشی کردن یک 
باند ۳ نفره حفاران غیر مجاز در حین حفاری در 
منطقه بلداجی از توابع شهرستان بروجن شد که 
در این رابطه تعداد ۳ نفر متهم غیربومی دستگیر 
و تحویل مراجع قضائی شدند. وی افزود: موضوع 
از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری اســت و 
تحقیقات جهت شناســایی دیگر متهمین ادامه 
دارد؛ اما در حال حاضــر از این متهمان تعدادی 
ادوات حفاری کشــف و ضبط شد .فرمانده یگان 
حفاظت اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی 
و گردشــگری چهارمحال و بختیاری بیان کرد: 
هم استانی های عزیز در صورت مشاهده مواردی 
از این قبیــل می توانند به صورت شــبانه روز با 
شماره های ۳۳۳4۲۹۱۲ و ۳۳۳۳5۱5۸ تماس 

بگیرند.
زمانی خاطرنشان کرد: به استناد ماده 56۲ قانون 
مجازات اسالمی، هرگونه حفاری و کاوش به قصد 
به دست آوردن اموال تاریخی - فرهنگی، ممنوع 
بوده و مرتکب به حبس از 6 ماه تا ۳ سال و ضبط 
اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی 
کشور و ضبط آالت و ادوات حفاری به نفع دولت 

محکوم می  شود.

 کلنگ زنی مدرسه خیری
 دو کالسه در کوهرنگ

بهروز امیــدی، مدیــرکل آمــوزش و پرورش 
چهارمحال و بختیاری، از کلنــگ زنی یک باب 
مدرســه خیری دو کالسه در روســتای مهدی 
آباد شهرستان کوهرنگ خبر داد.وی افزود: این 
مدرسه در زمینی به مساحت 4۰۰ مترمربع و با 
اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال ساخته می شود.

امیدی اضافه کرد: ســاخت این مدرسه در قالب 
توافق ســه جانبه از ســوی اداره کل نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس استان، خانواده نیکوکار 
معلم »مرحوم مسعود مهری بابادی« و آموزش و 

پرورش شهرستان صورت می گیرد.
کوهرنگ از شهرستان های ۹ گانه چهارمحال و 
بختیاری است که مرکز آن شهر چلگرد در فاصله 

۸5 کیلومتری شهرکرد مرکز استان قرار دارد.

کشف بیش از 39 کیلوگرم 
تریاك در شهرستان لردگان

فرمانده انتظامي شهرســتان لردگان ازکشــف 
۳۹ کیلــو و۸۰۰ گرم تریاک و دســتگیري یک 
 سوداگر مرگ در عملیات ماموران این شهرستان

 خبر داد.
 سیروس میرزایي اظهار کرد: در پي کسب خبري 
مبني بر قصد یک سوداگر مرگ براي انتقال عمده 
مواد مخدر از استان فارس و توزیع در شهرستان 
لردگان، موضوع به صورت ویژه در دســتور کار 
قرار گرفت. وي افزود: ماموران این شهرســتان 
با همکاري عوامل پلیس مبارزه بــا مواد مخدر 
اســتان پس از انجام اقدامــات اطالعاتي دقیق 
و کســب مجوز قضائي خودروی تنــدر ۹۰ این 
قاچاقچي را در محور یاسوج به لردگان شناسایي 
و متوقف کردنــد. این مقام انتظامــي ادامه داد: 
در بازرســي از این خودرو، ۳۹ کیلو و۸۰۰ گرم 
تریاک جاســاز کشــف و راننده خودرو دستگیر 
شد. سرهنگ میرزایي در پایان با اشاره به معرفي 
متهم به مرجع قضائي تاکید کرد: برخورد قانوني 
با قاچاقچیان مواد مخدر طي سال جاري توسط 
پلیس شهرســتان لــردگان با قاطعیــت دنبال 

مي شود.

 قتل زن میانسال
 به علت اختالف خانوادگی

بر اثر اختالف خانوادگی، زن میانسالی با اسلحه 
شکاری در محدوده روستای کریم آباد شهرستان 
اردل به قتل رسید. ماموران پلیس پس از بررسی 
دقیق صحنه قتل و شنیدن اظهارات شاهدان، در 
کمتر از دو ســاعت از وقوع حادثه، متهم مخفی 
شده در کوه های اطراف روستا را شناسایی و در 

عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.
اردل، در فاصلــه ۷5 کیلومتــری جنوب غربی 
شــهرکرد مرکز اســتان چهارمحال و بختیاری 

قرار دارد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری در ستاد 
اجرایی و هماهنگی پیروزی انقالب اسالمی با اشاره به اهداف برگزاری ویژه 
برنامه های دهه فجر اظهار داشــت: در ایام ا... دهه فجر نمایشگاه کتاب و 
نمایشگاه های فرهنگی و هنری در 4۰ شــهر و روستا و همچنین جشن 
انقالب در 4۰ بقعه متبرکه استان برگزار می شود.وی ارائه کارنامه چهل 
ساله جمهوری اسالمی در اصول بنیانی، شــعارها، ارزش ها و عملکردها، 
تاکید بر ثبات روزافزون جمهوری اســالمی ایران و شکوفایی انقالب در 
چهلمین سال پیروزی به رغم دشمنی های بی وقفه استکبار و اذناب  را از 

مهم ترین اهداف برگزاری ویژه برنامه های دهه فجر دانست.
علی گرجی افزود: زمینه سازی آشــنایی بیشتر اقشار مختلف ملت ایران 
به ویژه جوانان بــا اهداف و آرمان ها و دســتاوردهای انقالب اســالمی، 
معرفی نظام جمهوری اســالمی به عنوان مولود بزرگ انقالب اسالمی و 
یگانه نظام دارای جامعیت و کارآمدی در برقراری مردم ســاالری دینی 
و حفظ اســتقالل در عرصه های بین المللی، تبیین نقش بی بدیل والیت 
 مطلقه فقیه در پیروزی انقالب اســالمی و غلبه نظام جمهوری اسالمی

 بر بحران ها و چالش ها و مهم ترین حافظ و نگهبان جمهوریت و اسالمیت 
نظام نیز از دیگر اهداف برنامه های دهه فجر است.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به نقش مردم در پیروی انقالب اسالمی بیان کرد: مردم در پیروزی انقالب 

اسالمی و پیشبرد اهداف انقالب اسالمی طی چهار دهه پرافتخار گذشته 
نقش محوری و تعیین کننده ای داشتند.گرجی خاطرنشان کرد: همچنین 
قدرت نرم  نظام جمهوری اسالمی از طریق مشــارکت گسترده مردم در 
مراسم و برنامه های بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 

برای مقابله با جنگ نرم گسترده دشمنان تقویت شده است.
 از ظرفیت  رسانه ها برای ترسیم چهره زیبای اسالم استفاده شود

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری نیز در این جلسه اظهار داشت: 
انقالب اسالمی انقالبی است که به هیچ فرد، گروه و دسته و جناح خاصی 

تعلق ندارد و امام)ره( و مردم  برای حیات  بخشیدن  به اسالم به میدان آمدند 
و انقالب کردند.حجت االسالم  والمسلمین  محمدعلی نکونام افزود: مردم  در 
این  برهه  از زمان به میدان  آمدند تا جایگاه  از دست  رفته  اسالم و آسیب هایی 
که به اسالم وارد شده بود را حیات  بخشند و چهره نورانی اسالم  را که  سال ها  
مستکبرین  و دشمنان اسالم مخدوش  کرده  بودند را نجات  دهند .نماینده 
ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به دستاوردهای 4۰ ساله انقالب 
اسالمی بیان  کرد: ما در  آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
باید ببینیم چقدر  توانستیم به معنای  واقعی به اسالم  حیات  ببخشیم  و از 
ظرفیت هایی  که اسالم داشته بهره گرفته ایم .نکونام خاطرنشان  کرد: کار ما 
کار بسیار ارزشمندی است و در عین  حال کار ساده و آسانی نیست؛ چرا 
که ما در جایی  قرار داریم  که باید ارزش انقالب و اســالم را به رخ  جهانیان  
بکشانیم و چهره اسالم را به بشریت  نشــان  دهیم .وی گفت: ما در آستانه 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی عالوه بر  بیان  کارهایی  که انجام 
شده است  باید یک چشم  انداز داشــته باشیم  و بگوییم  که برای آینده  چه  
برنامه هایی پیش بینی کرده  ایم .نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری 
تصریح  کرد: نمی خواهیم  بگوییم  در انقالب چه  کرده ایم  بلکه  می خواهیم  به 
بشریت  بگوییم  اسالم  ظرفیت بسیاری دارد و همه به سمت  اسالم  بیایند.

نکونام ادامه داد: در رابطه با همین مسائل باید ظرفیت رسانه ها به کار گرفته 
شود و کمک کنند تا چهره زیبای اسالم را به دنیا ارائه کنیم .

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان:

ویژه برنامه های دهه فجر در ۴۰ بقعه متبرکه چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

مدیرطیور و زنبورعسل سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تولید عسل در چهارمحال و 
بختیاری افزایش می یابد، اظهار داشت: تعداد کندو های زنبورداران چهارمحال و بختیاری در سال جاری افزایش 
یافته است.حسن رحمانی عنوان کرد: در سال گذشته تعداد کندوهای زنبورداران چهارمحال و بختیاری ۱۳۰ هزار 
کندو بوده است که حدود هزار تن عسل در سال گذشته در این استان تولید شد. وی عنوان کرد: ورود زنبورداران 
مهاجر از استان های دیگر به سطح استان افزایش یافته است و  پیش بینی می شود که بیش از یک هزار و 5۰۰ تن 

عسل در استان  تولید شود.

  افزایش تولید عسل 
در چهارمحال و بختیاری

مدیرطیور و زنبورعسل سازمان 
جهادکشاورزی استان خبر داد: خبر

با مسئوالن

 استاندار چهارمحال و بختیاری ظهر 
پنجشنبه در کارگروه اشتغال استان با اشاره 
به اینکه پرداخت تســهیالت اشتغال زایی 
ارزان قیمت درچهارمحال وبختیاری ضروری 
اســت، اظهار داشــت: اختصاص اعتبارات 
اشتغالی به چهارمحال  بختیاری در راستای 

ایجاد شغل پایدار ضروری است.
اقبال عباسی عنوان کرد: باال بودن نرخ بیکاری در 
چهارمحال و بختیاری از مهم ترین مشکالت به شمار 
می رود و  باید از ظرفیــت های مختلف برای ایجاد 
شغل در چهارمحال و بختیاری بهره برد. وی تصریح 
کرد: با انسجام و هماهنگی در بخش اشتغال استان 
چهارمحال و بختیاری می توان مشکالت بیکاری را 

در سطح استان کاهش داد.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: ایجاد 
مشــاغل خانگی از مهم ترین ظرفیت های استان 
چهارمحال و بختیاری به شــمار می رود که دولت 
در راستای ایجاد شغل های خانگی گام های بلندی 

برداشته است.
وی بیان کرد: بیــش از چهار هزار طرح مشــاغل 
خانگی در این استان برای گرفتن تسهیالت به بانک 
های عامل معرفی شده اســت و ۲۲5 میلیارد ریال 
اعتبار برای طرح های مشاغل خانگی در این استان 

اختصاص یافته است.
پرداخت تسهیالت اشتغال زایی در چهارمحال 

و بختیاری تسهیل شود
نماینده مردم شهرستان های شــهرکرد، سامان و 

بن در مجلس شورای اســالمی  نیز در این جلسه 
با اشــاره به اینکه روند پرداخت تسهیالت اشتغال 
زایی در چهارمحال و بختیاری تسهیل شود، اظهار 
داشــت: باید طرح های اشــتغالزا در این استان به 
سرعت اجرایی شوند.اردشیر نوریان گفت: طوالنی 
شدن طرح های اشتغال زایی موجب آسیب در این 

بخش می شود.
 نماینده مردم شهرســتان های شهرکرد، سامان و 
بن در مجلس شورای اســالمی عنوان کرد: جذب 
سرمایه گذاران در این استان از مهم ترین راهکارهای 
حل مشکل بیکاری در این استان است. نوریان بیان 

کرد: برداشــتن موانع ســد راه اجرای پروژه های 
سرمایه گذاری در این استان توسط مدیران دستگاه 
های اجرایی ضروری است.وی  ادامه داد: باید تالش 
 شــود که ســرمایه گذاران خارج از استانی جذب

 شوند.
نماینده مردم شهرستان های شــهرکرد، سامان و 
بن در مجلس شورای اســالمی تاکیدکرد: معرفی 
فرصت های ســرمایه گذاری این اســتان ضروری 
است.بسیاری از سرمایه گذارها به علت وجود موانع 
ســرمایه گذاری از ســرمایه گذاری در این استان 
منصرف می شــوند که باید تالش شــود که موانع 

سرمایه گذاری در این استان برداشته شوند.
دولت در مسیر ایجاد اشتغال در چهارمحال و 

بختیاری حرکت کند
نماینده مردم شهرســتان های فارسان، کوهرنگ، 
کیار و اردل در مجلس شــورای اســالمی هم در 
کارگروه اشتغال اســتان چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به اینکه افزایش نرخ بیکاری در چهارمحال و 
بختیاری موجب افزایش آسیب های اجتماعی شده 
است، بیان کرد: حل مشکالت بیکاری در استان از 
مهم ترین خواسته مردم این استان به شمار می رود.

علی کاظمی عنوان کرد: بایــد از ظرفیت های این 
استان برای ایجاد اشتغال بهره گرفت.

وی عنوان کــرد: افزایش ســرمایه گذاری و جذب 
ســرمایه گذار در بخش های مختلف در این استان 
باید در دستور کار مسئوالن چهارمحال و بختیاری 
قرار گیــرد و به جذب تســهیالت اشــتغال توجه 
بیشتری شــود؛ همچنین  ایجاد اشتغال مهم ترین 

هدف مسئوالن استان باشد.
نماینده مردم فارســان، کوهرنگ، کیار و اردل در 
مجلس شورای اســالمی تاکید کرد: بهره گیری از 
بخش خصوصی برای ایجاد اشــتغال در این استان 

ضروری است.
وی ادامه داد: گردشگری از مهم ترین ظرفیت های 
اشتغالی در چهارمحال و بختیاری به شمار می رود 
که باید این بخش مورد توجه بیشتر قرار گیرد.وی 
عنوان کرد: توسعه زیر ساخت های گردشگری در 

چهارمحال و بختیاری ضروری است.

ضرورت پرداخت تسهیالت اشتغال زایی ارزان قیمت در چهارمحال

رییس ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مســافر شــهرداری 
شهرکرد اظهار کرد: ۳۹4 تاکسی فرســوده شامل تاکسی های 
بی سیم، هوشمند، گردشی و پیکان در شهرکرد وجود داشته است 
که از زمان انجام این امر تاکنون ۱۲۸ مورد از این تعداد نوسازی 
و تحویل داده شــده اســت. مهرداد میرزاییان با بیان اینکه در 
شهرکرد تاکسی آنالین وجود ندارد، خاطرنشان کرد: افرادی که 

در این زمینه فعالیت می کنند از سازمان تاکسیرانی مجوز ندارند 
و فعالیت آنها غیرقانونی است و در حال حاضر این مراکز به دنبال 
کسب مجوز رسمی از سازمان تاکسیرانی هستند. وی در خصوص 
افزایش نرخ کرایه اتوبوس و تاکسی گفت: با مجوز شورای شهر و 
تایید فرمانداری شــهرکرد از 6 خرداد ماه افزایش کرایه اتوبوس 

و تاکسی ابالغ شد. 

میرزاییان با بیان اینکه این افزایش بــرای اتوبوس ۱۰ درصد و 
برای تاکسی از ۱۰ تا سقف ۱5 درصد اســت، تاکید کرد: تعرفه 
قیمت ها چاپ و در اختیار رانندگان تاکســی قرار گرفته اســت 
تا در خودرو نصب کنند کــه در پایین آن شــماره تماس برای 
 رسیدگی به شــکایات مردم وجود دارد و از طریق بازرسی اقدام 

خواهد شد.

رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خبر داد:
نوسازی 128 تاکسی فرسوده در شهرکرد

  استاندار چهارمحال و بختیاری اعالم کرد:  

مدیر کل جهاد کشاورزی استان اعالم کرد:
آغاز مبارزه با آفت کرم خراط در باغ های گردو

مدیر کل جهاد کشاورزی استان گفت: مبارزه با آفات درخت گردو در سطح ۲5 هکتار از باغات شهرستان 
شهرکرد آغاز شد. غریب ادامه داد: در این طرح فرمون شــکار انبوه در باغ های منطقه چالشتر و فرمون 
اختالل در جفت گیری در باغ های فرخ شهر روی درختان نصب می شود. وی با بیان اینکه اثر این فرمون ها 
تا اواخر تابستان در باغات باقی می ماند، گفت: این امر از جفت گیری و تخم ریزی پروانه ای ماده این آفت 
جلوگیری می کند. فرمون نوعی ماده شیمیایی )هورمون( است که در حشرات، برای جلب با تاثیرگذاری 
بر قدرت بویایی جنس مخالف مورد استفاده قرار می گیرد.وی گفت: آفت کرم خراط آفت اصلی درختان 
گردو است که ساالنه خسارت زیادی به این درختان می رساند و باعث ضعف درخت و خشکیدن شاخه ها 

و درنهایت نابودی درختان می شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاروزی استان خبرداد:
2۰خرداد، آغازخرید تضمینی گندم

معاون بهبودتولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز امسال کشاورزان 
اســتان،  با قیمت هر کیلوگرم ۱۳ هزار و 5۲۰ ریال از ۲۰ خردادماه جاری  آغاز می شود.   حمیدرضا دانش افزود: این 
خرید تضمینی با افت مفید ۸ و افت غیر مفید 5 صورت می گیرد در صورتی که این میزان افت در سال گذشته، ۱۰ و ۸ 
بود. وی گفت:در سال زراعی جاری، 5۹ هزار هکتار از اراضی استان به کشت گندم اختصاص یافت که ۲۳ هزار هکتار 
آن آبی و ۳6 هزار هکتار دیم است.دانش پیش بینی کرد: از این میزان سطح زیر کشت، ۹۹ هزار تن گندم برداشت و 5۱ 
هزار تن آن به صورت تضمینی از تولید کنندگان خریداری شود. وی افزود:بیشترین سطح کشت گندم درچهارمحال 
و بختیاری،در شهرستان های لردگان، شهرکرد و بروجن است. به گفته دانش؛ در سال زراعی گذشته حدود ۱۱۰ هزار 
تن گندم در چهارمحال و بختیاری برداشت و 6۷ هزار تن آن به قیمت هر کیلوگرم ۱۳ هزار ریال، خرید تضمینی شد.
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مدیر درمان تامین اجتماعی استان 
اصفهان خبر داد:

بدهی ۴۵۰میلیارد ریالی تامین 
اجتماعی به تامین کنندگان 

کاال و خدمات
مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان اصفهان با 
بیان اینکه هزینه های مدیریت پارســال حدود 
14هزار میلیارد ریال بوده اســت، گفت: نسبت 
بدهی به هزینه های صــورت گرفته، حدود 9 و 

نیم درصد است.
»علی اعتصام پور« افزود: بیش از ســه میلیون 
و 320هزار نفــر که 65درصد جمعیت اســتان 
اصفهان را شامل می شــوند زیر پوشش درمان 

تامین اجتماعی هستند.
وی ادامه داد: ســه بیمارســتان بــا 876تخت، 
25درمانگاه و هــزارو 762مرکز تشــخیصی و 
درمانی با طرف قــرارداد، همچنیــن دو هزارو 
455پزشک و دندان پزشک به این بیمه شدگان 

خدمات ارائه می دهند.
تامیــن اجتماعــی در کشــور بزرگ تریــن 
خریداردرمــان و دومین تولیدکننــده درمان 

محسوب می شود.

دبیر اجرایی طرح توزیع نان صلواتی در 
ماه مبارک رمضان اظهار کرد:

توزیع 16۰ هزار قرص نان 
صلواتی در اصفهان

بیش از 160هزار قرص نــان در اصفهان توزیع 
شــد. دبیر اجرایی طرح توزیع نــان صلواتی در 
ماه مبارک رمضان گفت: حدود 400 نانوایی در 
اصفهان، تعداد 160 قرص نان صلواتی را با عنوان 
سفره  کرم امام حسن مجتبی)ع( بین روزه داران 
در مســاجد، مراکز پخت نان، سرای سالمندان، 

مراکز درمانی و خیریه ها توزیع کردند.
حجت االسالم »مهدی نیلی پور« افزود: این طرح 

در اصفهان و شهرستان های دیگر اجرا شد.
به گفته وی توزیع نان صلواتی همه ســاله و در 

آستانه نیمه ماه مبارک رمضان، انجام می شود.

سخنگوی اورژانس اصفهان خبر داد:
مصدومیت ۵ نفر بر اثر تصادف 
سمند و وانت نیسان در مبارکه

سخنگوی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی اصفهان گفت: بر اثر وقوع تصادف سمند 
و وانت نیســان، 5 نفر شــامل 4 مرد و یک زن 

مصدوم شدند.
»عباس عابدی« اظهار داشــت: بــر اثر تصادف 
سمند و وانت نیسان در مسیر مجلسی به بروجن 
ســه آمبوالنس اورژانس اعــزام  و 5 نفر مصدوم 
شدند که به بیمارستان محمد رسول ا... مبارکه 

انتقال یافتند. 
وی بیان داشــت: بر اثر برخورد تاکسی پژو با تیر 
برق اصفهان مبارکه یک دستگاه آمبوالنس 115 
و یک کد هالل احمر اعزام شد که سه مرد و یک 
زن مصدوم شدند و به بیمارستان محمد رسول ا... 

انتقال یافتند.
سخنگوی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی گفت: همچنین به دنبال تصادف پژو وانت 
در باغ بهادران یک نفر جان خود را از دست داد و 

دو مرد و دو زن مصدوم شدند.
وی افزود: در این تصادف دو آمبوالنس و یک کد 
هالل احمر به محل تصادف اعزام شد و مصدومان 
به بیمارستان شهدای لنجان انتقال یافتند. عابدی 
بیان داشت: همچنین بر اثر انفجار کپسول گاز در 
فوالدشهر یک آمبوالنس اعزام شد و یک مرد 23 

ساله فوت شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان خبر داد: 

مهارحریق گسترده فروشگاه 
مواد رنگی و تینر در اصفهان 

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان گفت: انبار و فروشگاه مواد 
رنگی و تینر در اصفهان دچار حریق شد که توسط 
آتش نشانان مهار و از گسترش و ایجاد یک فاجعه 

جلوگیری به عمل آمد.
»محمد شــریعتی« گفت: این حریق در انبار و 
فروشــگاه مواد رنگی و تینر به مساحت تقریبی 
200 متر مربع در 3 طبقه در شــرایط انبارداری 

انبوه و غیر ایمن رخ داد.
وی افــزود: این حریــق با حضور بــه موقع تیم 
عملیاتی ایستگاه های 7 و 6 در سر صحنه حادثه 
و با یک عملیات سریع و دقیق، مهار و اطفا شد و 
از گسترش آن به نقاط دیگر و ایجاد یک فاجعه 

جلوگیری به عمل آمد.

عکس  روز 

جای خالی مشاور

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

 نجات ماهیان گرفتار شده 
در جنوب زاینده رود

 فرمانده انتظامی استان اصفهان
 خبر داد:

کشف 16۵۰ کیلوگرم مواد 
مخدر در اصفهان

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در طرح 
مرصاد 2 پلیس مواد مخدر استان اصفهان، یک 
هزار و 650 کیلوگرم مواد مخدر از 6 باند قاچاق 

مواد مخدر کشف شد.
ســردار »مهدی معصوم بیگی« اظهار داشت: 
پلیس اصفهــان در ادامه سلســله طرح های 
مبارزه با مواد مخدر پس از رصدهای اطالعاتی 
و پلیســی الزم، طرح 10 روزه مرصاد 2 را به 

انجام رساند.
وی افزود: با اجــرای این طرح یک هزار و 650 
کیلوگرم انواع مــواد مخدر شــامل هروئین، 
حشیش و تریاک از شش باند قاچاق مواد مخدر 
در ایستگاه های ایســت بازرسی استان توسط 
پلیس مبارزه با مواد مخدر  کشــف شــد. وی 
افزود: در این طــرح 984 نفر قاچاقچیان مواد 
مخدر اعم از خرده فروشــان، عمده فروشان و 
معتادان متهاجر دستگیر شدند که از این تعداد 
افراد دستگیر شــده 24 نفر، قاچاقچی عمده 

مواد مخدر هستند.

رییس پلیس فتای اصفهان مطرح کرد:
 سالمندان در دام 

سارق اینترنتی

رییس پلیس فضاي تولیــد و تبادل اطالعات 
فرماندهي انتظامي استان اصفهان گفت: فردي 
که به  صورت اینترنتی از حســاب سالمندان 
سرقت می کرد توسط کارشناسان پلیس فتای 

استان دستگیر شد.
»سید مصطفی مرتضوی« اظهار داشت: در پی 
شکایت چند نفر از افراد سالمند مبنی بر اینکه 
از حساب آنان به  صورت اینترنتی سرقت شده  
است، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان 

این پلیس قرار گرفت. 
وی افزود: متهم با کمین در مقابل عابربانک ها 
و شناسایی افراد مسن و سالمند به بهانه کمک، 
اطالعــات بانکی آنها را دریافــت و در فرصتی 
مناسب به  صورت اینترنتی از حساب قربانیان 
ســرقت می کرد.کارشناســان پــس از انجام 
اقدامات علمی و تخصصــی در فضای مجازی 
سرانجام هویت عامل این سرقت ها را به دست 
آورده و طی هماهنگی با مقام قضائی وی را در 

مخفیگاهش دستگیر کردند.

مسئول بهداشت محیط شماره 2 استان 
اعالم کرد:

حفظ سالمت مردم با 
نظارت های ویژه رمضان

مسئول بهداشــت محیط شــماره دو استان 
اصفهان گفت: به منظور حفظ و ارتقای سالمت 
شهروندان و روزه داران و ارتقای سطح سالمت 
مواد غذایی و اماکن عمومــی، کاهش کنترل 
بیماری ها، نظــارت بر آب و مــواد غذایی در 
دســتور کار مرکز بهداشت شــماره دو استان 

اصفهان قرار گرفت.
 »هوشــنگ طاهری« افزود: طــرح ضربت در 
این مرکز تشکیل و با سنجش و نمونه برداری 
با تجهیزات نمونه گیــری در همان مکان اقدام 
به اجرای طرح ویژه کنتــرل و نظارت بر کلیه 
مراکز عرضه مــواد غذایی و اماکــن عمومی 
 از تاریخ 27 اردیبهشــت ماه تــا 26 خردادماه

 می کند.
وی خاطرنشــان کــرد: 20 روز قبــل از 
فرارســیدن مــاه مبــارک رمضــان، از کلیه 
مساجد اســتان در حدود 521 مسجد شهری 
 و روستایی توسط کارشناسان بازرسی به عمل

 آمده است. 

اخبار

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از 
سود 300 درصدی قلیان برای چایخانه داران خبر 
داد و گفت: عدم حمایت مسئوالن و دخالت برخی 
مســئوالن و نمایندگان مجلس دلیل بازگشایی 

چندباره اماکن عرضه قلیان شد.
»کمال حیدری« در جمع اصحاب رســانه گفت: 
ســود هر قلیان برای چایخانه داران عرضه کننده 
قلیان 300 درصد اســت. بعد از سومین باری که 
اقدام به بستن قلیان خانه ها شــد، عدم حمایت 
مسئوالن و دخالت برخی مسئوالن و نمایندگان 
مجلس دلیل بازگشــایی چندباره اماکن عرضه 
قلیان شــد. وی خاطرنشان ســاخت: در شورای 
استان زمانی که موضوع بستن قلیان خانه ها مطرح 
می شود بحث اشتغال به میان آورده می شود، در 
حالی که طی مصوب استان این افراد با مجوز خود 
می توانند هر شــغلی را خارج از ضوابط صنف راه 
بیندازند، پس بحث اشــتغال زایی مطرح نیست، 
بحث ســود 300 درصدی تضمین شــده بدون 
زحمت است.حیدری گفت: کار غیرارزشی همیشه 

بد است، صدور مجوز برابر با ارزش دادن به این کار 
اســت و این راه خوبی برای برخورد با ناهنجاری 
نیست، باید جایگزین های توانمندسازی و رافع نیاز 
مناسب به وجود آید تا خود جامعه روش مناسب 
را انتخاب کند. نیروی انتظامی و بهداشت و اماکن 
12 سال سفت و ســخت پای این کار ایستادند تا 
همه قلیان خانه ها برچیده و به صفر رسید و موجب 

70 درصد تغیر شغل آنها شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح کرد:

سود 3۰۰ درصدی قلیان برای چایخانه داران
استاندار اصفهان گفت: به نظر می رسد که در بحث 
آسیب های اجتماعی اولویت ها را گم کرده ایم و این 
موضوع خود یک آسیب در حل مسائل اجتماعی به 

شمار می رود.
 »محسن مهرعلیزاده« در جلسه ستاد امور فرهنگی 
و اجتماعــی مدیریت و ســاماندهی آســیب های 
اجتماعی اســتان اظهار کرد: مســئله آسیب های 
اجتماعی و لــزوم پرداختن به آن بســیار جدی و 
اساسی اســت چراکه می تواند به آسیب رسیدن به 
ارزش ها، بی هویتی جوانان و ... منجر شــود و مورد 

طمع دشمنان نیز قرار گیرد.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری به بررسی 
آســیب های اجتماعی افزود: در تمام سمینارهای 
استانداران، این موضوع مورد تاکید وزیر کشور قرار 
گرفته ولی واقعیت این است که مشخص نیست این 
مسیری که طی می شــود تا چه اندازه مفید و موثر 

بوده است.
اســتاندار اصفهــان بــا بیــان اینکه صــرف ارائه 
اطالعات، آمار و گزارش اینکه چه اقداماتی صورت 

گرفته، صرفــا کافی نیســت، گفت: بایــد چرایی 
پرداختن بــه آســیب های اجتماعــی، چگونگی 
اصالح آســیب های اجتماعی و ســهم هر دستگاه 
در این خصوص مشــخص شــود و به عنوان مثال 
اگر نشــاط را به عنوان یک عامــل کنترل و کاهش 
آســیب ها بدانیــم، باید وظیفــه هر نهــاد، ارگان 
 و دســتگاهی در ایجاد نشــاط اجتماعی مشخص

 شود.

استاندار اصفهان:

اولویت آسیب های اجتماعی را گم کرده ایم

 مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به کمبود خون در ماه رمضان گفت: ماه مبارک رمضان نیز مانند 
ماه های دیگر به طور مستمر به خون و فرآورده های خونی نیاز است و مردم در این ماه نیز ما را یاری کنند.

»مجید زینلی« با بیان اینکه بیمارانی مانند بیماران تاالسمی به طور مستمر به خون نیاز دارند، اظهار داشت: 
مردم روزه دار اســتان اصفهان مانند ماه های دیگر در ماه مبارک رمضان نیز برای اهدای خون به پایگاه های 
تعیین شده مراجعه کنند . وی افزود: روزانه در استان اصفهان 450 واحد خون مورد نیاز است و الزم است به 

همین تعداد افراد مبادرت به اهدای خون کنند. نیاز اصفهان به خون روزانه 450 واحد است.

نیاز اصفهان به خون 
روزانه ۴۵۰ واحد است 

  مدیرکل انتقال خون
خبر استان اصفهان:

 

دیدگاهعلوم پزشکی

مشکالت ثبت نام دانش آموزان، همانند سال های 
گذشته وجود دارد و تغییر نکرده است. پیش ثبت نام 
در مدارس دولتــی، غیردولتی و آزمون هایی که به 
صورت غیرقانونی از دانش آموزان گرفته می شود، 
مشکالتی اســت که به پرداخت پول در طول سال 
تحصیلی و گرفتن تعهد و شرط معدل هم می رسد. 
خالصه، این قصــه ســر دراز دارد ومهم تر از همه 
کمبود مشاورانی است که در تامین امنیت مدارس 

می توانند نقش بسزایی ایفا کنند.
 به گفته کارشناسان، آســیب های اجتماعی میان 
دانش آموزان رو به افزایش اســت و در شرایطی که 
دانش آموزان دوره متوســطه دوم با انواع مختلف 
آســیب های اجتماعی و بحران های رفتاری مواجه 
هستند، در این دوره مشاور در مدارس وجود ندارد 
و مشاوران برای اجرای هدایت تحصیلی در پایه نهم 

به دوره متوسطه اول منتقل شده اند.
رییس اداره ارزیابی و پاسخگویی به شکایات آموزش 
و پرورش استان اصفهان به حادثه هولناک مدرسه 
غرب تهران اشــاره مــی کند ومی گویــد: کمبود 
فضاهای آموزشی، نیروی انســانی و از همه مهم تر 
کمبود مشــاور در مدارس از جمله مشکالتی است 
که باعث می شــود دانش آموزان نتوانند مســائل 
و مشکالت شــان را به راحتی با اولیای مدرسه در 

میان بگذارند.
رییــس اداره ارزیابــی و عمکرد و پاســخگویی به 
شــکایات آموزش و پرورش اســتان اصفهان، ابراز 
می کند: متاسفانه وجود مشاور تنها در مقطع اول 
متوســطه الزامی اســت و در مقاطع دیگر همواره 
با مشکل کمبود مواجه هســتیم. این خأل در برابر 
بروز حوادثی چون مدرســه غرب تهران به خوبی 
احساس می شود و این موضوع باید هر چه سریع تر 
در مجلس و با تصمیمات وزارت آموزش و پرورش 

پیگیری و رفع شود.
عسگری بر این باور اســت که فرهنگسازی در امر 
مشــارکت مردم با مدارس امر مهمی اســت و به 
همین خاطر ما باید انجمن اولیا و مربیان فعال تری 
داشته باشیم و هر چه مردم بتوانند کمک بیشتری 
به مدارس کنند، فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 
مدارس هم رشــد خواهد داشــت و از بروز اتفاق و 
مشــکالت در بین دانش آموزان جلوگیری خواهد 

شد.
وی معتقد است: کیفیت بخشی به فرآیند آموزش 
و تعمیق یادگیری، باید اولویت اصلی همه مدیران 
باشد. نیاز است مشاوران در مدارس حضور داشته 
باشــند، زیرا  با برقراری ارتباط بــا دانش آموزان، 

می توانند در صدد رفع مشکالت آنان اقدام کنند.
چند سال است به خاطر کمبود مشاور در اکثر مقاطع 
مخصوصا راهنمایی و ابتدایی، تعدادی از مشاوران 
متوســطه را به این مقاطع برده اند که این  موضوع، 
باعث کمبود شدید مشاور در متوسطه دوم یا همان 
دبیرستان شده اســت؛ این در حالی است که تمام 
کادر مدارس باید تحت آموزش های روان شناسی و 
تربیتی قرار گیرند و نحوه برخورد با دانش آموزانی 

که دارای مشکل هستند را آموزش ببینند.
 با وجود مشــاور در مدرســه،  به طور قطع عالوه 
بــر اینکه فضــای دوســتانه ای میان مســئوالن 
مدارس و دانش آموزان شــکل می گیــرد و آنان 
در مورد مســائل خاص خود با معلمــان صحبت 

مــی کننــد، از شــکل گیری برخــی رفتارهای 
ناشایست مثل پرخاشگری، بی قراری، کج خویی، 
 بدبینی و شــاید گرایش به بزهــکاری جلوگیری 

می شود.
 معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش 
معتقد اســت: دانش آموزی که با بحران یا مشکل 
روانی مواجه باشــد، توانایی ایســتادگی در برابر 
فشارهای وارده را ندارد و در حل مشکالت به شیوه 
منطقی و سنجیده ناتوان است و بدیهی است برای 
حل مشکل و برقراری تعادل مجدد به مشاوره نیاز 

دارد.
»علیرضا کاظمی« می گوید: مشــاوران از عوامل 
مـوثر تامین بهداشت روانی دانش آموزان در مدارس 

هستند.
 آنها می تواننــد محدودیت های روانــیـ  فیزیکی 
دانش آموزان را شناسایی کنند، میان دانش آموزان 
و پدر و مادرشــان رابطه ای صحیح برقرار ســازند، 
روش های حل مســئله و تصمیم گیــری را به آنها 

بیاموزند، آنان را به همکاری های اجتماعی تشویق  
و کاری کنند تا دانش آموز با محیط خانه و مدرسه 
منطبق شده و به فردی درســخوان و عالقه مند به 

پیشرفت تبدیل شود.
امروزه مدرسه ای که مشاور ندارد، این پیام را منتقل 
می کند که بــرای آینده تحصیلــی دانش آموزان 
بی برنامه  اســت و دانش آموزان این مدارس کسی 
را ندارنــد که در مســیر تحصیل و زندگــی یاور و 

راهنمای شان باشد. 
در خانه هم با توجه به اشــتغال والدین در خارج از 
منزل، امکان یاری رســاندن به فرزندان و برقراری 
رابطه مطلوب به حداقل کاهش یافته است؛ بنابراین 
احســاس تنهایی و فریاد هل من ناصــر ینصرنی 
دانش آموزان در این دنیای پرهیاهو و با این کمبود 
مشــاور در مدارس ره به جایی نمی برد؛ مگر اینکه 
مســئوالن آموزش و پرورش خود فریاد دادرســی 
سردهند و برای حضور مشــاوران در مدارس، یک 

برنامه جامع و کامل تدوین کنند. 

جای خالی مشاور

رییس شوراهای حل اختالف استان اصفهان:
بیشترین مراجعات شورای حل اختالف اصفهان پرونده های مالی است

رییس شوراهای حل اختالف استان اصفهان گفت: بیشترین پرونده های ارجاعی به این نهاد در خصوص 
مطالبات مالی است. »سیدمهدی رستگاری« اظهار کرد: با توجه به تالش های انجام شده فعاالن حوزه 
صلح و سازش، به خصوص طالیه داران صلح و سازش که در این همایش از آنها تقدیر شد، در حال حاضر 
بیش از 30 درصد دعاوی در استان به صلح و سازش می انجامد؛ این در حالی است که میانگین کشوری 
حدود 32 درصد است. با توجه به ارزیابی های صورت گرفته شده، میزان رضایتمندی افراد جامعه از این 
شوراها خوشبختانه تا سقف 75 درصد بوده است. وی  با  بیان اینکه بیشترین پرونده های ارجاعی به این 
نهاد در خصوص مطالبات مالی اســت، افزود: همچنین تامین خواسته پرونده های انحصار وراثت و امور 

حسابی در شوراهای حل اختالف رسیدگی می شود.

معاون مدیرکل زندان های استان اصفهان:
هر ساعت، چهار نفر به تعداد زندانیان استان اضافه می شود

معاون مدیرکل زندان های استان اصفهان گفت: در حال حاضر در استان اصفهان در ازای هر ساعت، چهار نفر 
به تعداد زندانیان استان اضافه می شود. »سیروس امینی« اظهار کرد: متاسفانه در سال جاری شاهد رشد 40 
درصدی جرایم غیرعمد و رشد 8 درصدی سایر جرایم هستیم. اگر زندان را آیینه به تمام معنای بزهکاری و 
مشکالت یک شهر بدانیم، هیچ جا بهتر از زندان نیست که مسئوالن و متولیان امر به موجودی آن، نگاهی از 
عمق جان بیندازند تا ببینند مشکل کار کجاست و چرا بعد از 40 سال از انقالب شکوهمند اسالمی ما شاهد 
رشد این آمار هستیم! وی افزود: انتظار داریم خیران قبل از اینکه نان آور خانواده به زندان بیفتد، پیشدستی 
کنند و همچون ایام گذشته جلسات صلح و سازش را در محله ها و خانه ها راه اندازی کرده، خودشان جشن 

گلریزان بگیرند، گالب گردانی کنند و به مشکالت رسیدگی کنند تا فردی سر از زندان در نیاورد.

در حالی که آسیب های اجتماعی بین دانش آموزان رو به افزایش است، مدارس با یک مشکل تکتم کمالی
اساسی  مواجه هستند؛ 
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ادعای جدید درباره مکمل های ویتامین
پیشنهاد سردبیر:

 مشــاور وزیر و مدیر کل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشــت گفــت: »رازی« در کتاب 
»الحاوی« آورده است: اگر طبیب متوجه شد که امیدی به ادامه حیات و زندگی بیمار 
نیست، حق ندارد از روی ناامیدی با او صحبت کند؛ این مسئله صرف نظر از اعتقاد به 
اینکه مرگ و زندگی دست خداســت، به دلیل تاثیر باالی روحی و روانی بر بدن که به 

بهبود شرایط بیمار کمک می کند، موثر است.
»محمود خدادوست« با اشــاره به اینکه بهترین هضم در هنگام خواب اتفاق افتاده و 
بی خوابی سبب ایجاد خشکی می شود، بر توجه به اهمیت خواب شبانه در ماه مبارک 
رمضان تاکید کرد و گفت: بین زمان خوردن غذا تا خوابیدن، باید فاصله باشــد که این 
فاصله بسته به نوع غذای مصرفی و نوع هضم در هر فرد، متغیر است؛ اما به طور متوسط، 
در نظر گرفتن حداقل دو ساعت فاصله زمانی، توصیه می شود و باید برنامه غذایی در وعده 
افطار را بر اساس آن تنظیم کرد. وی با تاکید بر اهمیت خوردن سحری برای جلوگیری از 
بروز ضعف در طول روزه داری، افزود: توصیه حکمای طب ایرانی، خوردن غذا هنگام وجود 
اشتهای صادق و نه صرف پر کردن وعده های غذایی معمول است که برای ایجاد این اشتها 
در وعده سحر، خوردن افطاری سبک در حد نان، پنیر و سبزی یا گردو و نخوردن شام با 
توجه به فاصله کوتاه بین افطار تا سحر، توصیه می شود. مشاور وزیر بهداشت، بازکردن 
روزه با آب ولرم، خرما یا آب ولرم و یک قاشق عسل را بهترین انتخاب دانست و با تاکید 
بر ننوشیدن آب و مایعات سرد به عنوان نخستین گزینه برای این منظور و رفع عطش 
گفت: در هنگام گرسنگی و ایجاد اشتهای واقعی، حرارت معده باال رفته و آماده هضم 
غذا می شود که با توجه به ساعات طوالنی روز و گرسنگی طوالنی مدت در ماه رمضان، 
در هنگام افطار، معده در اوج حرارت خود قرار دارد و به عنوان نخســتین انتخاب برای 
بازکردن روزه، باید از ماده ای استفاده شود که هم کمی حرارت معده را کاهش داده و به 
تعادل برساند و هم با کاهش ناگهانی آن، سبب اختالل در هضم غذای بعدی و ایجاد نفخ 
نشود. وی با اشاره به اینکه به دلیل گرمای هوا و نخوردن آب در طول روز، یبوست یکی 
از مشکالت شایع روزه داری است و باید از بروز آن  جلوگیری کرد، افزود: خوردن سبزی 
در وعده افطار برای کمک به اجابت مزاج توصیه می شود؛ اما در سحر استفاده از سبزی 
پخته مناسب است،زیرا مصرف سبزی خام، میزان عطش را در طول روز افزایش می دهد.

  چگونه ضعف بدن را در ماه مبارک رمضان
 برطرف کنیم؟

به تازگی اخبار تعرض به چند دانش آموز دبیرستانی، چراهای 
زیادی در اذهان شکل داده اســت؛ چراهایی که به این راحتی ها و با 
متهم کردن یک شخص یا یک گروه نمی توان به آنها پاسخ داد. این روزها 
در گفت وگوهایی که درباره این اتفاق بین مردم شکل می گیرد، هر کسی 
پاسخ یا قضاوتی در چنته دارد؛ اما فارغ از این قضاوت ها و پرسش های 
بی راهکار، باید پرسید:آیا آگاهی  جنسی در کودکان و حتی بزرگساالن، 
مناسب و کافی است و می تواند حافظ آنان در برابر این آسیب ها باشد؟

دکتر »شــهناز نوحی« می گوید: آگاهی هایی که باید درباره مسائل جنسی به 
افراد ارائه شود، مستلزم زیرساخت های اولیه در سنین سه تا شش سالگی است. 
بر این اســاس پیش از ورود به مدرســه باید زمینه های حریم قائل شدن برای 
کودک و حتی برای همه اشــیا، ابزارها و وســایلی که متعلق به کودکان است، 
ایجاد شــود. به عنوان مثال؛ گاه می بینیم که وقتی کودکان ســه تا شش ساله 
برای اسباب بازی هایشان باهم دعوا می کنند،   والدین ورود کرده و به کودک شان 
می گویند: اشکالی ندارد، وسیله ات را به دوستت بده. حتی گاهی اوقات به دلیل 
این مسئله با خشونت با بچه رفتار می کنند و می گویند: خیلی زشت است که تو 
وسیله ات را به دوستت نمی دهی. با این کار، ما از همین سن به کودکان مان یاد 

می دهیم که برای خودشان احساس تعلق و حریم نداشته باشند.
حریم هایی برای کودکان

این روان شناس معتقد است: اگر در سنین سه تا شش سالگی، در مهدکودک  و 
خانه به کودکان  یاد داده شود که کسی حق ندارد به زور یا بدون اجازه تو را ببوسد 
یا تو را بغل کند، حتی به تو خوراکی دهد، او متوجه می شود که باید برای خودش 
حریم قائل شــود. نوحی با بیان اینکه این مرزها و حریم ها را باید در مهدکودک 
یا در آموزش های دوره پیش دبستانی به  کودکان یاد دهیم، ادامه داد: از طرفی 
باید بدانیم که کودکان در سن سه تا شش سالگی به لبخند حساس هستند و فکر 

می کنند هر کسی به آنها لبخند می زند، دوست، عمو، خاله و دایی است. بنابراین 
لبخند می تواند کودک را گول بزند.

 ۳ تا6 سالگی؛ سن شکل گیری هویت جنسی
وی با بیان اینکه سه تا شش سالگی سن شکل گیری هویت جنسی کودکان است، 
گفت: مبنای این هویت جنسی، مرز گذاشتن و شــناخت این موضوع است که 
چه کسی حق دارد به من دست بزند و چه کسی حق ندارد این کار را انجام دهد؛ 
چه کسی به من محرم است و چه کسی نامحرم. البته در این محرم بودن، مبانی 
دینی مدنظر نیســت؛ بلکه این محرمیت به معنای حریم گذاشتن و حریم قائل 

شدن برای کودک است. 
»نه گفتن«را به کودک بیاموزیم

این روان شناس در ادامه با تاکید بر لزوم آموزش مهارت »نه  گفتن« به کودکان، 
اظهارکرد: مهارِت نه گفتن، چیزی است که در خانواده های ما کمتر به کودکان 
آموزش داده می شود. معموال بچه ها را به این سمت می بریم که نباید به بزرگ تر نه 
بگویند و به آنها نمی گوییم که خودش، وقتش، وسیله اش و... ارزش دارد و سعی 
می کنیم همه چیزهایی که کودک دارد را با دیگران تقسیم کنیم. نوحی افزود: در 
عین حال باید نه گفتن را به کودک مان آموزش دهیم تا بتواند به دیگری بگوید: 

من نمی توانم با تو پارک بیایم، نمی توانم با وسیله تو بازی کنم و... . 
روان شناسان مدارس به روز شوند

نوحی با اشاره به حضور روان شناسان و مشــاوران در مدارس، گفت: متاسفانه 
مشاوران و روان شناسان مدارس در اکثر موارد فقط آموزش های تئوری دیده اند 
و دوره های عملی و حرفه ای را برای تربیت کودک و فرزندپروری، به ویژه ارتباط 
با جوانان طی نکرده اند. حتی می بینیم که برخی مشاوران با وجود ۱۵ تا ۲۰ سال 
سابقه، هیچ مطالعه  جدیدی در این حوزه نداشته اند. این درحالی است که مشاور 

و روان شناس مدرسه باید اطالعاتش را در این مسائل به روز کند.

 چگونه کودکان
  را در برابر 

آزارهای جنسی 
ایمن کنیم؟

ادعای جدید درباره 
مکمل های ویتامین

گروهی از متخصصان تغذیه در یک مطالعه 
جدید ادعا کرده اند که بیشــتر مکمل های 
ویتامیــن بی تاثیر هســتند. بیشــتر افراد 
مکمل های ویتامیــن و مواد معدنــی را در 
رژیم های غذایی خــود گنجانده اند؛ هرچند 
شــواهدی وجــود دارد که نشــان می دهد 
شناخته شــده ترین این مکمل ها درحقیقت 
بی خاصیت هســتند. بررســی انجام گرفته 
روی داده های موجود در فاصله ســال های 
۲۰۱7 تا ۲۰۱۲ نشــان می دهد که بسیاری 
از مولتی ویتامین های شــناخته شده مانند 
ویتامین C، ویتامین D و مکمل های کلسیم 
هیچ فایده ای برای ســالمت افــراد ندارند. 
همچنین شــواهدی مبنی بر اینکه مصرف 
آنها خطر بیماری قلبی-عروقی، حمله قلبی، 
سکته مغزی یا حتی مرگ را کاهش می دهد، 
وجود ندارد؛ بــا این حال ایــن متخصصان 
می گویند تعداد محــدودی از این مکمل ها 
 B همچون اســید فولیــک و ویتامین های
می توانند در کاهش خطــر بیماری قلبی -

عروقی و ســکته مغزی نقش داشته باشند. 
به گزارش »ساینس الرت«، در این آزمایش 
 A، B۱، B۲، B۳، B۶، B۹، ویتامین هــای
C، D و کاروتن، کلسیم، آهن، روی، منیزیم 
و سلنیوم مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی ها 
نشان داد برخی از ویتامین ها از مابقی مکمل ها 
مفیدتر هستند. به طور مثال؛ روی )زینک( در 
درمان ســرماخوردگی تاثیرگذارتر است که 

گاهی اوقات ویتامین C این ویژگی را ندارد.

ابالغ رای
3/330 شماره دادنامه: 9609970352200938 شماره پرونده: 9609980352200003 
شماره بایگانی شعبه: 960003 خواهان: آقای محمد حسین ابوطالبی فرزند شیرعلی به 
نشانی اســتان اصفهان شهرســتان برخوار خورزوق بلوار ولیعصر خیابان تختی روبروی 
ورزشگاه پالک 2، خواندگان: 1- آقای حســن ابوطالبی فرزند ابراهیم 2- آقای رسول 
اکبریان فرزند محمد همگی به نشــانی اصفهان خیابان اردیبهشــت مرکز تلفن شهید 
رجائی کارگزینی، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
3- استرداد ثمن معامله، گردشکار: دادگاه با بررســی محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست 
آقای محمد حسین ابوطالبی فرزند سید علی به طرفیت آقای حسن ابوطالبی فرزند ابراهیم 
به خواسته مطالبه مبلغ 1/750/000 تومان بابت ثمن معامله 78/4/3 و هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه با توجه به متن دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق مدارک استنادی  
و اینکه خوانده جهت اثبات برائت ذمه خویش دلیل و مــدرک قابل قبولی به دادگاه ارائه 
ننموده و سایر محتویات پرونده خواســته خواهان حمل بر صحت تلقی شده و مقرون به 
واقع و خوانده به نظر دادگاه مشــغول الذمه بوده لذا مســتندا به مواد 303-199-198-

331-336-502-515-519- و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و  مواد 
10-362 بندهای 2 و 4 از قانون مدنی خوانده به پرداخــت مبلغ هفده میلیون و پانصده 
هزار ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 5/900/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه طبق شــاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تاریخ وقوع 
بیع 78/4/3 لغایت وصول محکوم به که محاسبه اش به عهده اجرای احکام دادگستری 
می باشد در حق خواهان محکوم می گردد و در مورد دادخواست خواهان به طرفیت آقای 
رسول اکبریان فرزند محمد به خواسته مطالبه مبلغ 9/400/000 ریال ثمن قولنامه مورخه 
75/11/13 با توجه به متن قولنامه مذکور که حاکی از دریافت دو  فقره چک به همین مبلغ 
می باشد و سایر محتویات پرونده خواســته موجه و مقرون به واقع نبوده و مستندا به ماده 
 197 از قانون صدرالذکر حکم برائت ذمه خوانــده مذکور از ادعای خواهان صادر و اعالم 
می گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز اســتان اصفهان می باشد.  م الف:5231 شعبه 22 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )360 کلمه، 4 کادر(  
احضار متهم

3/332 شماره نامه: 1397009000171986 شــماره پرونده: 9709983634800107 
شماره بایگانی پرونده: 970110در پرونده کالسه 970110 این شعبه خانم زهرا طباطبایی 
فرزند تقی به اتهام حفر چاه و بهره برداری غیر مجاز تحت تعقیب بوده و به لحاظ مجهول 
المکان بودن نامبرده به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب را در روزنامه زاینده رود آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشــر 
آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام وارده دفاع نماید و در صورت عدم حضور در وقت معین 
رسیدگی و اظهار نظر می گردد. م الف: 916 شــعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و 

انقالب شهرستان خمینی شهر)108 کلمه، 1 کادر(
ابالغ و احضار

3/333 شماره: 107 آقای رحمان موسوی فرزند سید رحیم مجهول المکان، همسر شما 
خانم بتول بهرامی قلعه سفیدی برابر دادنامه شماره 9609973633301541 شعبه سوم 
دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر تقاضای ثبت و اجرای طالق نموده است لذا الزم است 
ظرف مدت یک هفته پس از انتشار این آگهی در دفترخانه طالق 34 خمینی شهر به آدرس 
خمینی شهر چهار راه شریعتی حاضر در غیر این صورت طبق مقررات اقدام به ثبت و اجرا 
طالق خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود. م الف: 918 سازمان ثبت اسناد 

و امالک کشور )سردفتر ازدواج 37 و طالق 34( خمینی شهر )99 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/334 شماره: 970720671681639 - 97/3/8 آقای رضا شاهزمانی فرزند رجبعلی به 
استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی است 
که سند مالکیت شانزده حبه مشاع از هفتاد ودو حبه شش دانگ پالک شماره 87/1571 
واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 445 دفتر 185 امالک ذیل ثبت 
42096 به نام رجبعلی شاهزمانی ورنوسفادرانی فرزند عبدالحسین ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و به موجب سند رسمی شــماره 60644-1386/05/29 دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 46 خمینی شهر به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به موجب 
سند در رهن است نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته/ مفقود شده است 
چون درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی 

ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر 
از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 920 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک خمینی شهر )245 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/335 مرجع رســیدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 202/97 حل 11 ، وقت رسیدگی ســاعت 11 صبح روز شنبه 
مورخه 1397/4/23، مشــخصات خواهان: حســین احمدی به نشــانی خمینی شهر خ 
سلمان فارس کوچه ش ســلطانی پ 15 منزل احمدی، مشــخصات خوانده: ابوالقاسم 
معماری،  خواســته و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهــان خوانده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 922 شعبه 
 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )162 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/336 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 529/97 ، وقت رسیدگی ساعت 11/10 بعد از ظهر روز چهارشنبه 
مورخه 1397/4/27، مشخصات خواهان: قدمعلی حاج حیدری فرزند مهدی، مشخصات 
خوانده: توران گوران فرزند علی،  خواسته و بهای آن:  الزام به پرداخت مبلغ 1/120/000 
و خسارت دادرسی و تاخیر تادیه، دالیل خواهان: کپی چک ها و عدم برگشت آنها، گردش 
کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این 
شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد.م الف: 924 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )172 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/337 شماره درخواست: 9710463633300010 شمار پرونده: 9609983633301294 
شــماره بایگانی شــعبه: 961312 در خصوص دادخواســت خانم زهرا محتوی فرزند 
هادی به طرفیت آقای هادی محتوی فرزند غالمرضا مبنی بــر اذن در ازدواج که وقت 
رســیدگی در تاریخ 1397/4/13  ساعت 9/30 در شعبه ســوم دادگاه عمومی و حقوقی 
خمینی شــهر واقع در خیابان پاســداران مجتمع قضایی شــماره یک برگزار می گردد. 
 مراتب اخیر حســب مجهول المــکان بودن خوانده یک نوبت نشــر آگهــی می گردد. 
م الف: 934 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )84 

کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/339 خانم حانیه زمانی فروشانی فرزند امیر حسین به استناد یک برگ استشهادیه محلی 
که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت یک دانگ مشاع از 
شش دانگ پالک شماره 4648 فرعی از ) 72( اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت 
اصفهان که در دفتر 666 صفحه 494 به شماره ثبت 141930 امالک به نام ایشان ثبت و 
سند صادر و تسلیم گردیده و اظهار داشت که سند مالکیتشان در اثر جابجایی مفقود شده 
است و معامله دیگری انجام نگردیده اســت. چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 

اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 936 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر )216 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/340 چون اســداله گیاه چین جلمرزی فرزند محمد به شماره شناسنامه 25 با تسلیم 2 
برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 55 اصفهان 
رسیده مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 43/1/123 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به شماره چاپی 277854 در صفحه 562 و دفتر 42 امالک ذیل 
شماره 10277 و به موجب رای شــماره 12958/84 هیات ماده 133 به نام نامبرده فوق 
سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک به موجب سند رهنی 4006 
مورخ 1390/6/17 دفتر 246 در ر هن بانک ملت قرار دارد و فاقد بازداشت می باشد و  به 
علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 
است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می 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 
کتباً 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 ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 6201 شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شــرق اصفهان  )240 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/331 شــماره صادره : 1397/42/496398-1397/3/9 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 4786/472 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای ناصر قلی بهرامی دیزیچه فرزند حبیب ا... در جریان ثبت 
است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 
1397/4/4 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 6198 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان)144 کلمه، 1 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   139703902142000003 آگهــی:  شــماره   3 /338
139504002142000027 بر اساس پرونده اجرایی کالسه 139504002142000027 
به شماره بایگانی 9500031 له مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان و علیه محمدرضا 
طاهریان دهاقانی )وام گیرنده و راهن( و آقای عادل طاهریان دهاقانی و خانم رقیه جابری 
)راهن( الف( ششدانگ یکباب خانه به شماره پالک ثبتی یکهزار و ششصد و شصت و هشت 
فرعی از یکصد و بیست و یک اصلی مورد ثبت صفحه سیصد و چهل و سه دفتر یکصد و 
سی و هشت امالک واقع در بخش ثبتی دهاقان با حدود اربعه: شمااًل: بطول شانزده متر و 
شصت سانتی متر دیوار به دیوار پالک یکهزار و سی و چهار باقیمانده فرعی، شرقاً: به طول 
هشت متر و ده سانتی متر درب و دیواریست به کوچه عمومی، جنوبًا: بطول در سه قسمت 
که قسمت سوم شرقی است بطولهای پنج متر و بیست سانتی متر و شصت سانتی متر و 
یازده متر و هفتاد سانتی متر دیوار به دیوار پالک یکهزار و بیست و پنج فرعی،  غربًا: بطول 
نه متر و پنجاه و پنج سانتی متر دیوار به دیوار پالک یکهزار و سی و چهار فرعی باقیمانده، 
به مساحت یکصد و چهل و هفت متر و پنجاه یکصدم متر مربع، حقوق ارتفاقی ندارد ملکی آ 
قای عادل طاهریان دهاقانی ب( ششدانگ یکبابخانه به شماره پالک ثبتی یکهزار و یکصد 
و نه فرعی از یکصد و هفت اصلی مورد ثبت صفحات دویست و شصت و پنج و دویست و 
شصت و هشت دفتر یکصد و شصت و نه امالک واقع در روستای پوده بخش ثبتی دهاقان 
حدود اربعه: شمااًل: اول  بطولهای ده ســانتی متر و پنج متر و هفتاد و هفت سانتی متر و 
بیست و دو متر و سی و پنج سانتی متر دیواریست به دیوار پالک یکهزار و یکصد و هفت و 
یکهزار و یکصد و ده فرعی دوم بطول هجده سانتی متر دیواریست به کوچه، شرقًا: بطول 
دوازده متر و هشتاد و پنج سانتی متر درب و دیواریست به کوچه، جنوباً بطول بیست و هشت 
متر و هجده سانتی متر دیواریســت به دیوار پالک یکهزار و یکصد و هشت فرعی، غربًا: 

بطول دوازده متر و نود و سه سانتی متر دیواریست به دیوار پالک یکهزار و یکصد و نوزده 
فرعی به مساحت سیصد و شصت و هشت متر و پنج یکصدم متر مربع، حقوق ارتفاقی ندارد 
ملکی آقای محمدرضا طاهریان دهاقانی و خانم رقیه جابری بالسویه بانضمام کلیه اعیان، 
ساختمانها، تاسیسات موجود و آتی االحداث و ماشین آالت اعم از منصوبه و غیر منصوبه 
فعلی و آتی و کلیه امتیازات مربوطه شامل آب، برق و گاز و هر زیادتی دیگر اعم از متصل 
یا منفصل که به موجب سند رهنی شماره 1469 مورخ 1387/06/31 دفتر اسناد رسمی 
شماره 222 دهاقان در رهن و وثیقه بانک سپه شعبه دهاقان قرار گرفته است به علت عدم 
پرداخت بدهی بستانکار تقاضای صدور اجراییه نموده و پس از ابالغ اجراییه به درخواست 
بانک بستانکار و باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آیین نامه اصالحی 
مربوطه پالک  مورد رهن فوق الذکر مورد ارزیابی قرار گرفته که برابر صورتمجلس تنظیمی 
توسط مامور اجرا و اوراق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح توصیف و ارزیابی 
گردید: الف( ششدانگ پالک ثبتی یکهزار و ششصد و شــصت و هشت فرعی از یکصد 
و بیســت و یک اصلی ملکی آقای عادل طاهریان دهاقانی واقع در بخش ثبتی دهاقان 
به آدرس دهاقان خیابان شهید بشارت کوی قلعه پالک شش کدپستی 8641944447 
بصورت یکباب ساختمان شامل همکف و زیرزمین به مساحت عرصه یکصد و چهل و هفت 
متر و پنجاه یکصدم متر مربع و اعیانی همکف به مساحت یکصد و دو متر و شصت یکصدم 
متر مربع و دارای دیوارهای باربر و سقف تیرچه بلوک و کف موزائیک و دیوارهای داخلی 
گچ و کاغذ دیواری و آشپزخانه و سرویس بهداشتی کاشی، درب های داخلی چوبی و درب 
و پنجره های خارجی آلومینیوم و نماسازی آجر 3 سانتی و پشت بام ایزوگام می باشد و هم 
چنین زیرزمین به مساحت اعیانی چهل و سه متر و بیست یکصدم متر مربع دیوارها کاشی 
و کف موزائیک و دیوارهای حیاط آجر و کف حیاط موزائیک می باشــد و دارای امتیازات 
آب و برق و گاز است با توجه به موقعیت و ابعاد و کاربری و قدمت ساختمان و نوع مصالح 
به کار رفته در آن و عرضه و تقاضا و قیمت های معامالتی در منطقه و جمیع عوامل موثر 
دیگر به مبلغ 1/080/000/000 ریال )یک میلیارد و هشتاد میلیون ریال( ارزیابی گردیده 
است، ب( ششدانگ پالک ثبتی یکهزار و یکصد و نه فرعی از یکصد و هفت اصلی ملکی 
آقای محمدرضا طاهریان دهاقانی و خانم رقیه جابری واقع در روستای پوده بخش ثبتی 
دهاقان به آدرس دهاقان روستای پوده خیابان شهید اسکندری کوچه ششم ) شهید محمد 
علی جابری( بصورت یکباب ســاختمان در یک طبقه به مساحت عرصه سیصد و شصت 
و هشت متر و پنج یکصدم متر مربع و اعیانی در دو قسمت ساخته شده است 1- قسمت 
شرقی اعیانی به مســاحت حدود یکصد و ده متر مربع دارای دیوارهای باربر و سقف تیر 
چوبی و  درب و پنجره های فلزی و کف ها موزائیک و سیمان و سرویس بهداشتی کاشی 
و نماسازی سیمان سفید می باشد 2- قســمت غربی اعیانی به مساحت حدود نود و یک 
متر مربع دارای دیوارهای باربر و سقف تیرآهن و درب و پنجره فلزی و کف ها موزائیک و 
نماسازی سیمان سفید می باشد و کف حیاط سیمان و دیوارهای حیاط سیمان سیاه دارای 
امتیازات آب و برق و گاز اســت با توجه به موقعیت و ابعاد و کاربری و قدمت ساختمان و 
نوع مصالح به کار رفته در آن و عرضه و تقاضا و قیمت های معامالتی در منطقه و جمیع 
عوامل موثر دیگر به مبلغ 850/000/000 ریال )هشــتصد و پنجاه میلیون ریال( ارزیابی 
گردیده است. ضمنا طبق اعالم بستانکار پالک مورد رهن فاقد بیمه است، در جلسه مزایده 
که از ساعت 9 صبح الی 12 روز یک شنبه مورخ 1397/04/03 در محل اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان دهاقان تشکیل می گردد از طریق مزایده نقدا به فروش می رسد چنانچه 
روز مزایده با تعطیل رسمی پیش بینی نشده مواجه گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 
در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. طالبین می توانند قبل از شرکت در جلسه 
مزایده از مورد مزایده الف( ششدانگ پالک ثبتی یکهزار و ششصد و شصت و هشت فرعی 
از یکصد و بیست و یک اصلی واقع در بخش ثبتی دهاقان به آدرس دهاقان خیابان بشارت 
کوی قلعه پالک شش پالک ثبتی 8641944447 )ب( ششدانگ پالک ثبتی یکهزار و 
یکصد و نه فرعی از یکصد و هفت اصلی واقع در روستای پوده بخش ثبتی دهاقان به آدرس 
دهاقان روستای پوده خیابان شهید اســکندری کوچه ششم ) شهید محمد علی جابری( 
بازدید به عمل آورند. 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 شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز  در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده در صورت درخواست مسترد 
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد، این آگهی یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ و منتشر می گردد. تاریخ انتشــار: 1397/3/12   م الف:97/73  اداره 

اجرای اسناد رسمی دهاقان )1202 کلمه، 1 کادر(
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زیدان سرمربی تیم ملی فرانسه 
می شود

خداحافظی »زین الدین زیدان« تنها یک فرضیه 
پیش روی اهالی فوتبال ازجمله »دیدیه دشام« 
قرار داده اســت کــه او به 
احتمال بســیار زیاد 
پس از سه قهرمانی 
متوالــی در لیگ 
قهرمانــان اروپا و 
تجربــه بازی هــای 
بزرگ اروپا در مربیگری 
باشگاهی حال به دنبال تجربه 

سرمربیگری در رده ملی است.
سرمربی فعلی تیم ملی فرانســه که به همراه 
این تیم در جام جهانی روسیه با پرو، دانمارک 
و اســترالیا هم گروه اســت، دربــاره احتمال 
سرمربیگری زیدان در تیم ملی کشورش، عنوان 
کرد: اگر زیدان تصمیمی گرفته معتقد اســت 
که آن بهترین راه برای او بوده. درحال حاضر او 
مشتاق استراحت و سپری کردن ایام با خانواده  
خود است. مطمئنا وی یک روز مربی تیم ملی 
فرانســه خواهد بود. من نمی توانم زمان آن را 

بگویم اما چنین اتفاقی منطقی به نظر می رسد.

 توصیه کاستا به ستاره 
جدایی طلب اتلتیکو مادرید

»آنتــوان گریزمان« که اعالم کــرده بود پیش 
از فرارســیدن جام جهانی تکلیف آینده خود 
را مشخص می کند، ســیزده روز مانده به آغاز 
این بازی  هــا، همچنان 
مورد توجه بارسلونا 
قــرار دارد. »دیگو 
کاستا« هم تیمی 
گریزمان می گوید: 
او زمان کمی دارد تا 
اعالم کند تصمیم دارد 
در آینده چه کاری انجام بدهد؛ احساس می کنم 
دچار شک و تردید شده است. آنچه می توانم به 
او بگویم این است که شما باید خوشحال باشید 
و این را احســاس کنید، زیرا یک بازیکن شاد 
ادامه خواهد داد و بهتر می شود. مهاجم تیم ملی 
اسپانیا ادامه داد: اما اگر به این فکر می کنید که 
باید باشــگاهی را ترک کنید تا احساس شادی 
کنید، آن زمان باید به جایــی بروید که راحت 
باشید. او می داند که ما )بازیکنان اتلتیکو( وی 
را بسیار دوست داریم و او در اینجا یک بازیکن 

بسیار مهم است. 

8 سال حبس در انتظار 
کریستیانو رونالدو

اداره مالیات اســپانیا خواســتار پرداخت 28 
میلیون یورو توسط رونالدو شد که اگر تا تاریخ 
15 ژوئن این مبلغ را پرداخت نکند برای محاکمه 
به دادگاه معرفی خواهد 
وی  وکالی  شــد. 
انتظار داشتند که 
با پرداخت جریمه 
میلیــون   14.7
یورویی این پرونده 
بســته می شــود که 
با واکنش شــدید اداره مالیات 

اسپانیا رو به رو شدند.
در صورت پرداخت مبلغ تعیین شده، این ستاره 
پرتغالی فوتبال به دو سال حبس تعزیری محکوم 
خواهد شد و در غیر این صورت احتمال می رود 
با هشت ســال حبس رو به رو شــود. در ژوئن 
سال 2017 دادستانی اســپانیا وی را به دلیل 
نپرداختن مالیات به پرداخت 14،7 میلیون یورو 
برای سال های 2011 الی 2014 محکوم کرد. 
اداره مالیات اطمینان دارد کــه رونالدو درآمد 

واقعی خود را مخفی نگه می دارد. 

رونی به آمریکا می رود
مهاجم فصل پیــش اورتون، مراحــل پایانی 
مذاکرات خود با باشگاه دی سی یونایتد را سپری 
می کند. به گزارش اســکای، پل اســترتفورد، 
مدیربرنامــه رونــی و 
نمایندگان باشــگاه 
آمریکایی در طول 
یک ماه گذشــته 
بــه طور مــداوم 
در حال پیشــبرد 
مذاکرات بودند که در 
نهایت برای انتقال پسر بد به 
لیگ MLS به توافق رسیدند. گفته می شود این 
قرارداد به مدت دو سال اعتبار خواهد داشت و 
رونی برای هر فصل مبلغ نزدیک به چهارمیلیون 

پوند دریافت می کند.
 این مذاکرات در حالی به نتیجه می رســد که 
هنوز یک سال از قرارداد رونی با باشگاه اورتون 

باقی مانده است،

رنگآمیزیهواپیمایتیمملیبرایجامجهانی

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

صادق محرمی و فرشاد احمدزاده نفراتی بودند که حاضر به تمدید 
قرارداد با پرسپولیس نشدند. نکته قابل توجه اینکه احمدزاده تیم 
یازدهم لهستان را به پرســپولیس ترجیح داد. مسئوالن باشگاه 
پرسپولیس در این موضوع یک مدیر برنامه را مقصر اصلی جدایی 
هر دو بازیکن می دانند. بازیکنان نــام برده با یک مدیر برنامه کار 

می کنند.

آقای ایجنت؛ مقصر جدایی احمدزاده

بازیکن فصل گذشــته پیکان با تصمیم »وینفرد شفر« در صدر 10
لیست این سرمربی آلمانی برای تقویت استقالل در لیگ هجدهم 
قرار داشــت و بعد از چند روز مذاکره و کش و قوس های فراوان، 
نهایتا قرارداد خود را با این باشــگاه امضا کرد تا این بازیکن نیز از 
پیکان جدا شــود.»مرتضی آقاخان« می تواند در کناره های خط 

حمله و نوک حمله برای استقالل به میدان برود.

آقاخان به استقالل پیوست
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 اشتباه عجیب سازمان لیگ
 در مراسم قرعه کشی

در حاشیه برگزاری قرعه کشی هجدهمین دوره 
مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران، یک ناهماهنگی 
بین بخش فنی و جدولی که به صورت کاغذی در 
اختیار خبرنــگاران و نمایندگان تیم ها قرار داده 

شد، به وجود آمد.
به ایــن ترتیــب درحالی که خیلــی از تیم ها از 
جمله اســتقالل تصور مــی کردنــد در هفته 
اول، میزبان پیکان هســتند، »ســعیدفتاحی« 
مسئول برگزاری مســابقات اعالم کرد: براساس 
جدول کاغذی، اســتقالل میهمــان تیم پیکان 
اســت؛ بنابراین به نظر می رســد در قرعه کشی 
هجدهمیــن دوره لیگ برتر یــک ناهماهنگی 
 بزرگ باعث ســردرگمی نماینــدگان تیم ها در
 میزبانی ها و میهمانی هایشــان شــده اســت.
حاال بایــد صبر کرد و منتظر مانــد تا ببینیم که 
مدیران سازمان لیگ کدام جدول را مالک قرار 
خواهنــد داد. جدولی کــه در تلویزیونی پخش 
شده یا جدولی که خودشــان به صورت مکتوب 
 در اختیــار خبرنــگاران و نماینــدگان تیم ها

 دادند.

در حاشیه

فوتبال
آرژانتین - 

ایران
ساعت 
04:40

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

 
ساعت ایران - ایتالیاوالیبال

01:40

شبکه 
سه

 
ساعتایران - کاناداوالیبال

23:40

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

شنبه
12 خرداد

یکشنبه
13 خرداد

پیشخوان

  اشکان دژاگه: من با قلبم 
بــازی می کنم؛ شــما هم با 

قلب تان حمایت کنید

پایان کار دستیار والسکو و لوزانو 
در ایران

»خوآن ســیچلو« مربی تیم امید ایران با ارسال نامه ای خطاب 
به »احمد ضیایی« ریاســت فدراســیون والیبال از همکاری با 
فدراسیون ایران استعفا داد.ســیچلو که چندین سال به عنوان 
دستیار خولیو والســکو و رائول لوزانو در تیم ملی ایران فعالیت 
می کرد و سال گذشته نیز ســرمربی گری تیم امید را نیز تجربه 

کرده بود، با ارسال این نامه رسما از سمت خود استعفا کرد.
سیچلو همراه تیم والیبال سیه نا امسال در سری آ والیبال ایتالیا 
حضور خواهد داشت و قرار بر این بودکه او به ایران سفر کند تا در 
مورد نحوه ادامه همکاری نشست برگزار شود؛ اما سیچلو با ارسال 

این نامه رسمی از حضور در ایران استعفا کرد.

 صعود 75 پله ای الهه احمدی
 در تفنگ سه وضعیت

جدیدترین رده بندی فدراســیون جهانی تیرانــدازی درحالی 
اعالم شــد که »الهــه احمدی«  بــا 75 پله صعــود در تفنگ 
ســه وضعیت در رده ششــم جهان قرار گرفت.ایــن صعود به 
 ســبب کســب مدال طــالی وی در رقابت های جــام جهانی

 مونیخ بود.
»نجمه خدمتی« در این ماه در هر دو ماده تفنگ ســه وضعیت 
و بادی سقوط داشت. او در تفنگ بادی با 18 پله سقوط در رده 
68 و در تفنگ ســه وضعیت با 40 پله ســقوط در رده 76 قرار 
گرفته اســت. در تپانچه بادی نیز وحیده گلخنــدان 23 پله و 

گلنوش سبقت اللهی 18 پله سقوط داشتند. 

 جام قهرمانى هندبال رومانى
 در دستان ٤ ایرانى

تیم هندبــال دینامو بخارســت، با حضــور 4 بازیکــن ایرانی 
قهرمان لیگ ناســیونال رومانی شد. تیم های دیناموبخارست و 
استوابخارست رومانی در ســومین دیدار از فینال لیگ هندبال 
این کشور در حالی به مصاف هم رفتند که در 2 دیدار قبلی هر 
کدام از 2 تیم یک پیروزی کسب کرده بودند.تیم دیناموبخارست 
که برادران استکی، علیرضا موسوی و ســعید حیدری راد را در 
اختیار دارد، در ســومین بازی فینال، با نتیجه 22 بر 1۹ مقابل 

یاران محسن باباصفری پیروز شد.
تیم دینامو بخارســت با دو پیروزی از ســه بازی در فینال لیگ 
رومانی مقابل استوا بخارست به عنوان قهرمانی این فصل رسید. 

سمیه مصور

 طالیی پوشان نصف جهان را باید پر کارترین 
تیم در فصل  نقل و انتقاالت فوتبالی کشــور 
در این روزهای اخیر نامید که توانســته اند 
گرد و خاک زیادی در بــازار نقل و انتقاالت 

به پا کرده و موثرترین بازیکنان 
فصل گذشــته لیگ برتر را به 
کارگیرند.تیم ســپاهان که 

در هفدهمیــن دوره رقابــت 
هــای لیگ برتــر، ضعیف ترین 

نمایش ایــن تیــم در تاریخ لیگ 
برتر را بــه نمایش گذاشــت و درپایان 

 این رقابت هــا با خوش شانســی و به لطف
 تیم های سیاه جامگان و نفت تهران از مهلکه 
سقوط رهایی یافت، فعالیت خود را برای حضور 
مقتدرانه در فصل جدید لیگ برترخیلی زود 

شروع کرد.
 ایــن تیــم در نخســتین گام به ســراغ 
»امیرقلعه نویی« رفت و با بســتن قرارداد با 
بهترین مربی تاریخ لیگ برتر که با ســپاهان 
به دو مقام قهرمانی در رقابت های لیگ برتر 
دست یافت و کارنامه درخشانی از خود درفصل 
گذشته با ذوب آهن اصفهان برجای گذاشت، 

خیال خود را از بابت  نیمکت شان راحت کرد. 
قلعه نویی نیز خیلی زود لیســت بازیکنان 
مورد نظرش را به باشگاه تحویل داد تا با تمام 
بازیکنان، تمرینات آماده ســازی برای دوره 
جدید لیگ برتر را شروع کند که در این راستا  
طی هفته گذشــته محمدایرانپوریان،پیام 
نیازمند، ابراهیم صالحی، سجاد شهباززاده، 
استنلی کی روش جذب سپاهان شدند تا فصل 
جدید در اصفهان توپ بزنند. در گزارش پیش 
رو نگاهی خواهیم داشت به خریدهای قلعه 

نویی در سپاهان طی هفته ای که گذشت...
پیام نیازمند

او نخستین خرید سپاهان در 
فصل نقل وانتقاالت بود که با بستن 

قرارداد دو ساله راهی دیار زاینده رود شد تا در فصل 
جدید لیگ برتر شــاگرد امیر قلعه نویی باشد. بدون 
شــک می توان نیازمند را یکی از پدیده های فصل 
هفدهم دانست که بالفاصله پس از مصدومیت رحمان 
احمدی در پیکان درون دروازه این تیم  قرار گرفت 
و  توانست عملکرد خیره کننده ای از خود به نمایش 
بگذارد؛ طوری که تا پایان فصل خیلی شانس بازی به 
احمدی نرسید. دروازبان سابق تیم پیکان جانشین 

ابراهیم عالمه در تیم 
سپاهان شد که در نیم فصل 
دوم فصل گذشته به این تیم پیوسته بود ولی امیر قلعه 
نویی نظر مثبتی نسبت به وی نداشت تا این دروازبان 

سوری از سپاهان جدا شود.
محمد ایرانپوریان

دومین خریــد ســپاهان از تبریز بــود؛ جایی که 
محمدایرانپوریان پس از شــش فصــل حضور در 
باشگاه تراکتور سازی با بســتن قراردادی دو ساله 
راهی اصفهان شــد تا در هجدمین دوره رقابت های 

لیگ برتر برای طالیی پوشان نصف جهان بازی کند. 
مدافع جدید و 33 سپاهان توانسته بود با ارائه بازی 
های خوب  در فصل های گذشــته، خود را به عنوان 
یکی از بهترین مدافعان راست لیگ برتر معرفی کند. 
ایرانپوریان که قرار است جانشین حسن جعفری در 
سپاهان شود، در فصل گذشته با زدن شش گل برای 
تراکتور سازی در نقش یک گلزن ظاهر شد. امیر  قلعه 
نویی امیدوار است که با ترکیب او و سعید آقایی خط 

دفاعی مستحکمی را برای تیمش تشکیل دهد.
استنلی کی روش

مهاجم سابق ذوب آهن در فصل گذشته یکی دیگر 
از خرید های ســپاهان بود که با بستن قراردادی  
یک ساله  به این تیم آمد. مهاجم 23 ساله جدید 
سپاهان، فصل گذشته در تیم ذوب آهن با زدن ۹ 
گل عملکرد قابل قبولی را از خود به نمایش گذاشت 
تا نظر مثبت امیر قلعه نویی را بــرای حضور در تیم 
ســپاهان جذب کنــد و برای 
دومین بار شاگرد ژنرال  
و یکــی از امیــد های 
او بــرای خــط حمله 

تیمش محسوب شود.
ابراهیم صالحی

 چهارمین خرید تیم سپاهان نیز 
دوباره یک مهاجم بود کــه از تیم پارس جنوبی 
راهی این تیم شد و قراردادی دو ساله با  سپاهان 
امضا کرد. ابراهیم صالحی که فصل گذشــته با 
زدن 3 گل و پــاس 6 گل نقش کلیــدی در تیم 
پارس جنوبی ایفا کرد، می تواند امید امیر قلعه نویی 
برای خط حمله سپاهان را زیاد کرده و باعث افزایش 
توان هجومی این تیم که در دوره قبلی مســابقات 
 لیگ برتر عملکرد ضعیفی در این قســمت داشت 

شود.
سجاد شهباززاده

آخرین خرید سپاهان در هفته گذشته، مهاجم سابق 
آبی های تهران بود که با نظر مثبت امیر قلعه نویی با 

بستن قراردادیک ساله راهی این تیم شد
 شهباززاده که هفته های پایانی فصل گذشته بدون 
تیم مانده بود امیدوار است در دوره جدید رقابت های 
لیگ برتر در سپاهان بتواند نمایش بهتری را از خود 
به نمایش بگذارد. مهاجم 2۹ ساله سپاهان در فصل 
گذشته تنها در 8 بازی برای استقالل تهران به میدان 

رفته بود که در آن بازی ها هم موفق به گلزنی نشد.

گردوخاکسپاهانبرایقهرمانی
به بهانه جذب 5 بازیکن جدید طالیی پوشان در هفته گذشته؛

شاگرد سابق برانکو به پرسپولیس بازمی گردد
در شرایطی که ادامه همکاری پرسپولیس با دو یا سه هافبک فصل گذشته در ابهام قرار گرفته و بازیکنانی 
مانند احمدزاده و مسلمان را باید جدا شده از پرسپولیس دانست و ربیع خواه هم مصدوم است،سرمربی 
تیم تاکید دارد در خط میانی چند بازیکن جذب شوند. جالب اینکه یکی از گزینه های مورد نظر برانکو 
هافبک سابق پرسپولیس است. خبرگزاری میزان با اشــاره به این موضوع نوشت: »محمد رحمتی نیم 
فصل لیگ شــانزدهم از جمع شاگردان برانکو جدا شــد و پس از حضور در تیم ماشین سازی تبریز، نیم 
فصل اول فصل گذشــته در تیم صبای قم حضور پیدا کرد. رحمتی در نیم فصل دوم به نساجی رفت و با 
این تیم موفق شد به لیگ برتر صعود کند.« البته قرمزها برای جذب رحمتی کار راحتی ندارند چون هم 
 نساجی عالقه ای به از دست دادن این بازیکن ندارند هم مجید جاللی می خواهد این هافبک را به تیمش

 ببرد.

دو باشگاه انگلیسی خواهان جذب حاج صفی هستند
رسانه های کشور یونان روز پنجشنبه اعالم کردند که تیم فوتبال فولهام به دنبال جذب »احسان حاج صفی« 
است. سایت نوا اسپرت درباره وضعیت ستاره تیم ایران نوشت: این بازیکن عالوه بر اینکه در لیست تیم فوتبال 
هال سیتی برای خرید در پنجره نقل و انتقاالتی تابستان قرار دارد، در آستانه انتقال به فولهام قرار گرفته است.
حاج صفی که فصل گذشــته به فوتبال یونان منتقل شــده بود، در نیم فصل به تیم المپیاکوس پیوســت و 
در این تیم و در تیم ملی ایران نمایش های درخشانی داشــت تا حاال مد نظر تیم فوتبال فولهام قرار بگیرد.
فولهام با عبور از مرحله پلی آف و شکســت تیم آســتون ویال توانســت بعد از مدت ها به لیگ برتر فوتبال 
انگلســتان راه پیدا کند؛ پیش از این اشــکان دژاگه و آندرانیک تیموریان دو کاپیتان تیم ملی ایران سابقه 
 حضور در این تیم را داشــتند و حاج صفی در صورت انجام این انتقال می تواند ســومین ایرانی این باشگاه

 باشد.

برانکو: پرسپولیس بزرگ تر 
از هر بازیکنی اســت. با اینا 

تابستونو سر می کنم!

برانکو: جای خالی ســید 
جالل و علیپــور درتیم ملی 

عادی نیست!

غرامت 100 هزار یورویی 
فدراســیون یونان به فوتبال 
ایــران در صورت لغــو بازی 

دوستانه

 هواپیمــای اختصاصــی تیــم ملــی برای
 رقابت های جام جهانی رنگ آمیزی شد. طبق 
قرارهــای قبلی، »محمدرضا زنــوزی« مالک 
هواپیمایی آتا و دو باشــگاه تراکتورســازی و 
گسترش فوالد، یک فروند هواپیمای اختصاصی 
را برای سفر به جام جهانی در اختیار تیم ملی 
فوتبال قرار داد. این هواپیما که ملی پوشــان 
با آن به اســتانبول ســفر کردند، در بازگشت 
به ایران به رنگ پرچم کشــورمان درآمد تا در 
رقابت های جام جهانی با نشان های تیم ملی، 
بازیکنان و اعضای تیم را حمل کند.جالب اینکه 
طرح یوزایرانی نیز روی هواپیمای اختصاصی 
تیم ملی نقاشــی شده اســت.هواپیمای ملی 
پوشــان دوباره به ترکیــه پرواز مــی کند تا 
آنها را به روســیه ببرد و در پروازهای داخلی 
 بازیکنان و کادرفنی با راحتی بیشتری جابه جا 

شوند.

جام جهانى

رنگ آمیزی هواپیمای 
تیم ملی برای جام جهانی
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خبرنگار نباید در الک محافظه کاری فرو رود
پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

خـبر

ارائه بیش از ۲ هزار مشاوره به 
شهروندان در اداره ۱۳۷

کارشناســان اداره ارتباطــات مردمــی ۱۳۷ 
شهرداری اصفهان طی هفته گذشته دو هزار و 
۲۱۴ مشاوره از جمله اطالعاتی در مورد اماکن 
تفریحی، شــماره تلفن شهرداری های مناطق 
پانزده گانــه و راهنمایی جهت مســیریابی در 

اختیار شهروندان قرار دادند.
شــهروندان اصفهانی در هفته ای که گذشت، 
شــش هزار و ۶۵۱ مرتبه با مرکز ۱۳۷ تماس 
برقرار کردند که از این تعداد، پنج هزار و ۸۹۹ 

پیام جهت پیگیری به ثبت رسید.
این گزارش حاکی از آن اســت که از مجموع 
تماس های واصل شده، ســه هزار و ۱۲۰ مورد 
مربوط به معاونت خدمات شــهری معادل ۵۳ 
درصد از مجموع کل پیام هاســت، همچنین 
۳۴۳ تماس معاونــت عمران معادل ۶ درصد و 
۱۱۹ مورد ترافیکی شامل دو درصد از مجموع 

کل پیام هاست.
از مجموع تمــاس ها، یک هــزار و ۲۳۲ مورد 
از قبیل ترکیدگی و بازمانــدن والو آب فضای 
سبز، آب گرفتگی ســطحی و حوادث ناشی از 
درختان در حال سقوط به صورت فوری توسط 
کارشناســان این اداره به مســئوالن اجرایی 
مناطق، ارجاع و نتیجــه عملکرد آنها از طریِق 

تماس با شهروندان پیگیری شد.
در بخــش بازخورد نیــز به منظــور پیگیری 
پیام های ارجاع شــده به مناطــق و اقدامات 
صــورت گرفته، پنــج هــزار و ۴۶۱ تماس با 

شهروندان برقرار شده است.
کارشناســان اداره ارتباطــات مردمــی ۱۳۷ 
شهرداری اصفهان طی هفته گذشته دو هزار و 
۲۱۴ مشاوره از جمله اطالعاتی در مورد اماکن 
تفریحی، شماره تلفن شهرداری های مناطق 
پانزده گانه و راهنمایی جهت مســیریابی در 

اختیار شهروندان قرار دادند.
طی هفته گذشــته ۱۸ نفر از شــهروندان در 
تماس با ۱۳۷ از خدمات شــهرداری اصفهان 

تقدیر کردند.
در این هفتــه، اهالی منطقه  هشــت دربین 
مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان با ۴۱۲ 
تماس، بیشــترین پیام ثبت شــده و منطقه 
۱۱ با ۸۲ تمــاس، کمترین پیــام را در اداره 
 ارتباطــات مردمی شــهرداری اصفهان ۱۳۷ 

داشتند.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان:
 وقف برای قرآن کریم در 

اصفهان بسیار کم است
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: 
به همت اداره اوقاف و امــور خیریه و با برگزاری 
طرح ملی تربیــت حافظان قــرآن کریم، امروز 
در تمام نقاط دور و نزدیک اســتان کالس های 
قرآنی با حضور پرشور عالقه مندان به قرآن کریم 

برپاست.
حجت االسالم »رضا صادقی« درمراسم تجلیل از 
مربیان قرآن کریــم در جوار حرم مطهر امامزاده 
زینب بنت موسی بن جعفر)ع(، به نقش و جایگاه 
مربیان قرآن کریم برای مهجوریت زدایی از قرآن  
اشــاره و ابراز کرد: ما که سر ســفره قرآن کریم 
هســتیم چه کاری برای قرآن کــرده ایم؟ برای 
مهجوریت زدایی از قرآن کریــم چه کرده ایم؟ 
برای ترویج فرهنگ قرآن کریم چند وقف جدید 
ایجاد کرده اید؟ چه میزان برای تبلیغ وقف برای 

قرآن کریم فعالیت کرده اید؟ 
ترویج وقف برای قرآن کریم بزرگ ترین دین شما 
مربیان قرآن کریم است. وقف برای قرآن در استان 
اصفهان بســیار کم اســت، وقف برای برگزاری 

کالس های قرآن کریم در استان کم است.
حجت االســالم صادقی ادامــه داد: وقف هایی 
هستند برای ســاخت دارالقرآن یا ساخت مراکز 
قرآنی، اما وقف منفعتی برای تامین هزینه های 
برنامه های قرآنی و برگزاری کالس های قرآنی در 
استان کم است و همین امر نیز اجرای برنامه های 
قرآنی و پرداخت حق الزحمــه  مربیان قرآنی را 

دچار مشکل کرده است.
وی افزود: باید به گونــه ای برای ایجاد وقف های 
قرآنی فعالیت کرد که در آینده شــاهد توســعه 
و گســترش بیشــتر فعالیت های قرآنی باشیم 
و بتوانیم حــق الزحمه بیشــتری بــه مربیان 
قرآنی پرداخــت کنیم و تعداد بیشــتری مربی 
قرآنی نیز تحت پوشــش داشــته باشــیم؛ این 
امر نیــز با همــکاری شــما مربیان بــا تبلیغ و 
 ترویــج فرهنگ وقف بــرای قران کریم میســر

 می شود.

بیشــترین گفت وگــو، اظهارنظر و نشســت خبری 
دربــاره »آب« و »زاینــده رود« صــورت می گیرد، اما 
به نظر می رســد کمترین نطق و تذکــر در  مجلس به 
»حیدرعلی عابــدی« اختصاص می یابــد که برخالف 
سایر نمایندگان اســتان از جمله نمایندگان شهرضا، 
شاهین شــهر و مبارکه کمتــر میکروفون خــود را در 
بهارستان روشن می کند. او درباره وضعیت آب استان 
و زاینده رود، زیاد مصاحبه کرده اســت و در تازه ترین 
اظهارنظر در این باره هم به سراغ ماجرای »آب دزدی« 
از زاینده رود رفته که در ســال های گذشته نیز پرونده 
آن باز شده بود. عابدی، آمار جالب توجه و البته عجیبی 
داده که قابل تامل به نظر می رسد. وی گفته است: » با 
تخصیص روزی یک میلیون مترمکعب آب به زاینده رود، 
این رودخانه همیشه جاری خواهد بود  اما ساالنه بیش 
از ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب پیش از ورود به اصفهان 

تلف می شود.« 
عابدی می گوید: در حــال حاضر هر کس به هر میزانی 
که تمایل دارد، از آب زاینده رود و انشعابات آن برداشت 
می کند و هیچ نظارت دقیقی هم بر این موضوع صورت 
نمی گیرد: »الزم اســت حداقــل بر لوله هایــی که از 
زاینده رود انشعاب گرفته شده است، نظارت های اساسی 
انجام و با اجرایی کردن مصوبات شورای عالی آب بخشی 
از مشکالت حوضه زاینده رود رفع شود. در شرایط کنونی 
هر کس به هر میزان تمایل داشته از زاینده رود انشعاب 
گرفته است که برخی از آنها در نقاطی پنهانی و با امکان 
بازرسی بسیار کم است. الزم است نظارت بر رودخانه با 

کمک کشاورزان اجرایی شــود. عابدی یک آمار بسیار 
جالب و قابل تامل در این باره ارائه داده است. وی درباره 
آبی که به گفته او »گم می شود« گفته است: » براساس 
محاسبات ما، از سد زاینده رود تا روستای بابا شیخ علی 
۱۰ مترمکعب در ثانیه آب گم می شود که حدود ۳۷۰ 
میلیون مترمکعب آب در سال را شامل می شود و بر این 
اساس اگر ساماندهی زاینده رود انجام و مازاد برداشت ها 

رفع شود دیگر آبی از زاینده رود گم نخواهد شد.«  
عابدی درحالی از گم شدن یا دزدیده شدن آب زاینده رود 
سخن گفته که ســال ۹۵ نیز پرونده این ماجرا بازشده 
بود و روابط عمومی آب منطقه ای اصفهان با تایید آب 
دزدی از زاینده رود گفته بود: روزانه چندین مورد پمپ 

غیرقانونی که مشغول آب گیری از کانال ها و آبراهه های 
زاینده رود هستند، توسط همکاران ما در شرکت میرآب، 
توقیف می شوند ولی می بینیم که دوباره این اشخاص 

با خریداری پمپ های دیگر، این کار را انجام می دهند.
مافیای آب دزدی و فروش غیرقانونی آب زاینده رود سهم 
بسزایی در خشکیدن دریاچه داشته است؛ موضوعی که 

حاال نماینده استان نیز روی آن صحه گذاشته است. 
همان زمان در واکنش به گزارشــی که درباره مافیای 
آب دزدی منتشر شــد، برخی کاربران ادعاهای جالب 
توجهی مطرح کرده بودند، از جمله  یک کاربر نوشته بود:

»آب را برای شــهر جدید قم در حوالی ۳۰ کیلومتری 
امامزاده عبدا... بردند و در آنجا دریاچه درست کردند.« 

یا مخاطب دیگری نوشته بود: » ۹۵درصد آب زاینده رود 
صرف کشاورزی می شــود که دالل ها در آن بیشترین 

سود را دارند...«.
اما »حسن کامران« )نماینده مردم اصفهان( هم از دیگر 
نمایندگانی است که در جلسه اخیر مجلس و در تذکری 
شــفاهی از »گفتاردرمانی«های وزیر نیــرو در زمینه 
مشکالت آبی اســتان گالیه کرد و گفت: »نمایندگان 
اصفهان با حضور رییس مجلس جلســه ای با وزیر نیرو 
داشتند و وزیر نیرو در جلسه پاسخی مطرح کرد که آن 
پاســخ نقش گفتار درمانی دارد؛ زیرا زمانی که آب وارد 
رودخانه می شــود ۱۶ متر مربع در ثانیه است و وقتی 
وارد تصفیه خانه می شود شش متر مکعب بر ثانیه است؛ 
یعنی در سال ۳۸۴ میلیون متر مکعب می شود که اگر در 
رودخانه روزی یک میلیون لیتر مکعب آب وارد شود، ما 

مشکلی نخواهیم داشت«.
از مســئوالن اگر بپرســیم، می گویند »آب نیست«؛ 
اما مردم و به ویژه کشــاورزان نظر دیگــری دارند. آنان 
می گویند: »آب هست؛ اما درست مدیریت نمی شود«. 
حسن کامران نیز همین نظر را دارد. او گفته است: »بارها 
گفتیم که وزیــر از گفتار درمانی فاصلــه بگیرد و بیاید 
از مســیر بازدید کند. من تعجب می کنم که چرا همه 
می گویند آب نیست و ما می گوییم آب هست. کشاورزان 
امسال منتظر هستند تا آب پاییز خود را دریافت کنند، 

پارسال نیز این آب را دریافت نکردند«.
فعال و در کشاکش آب هســت یا نیست، این کشاورزان 
هستند که بالتکلیف مانده اند و در آرزوی تدبیری برای 
بازگشت امید به زندگی شان به سر می برند؛ تدبیری که 

درحال حاضر خبری از آن نیست!

»آب« و» اولویت« های  اصفهان گم شده!

رییس خانه مطبوعات کشور گفت: با وجودی که فضای مطبوعات 
با گســترده شــدن فضای مجازی به مشــکل برخورده، ما باید 
زبان و پلی بین مردم و مسئوالن باشــیم. »مصطفی کواکبیان« 
شامگاه پنجشنبه در جمع اهالی خانه مطبوعات اصفهان گفت: 
خانه مطبوعات  چند ویژگی مهم دارد کــه از جمله می توان به 
دموکراتیک بودن، دربرگیری همه طیف های جناحی و جامعیت 

اشاره کرد؛ به همین دلیل با عنوان »خانه مطبوعات و رسانه ها« 
نام گذاری شــده اســت. در واقع خانه مطبوعات جنبه صنفی و 

غیردولتی دارد.
وی خاطر نشان کرد: خانه مطبوعات ســرمایه پولی ندارد، اما به 
دنبال این است که زمینه تامین مالی، بیمه و معیشت خبرنگاران 
فراهم شود و مسئوالن هم باید توجه کنند که این صندلی ها برای 

آنها باقی نخواهد ماند و همواره باید پاسخگوی مردم و خبرنگاران 
باشند. کواکبیان با اشاره به ویژگی های خبرنگاران  تصریح کرد: 
خبرنگار باید شجاعت داشته باشد و در الک محافظه کاری نرود، 
ولی شجاعت به این معنا نیست که بدون حساب و کتاب و  بدون 
ســند و مدرک حرف بزند؛ خبرنگار باید با صداقت حرف بزند و 

نباید به شایعات توجه کند.

رییس خانه مطبوعات کشور اظهار کرد:
خبرنگار نباید در الک محافظه کاری فرو رود

  در روزی که نماینده استان از سرنوشت نامعلوم 600 میلیون مترمکعب آب قبل از رسیدن به اصفهان گفت، استاندار هم   تاکید کرد که 
در بحث آسیب های اجتماعی اولویت ها را گم کرده ایم

ابالغ رای اصالحی
3/322 شــعبه 53 شــورای حل اختالف، کالســه پرونده 961354 شــماره دادنامه: 
9609976805302472-96/11/29 خواهان: محمد حســین حشمت به نشانی خانه 
اصفهان خلیفه ســلطانی کوچه 15، خوانده: سجاد افشاری به نشــانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه 46/000/000 ریال چک شماره 474275 و 474272 و 474270 و مطلق 
خسارات، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص 
دعوی آقای محمد حسین حشمت به طرفیت آقای سجاد افشاری به خواسته مطالبه مبلغ 
46/000/000 ریال وجه چک ها به شماره 474270-96/2/15 و 474272-96/2/20 و 
474275-96/5/25 عهده بانک ملی بانضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محالی علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی مطابق ماده 22 قانون صدور چک در جلسه حضور 
ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
 دعوی خواهان از خود ابــراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیــه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که مســتندا به مواد 313 و 310 قانون تجارت و 519، 515، 198 و 522 قانون 
آیین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون استفساریه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور 
چک و ماده 9 قانون شــوراهای حل اختالف حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
49/000/000 بابت اصل خواسته و مبلغ 690/000 بابت هزینه های دادرسی  و هزینه نشر 
آگهی طبق تعرفه قانونی خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ صدراالشاره 
 لغایت اجرای حکم که محاســبه آن طبق شــاخص بانک مرکزی برعهده اجرای احکام 
می باشد 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 تجدیدنظرخواهی در 
محاکم محترم حقوقی اصفهان می باشد. شماره دادنامه: 9709976805300291 مرجع 
رسیدگی: شعبه 53 شورای حل اختالف اصفهان، خواسته: رای اصالحی، 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 شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دادنامه شماره 9609976805302472 صادره 
از شعبه 53 شورای حل اختالف اصفهان نظر به اینکه در دادنامه صادره میزان محکومیت 
خوانده 49/000/000 ریال سهوا ذکر گردیده اســت لذا به استناد تبصره یک ماده 309 
قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تصحیح رای اعالم می گردد حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 46/000/000 ریال بابت اصل خواســته اصالح می گردد رای اصالحی 
به تبع رای اصلی غیابی و ظرف مدت بیســت روز قابل واخواهی در این شــعبه و سپس 
ظرف مدت بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد. م الف:5218 شعبه 53 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان 

)481 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

3/323 شــعبه 53 شــورای حــل اختــالف، کالســه پرونــده: 961702 شــماره 
دادنامــه:9709976805300319 خواهان: داود جبار زارع به نشــانی اصفهان خ ملک 
شــهر مطهری ک 9، خوانده: فواد صیدی قلعه گاه به نشــانی مجهول المکان، خواسته: 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ 80/000/000 ریال بابــت دو فقره چک بانضمام 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شــورا: در خصوص دعوی آقای داود جبار زارع به طرفیت آقای فواد  صیدی قلعه گاه به 
خواسته مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال وجه چک به شماره های 96/5/30-048415/62 
و 048416/48-96/6/30 عهده بانک ملت بانضمام مطلق خســارت 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 مستند 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 313 
و 310 قانون تجارت و 519، 515، 198 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی و ماده واحده 
قانون استفساریه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده 9 قانون شوراهای 
حل اختالف حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 2/055/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 

قانونی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک مورخ 96/5/30 و 96/6/30 لغایت اجرای حکم که محاسبه آن طبق شاخص بانک 
مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر واعالم 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 تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم حقوقی اصفهان می باشد. م الف:5250 
 شــعبه 53 حقوقی مجتمع شــماره ســه شــورای حل اختالف اصفهــان )343 کلمه،

3 کادر(  
ابالغ رای

3/324 شــعبه 53 شــورای حــل اختــالف، کالســه پرونــده: 961703 شــماره 
دادنامــه:9709976805300226 خواهان: داود جبار زارع به نشــانی اصفهان خ ملک 
شــهر خ مطهری ک 9، خوانده: ســعید مظاهری فروشانی به نشــانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه 18/000/000 ریال وجه چک و خسارات دادرسی،  با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای داود جبار زارع به طرفیت 
 آقای سعید مظاهری فروشانی به خواسته مطالبه مبلغ 18/000/000 ریال وجه چک به 
شماره های 9511/358190-96/8/10 عهده بانک ملی بانضمام مطلق خسارت قانونی 
با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال 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 313 و 310 قانون تجارت و 519، 515، 198 و 522 قانون آیین دادرسی 
مدنی و ماده واحده قانون استفساریه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده 
9 قانون شوراهای حل اختالف حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 18/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/260/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و هزینه نشر 
آگهی طبق تعرفه قانونی خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 96/8/10 
لغایت اجرای حکم که محاسبه آن طبق شاخص بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می 
باشد در حق خواهان صادر واعالم 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 تجدیدنظرخواهی در محاکم 
محترم حقوقی اصفهان می باشد. م الف:5252 شــعبه 53 حقوقی مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف اصفهان )323 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

3/325 کالســه پرونده: 960912 شــماره دادنامــه: 9709976795900100 مرجع 
رســیدگی کننده: شــعبه 29 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: امیراله آدم زاده 
به نشــانی خ عبدالرزاق کوچه شهید امیر حســین دیانی دردشــتی پالک 54، خوانده: 
صفرهادیان بجگردی به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه،به تاریخ 97/2/10 
شــعبه 29 شــورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضا کننده زیر تشــکیل، پرونده 
کالسه مفتوح است. با مالحظه اوراق پرونده، شورا با اســتعانت از خداوند متعال به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شــورا: در خصوص دعــوای آقای امیراله  آدم 
زاده به طرفیت آقای صفر هادیان به خواســته مبلغ نود میلیون ریــال معادل نه میلیون 
تومان موضوع یک فقره چک به شــماره 9516/573988  بانک ملی به انضمام هزینه 
دادرســی و خســارات تاخیر تادیه، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان که داللت بر اســتقرار دین و اشــتغال ذمه خوانــده دارد و اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حضور نیافته و هیچگونــه دلیل و مدرک و 
دفاع موجهی در خصوص دعــوی مطروحه مبنی بر پرداخت دیــن و برائت ذمه خویش 
به عمل نیاورده، لذا شــورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشــخیص داده و مســتنداً به 
مواد 198- 519-515-522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ یک میلیون و دویست و بیست 
هزار ریال ) 1/222/000 ریال( بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارات تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک ) 95/10/25( تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین شاخص 
بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم مــی نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از اتمام مدت مذکور، ظرف 
 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. 
م الف: 5196 شعبه 29 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان )302 کلمه، 

3 کادر(  

ابالغ رای
3/326 کالسه پرونده: 961547 شــماره دادنامه:97/1/29-9709976797900120 
مرجع رسیدگی: شــعبه 45 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای سید حسین 
مسعودیان با وکالت ابراهیم رحیمی به نشانی اصفهان خ سجاد جنب داروخانه رازی مجتمع 
سینا طبقه چهارم دفتر وکالت آقای علیرضا امینی، خوانده: آقای محمد محمدی بادجانی 
به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 171/000/000 ریال موضوع چکهای 
016911-96/4/5 و 016912-96/6/5 و 016913-96/8/5 عهده بانک کشاورزی به 
انضمام مطلق خسارات دادرســی،  با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی ســید حسین مســعودیان با وکالت ابراهیم رحیمی به طرفیت 
محمد محمدی بادجانی به خواســته مطالبه مبلغ 171/000/000 ریال وجه چک شماره 
فوق الذکر عهده بانک کشاورزی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست 
تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن بقای اصول مستندات در یدخواهان 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه 
خوانده با وصف ابالغ در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه 
ارائه ننموده لذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته به اســتناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد و یک میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و 3/347/500 ریال بابت هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی 
از ســوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
 و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:5207 شــعبه 45 حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان )320 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

3/327 کالســه پرونده اصلی: 961116  شــماره دادنامه: 9609976797902445-
96/10/10 تاریخ رسیدگی: 96/10/2  مرجع رسیدگی شــعبه 45 شورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: آقای حمیدرضا تاجی فرزند غالمحســین به نشانی اصفهان خیابان 
کاوه خیابان عادل پور کوی گلخانه پالک 181 با وکالت آقای محمد علی بذرافشان فرزند 
حســین، خوانده: آقای مجتبی فرهمندپناه )آقاقلی( فرزند غالمرضا به نشــانی مجهول 
المکان، خواســته: الزام خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال وجه سه فقره چک 
به انضمام خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص تورم و سایر خسارات دادرسی و حق الوکاله 
وکیل، گردشــکار: به تاریخ 96/10/2 شــعبه 45  با عنایت به محتویات پرونده کالسه 
961116  و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از 
خداوند متعال، به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی آقای حمیدرضا تاجی فرزند غالمحســین به طرفیت آقــای مجتبی فرهمند پناه 
)آقاقلی( فرزند غالمرضا به خواســته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال موضوع 3 فقره 
چک به شماره های 496901-83/5/15 و 283398-83/4/15 و 85/10/15-754425  
به انضمام هزینه دادرســی و خســارات تاخیر تادیه، با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در یدخواهان که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مــدرک موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه 
مبنی بر برائت ذمــه خویش ابراز و اقامه ننموده شــورا دعوی خواهــان را محرز و ثابت 
تشخیص داده و مستندا به مواد 198-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
1/385/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه و مبلغ 120/000 ریال 
بابت هزینه نشر آگهی از تاریخ سررســید چک 83/5/15 به مبلغ 25/000/000 ریال و 
83/4/15 به مبلغ 50/000/000 ریــال و 85/10/15 به مبلغ 25/000/000 ریال لغایت 
زمان وصول بر اساس آخرین شــاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه 
قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صــادره غیابی و ظرف مدت 20 روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف 20 
روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان می باشد.  م 
 الف: 5208 شعبه 45 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف اصفهان )372 کلمه، 

4 کادر(  

ابالغ رای
3/328 کالســه: 961208 شــماره دادنامه:9709976805100148-97/2/2 مرجع 
رسیدگی: شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بهرام سلیمی افجانی به نشانی 
اصفهان شهرک کاوه خ حافظ شمالی ک شــفا پ 510 واحد 1، خوانده: مهدی سعیدی 
به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 32/660/000 ریال طبق فاکتور،  با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص 
دعوای آقای بهرام سلیمی افجانی به طرفیت آقای مهدی سعیدی به خواسته مطالبه مبلغ 
32/660/000 ریال طبق رسید عادی مورخ 96/1/28 به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و این که خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت تشخیص داده که با استناد مواد 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 32/660/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 144/825 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:5235 شعبه 51 

حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان )261 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

3/329 شماره دادنامه: 9609970352201630 شماره پرونده: 9509986796301040 
شماره بایگانی شعبه: 950965 خواهان: خانم وجیهه صبح خیزیامی فرزند قدیر به نشانی 
اصفهان خ جابر انصاری خ شهرداری کوی گل سرخ پ 14، خوانده: آقای محمد نبی فتوت 
به نشانی اصفهان خ گلستان خ صفا کوی نگین نبش کوی امام زاده بن سنبل جنب پ 18 
، خواسته: مطالبه وجه بابت ... گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست 
خانم وجیهه صبح خیز یامی فرزند قدیر به طرفیت آقای محمد نبی فتوت به خواسته مطالبه 
خسارات وارده به منزل مســکونی و هزینه دادرسی با توجه به متن دادخواست تقدیمی و 
فتوکپی مصدق مدارک استنادی و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی جهت دفاع از خود 
اقدامی ننموده و نظریه کارشناس رســمی دادگستری که مصون ازاعتراض مانده و سایر 
محتویات پرونده خواسته خواهان حمل بر صحت تلقی شده و مقرون به واقع و خوانده به 
نظر دادگاه مشغول الذمه بوده لذا مستندا به مواد 331-306-305-303-199-198-

336-502-515 و 515 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و ماده 331 از قانون 
مدنی و مواد 1 و 2 قانون مســئولیت مدنی خوانده به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 6/495/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
محکمه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز 
استان اصفهان می باشد.  م الف:5238 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )255 

کلمه، 3 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9710100367800075  : ابالغنامــه  شــماره   3 /341
9709980367800012 شماره بایگانی شــعبه: 970014  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به آقای شــمعون کلیمی زکریای کلیمی فرزند یهودا، خواهان ستاد 
اجرائی فرمان امام)ره(  دادخواستی به طرفیت  خوانده شــمعون کلیمی ذکریای کلیمی 
فرزند یهودا به خواسته مصادره مطرح که  به این شــعبه ) اصفهان- خ چهار باغ باال - خ 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه اول اتاق شماره 146(  
ارجاع و به شماره پرونده کالســه  9709980367800012 دادگاه ویژه اصل 49 قانون 
اساسی اصفهان ثبت  و وقت رســیدگی مورخ  1397/04/27 ساعت 11تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع   ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:3232 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی 

اصفهان )169 کلمه، 2 کادر(  

زینب ذاکر
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 پیامبر اکرم صلی ا... علیه و آله:
 خداوند می فرماید:هر کس بنده مومن مرا 

بیازارد، به من اعالن جنگ می دهد و هر کس 
او را احترام کند،از خشم من در امان است.

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین
تلفن: 8-36284167-031      فکس: 031-36284166

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، 
ساختمان 119، واحد 3
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افقی
1- سوغات و ارمغان سفر- کاروانسرا- چاشني 

ساالد
2- عادل- پراکنده- شهر بي قانون!

3- صحراي خشــک و بي آب و علــف- جاده 
 فلزي- يک انگليســي- کــودک تــازه به راه 

افتاده
4- شهر و ايالتي در کانادا- از اشکال هندسي- 

گياهي علفي از خانواده جعفري
5- اسلوب و روش- موي مجعد- عضله

6- از پستانداران سم دار- قصر الحمرا از بناهاي 
ديدني اين کشور اروپايي است

7- نام آذري- پارچه نخي نازک گلدار- از جمله 
استان هايي که در ايام عيد بيشترين مسافر را 

به خود مي بيند
8- زينت  زيور- آهنگ بيان- پليدي و آلودگي- 

زره چرمين
9- متابوليسم-درخت انگور- عضو رونده

10- پايانه مسافربري- تاب و توان
11- پاره و شکسته شدن- خرده گيري و سخن 

سنجي- ظرف گود
12- نفيــس و گرانبها- برکــت يافته- غذاي 

انگليسي

13- آرنج- نوشــيدني دم کردني- سبکي در 
موسيقي- کتف  شانه

14- نوعــي پخت برنج- ســخت تريــن ماده 
طبيعي- صافي و پااليه

15- ســازي که با فوت نواخته مي شود- بيم و 
هراس- جواهر نشان

عمودی
1- مثلي در باب بي عاطفگي و بي رحمي بسيار

2- فوتبال آمريکايي- موجود خيالي زشــت و 
مهيب- نوعي شرکت

 3- ضربــه ســر فوتبالــي- قصر پادشــاهي- 
گوشه اي در دستگاه همايون

4- حــرف شــرط- گوســفند شــاخدار- از 
سبزي هاي خوردني معطر و تند مزه

5- سياهرگ- واحد اندازه گيري مسافت برابر 
هزار متر- صدمتر مربع

6- زدنــي در غربــت- تمجيد کــردن- پلوي 
آبکش شده

7- بخش انتهايي بدن حيوانات- چين و چروک 
پوست- برکت سفره- قابله

8- صنعت گردشــگري- مدلــي از خودروي 
فرانسوي سيتروئن

9-  آسايش و برخورداري از امکانات مادي- از 
سيستم هاي تلويزيوني- کنيه- حيواني با شامه 

بسيار قوي
10- پايتخت کشــور ســوئيس- نفت سياه- 

نوشتن مطلب
11- ســفيد آذري- فدايي و از خود گذشته- 

قهوه خانه امروزي 
12- نام ديگر سياره زهره- ياري و مدد رساني- 

پايين  قسمت تحتاني
13- آگاهي  بيداري- کوه افسانه اي که سيمرغ 

بر فراز آن آشيانه داشت- شلوار جين
14- محفظه پالســتيکي المپ- رشته کوهي 

عظيم در اروپا- آتش گرفتن
15- از اجرام آسماني
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خدايا! توفيق عمل صالح بده 
به هفدهمين روز از ماه ميهمانى خدا رسيديم، ماهى که سراسر 
آن خير و برکت براى همه مومنان است؛ ماهى که فرصت هاى 
معنوى و خلوت هاى عاشقانه با خدا بدون هيچ  بهانه اى مهياست 
و خداى متعال ما را با هر شــرايطى مى پذيرد و توبه ما را قبول 
مى کند. در اين ماه فرصت هاى انجام عمل صالح بى شمار است 
و اين ما هستيم که بايد از اين فرصت هاى معنوى بى بديل به 
شايستگى بهره بردارى کنيم؛ چنان که در دعاى امــروز هم از 
خدا مى خواهيم که به ما توفيق انجام عمل صالح عنايت کند تا 
در مسير حق قدم برداريم و با اراده خود، راه مان را انتخاب کنيم. 
از انجام عمل صالح که ســــخن به ميان مى آيد، بى اختيار به 
نيت و اخالص در عمل فکر مى کنيم، زيرا انجام هر عمل نيک 
و عبادى نيت مى خواهد تا آن عمل و حرکت خير ما روح بگيرد 
و ما را اوج دهد. اگــر در هر عملى نيت خود را با خداى متعال 
خالص کنيم، بى گمان هم نتيجه روحى و معنوى ارزشــمندى 
براى خودمان خواهد داشــت و هم براى ديگران؛ يادمان باشــد 
آثار اعمال ما حتى پس از مرگ مان باقى مى ماند، پس اگر اعمال 
صالح انجام دهيم براى خودمان باقيات الصالحات قرار داده ايم 
و اگر عمل خطايى از ما سرزده باشــد، پيامدهاى آن در آخرت 
هم به ما مى رســد. در اين روزها از خدا بخواهيم همان طور که 
درهاى رحمت بى انتهايش به روى همه مــا و مخلوقاتش باز 
است، به ما توفيق درک ماه صيام را بدهد تا با انجام اعمال نيکو 
در اين ماه خود را براى زندگى درست و صالحانه در 11 ماه ديگر 
آماده کنيم. از خدا بخواهيم به حرمت ميهمان نــوازى اش، ما را 
افرادى متقى قرار دهد که همه اعمال مان همراه با يقين، معرفت 
و ايمان راسخ الهى باشــد تا ثمرات آن هم در زندگى خودمان 
جارى شود و هم در زندگى ساير بندگان خدا. در بخــش ديگرى 
از دعاى امروز از خدا مــى خواهيم که حاجات ما را عنايت کند 
و دســــت مان پيش هيچ بنده اى از بندگان خدا دراز نشود؛ از 
خدا مى خواهيم که حوائج و آرزوهاى مشــــروع ما را به لطف 

خويش برآورده کند.

حجت االسالم والمسلمين دكتر ناصر رفيعی

شرح دعای هفدهمين روز ماه مبارك رمضان

97/03/12 تاریخ   
اذان صبح       04:18:39  
05:56:13 طلوع آفتاب  
13:01:20 اذان ظهر    

20:06:28 غروب آفتاب  
20:26:19 اذان مغرب    
نيمه شب شرعی   00:12:33

معرفی کتاب

کتاب موسيقى رمضان در ايران، نوشته هوشنگ جاويد،  به بررسى و تحقيق 
در مورد نغمه هايى آشنا در خاطرات نه چندان دور ايرانيان مى پردازد. آواها 
و نغمه هاى سحرخوانان، ســال ها زينت بخش شب هاى رمضان بوده و اين 
شــب ها را تبديل به يکى از خاطره انگيزترين شــب هاى سال کرده است. 
بخش بندى کتاب بسيار دقيق صورت گرفته و در هر بخش جزئيات مربوط 
به هر مراسم به دقت ذکر شده است. هوشنگ جاويد، در بخش اول اين کتاب، 
ضمن بررسى آيين هاى مربوط به ماه رمضان، از قبيل پيش خوانى رمضان،  
موسيقى رويت هالل،  آواها و نواهاى بيدارى و سحرخوانى،  به بررسى تک تک 
اين آيين ها در نقاط مختلف ايران مى پردازد. يکى از نکات قابل تقدير در اين 

بخش از کتاب،  سازشناسى موسيقى رمضان در ايران است. 
هوشنگ جاويد با تکيه بر تخصص خود در حوزه موسيقى،  به بررسى سازهاى 
کوبه اى، زخمه اى و بادى مورد استفاده سحرخوانان در شهرها و روستاهاى 
مختلف ايران مى پردازد. اين امر باعث شده تا اين کتاب مورد توجه اهالى 

موسيقى به خصوص دانشجويان و پژوهشگران موسيقى قرار گيرد. 

»ماه رمضان«  همراه با گردشگران  خارجی نصف جهان

موسيقی رمضان در ايران
ترتيل خوانی نوجوانان قمی در حرم مطهر حضرت معصومه)س(

آيين ترتيل خوانى نوجوانان قمى به مناسبت ميالد امام حسن مجتبى )ع( در صحن آئينه حرم مطهر حضرت معصومه)س( برگزار شد.

توشه معنوی ماه رمضان
ربناي لحظه هاي افطار، از پايان يک روز روزه داري خبر مي داد؛ 
ربنايي که تمام وجود رزمندگان مملو از حقانيت آن بود. بچه ها 
با اشــتياق فراوان براي نماز مغرب و عشــا وضو مي گرفتند، 
ماشين توزيع غذا به همه چادرها سر مي زد و افطاري را توزيع 
مي کرد. سادگي و صميميت در سفره افطارمان موج مي زد و ما 
خوشحال از اينکه خدا توفيق روزه گرفتن را به ما هديه داده بود، 
سر سفره مي نشستيم و بعد از خواندن دعا، با نان و خرما افطار 
مي کرديم .دعاي توسل و زيارت عاشورا هم در اين روزها حال و 
هواي ديگري داشت.»السالم عليک يا ابا عبدا...« زيارت عاشورا 
و »يا وجيها عندا... اشفع لنا عندا...« دعاي توسل، به سفره افطار 
و سحر ما معنويتي مي بخشــيد که غير قابل توصيف است و 
همين توشه معنوي و غفلت زدايي ها، رزمندگان را از ديگران 
ممتاز مي کرد. برکت دعا درکنار ســنگرها، نماز روي زمين 
خاکي، سحري خوردن کنار آرپي جي و مسلسل، وضو گرفتن 
با آب سرد، قنوت در دل شب، قيام رو به روي آسمان بي هيچ 
حجابي که تو را از ديدن محروم کند، گريه بسيجي هاي عاشق 

در رکوع و... همه چيز را براي مهيماني خدا آماده کرده بود.

رمضان درجبهه ها

ماه رمضان با تمام خير و بركتش فرا رســيده است؛ 
اما شاید گرمی هوا و روزهای طوالنی آن، روزه داری 
در این ماه را ســخت  كرده باشد. سال هاپيش در این 
ســرزمين جوانانی بودند كه بسيار ســخت تر از ما 
برای اجرای امر خداوند قيام كردند و نه تنها بی هيچ 
شکایتی بلکه در اوج لذت در نمایش مباهات معشوق 
درخشــيدند. مردانی كه گرمی هــوا، آتش گلوله 
دشمن، كمی غذا، روزهای سخت اسارت و... آنان را 
از اجرای فرمان الهی باز نمی داشت. با خاطرات شان 
همراه می شــویم بدان اميد كه در لذت خلوص شان 

شریک مان كنند.

در دفتر مدرسه مشغول مطالعه بودم که دو نفر آلماني 
اجازه خواســتند تا  وارد دفتر شوند. گفتم بفرماييد،  
وارد شدند و گفتند  ما  سواالتي داريم که مي خواهيم 
جواب شما را درباره آنها بدانيم.پس از معارفه به آنها 
گفتم اگر بدانم حتما کمک تان مي کنم. گفتند: مي 
توانيد شباهت ها وتفاوت هاي بين اسالم و مسيحيت 
را بيان کنيد؟  گفتم : بله حتما، بين اسالم و مسيحيت 
شــباهت هاي متعددي وجود دارد؛ البته اختالفاتى 
هم  هست؛ اما از جمله شــباهت ها اينکه هر دو دين 
به ارسال پيامبران از طرف خداوند براي هدايت مردم 

معتقد هستند. براي مسلمانان و مسيحيان موسي و 
ديگر انبياى بني اسرائيل از طرف خداوند مامور هدايت 
مردم بودنــد. در هر دو دين به وجــود کتب مقدس 
تصريح شــده؛ کتاب هايى که از طرف خداوند براي 
هدايت بندگان نازل شده است. اعتقاد به وجود بهشت 
و جهنم، کافران به بهشت نمي روند،  به معجزه و وجود 
فرشــتگان و زندگي دوباره پس از مرگ و پرســتش 
خداوند و دوري از محرمات و گناهان و شباهت هايي 
از اين دست. در اصل بندگي بر خي عبادات، بين هر 
دو مشترکاتي هست؛ البته اگر بخواهيم مشترکات را 
بشماريم بسيار زياد هســتند. دليل، به نظر ما واضح 
اســت چون هر دوي آنها داراي يک منبع هستند و 
با يک هدف نازل شده اند و آن هدايت انسان هاست. 
گفتند مي توانيد بعضــي از تفاوت  را هم بيان کنيد؟ 
جــواب دادم: از تفاوت هاى مهمي که بين اســالم و 
مسيحيت وجود دارد،  مسئله وحدت خداوند است. به 
نظر مسيحيت  سه اقنوم وجود دارد: اقنوم پدر و پسر 
و روح القدس و اين مخالف اسالم و يهوديت است. در 

اسالم و يهوديت خداوند واحد است و شريکي ندارد.

عکس روز

 
تبليغ دين جزو نخستين و مهم ترين 
پروسه هايى اســت که طلبه ها براى 
زکات علــم خــود بــه آن مشــغول 
مى شوند؛ حاال اگر طلبه اى خوش ذوق 
باشــد و زبان ديگرى هم بداند، مسير 
ديگرى برايش گشوده شده و فرصت 
هم کالمى بــا غيرمســلمانانى را پيدا 
مى کند که فرســنگ ها فاصله ذهنى 
با آيين محمدى دارنــد و مى تواند با 
بهره گيرى از اين فرصت ناب، تصوير 
درستى از اســالم را به آنها ارائه کند؛ 
مانند کارى که حجت االسالم »زمانى« 
درمدرســه علميه»ناصريه«انجــام 

مى دهد. 
واکنش هاى جالب گردشگران خارجى 
بــه آيين هاى مــاه مبــارک رمضان 
و پرســش هايى که دربــاره اين ماه و 
روزه گرفتن مى پرســند، بهانه اى شد 
تا در ماه ميهمانى خــدا با خاطرات او 

همراه شويم. 

سميه مصور 
چه شباهت ها و تفاو ت هايی بين اسالم و مسيحيت وجود دارد

 حضرت آيت ا... مظاهرى، به تبيين و شرح روايتى از امام باقر)ع(  پرداخته اند. ابو حمزه  ثمالى 
از امام باقر)ع( نقل مى کند که آن حضرت مى فرمايند: »چهار چيز است که اگر در هر کس 
باشد، ايمانش کامل شده، گناهانش از او دور مى  شود  و پروردگارش را در حالى مالقات مى کند 
که از او راضى است. آن چهار چيز عبارتند از: به آنچه براى مردم بر عهده گرفته، براى خدا وفا 
کند؛ با مردم راست گفتار باشد؛ از هر عملى که نزد خدا و مردم زشت است حيا کند؛ و با اهلش 
خوش  رفتار و خوش خلق باشد«. به راســتى اگر ما به اين روايت عمل کنيم، ديگر سعادت 
دنيا و آخرت، نصيب ما خواهد شد و در پرتو آن، علم ما، عمر ما، گفتار و کردار و نوشتار ما، پر 
برکت خواهد شد.  جمله اول روايت، راجع به کمال ايمان است: چقدر عالى است که ايمان 
کسى کامل باشد. ايمان بسيارى از مردم ناقص است، حتى اگر اسالم آنها خوب باشد. در بين 
مومنين مورد نظر قرآن که شيعيان هستند هم کمتر کسى از ايمان کامل برخوردار است. 
همين مقدار که مرتکب معصيت شوند، ايمان آنها کامل نيست؛ اما اين روايت مى فرمايد اگر 
اين چهار چيز در کسى باشد، ايمانش کامل است. اينکه مى فرمايد ايمانش کامل است، دو 

معنا دارد...) ادامه دارد(
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