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جام جهانی جذابیت!
مروری بر 4 دوره حضور ایران در رقابت های جام جهانی فوتبال؛
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آینده خط دو مترو، تضمین شد
 مدیر امور درآمد شهرداری از فروش تمام اوراق مشارکت قطار شهری خبر داد؛
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انتشار نادرست اخبار، موضوع » بهار« را به مجلس کشاند
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان خبر داد:
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تعطیلی جلسه علنی شورای شهر 
به بهانه تعطیالت هفته گذشته

اصفهانی ها کمترین 
مصرف کننده آب در 

کشور هستند
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تامین زیرساخت های رونق 
 کسب و کار در میدان
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استاندار اصفهان مطرح کرد:
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مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در اصفهان:

برداشت بی رویه به تامین آب شرب 
ضربه می زند

مدیرعامل شرکت مهندســی آب و فاضالب کشور در نشست 
بررسی راهکارهای تامین آب شــرب استان اصفهان گفت: در 
حال حاضر اصفهان یکی از استان هایی است که در مرحله بحران کم آبی 

قرار دارد...

سروش در راه سپاهان؟

   گالیه نماینده اصفهان در مجلس از تقدم گرایش های سیاسی بر خدمات رسانی در شهر؛  

فعالیت های عمرانی کند شده است!

وقتی  ناهنجاری »ُمد« می شود!
گرمای هوا بهانه ای برای گسترش پوشاک غیراسالمی در بازار شده است؛
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کنایه فوالدگر به اعضای شورای شهر: نشاط در یکسری کارهای  خاص محدود نمی شود
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مرضیه محب رسول

پــس از اعمال تحریم های گســترده علیه 
 ایــران  و در جریان مذاکرات هســته ای، 
 واژه های جدیــدی وارد ادبیات اقتصادی و 
سیاسی ایران شــد که در ارتباط مستقیم 
با این تحریم ها و گــردش های مالی و پولی 

مرتبط با آن بود. 
واژه هایی مانند »کاســبان تحریــم« و یا »دالالن 
تحریم« بخشی از آنهاســت که در ابتدا نسبت به 
مخالفان توافق هســته ای و به صورت مستقیم از 
سوی تیم سیاسی دولت مطرح شد؛ هر چند بعدها 
مشــخص شــد که این افراد نه تنها مخالفان بلکه 
تجاری واقعی هستند که در مدت کوتاهی با رانت و 
ارتباطات درون سازمانی توانستند ضمن دور زدن 
تحریم ها و تامین پول و فروش کاالهای ایرانی در 
بازار سیاه بین المللی، ثروت های بادآورده ای کسب 
کنند. سر برآوردن چهره هایی چون »بابک زنجانی« 
و »شمس« مانند یک دمل چرکین در کنار بیماری 
تحریم ها رشد کرد. کســانی که اگر چه برای دور 
زدن تحریم هــا آمده بودند؛ اما پول مــردم، آنها را 
به ابرثروتمندانی بدل کــرد که پیامدهای آن هنوز 

دامان کشور را رها نکرده است.
 حاال و در آستانه وضع مجدد تحریم ها ، هشدارها 
نســبت به نفوذ و ظهور این گونه افــراد دوباره باال 
گرفته اســت. چندی پیش روزنامــه اطالعات در 
سرمقاله خود هشــدار داد که برای گذر همیشگی 
از تحریم هــا، بایــد فناوری هــا را بومــی کنیم تا 
اقتصاد کشــور، اقتصاد مقاومتی شود. بومی کردن 
فناوری هــا، در مدت زمان نســبتا کــم،  نیازمند 
به کارگیری نخبگان و بازگشــت نخبــگان ایرانی 
و وطن دوســت مقیم خــارج اســت. راه دور زدن 
تحریم ها از مســیر تجار حرفه ای و ماهر می گذرد، 
اما در نهایت به خلق بابــک  زنجانی ها می انجامد و 
راه غلبه بر تحریم ها با جذب و به کارگیری نخبگان 
به دســت می آید. بــرای جذب نخبــگان راه های 
رفته و به نتیجه نرســیده دیگر جــواب نمی دهد 
باید همه شــرایط و جذابیت هــای جذب نخبگان 

فراهم آید؛ چراکه با جذب 
نخبگان کشــور مصون و 
آســیب ناپذیر می شود و 
دیگر نیازمند پژو و توتال 
نخواهیم بود. باید طراحی 
نــو در انداخــت و ایــن 
البته به همــان اندازه که 
دشوار اســت، ضروری به 

نظر می رســد. با وجــود مانورهــای تبلیغاتی اما 
اتفاقــات چندان موثــری در حوزه هــای تولید و 
ســرمایه گذاری در کشــور به و قوع نپیوست و به 
 نظر می رسد با اعمال دوباره تحریم ها باز هم ایران 
برای تامین کاالهای مــورد نیاز و حتی فروش نفت 
به دالالن بین المللی و برخی از کشورهای سودجو 

نیازمند خواهد بود.
 اگر چه به نظر می رســد مسئوالن و مدیران کشور 
این بار نسبت به رشد این گونه افراد در دستگاه های 
دولتی هوشــیار تر باشــند. اخیرا وزیر نفت اعالم 
کرده اســت که وزارت نفت در حال تدوین ســاز و 
کارهایی برای جلوگیری از رشد افرادی مانند بابک 

زنجانی است.  بیژن نامدار 
زنگنه با اشاره به احتمال 
شکل گیری بابک زنجانی 
هــای جدید در شــرایط 
کنونی، می گوید: باید از 
تجربیات گذشــته برای 
جلوگیری از رشــد بابک 
زنجانی هــای جدید بهره 
برد و روی افراد جدید بررســی های الزم را انجام 
 داد. وی ادامه داده: باید ســازوکارهایی برای انجام
 مراقبت های کاملی تعیین شــود تا چنین افرادی 
راه به جایی نبرند؛ چراکــه احتمال پیدایش چنین 

افرادی وجود دارد. 
این عضو کابینه دولت دوازدهــم، با بیان اینکه هم 
اکنون زمان کار کاسبان تحریم است، گفته: وزارت 
نفت تالش می کند که با تعیین سازوکارهایی اجازه 
ندهد که بابک زنجانی های جدید رشد کنند. حسن 
روحانی نیز چندی پیــش اعالم کرد برای دور زدن 
تحریم ها روی بخش خصوصی کشــور حساب می 

کند نه کاسبان تحریم.

 عالوه بر  دولتی ها، مخالفان و بخشــی از منتقدان 
روحانی نیز نســبت به وجود مدیران دو تابعیتی و 
فرزندان آنها که در حاشیه به فعالیت های اقتصادی 
و تجاری نیز می پردازند هشدار داده اند. این مسئله 
به خصوص با انکارها و اصرارهای هر دو طرف هنوز 

در هاله ای از ابهام قرار دارد. 
دوتابعیتی بودن فرزنــدان برخی مقامات دولتی از 
جمله محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه و بیژن 
نامدار زنگنه، وزیر نفت و شــماری از دســتیاران و 
مشــاوران حســن روحانی که بدون ترک تابعیت 
آن کشــورها مشــغول فعالیت های اقتصادی و یا 
کارمندی در آن کشورها هستند، بخش عمده ای از 
اعتراضات و نگرانی ها نسبت به مسئله دو تابعیتی ها 
را شامل می شود؛ هر چند در اظهار نظری عجیب، 
ســخنگوی دولت در واکنش به وجود این افراد در 
 کنار وزرای دولــت اظهار کرد که وجــود فرزندان

 دوتابعیتی می تواند در ایــام تحریم کمک دهنده 
باشد!

وی بر همین اســاس گفت : »من سربســته بگویم 
بخشــی از ابزارهــا را کــه در دوران تحریم کمک 
می کردنــد، ســوزاندیم. وقتــی تحریم باشــیم 
که مســیر رســمی جواب نمی دهد«. ایــن اظهار 
نظرها از ســوی برخی به شــایبه قــدرت گرفتن 
دوباره کاســبان تحریم ایــن بــار در بدنه دولت 
 جدید دامن زده اســت. هر چند به نظر می رســد 
پیچیدگی ها و گســتردگی تحریم هــا علیه ایران 
و همچنین ســاختار معیــوب و بیمار سیســتم 
بروکراتیک کشور که هنوز و پس از گذشت دو دهه، 
امکان اختالس و رانت خواری را به افراد و گروه های 
مختلف می دهد، کار را بــرای دور زدن تحریم ها و 
کسب درآمد برای کشور آن هم در بخش خصوصی 

و رسمی کشور بسیار دشوار خواهد کرد.
 در پس این مسائل، کاســبانی هم خواهند بود که 
یک شــبه به یک غول ثروت و شهرت تبدیل شوند 
و مشخص نیســت فعالیت آنها تا چه حد، در جهت 
کمک به منافع امنیت ملی کشــور و تــا چه اندازه 
در مسیر درســت تامین ضروریات اقتصادی ایران 

مفید باشد. 

 »آلمان« بار دیگر
به شورای امنیت پیوست

آلمان بار دیگر با انتخاب اعضــای جدید غیر دائم 
شورای امنیت سازمان ملل، برای دو سال به عضویت 
این شورا در آمد. رییس مجمع عمومی سازمان ملل 
با اعالم این خبر افزود: کشورهای اندونزی، آفریقای 
جنوبی، آلمــان، بلژیک و جمهــوری دومینیکن 
به عنوان اعضــای جدید غیر دائم شــورای امنیت 
انتخاب و جایگزین کشــورهای اتیوپی، قزاقستان، 
بولیوی، هلند و سوئد شدند. بر اساس گزارش بخش 
مطبوعاتی سازمان ملل جمهوری دومینیکن ۱۸۴ 
رای، آلمان ۱۸۴ رای، بلژیــک ۱۸۱ رای، اندونزی 
۱۴۴ رای و آفریقای جنوبی نیز ۱۳۸ رای به دست 

آوردند.

 پیام های هشدار آمیز اردن
 به رهبران کشورهای عربی

یک منبع دیپلمات اعالم کرد که مقامات اردن با 
ارسال پیام هایی به رهبران عرب تاکید کردند که 
کمک های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به 
اردن به جز کویت طی ۲ سال اخیر بسیار کاهش 
 یافته اســت.بنا به گفته این منبع آگاه، مضمون 
پیام هــای اردن به رهبــران عرب ایــن بود که 
اعتراضــات اقتصادی در اردن بــه دلیل اوضاع بد 
معیشتی مردم به وجود آمده است و دولت گذشته 
 و جدید اردن تمــام تالش خود را بــرای کاهش
  هزینــه هــا از جملــه لغــو جشــن های ملی
 ســفارتخانه های خارجی به کار گرفته اســت. 
وخیم شــدن اوضاع در اردن تاثیر منفی بر امنیت 
کشورهای حوزه خلیج فارس خواهد داشت چرا که 
اردن به مثابه سدی در مرزهای مشترک با عراق و 
سوریه عمل می کند.مقامات اردنی تاکید کردند که 
تصمیم اتخاذ شده در این کشور در خصوص افزایش 
مالیات ها و قیمت ها در واقع بنا به درخواست بانک 
جهانی صورت گرفته تا این کشور بتواند همچنان 

در سایه اوضاع بد اقتصادی اش وام بگیرد.

وعده کمک ۴۰ میلیون دالری 
اروپا به ونزوئالیی ها

اتحادیه اروپــا، وعده کمک بیــش از ۴۰ میلیون 
دالر به ونزوئال را داده تا این کشور از بحران بشری 
فزاینده خارج شــود.مقام های کمیسیون اروپایی 
اعالم کردنــد، این پول قرار اســت صرف خدمات 
درمانی، بهداشــتی، آب قابل شــرب و غذا برای 
ونزوئالیی هایی شود که در داخل و خارج این کشور 
در مضیقه هستند. رهبران اروپایی تهدید کرده اند 
دور جدیدی از تحریم ها را علیه مقام های ارشد این 
کشور آمریکای التین اعمال کند. پیروزی نیکوالس 
مادورو برای6 سال دیگر به عنوان رییس جمهوری 
ونزوئال از ســوی آمریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری از 
کشورهای همســایه اش در آمریکای التین مورد 
قبول واقع نشده و آنها انتخاب وی را امری مشروع 
نمی دانند .از زمان انتخاب مجدد مادورو، اتحادیه 
اروپا خواســتار برگزاری انتخابات جدیدی شده و 
گفته که به دنبال اعمــال دور جدیدی از تحریم ها 

برای هدف قرار دادن نزدیکان مادورو است.

بازجویی از نتانیاهو و همسرش به 
اتهام فساد ازسرگرفته می شود

نخست وزیر رژیم صهیونیستی و همسرش بار دیگر 
به اتهام فساد مالی و پولشــویی مورد بازجویی قرار 
خواهند گرفت. بر اســاس این گزارش، قرار است 
بازجویی از نتانیاهو و همسرش در این پرونده از روز 
سه شنبه هفته جاری از سر گرفته شود. پلیس رژیم 
صهیونیستی از آغاز سال ۲۰۱۷ تاکنون بارها نتانیاهو 
را به اتهامات فساد و اختالس در پرونده های موسوم 
به پرونده های ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ تحت بازجویی قرار 
داده است.پرونده ۱۰۰۰ مربوط به هدایایی است که 
نتانیاهو و خانواده اش از بازرگانان خارجی به صورت 
غیرقانونی دریافت کرده اند.پرونده ۲۰۰۰ نیز مربوط 
به اتهامات مطرح شده در خصوص تبادل رشوه بین 

نتانیاهو و ناشر روزنامه یدیعوت آحارونوت است.

خطر ظهور دوباره کاسبان تحریم جدی است

طی هفته جاری صورت می گیرد؛
اعالم نظر کمیسیون آیین نامه 

درمورد سوال از روحانی
 رییس کمیســیون تدوین آیین نامه داخلی 
مجلــس، از اعــالم نظر این کمیســیون در 
خصوص موضــوع »دومین ســوال مجلس 
از رییس جمهــور«، طی هفتــه جاری خبر 
داد. عزت ا... یوســفیان مال اظهار داشــت: با 
توجه به اینکه تعدادی از متقاضیان سوال از 
رییس جمهور از طرح سوال انصراف داده اند، 
این اختالف نظر پیش آمده بود که آیا انصراف 
این افراد در مهلت ۱۰ روزه از تاریخ بررسی 
در کمیسیون اقتصادی صورت گرفته یا پس 
از انقضای مهلت از ســوال منصرف شده اند.

وی افزود: بر این اساس موضوع به کمیسیون 
تدوین آیین نامه داخلی ارجاع شد تا با توجه 
به حکم ماده ۲۱۲ آیین نامه، مسئله بررسی 

و اعالم نظر شود.

در دستور کار بهارستان قرار گرفت؛
بررسی کنوانسیون های 

CFT پالرمو و
نمایندگان مجلــس طی هفته جــاری دو 
کنوانســیون مهم پالرمو و CFT را بررســی 
خواهند کرد.مجلس شــورای اسالمی پس 
از یک هفته تعطیلی، طــی هفته جاری در 
روزهای یکشنبه ۲۰ خرداد)امروز(، سه شنبه 
۲۲ و چهارشنبه ۲۳ خرداد ماه جلسه علنی 
خواهد داشت.دســتور کار جلســات علنی 
این هفته شــامل  بررســی ایرادات شورای 
نگهبان بــه الیحه الحاق دولــت جمهوری 
اسالمی ایران به کنوانســیون سازمان ملل 
متحد بــرای مبارزه با جرایم ســازمان یافته 
فراملی )پالرمو(، بررسی گزارش کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی در خصوص 
الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران 
به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی 

تروریسم است.

روحانی:
ایران می تواند منبع مطمئن 

تامین انرژی پاکستان باشد
حجت االسالم و المســلمین  حسن روحانی 
روز شــنبه در دیدار»ممنون حسین« رییس 
جمهور پاکستان، تقویت همکاری های بانکی 
را برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور مهم 
برشمرد و اظهارداشــت: ایران آماده است در 
زمینه های مختلف با پاکستان سرمایه گذاری 
متقابل داشته باشد.روحانی با بیان اینکه ایران، 
پاکستان را کشوری مهم در منطقه می داند 
و امیدواریم همواره شــاهد تعمیق و توسعه 
روابط باشیم، به همکاری های تهران – اسالم 
آباد در حوزه انرژی اشــاره کرد و گفت: ایران 
می تواند منبع مطمئنی بــرای تامین انرژی 
پاکستان باشد.رییس جمهور، توسعه منطقه 
را در گرو ثبات و امنیت کامل دانست و با تاکید 
بر اینکه »تا تروریست ها فعال هستند، منطقه 
به اهداف توســعه ای خود نخواهد رســید«، 
گفت: مبارزه با تروریسم نیازمند هماهنگی و 

همکاری تمام کشورهای منطقه است.

مسئولیت جدید »شمخانی« 
برای رفع حصر

یک عضو کمیته رفع حصــر، گفت: اگر رفع 
حصر صورت نگیــرد، باید ایــن موضوع را 
به صورت جدی از ســران قوا، شورای عالی 
امنیت ملی و مقام معظــم رهبری بخواهیم.

قاسم میرزایی نیکو گفت: نوع دعوتی که برای 
جلسه افطاری رهبر انقالب شد و برای افراد 
زیادی دعوت نامه فرستاده شد، نشان می دهد 
که فضا بهبود پیداکرده و شــرایط بیرونی و 
مســائل مختلف هم دومین عامل تاثیرگذار 
برای رفع حصر است. وی تاکید کرد: اقداماتی 
نیز به آقای شمخانی محول شده و ایشان باید 
انجام دهد که همه این مــوارد می طلبد که 

رفع حصر انجام شود.             

بهرام قاسمی
سخنگوی وزارت خارجه:

وزیر ارتباطــات گفت: ابتدا باید به دســتاوردهای 
پایدار برسیم تا پس از آن بتوانیم سراغ اعزام انسان 
به فضا برویم.وی افزود: ما در ساخت ماهواره های 
بومــی بــه خصــوص ماهواره های سنجشــی و 
دانشــجویی که اکنون در پژوهشــگاه های کشور 
موجود است، افت و رکود نداشتیم. وزیر ارتباطات 
افزود: در بودجه ســال 9۷ نه تنها کاهش اعتباری 
برای صنعت فضایی در نظر گرفته نشده، بلکه شاهد 
افزایش اعتبار نیز بودیم و  پروژه های انجام شده با 
جدیت پیگیری می شود.آذری جهرمی ادامه داد: 
اعزام انســان به فضا در دســتور کار قرار دارد؛ اما 
اکنون در صنعــت اولویت بندی های فراوانی وجود 
دارد؛ لذا ابتدا باید به دستاوردهای پایدار برسیم تا 
پس از آن بتوانیم ســراغ اعزام انسان به فضا برویم.

وی گفت: بخش اعزام به فضا که مربوط به پرتابگرها 
بوده از حــوزه اختیــارات وزارت ارتباطات خارج 
 اســت و متولیان امر باید در این زمینه پاســخگو

 باشند.

اعزام انسان به فضا، اولویت 
وزارت ارتباطات نیست

آذری جهرمی :

کافه سیاست

عکس  روز 

دست دادن شاهزاده عربستان 
با زنان خبر ساز شد

توهین به علی اکبر صالحی، سوژه CNN شد

پیشنهاد سردبیر:

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت: تا 
آمریکا در مقابل ملت ایران با زبان تکریم و نه 
تهدید و تحریم سخن نگوید، هیچ چشم اندازی 
برای هیچگونه گفت وگویی و در هیچ زمینه 
ای با رژیم آمریکا متصور نیست.وی تصریح 
کرد: تصور می کنم آقای ترامپ الزم است از 
خبرگان و دانایان در آمریکا بخواهند گزارش 
جامعی از سیر تحوالت تاریخی ایران زمین را 
برایشان بازگو کنند. ایرانیان در همه ادوار و 
در طول تاریخ پر افتخار خود نشــان داده اند 
که هرگز در مقابل قلــدری و تهدید، پندار، 
کردار و رفتار خردمندانه خویش را تغییر نداده 
و نمی دهند.قاسمی تاکید کرد: دولت و ملت 
ایران، بار دیگر به دولت ایاالت متحده یادآور 
می شود ایرانیان ۴۰ سال است با سالح خرد، 
به تحریم های آمریکا وقعی ننهانده و مصمم 

به حفظ استقالل خود است. 

 هیچگونه گفت وگویی 
با آمریکا متصور نیست

بهروز نعمتی
سخنگوی هیئت رییسه مجلس:

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
در واکنش به صحبت های وزیر آموزش و پرورش 
درباره تعطیالت زمستانی مدارس گفت: بر اساس 
مصوبــه مجلس، آغاز ســال تحصیلــی جدید در 
مدارس اول مهرماه و پایان آن خرداد ماه است؛ لذا 
اگر قرار به تغییر این زمان بندی باشد حتما مجلس 

باید درباره آن تصمیم گیری کند.
وی با تاکید بر اینکه تعطیالت زمســتانی مدارس 
به مصوبه مجلس نیاز دارد، افزود: اگر دولت بر این 
موضوع اصرار دارد بایــد الیحه ای به مجلس برای 

بررسی بیشتر بفرستد.
میــرزاده گفــت: تعطیلی مــدارس بــه عوامل 
مختلفــی همچــون کتــب درســی، برنامه های 
آموزشــی و حتــی برنامــه خانواده ها بســتگی 
دارد،چون برخــی از دانــش آموزان روســتایی 
 در تابســتان کشــاورزی مــی کننــد و یــا بــه
 خانواده هایشان کمک می کنند، فراموش نکنیم 

که همه دانش آموزان ساکن تهران نیستند.

تصویب تعطیالت زمستانی 
در مجلس بعید است

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس: 

سخنگوی هیئت رییسه مجلس گفت: مجلس 
شورای اسالمی طرحی را برای اجرای شروط 
رهبری در برجام تهیه کــرده تا در صورتی که 
دولت نتواند در زمینه برجام کارها را پیش ببرد 
و یا اینکه طرف های مقابل نقض پیمان بکنند 
آن را در دســتور کار قرار دهد.بهروز نعمتی ، 
اظهار کرد: اروپایی ها باید خسارت هایی را که 
آمریکایی ها به برجام وارد کردند پرداخت کنند 
و اگر هم این کار را انجام ندهند مسئولین نظام 
همگی اتفاق نظر دارند که مجددا فعالیت های 
صلح آمیز هسته ای را آغاز کنیم.وی افزود: به 
هر حال آمریکایی ها و اروپایی ها باید بپذیرند 
که اگر قرار باشــد برجامی وجود نداشته باشد 
از سرگیری فعالیت های هســته ای ما شروع 
می شود. در همین زمینه مجلس هم در صورت 
عدم پیشبرد اقدامات توسط دولت طرحی که 

تهیه کرده را در دستور کار خود قرار می دهد.

  شروط رهبری در برجام را 
به جریان خواهیم انداخت

پیشخوان

بین الملل

در پس تحریم دوباره آمریکا علیه ایران؛

جهان ، صدای فلســطین 
شد

پوست اندازی از کولبری به 
پیله وری!

صف آرایــی دیپلمات ها
 احتیاط سر مایه گذاران

غول ها می جنگند

 به  نظر می رسد با اعمال دوباره 
تحریم ها باز هم ایران  برای تامین 

کاالها و فروش نفت به دالالن 
بین المللی نیازمند خواهد بود

توهین به علی اکبر صالحی، سوژه CNN شد
مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران، با انتشار پیامی توئیتری به حادثه راهپیمایی روز قدس و شعار 
دادن علیه صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی واکنش نشــان داد: »گزارشگر CNN ، تصاویر حمله به 
رییس سازمان انرژی اتمی را بارها با تیتراژ» باال گرفتن اختالفات داخلی در ایران« با لبخند مخابره کرد. 
احسنت بر دلواپسانی که اینگونه پیام انسجام، وحدت، اخالق و امید را آن هم در روز قدس و ماه رمضان 
به جهانیان مخابره کردند.« همچنین مشاور فرهنگی رییس جمهور در یادداشتی به سر دادن شعارهایی 
علیه رییس سازمان انرژی اتمی در حاشیه راهپیمایی روز قدس واکنش نشان داد.حسام الدین آشنا در 
صفحه توئیتر خود نوشت: آگاهی از دستاوردهای غیرنظامی سازمان انرژی اتمی در دوران ۱۴۰۰-۱۳9۲ 
کسانی را شرمنده خواهد کرد که ناآگاهانه علیه رییس آن شعار دادند و کسان دیگری را رسوا خواهد کرد 

که آگاهانه این طراحی را انجام دادند.

واکنش عجیب یک وزیر به خروج شرکت های اروپایی از ایران
وزیر نیرو به خروج پی در پی شرکت های اروپایی از ایران پس از خروج آمریکا از برجام واکنش نشان داد.رضا 
اردکانیان در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه شماری از شرکت های اروپایی پس از خروج آمریکا از برجام 
اعالم کرده اند که از ترس تحریم های آمریکا نمی توانند به فعالیت شــان در ایران ادامه دهند، دولت باید چه 
رویکردی در قبال این اقدامات داشته باشد، گفت: در ۴۰ سال گذشته این رفت وآمدها، تکرار شده است. وی 
تاکید کرد: شرکت های خارجی گاهی وارد کشور شده و گاهی خارج شده اند و جای هیچ نگرانی نیست.با خروج 
آمریکا از برجام، شماری از شــرکت های اروپایی با نادیده  گرفتن تعهدات پسابرجامی شان با ایران و به بهانه 
ترس از  تحریم های آمریکا، یک به یک در حال خروج از ایران هستند.عالوه بر شرکت های نفتی،  شرکت های 
 )PSA( هواپیماسازی بزرگ دنیا از جمله بوئینگ و ایرباس و شرکت های خودروسازی فرانسوی  پژو-سیتروئن

و رنو  فعالیت های خود در ایران را محدود می کنند.

چهره ها
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نمایشگاه جهیزیه، ملزومات و تسهیالت ازدواج
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

 چرا پژو سیتروئن فعالیت
 خود را تعلیق کرد؟

رییــس انجمــن خــودرو و نیــروی محرکه 
اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه بدون شــک 
 تحریم ها بر فعالیت خودروسازی داخلی تاثیر

 می گذارد، گفــت: پیش از این نیــز با تحریم 
صنعــت خودروســازی، میــزان تولیــدات 
خودروهای داخلــی به میــزان قابل توجهی 

کاهش یافت. 
»ابراهیــم احمــدی« درخصــوص تحریــم 
های جدیــد صنعت خودروســازی کشــور، 
اظهار کــرد: صنعــت خــودرو در سراســر 
دنیــا بــه یکدیگــر وابســته اســت؛ چراکه 
 خودروســازان بزرگ از مزیت نسبی استفاده 
می کنند، به عنــوان مثال تویوتا با داشــتن 
یک شــرکت مادر، تولیدکننده کمربندهای 
ایمنــی خودروســت که بــا داشــتن تیراژ 
باال، عالوه بــر تولیــدات باکیفیــت، قیمت 
خــود را کاهش می دهــد و در این شــرایط 
 محصوالت خــود را به 10 کشــور دیگر صادر
  می کند؛ یا »ای سی یو« خودرو در آلمان تولید 
 مــی شــود و بــه کشــورهای دیگــر صادر

 می شود. 
رییس انجمن خودرو و نیروی محرکه اســتان 
اصفهان در خصوص اینکه چرا پژو ســیتروئن 
فعالیــت خود بــا ایــران را به حالــت تعلیق 
درآورد؟ گفــت: این شــرکت منتظر تصمیم 
دولت آمریکاســت، البته پژو هیچ گونه مراوده 
ای با بــازار آمریکا ندارد اما شــرکت هایی که 
تامین کننده قطعات پژو هستند در این مراوده 

دچار مشکل خواهند شد. 
وی با تاکید بــر اینکه بدون شــک تحریم ها 
 بــر فعالیــت خودروســازی داخلــی تاثیــر 
می گذارد، افزود: به این دلیل آمریکا نخستین 
تحریم خود در 15 مردادمــاه را برای صنعت 

خودروسازی اعمال کرده است. 

بازار

فالسک

نماینده مردم فالورجان خبرداد: 
دولت برای رونق صنعت نساجی 

یارانه پرداخت کند
نماینــده مــردم فالورجــان درمجلس شــورای 
اسالمی با اشاره به اینکه ترکیه ۷5درصد از هزینه 
نمایندگی های نساجی در ایران را پرداخت می کند 
گفت: پرداخت ارز چهار هزار و 200 تومانی نه تنها 
برای صنعت نســاجی بلکه برای صنعتی که برای 
رونق اقتصاد کشــور تالش می کند، باعث رشــد و 
افزایش توان رقابتی می شود.حجت االسالم »ناصر 
موسوی الرگانی«گفت: کشورهای وجود دارند که 
1۷ درصد به صنایع نســاجی خود یارانه پرداخت 
می کنند؛ زیرا این صنعت دارای ظرفیت اشتغال زایی 
فراوانی اســت.رییس فراکسیون حمایت از صنعت 
نساجی مجلس شورای اســالمی، با اشاره به اینکه 
با وجود رکود و ظلم های که به صنعت نساجی شده 
و واردات بی رویه تولیدات نساجی از طریق قاچاق 
و مبادی قانونی، عرضــه ارز چهار هزار 200تومانی 
رونقی را در این صنعت ایجاد می کند، گفت: با این ارز 
تولیدکنندگان صنعت نساجی می توانند تجهیزات 
خود را به روز کنند؛ در صورت به روز شدن تجهیزات، 

قدرت رقابت تولیدکنندگان افزایش می یابد.

صادرات آمریکا به ایران 
۷۷درصد رشد کرد

جدیدترین آمار منتشرشــده از ســوی اداره آمار 
آمریکا نشــان می دهد، مبادالت تجاری این کشور 
با ایران در چهارماهه نخســت سال جاری میالدی 
رشد 23درصدی داشته است. مبادالت تجاری دو 
کشور که در ماه های ژانویه تا آوریل سال 201۷ بالغ 
بر 54.9 میلیون دالر بود، در مدت مشابه سال جاری 
میالدی به 6۷.5 میلیون دالر افزایش یافته اســت.

براســاس این گزارش، صادرات آمریکا به ایران در 
چهارماهه 2018 با رشد ۷۷درصدی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل از آن مواجه شده و به 45 میلیون 
دالر رسیده است. آمریکا در ماه های ژانویه تا آوریل 
سال قبل 25.4 میلیون دالر کاال به ایران صادر کرده 
بوداما واردات آمریکا از ایــران در ماه های ژانویه تا 
آوریل امسال افت 23درصدی نسبت به مدت مشابه 
سال قبل داشته و به 22.5 میلیون دالر رسیده است. 
واردات آمریکا از ایران در چهارماهه سال قبل 29.5 

میلیون دالر گزارش شده بود.

بانک مرکزی اعالم کرد:
 مشخصات امنیتی
 چک های جدید

اســتفاده از طراحی خطــی،  ریز نوشــته، الیاف 
فلورســنتی، کاغذ حســاس به مواد شــیمیایی و 
چاپ نامرئی، از مهم ترین مشخصات امنیتی چک 
های صیاد اســت. طراحی کلیه نقوش چک های 
صیاد به صورت خطی و با اســتفاده از نرم افزارهای 
امنیتی انجام گرفته، بــه صورتی که هر خط حامل 
اطالعات مربوط به رنگ خود اســت. در نمونه های 
 جعلــی، خطــوط از ترکیب نقاط رنگی تشــکیل
  شــده اند و به راحتی بــه وســیله ذره بین قابل 
تشخیص هستند. در خمیر کاغذ چک های صیاد نیز 
از تصویر سه بعدی نشان و عبارت چاپخانه دولتی 
ایران اســتفاده شــده که در مقابل نور قابل رویت 
اســت. همچنین در چک های صیاد، چاپ شماره 
سریال ها با استفاده از مرکب مشکی فلورسنت بوده 
و تحت تابش نور ماورای بنفش به رنگ ســبز تیره 
دیده می شود. عالوه بر این در فرایند ساخت کاغذ 
این چک ها از موادی استفاده شــده که در صورت 
تماس با مواد شیمیایی، از خود واکنش نشان داده و 
تغییر رنگ می دهد. استفاده از الیاف فلورسنتی که 
در سطح کاغذ پراکنده شده، دیگر ویژگی امنیتی 

چک های صیاد است. 

سکه تمام 
بهار آزادی

 2،252،000
تومان

1،118،000 نیم سکه
تومان

636،000ربع سکه
تومان

376،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

199،110
تومان

      قیمت سکه و طال

فالسک هنري مدل 6038 
گنجايش 3.8 ليتر

 194,000
تومان

 High فالسک هنري مدل
Level 300 ظرفيت 3 ليتر

 187,000
تومان

Roxa�  فالسک هنری مدل
na 450 ظرفيت 0.45 ليتر

 65,000
تومان

علیرضا کریمیان

فوتبال در دنیا فقط یک رخداد ورزشی نیست. 
برگزاری این تورنمنت، عــالوه بر هیجانات 
ورزشی، رونق توریســم و سایر حاشیه های 
امنیتی و حتی سیاســی، یک وجه پر رنگ 
اقتصادی نیز دارد. درآمــد و هزینه در این 
رویداد جهانی به قدری باالست که می توان 
برگزاری این مســابقات را به عنوان یکی از 
اصلی تریــن رویدادهای اقتصــادی در دنیا 

محسوب کرد.
 بخش بزرگی از انتظارات  میزبانــان جام جهانی از 
برگزاری این مسابقات، اقتصادی است. »روسیه« به 
عنوان میزبان جام جهانی امسال، چشمداشت های 
اقتصادی زیادی از برگزاری این بازی ها دارد. اقتصاد 
روسیه پس از فروپاشی تا آستانه ورشکستگی پیش 
رفت و حاال ســال ها پس از تشکیل روسیه جدید و 
رونق گرفتن پایه های اقتصاد این کشــور، برگزاری 
جام جهانی امید تازه ای اســت بــرای خیز دوباره 
روسیه و بازگشت این کشــور به کلوپ قدرتمندان 

اقتصادی دنیا.
فوتبال با اقتصاد روسیه چه می کند؟

برآوردها نشان می دهد که روسیه حدود 13 میلیارد 
دالر برای میزبانی جام جهانــی 2018 هزینه کرده 
که از این میــزان ۷0 درصد از طریق بودجه عمومی 
و 30 درصد از طریق سرمایه گذاران خصوصی تامین 
شده است. این هزینه هنگفت به دلیل تحوالت مالی 
حاصل از برگزاری جام جهانی و رشد تولید ناخالص 
داخلی روســیه، می تواند در یک بازه 10 ســاله از 
2013 تا 2023 به  26 تا 30.8 میلیارد دالر  برسد بر 
همین اساس تحلیلگران مالی معتقدند  به رغم هزینه 
سنگینی که دولت برای برگزاری این بازی ها هزینه 
کرده اســت، اقتصاد روســیه از جام جهانی 2018 
منتفع می شــود. تحلیلگــران پیش بینی می کنند 
که طی برگزاری مســابقات جام جهانــی، افزایش 
هزینه ها و ایجاد شغل های کوتاه مدت برای اقتصاد 
روسیه شبیه به یک شوک عمل کند و  از ماه آوریل تا 

سپتامبر سال 2018، 0٫2 
درصد بیشتر شود؛ دلیل 
این رشد هم رونق هتل ها، 
رســتوران ها، ســوغاتی 
فروشی ها و افزایش قیمت 
ناشــی از افزایــش تقاضا 
کاال و خدمــات در ایــن 
بنگاه هاســت. همچنین 

احتماال با ورود ارز خارجی به بازار داخلی این کشور 
طی این دوره، روسیه شاهد افزایش قیمت ها و تورم 
خواهد بود. با وجود این، به نظر می رســد نرخ تورم 
همچنان پایین تر از نرخ هدف که 4 درصد اســت، 
باقی خواهد ماند. صرف نظر از تاثیرات مثبِت میزبانی 
جام جهانی، نباید چالش هایی را که بر سر راه اقتصاد 
روسیه وجود دارد، نادیده گرفت. یکی از این چالش ها 
تعطیلی موقت و کامل برخی از کارخانه ها در حین 
برگزاری جام جهانی است. حکم توقف فعالیت حدود 
200 شرکت که شامل صنایع مربوط به استخراج و 
ذوب فلزات، پتروشیمی و نیروگاه های انرژی هسته ای 
می شوند، به دلیل مالحظات ایمنی و زیست  محیطی 
از ســوی »والدیمیــر پوتیــن« رییس جمهور این 
کشور صادر شــده اســت.تعطیلی این کارخانه ها 

اثرات نامطلــوب خود را 
روی اقتصاد روســیه دارد 
و عمدتا منجــر به کاهش 
تولیــد در ایــن کشــور 
می شود. پیش بینی شده 
اســت درآمــد حاصل از 
این بخش ها حدود چهار 

میلیارد دالر کاهش یابد.
چشمداشت اقتصادی  ۱.۶ میلیارد دالری 

روسیه به جام جهانی
به تازگی وزیر اقتصاد روســیه اعالم کرده است که 
انتظار می رود برگزاری جام جهانی 1.6 میلیارد دالر 
برای اقتصاد روسیه ســود به همراه بیاورد. »اکسیم 
اورشکین« وزیر توسعه اقتصادی روسیه گفت: انتظار 
می رود گردشگران خارجی طی برگزاری بازی های 
جام جهانی روسیه بیش از 100 میلیارد روبل معادل 

تقریبا 1.6 میلیارد دالر خرج کنند. 
شتاب ریل توسعه روسیه باموتورجام جهانی

پیش از این نیز بانــک مرکزی روســیه در ایمیلی 
به رویترز اعالم کــرد که مخارج آماده ســازی این 
تورنمنت، پیش از این هم بــه حمایت از اقتصاد این 
کشور کمک کرده است. اقتصاد روسیه پس از دو سال 

رشد منفی، در سال گذشته رشد مثبت را تجربه کرد. 
طبق اعالم بانک مرکزی روسیه، با در نظر گرفتن سه 
ماهه دوم و سوم سال 2018، تاثیر مثبت کوتاه مدت 
این مسئله روی اقتصاد روسیه، رشد اشتغال و افزایش 
تقاضای تولیدات مصرفی و خدمات است. این در حالی 
است که پوتین برای انجام اصالحات اجتماعی خود و 
رسیدن به برنامه های چشم انداز 2020 در این کشور 
نیاز به سرمایه گذاری و ایجاد تحرک در زیر ساخت های 
روسیه دارد؛ موضوعی که در سال های اخیر به واسطه 
بحران در اوکراین و تحمیل حضور نظامی این کشور 

در سوریه با رکود مواجه شده بود.
جام جهانی؛ راهی برای دور زدن تحریم ها 

علیه روسیه
روس هــا در یک دهــه گذشــته، روابط پــر فراز و 
 نشــیبی را با آمریــکا و اتحادیه اروپا پشــت ســر
 گذاشته اند. این کشور بر ســر اوکراین و برخی دیگر 
 از مناقشــات امنیتی مانند انتقال انرژی به اروپا مورد 
تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا قرار گرفته اســت. 
هر چند کشــورهای اروپایی نمی توانند این کشور را 
به طور کامل از صحنه اقتصادی و سیاسی اروپا کنار 
بگذارند، اما تحریم های ذکر شده تنگناهای زیادی به 
خصوص در زمینه بانکی و سرمایه گذاری برای روسیه 
ایجاد کرد است. این کشور امید دارد در سایه برگزاری 
جام جهانی فوتبال، بتواند فضای فعالیت اقتصادی را 
عالوه بر اروپا با برخی دیگر از شرکای مهم تجاری مانند 
عربستان و چین نیز فراهم سازد. در همین رابطه وزیر 
اقتصاد روسیه اورشکین می گوید: مطمئن هستم که 
تحریم های ضدروسی روی اقتصاد جام جهانی تاثیر 
نخواهد گذاشــت. مطالبه برای یک رویداد ورزشــی 
رقابتی جهانی مانند جام جهانی همیشه در سطح باالیی 
است. روسیه انتظار دارد در غالب جام جهانی میزبان 
بخش مهمی از سران کشورهای حاضر در جام جهانی 
باشد. بر اساس خبرهای منتشر شده محمد بن سلمان 
ولیعهد عربستان برای دیدار افتتاحیه به این کشور سفر 
خواهد کرد. رسانه ها پیش بینی کرده اند در حاشیه 
این دیدار رایزنی های روســیه برای احتمال کاهش 
قیمت نفت با عربستان رسمی شــود و این دیدار در 

آینده موجب تثبیت قیمت های جهانی نفت شود.

جام جهانی یار کمکی روس ها برای خیز دوباره قدرت
حاشیه سود میلیاردی روسیه از جام جهانی؛

در چهارماهه اول سال میالدی، فوالد مبارکه با تولید دو میلیون و 2۷6 هزار تن، فوالد هرمزگان با تولید 505 هزار 
تن و مجتمع فوالد سبا با تولید 388 هزار تن، به ترتیب رشد 12 و 6 و ۷0 درصدی را به ثبت رساندند.در مدت مذکور، 
ایران هشت میلیون و 12۷ هزار تن فوالد خام تولید کرد که در مقایسه با تولید سال گذشته )6 میلیون و 369 هزار 
تن( 2۷٫6 درصد رشد نشان می دهد. این گزارش حاکی است تولید فوالد خام ایران در آوریل 2018 با رشد 12٫4 
درصدی به یک میلیون و 950 هزار تن رسید. این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون 
و ۷35 هزار تن بود. تولید 64 کشور فوالدســاز جهان نیز در چهارماهه نخست سال جاری میالدی 5۷5 میلیون و 

155 هزار تن ثبت شد که حاکی از رشد 4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

رشد ۲۷ درصدی 
تولید فوالد خام ایران

فوالد مبارکه در صدر تولید 
فوالد ایران قرارگرفت؛ خبر

 

اســتاندار اصفهان در نشســت مجمع نمایندگان اســتان، با تشــکر از همکاری کشــاورزان در مدیریت 
بحران آب گفت: کســری آب شــرب در برخی مواقــع در اصفهان به دلیل برداشــت افزون بر ســهمیه 
 بخش باغداری در مســیر پشــت ســد تا تصفیه خانه اســت. »محســن مهرعلیزاده« با اشــاره به اینکه
 بارندگی ها در اردیبهشــت ماه زیادتر از پیش بینی بود، افزود: همچنان نســبت به پارسال 50درصد آب 
 کم داریم. وی گفت: تــداوم بارندگــی و خنکی هوا نیز موجب صرفه جویی در مصرف آب شــده اســت.
 استاندار با بیان اینکه بر اساس برنامه مشخص شده، برق پمپ های برداشــت آب در مسیر رودخانه برای 
باغ ها در اســتان به نوبت قطع می شود تا برداشــت آب بر اساس برنامه مشخص شــده انجام شود، افزود: 
این آب تنها برای حفظ باغ های اســتان برداشــت می شــود.مهرعلیزاده گفت: ساخت ســد تونل سوم از 
1۷فرودین آغاز شــده و 200کارگر با 1۷دستگاه ماشین آالت در این طرح مشــغول فعالیت هستند. وی 
ادامه داد: دراین طرح دو هزار و ۷00میلیارد تومان ســرمایه گذاری در مجمــوع برای 6۷هزارنفر در مدت 
سه سال اشــتغال ایجاد می شود.استاندار با اشــاره به اجرای دو طرح جمع آوری پساب های شهری از سه 
تصفیه خانه شمال، غرب و جنوب گفت: با انجام این طرح تا سال آینده ۷0تا80 میلیون لیتر پساب تصفیه 
 شده به عنوان حقابه کشــاورزان و تاالب گاو خونی اســتحصال و در زاینده رود شــرق اصفهان آب جاری 

می شود.

استاندار اصفهان مطرح کرد:

اصفهانی ها کمترین مصرف کننده آب در کشور هستند

روسیه انتظار دارد در غالب 
جام جهانی، میزبان بخش 

مهمی از سران کشورهای 
حاضر در جام جهانی باشد

رییس کمیسیون امور اقتصادی، گردشکری و حقوقی شورای اسالمی اصفهان خبرداد:
فقط ۲۰درصد خودرو ها عوارض می دهند

رییس کمیســیون امور اقتصادی، گردشکری و حقوقی شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: 650هزار 
خودرو در شهر اصفهان رفت و آمد می کنند که حدود 
500هزار عــدد از ایــن خودروها مشــمول پرداخت 
 عوارض می شــوند؛ یعنی فقط 20 درصــد خودرو ها 
عــوارض مــی دهنــد. »نصیر ملــت« گفــت: رفتار 
غیرقانونــی شــهرداری های اطــراف شــهر اصفهان 
عوامل انگیزشــی برای دارندگان خودروهای اصفهان 
ایجاد کــرده تا عوارض خــود را به این شــهرداری ها 
پرداخت کننــد. وی  افــزود: در بــازه زمانــی پایان 
ســال95 و اوایل ســال96 شــهرداری طرحی را اجرا 
کرد که مورد اســتقبال قرار گرفت امــا ادامه دار نبود.

وی با بیان اینکــه باید همه شــهروندان به اجرای برنامه های تشــویقی شــهرداری در حوزه پرداخت 
 عوارض اطالع داشته باشند، خواســتار واگذاری مهلت بیشــتر به شــهروندان برای پرداخت عوارض 

خودرو شد. 

در اصفهان برگزار می شود؛

نمایشگاه جهیزیه، ملزومات و تسهیالت ازدواج
ســومین نمایشــگاه جهیزیه، ملزومات و تســهیالت ازدواج، از 20 خردادماه در اصفهان برپا می شود و پل 
شهرســتان را به مرکزی برای مراجعه جوانان و زوج های 
جوان تبدیــل خواهد کرد. این نمایشــگاه که در فضایی 
بالغ بر 9200 متر مربع برپا خواهد شــد، خدمات فعاالن 
عرصه های مختلف شامل جهیزیه عروس، آتلیه و خدمات 
عکاســی و فیلم بــرداری، گل آرایی و تزئینات مراســم، 
ســالن های زیبایی  و مزون های لباس عروس، موسسات 
تشریفاتی و باغ تاالرها، شرکت های ارائه دهنده خدمات و 
مراکز فرهنگی و هنری را به نمایش می گذارد. این دوره از 
نمایشگاه نسبت به دوره قبل تفاوت های ویژه ای پیدا کرده 
به طوری که گام های جدیدی برای جلب توجه و رضایت 
بازدیدکنندگان از نمایشگاه برداشته شــده است.در کنار برگزاری سومین نمایشــگاه جهیزیه، ملزومات و 
 تسهیالت ازدواج، برنامه های جانبی ویژه ای نیز پیش بینی شده که توسط برخی از مشارکت کنندگان به اجرا در

می آید.

Studio Plug استودیو پالک

  صدابرداری دالبی، پخش سراسری آهنگ    آهنگسازی، تنظیم، میکس، مسترینگ  

محیطی گرم و دلنشین در غالب فضای اداری

آموزش گیتار، آموزش آهنگسازی و تنظیم، فراگیری تئوری موسیقی، سلفژ و صداسازی

مشاوره جهت خرید تجهیزات استودیویی )نمایندگی »داور ملودی« در اصفهان(

 طراحی پلن جهت خوانندگی و کسب شهرت کشوری )برندینگ(

   همکاری با ارگان های خصوصی جهت تولید تیزر تبلیغاتی)  موشن گرافیک( ...  

 تلفن: 3۶2۶09۱8-03۱  آدرس: اصفهان خیابان ارتش جنب پل هوایی مقابل حسین آباد مجتمع نوید واحد 7

ایام کاری: 
همه روز بجز روزهای 
تعطیل ساعت ۱2 الی 20
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مدیر دارالقرآن بسیج استان خبر داد:
برگزاری 60 کارگاه و کرسی 

تالوت با برند کشوری در اصفهان 
مدیر دارالقرآن بسیج استان اصفهان گفت:امسال 
حدود 60 کارگاه و کرسی تالوت با برند کشوری 
و با حضور قاریان بین المللی و کشــوری و حدود 
200 کرســی تالوت قرآن کریم با بهره گیری از 

قاریان استانی برگزار می شود.
عظیم هاشــم زاده با اشــاره به برگزاری بیش از 
500 محفل انــس با قرآن کریم اظهار داشــت: 
این محافل توسط پایگاه ها و حوزه های مقاومت 
بسیج در سراسر استان اصفهان در ایام ماه مبارک 
رمضان برگزار می شــود که تعداد دقیق محافل 
قرآنی برگزار شده پس از پایان ماه مبارک رمضان 
اعالم خواهد شــد.وی گفت: برگزاری کرســی 
تالوت به صورت هدفمند است و مردم همزمان با 
استماع تالوت قرآن کریم، از کارگاه آموزشی بهره 
می برند؛ همچنین در کارگاه های تخصص تالوت 
قرآن، آموزش صوت و لحن و استعدادیابی انجام 
می شود. هاشم زاده با اشــاره به استمرار اجرای 
طرح تربیت مربی قرآن کریم با عنوان »اســوه 
حســنه« مبنی بر آموزش قــرآن کریم به روش 
پیامبر اکرم)ص( بیان کرد: در 18 ماه اخیر، 38 
دوره 16 ساعته اسوه حسنه، در رده های مختلف 
بسیج اســتان اصفهان برگزار شــده که در سال 
جدید، تا کنون 4 دوره آموزشــی در شــهرهای 
ابوزید آبــاِد آران و بیدگل، تیران، حســن آباد 
جرقویه و ورزنه برگزار شده است و در آن حدود 

350 نفر از اساتید قرآن، آموزش دیده اند.

اجرای تواشیح نوجوانان 
قرآنی اصفهان در ترکیه

10نفر از نخبگان قرآنی موسسه فرهنگی قرآن و 
عترت »بینه« در قالب گروه تواشیح و همخوانی 

قرآن کریم به کشور ترکیه اعزام شدند.
مدیرعامل موسســه فرهنگی قرآن و عترت بینه 
اصفهان گفت: این قاریان نوجــوان با حضور در 
مراکز و محافل قرآنی و همایــش ها و آیین که 
به مناســبت ماه مبارک رمضان و شــب های پر 
فضیلت قدر در این کشور برگزار می شود عالوه 
بر تالوت های فردی و جمعی، برنامه هایی نیز با 
موضوع رمضان و قرآن به زبان های مختلف عربی 
و ترکی اجرا می کنند.موسسه قرآنی بینه اصفهان 
سال گذشته نیز 25نفر از قاریان ممتاز خود را در 
قالب دو گروه تواشیح و همخوانی و قاریان فردی 
به کشورهای گرجســتان، لبنان و سوریه اعزام 

کرده بود.

برگزاری دوره »آموزش فن بیان 
و مجری گری« در موسسه طوبی

موسسه فرهنگی قرآن و عترت طوبی در اصفهان 
برای ششــمین بــار، دوره  آموزش فــن بیان و 
مجری گری را ویــژه کودک و نوجــوان برگزار 
می کند.در این دوره آموزشــی مطابق دوره  های 
گذشــته، آموزش فن بیان و مجری گری با متد 
روان شناســی به صورت تخصصی، فن و هنری 
مناسب با همه لحظه های زندگی توسط مربیان 
مجرب با اعطای گواهینامه برپا می شــود.یادآور 
می شــود، عالقه مندان برای ثبت نام می توانند 
از 10 خردادماه تا 10 تیر ماه از ساعت 16 تا 1۹ 
با شماره 03132665622 تماس حاصل کرده 
و یا به نشــانی خیابان بزرگمهر، چهارراه هشت 
بهشــت، نبش هشت بهشــت غربی پالک 110 

مراجعه کنند.

 پخش زنده جزءخوانی قرآن
 از ۴ امامزاده اصفهان 

مدیرکل اوقات و امور خیریه اســتان اصفهان از 
پخش زنده جزءخوانی قرآن از 4 امامزاده اصفهان 

در شبکه های مختلف سیما خبر داد.
حجت االسالم رضا صادقی با اشــاره به اقدامات 
انجام شده توســط اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان در ماه رمضان اظهار داشت: در 
بیشــتر امامزادگان در اســتان اصفهان مراسم 
جزءخوانی قــرآن در ایام ماه مبــارک رمضان 
برگزار می شود.وی افزود: جزءخوانی روزانه قرآن 
کریم از 4 امامزاده استان در شبکه های مختلف 
سیما از جمله شبکه های استانی، نمایش، قرآن 
و تهران پخش می شــود. صادقی گفت: امامزاده 
هالل بن علی)ع(، امامزاده ابراهیم)ع( دولت آباد 
و امامزادگان واقع در مشهد اردهال و راوند کاشان 
از جمله امامزادگانی هستند که مراسم جزءخوانی 
قرآن در ایــام ماه مبارک رمضان از شــبکه های 

مختلف سیما از آنجا پخش می شود.

کافه فرهنگ

اجرای تواشیح نوجوانان قرآنی اصفهان در ترکیه

پیشنهاد سردبیر:

 اخبار قرآنی

موفقیت بین المللی خانه کاریکاتور؛
آثار کاریکاتوریست های 
جوان اصفهانی در پرتغال

مدیر خانــه کاریکاتــور اصفهان گفــت: آثار 
کاریکاتــور هفت هنرمند جــوان اصفهانی به 
گالری سیزدهمین جشــنواره جهانی کارتون 

ورلدپرس پرتغال راه یافت.
پیام پورفالح افزود: در این جشنوار بین المللی 
که در بخش های کاریکاتور،کارتون مطبوعاتی 
وجوک برگزار شــد، هفت کاریکاتوریســت 
جوان اصفهانی موفق به راه یابی در گالری این 
رویداد جهانی شدند. وی موضوع این جشنواره 
جهانی را بهترین کارتون و کارتون چاپ شده 
در نشریات از ســال2016 بیان کرد و افزود: 
پس از داوری عالوه بر اثر خود، آثار کاریکاتور 
جمال الدین اعتباریان،حامد بذرافکن، منصوره 
دهقانی، وحید شریفی،مطهره ناسخیان ومهناز 
یزدانی به گالری این جشنواره جهانی راه یافت.

آثار این هنرمندان برای داوری بهمن ماه سال 
گذشته به سیزدهمین جشنواره جهانی کارتون 

ورلدپرس پرتغال ارسال شده بود.

منتخب اشیای موزه ملی 
ایران به هلند منتقل شد

مدیر موزه ملی ایران گفت: اشــیای باستانی 
منتخب ایرانی که قرار است از هفته آینده در 
نمایشــگاه درنتز )Drents( هلند به نمایش 

درآید، به این موزه منتقل شده است.
»جبرییل نوکنده« اظهار کرد: طبق تفاهم نامه 
 )Drents( بین موزه ملی ایــران و موزه درنتز
نمایشــگاهی با عنوان »ایران: مهد تمدن« در 
موزه درنتز، شهر آسن )Assen( هلند در 26 

خردادماه گشایش خواهد یافت.
وی افزود: آثار منتخب نمایشــگاه طبق برنامه 
با تمهیدات ویــژه امنیتی در هر دو کشــور، 
به موزه درنتز منتقل شده اســت.طبق گفته 
نوکنده، برای این نمایشــگاه تعداد 1۹6 اثر از 
بیش از هفتاد مکان باســتانی مربوط به دوره 
پارینه ســنگی قدیم تا دوره صفــوی از موزه 
ملی ایران انتخاب شده اســت.وی ادامه داد: 
کارشناسان دو موزه تالش کردند مجموعه ای 
مناسب و متنوع از دوره های مختلف و در خور 
شــأن فرهنگ و تمدن ایــران انتخاب کنند و 
قدیمی ترین اثر این نمایشگاه مربوط به »غار 
دربند رشی« در گیالن با قدمت بیش از 200 

هزار سال است.
این نمایشگاه از 27 خرداد تا 27 آبان ماه امسال 

در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دارد.

 روشنایی آب 
در نقاشی های روی دیوار

 نمایشگاهی از آثار نقاشی »علی اکبر نیکان پور« 
با عنوان »روشــنایی آب« در گالری متن برپا 
شده است؛ نمایشگاهی با بهره مندی از تجسم 
روشــنایی که با نــگاه خاص ایــن هنرمند به 
موضوع آب، خاک، هوا و دیگر عناصر زیســتی 

محیطی ارائه شده است.
علی اکبر نیکان پور اظهار کرد: من بر اســاس 
زبان تجسمی و بصری ســخن می گویم و نام 
»روشنایی آب« برگرفته از انعکاس های موجود 
در آب است و به شــکل خاصی است که ما به 
آن روشــنایی رنگ ها می گوییم؛ در واقع آب، 
بازی هایی دارد و رنگ آن »آبی« نیســت بلکه 
سبز است، آبی زنگاری است، آبی پروس است، 
آبی نیلی اســت و می توان گفت که رنگ آب 

مجموعه ای از رنگ هاست. 
این نمایشــگاه تعداد 30 نقاشــی با استفاده 
از تکنیــک اکریلیــک خلق شــده و عالوه بر 
توجه به موضوع انعکاس آب بــرای خلق این 
آثار، تجســمی از هنرهای محیط زیســتی را 
نشــان می دهد.عالقه مندان بــرای بازدید از 
نمایشگاه نقاشی »روشــنایی آب« می توانند 
تــا 24 خردادمــاه صبح ها ســاعت 10 تا 13 
و بعد از ظهرها ســاعت 17 تــا 20 به گالری 
 متن، واقــع در خیابان آبشــار اول، پالک 25 

مراجعه کنند.

کتاب »شیوه نوازندگی بندیر« 
منتشر می شود

کتاب»شیوه نوازندگی بندیر« نوشته »زکریا 
یوسفی« اولین اثر تالیفی درباره »ساز بندیر« 
توسط نشــر نای و نی منتشر می شود.یوسفی 
در این باره گفت: شیوه نوازندگی بندیر، اولین 
کتاب برای ساز بندیر در ایران است که یک ساز 
کوبه ای چند فرهنگی است و در فرهنگ های 
مختلف نام های متفاوتــی دارد.وی ادامه داد: 
این کتاب در تیــراژ 2000 نســخه وارد بازار 
خواهد شد. »شیوه نوازندگی بندیر« با توجه به 
توضیحات مقدمه و پیش گفتار برای نوازندگان 

مرجع مناسبی خواهد بود .

مدرس دانشگاه اصفهان گفت: هنرمندان بزرگ 
اروپا مانند »میکل آنژ« یــا »لئوناردو داوینچی« 
شاهکارهای بزرگ خودشان را در مکان هایی مانند 
کلیسا پیاده کرده اند که ما هم با الگوگیری از آنان 
باید سعی کنیم زمینه هنری خودمان را گسترش 
داده و وظیفه خودمان را به دین مان انجام دهیم.

میثم نیلی، هنرمند نگارگــردر خصوص جایگاه 
نگارگری خاطرنشــان کرد: نگارگــری، هنری با 
اصالت و نوعی نقاشــی عرفانی است که ریشه در 
هنرهای ســنتی ما دارد و به همین دلیل نقاشی 
ایرانی حتی در هنر اروپا نیز مورد احترام اســت 
به خصوص اینکــه این هنر قدمتی 800 ســاله 
دارد.نیلی گفت: متاسفانه مسئولین ما کم کم در 
حال فراموش کردن هنرهای ایرانی مانند نقاشی 
عرفانی و ریشــه ای هســتند و به نقاشی نوین و 
پست مدرن روی آورده اند.وی افزود: اگر بتوانیم 
تصاویرمان را در نســخ کتبی و کتاب هایی نظیر 
عطار نیشــابوری، خواجه عبدا... انصاری و دیگر 
کتاب های عرفانی نقاشــی کنیم، افراد می توانند 

از دیدگاه تجســمی از این هنر تاثیر بپذیرند. این 
نگارگر و نقاش با اشــاره به اینکه هنرمندان ما از 
نظر موقعیت مالی در درجه هــای پایین و از نظر 
محبوبیت در درجه های اول هستند، خاطرنشان 
کرد: ایــن وضعیت می توانــد در جایگاه هنر هم 
موثر باشــد؛چراکه که در این شرایط هنر اگرچه 
تا حدودی تاثیرگذاری خود را حفظ می کند؛ اما 
مورد حمایت قرار نمی گیرد و از بین خواهد رفت.

مدرس دانشگاه اصفهان:

هنرمندان وظیفه خود را نسبت به دین انجام دهند
رییس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان گفت: 
آنچه امروزمیراث چند هزار ساله را به یغما می برد، 
نه تحریم هــای اقتصادی و نه شــرایط بین المللی 
است، متاســفانه تهدید جدی، عدم تصمیم گیری 
های به موقع و اســتفاده از فرصت هــا و گاهی اخذ 
تصمیمات اشتباه و موازی کاری های غیر ضروری 
اســت. تصمیم گیری هایی که عموما به علت عدم 
بهره گیری از افراد متخصص و اهل فن و اســتخوان 
خرد کرده های صنایع دســتی اســت و باید گفت 
اصفهان، تشــنه توجه مســئولین در حوزه صنایع 

دستی است .
شیردل بیان کرد: عدم نظارت های کارشناسانه بر 
فعالیت های هنری در عرصه تولید و بازار، باعث  شده 
اســت تا زمینه ای برای ورود افراد سودجو که هیچ 
دغدغه و ســابقه هنری ندارند، به این عرصه فراهم 
شود تا جایی که با جایگزین کردن تکنولوژی های 
روز، بعضی از رسته ها را تا مرز انقراض پیش برده اند.
وی گفــت: خوشــبختانه معاون ســازمان میراث 
فرهنگی کشــور وعده هایــی در خصوص پیگیری 

برنامه تجاری ســازی صنایع دســتی داده اند که 
امیدواریم این موضوع دنبال و با جدیت پیش رود.

شــیردل افزود: قوانین مربوط به صنایع دستی باید 
مورد بازنگری قــرار گیرند و در مــواردی اصالح و 
بازنویسی شوند. همچنین باید شــورای ارزشیابی 
هنرمندان به طور مستقل، تحت نظر سازمان میراث 
فرهنگی عمل کند تا تمام مالحظات هنری در نظر 

گرفته شود.

رییس اتحادیه صنایع دستی استان:

اصفهان، تشنه توجه مسئولین در حوزه صنایع دستی است

یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: صدا و سیما در مسائل حساس توانسته نقش خود را به خوبی 
ایفا کند؛ اما برنامه هایش باید مفرح تر باشد. ابوالفضل ابوترابی  با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی 
از دانشجویان و انتقادی که نسبت به مدیریت فعلی و سابق سازمان صدا و سیما مطرح کردند، اظهار داشت:چون 
سازمان صدا و سیما باید همه ذائقه ها را تامین کند، مدیریت آن کار سختی است و هر کسی یک سازی می زند و یک 
انتظاری از صدا و سیما دارد.وی با تاکید بر اینکه در مجموع مدیریت صدا و سیما در کشور از مدیریت های سخت 
محسوب می شود، تصریح کرد: از آنجا که مسائل صدا و سیما با علوم انسانی مرتبط است سختی کار هم بیشتر است.

برنامه های صدا و سیما 
باید مفرح تر باشد

نماینده مردم نجف آباد:

گاه
ید
د

صنایع دستینگارگری

به اطراف که نگاه می انــدازم، انواع جعبه، 
صندوقچه ، قلمدان، جادستمالی، سرمه دان، 
و قاب آینه در ابعاد و اشکال و نقوش مختلف 
به چشم می خورد.دنیایی پر از نقش و نگار که 
با دستان هنرمندان اصفهانی، جلوه ای شاهانه 

به خود گرفته است.
گل و بوته و پرنده های افســانه ای نقش بســته بر 
جعبه هایی که حکایت از یک اصالت چندین هزار 
ســاله دارد و روح را مصفا می کند و چشم را لذت 

می بخشد.
چه زیباســت وقتی که یک مشــت مقوا و روزنامه 
باطلــه تبدیل می شــوند به یــک اثر فاخــر و در 

نمایشگاهی کوچک به بلندای آفتاب می درخشد.
وقتی که نام »پاپیه ماشه« را می شنویم ، اصطالحی 
فرانسوی در اذهان شکل می گیرد. واژه ای که  اساسا 
به معنای مچاله و فشردن کاغذ است؛ اما اگر کمی 
شمه هنری داشته باشیم و سری به نمایشگاه های 
هنری زده باشــیم، این واژه مفهومی تر می شــود 
و هنری از یاد رفته در عمق تاریخ ایــران را به یاد 
می آورد. کاغذهای فشرده شده ای که سطح آنها به 
وســیله مینیاتور تزئین و با الک مخصوص پوشش 

یافته است.
قلمدان سازی از هنرهایی است که با هنر و فرهنگ 
ایران رابطه و پیوند دیرینه دارد و در هنر فراموش 
شــده پاپیه ماشــه، در جایگاهی تثبیت شده قرار 
گرفته؛ چرا که گرانمایه ترین میراث های نقاشی و 
مینیاتور تذهیب و منبت کاری هنرمندان قدیمی 
ما بر جعبه های قلمدان نقش بسته است و از طرفی 
قلمدان در گذشــته ای نه چنــدان دور مهم ترین 

وسیله کتابت بود.
»شرمین سارنج« ازاســتاد کاران هنرمند و فعال 
در هنر پاپیه ماشه استان اصفهان است که تاکنون 
موفق به کسب 6 نشان ملی کیفیت و اجرای طرح 

های پاپیه ماشه در کشور شده است .
وقتی به دستان هنرمندش می نگرم که به چه سان، 

مقواهای خیــس خورده 
را فشــرده می کنــد تا با 
روح بخشی به آن، شکل 
و فرمی از هنر بســازد، به 
وجد می آیــم. در حالی 
که مشغول کار است، می 
گوید: قلمدان های دوره 
صفوی از جمله اصیل ترین 

آثار هنری هستند که در اشکال گوناگون قالب گیری 
می شدند  و بعد روی آن نقاشی مینیاتور و به ندرت 
تذهیب به کار می رفت که البته هنر پاپیه ماشه در 
موارد دیگری همچون قاب آینــه و جلد کتاب نیز 

استفاده می شده است.
به عقیده شرمین ســارنج؛ این کار نسبت به دیگر 

هنرها دشوارتر است و چندین مرحله کار می برد. 
این هنرمند می گوید: وقتی برای اولین بار کارهایم 
را در نمایشگاهی به نمایش گذاشتم از آن استقبال 
بسیاری شد و من برای ادامه  کار تشویق شدم؛ چرا 
که با خالقیت و نوآوری در احیای این هنر قدیمی، 

عالیق و سالیق  مردم را مورد نظر قرار داده ام.

او مــی گویــد:» باید در 
هنرهــای قدیمی ضمن 
اینکــه احیــا صــورت 
می گیــرد، نــوآوری هم 
انجام شود تا هنردوستان 
بتوانند با کاربردی شدن 
این محصــوالت، اقدام به 

خرید کنند«.
حاال وقت آن رســیده تا کاغذهــای باطله ای که 
ساعت هاست با چسب ورز می دهد و به شکل خمیر 
در آمده را در قالب بریزد تا خشک و فرم مورد نظر 
را به خود بگیرد.سارنج می گوید: خشک شدن این 
وســایل، روند طوالنی دارد و اگر کنار کوره یا جای 
گرمی باشد حداقل دو روزه خشک می شود و اگر در 
هوای آزاد قرار بگیرد حدود پنج روز تا خشک شدن 

زمان می برد.
وی از اســتقبال خــوب گردشــگران خارجی از 
کارهایش که با طرح های ســنتی خورشــید خانم 
و بوته جقه نقاشــی شــده می گوید و فکر می کند 
که اگر مســئولین با ایجاد پایگاه هایی در بیرون از 

کشور، به این موضوع بها دهند، در فروش تولیدات 
صنایع دستی و به خصوص این هنر فراموش شده، 

به مرحله ای عظیم دست می یابیم.
سارنج می گوید: این هنر در اصفهان کاربردی شده 
و همین باعث شده تا بازار خود را کماکان پیدا کند 
به همین منظور با طراحی و ساخت قاب تلفن همراه 
با استفاده از هنر پاپیه ماشــه برای نخستین بار در 
اصفهان و ساخت دیگر لوازم و مایحتاج مردم، اوضاع 

بهتر شده است.
وی افزود: من در این راستا موفق به کسب 6 نشان 
ملی کیفیت و اجــرای طرح های پاپیه ماشــه در 
کشورشده ام که امیدوارم این روند بیش از پیش با 

موفقیت طی شود.
مسلما برپایی نمایشــگاه هایی در راستای توسعه 
و ترویج رشــته ها و هنرهای فراموش شده، فراهم 
آوردن زمینه های رشد و اعتالی هنر الکی روغنی، 
گل مرغی و پاپیه ماشــه و افزایش آشنایی مردم با 
آثار هنری و اشاعه مفاهیم و ارزش های فرهنگی و 
هنری می تواند کمک شایانی در این حوزه باشد که 

بازهم دست یاری مسئولین را  می طلبد.

»پاپیه ماشه« جانی دوباره می گیرد
 هنر کاغذ و مقوا با قدمت 400 سال؛

مدیر موزه اســباب  بازی و عروسک کاشــان گفت: بخش دولتی در 
مواردی همچون مرمت موزه عروســک کمک کرده و در سال گذشته 
نیز 10 عروسک در پژوهشکده سازمان میراث فرهنگی مرمت شد؛ اما 

نیاز به حمایت بیشتری است.
امیر سهرابی با بیان اینکه طرح پژوهشی خود درباره عروسک و اسباب 
 بازی های کودکان و بزرگساالن مناطق مختلف ایران را از سال 1387 
آغاز کرده، اظهار کرد: در این طرح بیش از 120 عروســک  از سراسر 
ایران و برخی کشورهای خارجی را جمع آوری کرده  و در یک افق پنج 

ساله آغاز به کار مرکز اسناد موزه تعریف شده است.
وی افزود: قدیمی ترین عروسک مربوط به خیمه شب بازی با قدمت 
150 سال پیش است؛ اما عروســک های محلی ایران، نمونه هایی از 
عروسک ها و اســباب بازی های ملل دیگر از حدود 100 سال پیش 
تاکنون در این موزه به نمایش گذاشته شده است.وی با بیان اینکه موزه 
عروسک کاشان، موزه ای مردمی است و مدیریت این موزه زیاد سخت 
اســت چرا که باید درآمدزایی کند، تصریح کرد: این بحرانی است که 
به ســختی در برابر آن مقاومت کردیم و با راه اندازی طبقه دوم خانه 

به عنوان اقامتگاه بوم گردی یا فروش عروسک، بخشی از هزینه ها را 
تامین کرده ایم.وی در مورد حمایــت دولت تاکید کرد: بخش دولتی 
در مواردی همچون مرمت موزه کمک کرده و ســال گذشته نیز 10 
عروسک در پژوهشکده سازمان میراث فرهنگی مرمت شد؛ اما نیاز به 
حمایت بیشتری است .سهرابی در مورد عروسک های منطقه فرهنگی 
کاشان، افزود: نمایش های عروسکی در جشن و عروسی های مناطق 
قمصر و نوش آباد شناسایی شده اســت؛ اما در مورد عروسک خاص 

کاشان هنوز به نتیجه ای نرسیده ام.

مدیر موزه اسباب  بازی و عروسک کاشان:
موزه عروسک کاشان نیازمند حمایت است 

زهرا هادیان

گرانمایه ترین میراث های نقاشی 
و مینیاتور تذهیب و منبت کاری 

هنرمندان قدیمی ما بر جعبه های 
قلمدان نقش بسته است
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فضای مجازیپیشنهاد سردبیر:

در شبکه های اجتماعی؛ 
هوش مصنوعی، کاربران 
بی ادب را شناسایی می کند

به تازگی الگوریتم »هوش مصنوعی« ساخته 
شده که پست ها و اظهارنظرهای توهین آمیز را 
در شبکه های اجتماعی ردیابی و به جای آنها 

جایگزین های مودبانه تری پیشنهاد می کند. 
محققان آی. بــی. ام الگوریتمــی ابداع کرده 
اند که در اینترنت کاربــران بی ادب را ردیابی 
می کند. ایــن الگوریتم به جــای آنکه کامنت 
های حاوی ناسزا و خشن را پاک کند، به جای 
آنها کلمــات مودبانه تری پیشــنهاد می کند. 
محققان حدود ۱۰ میلیون پســت از شــبکه 
اجتماعی توئیتر و ردیت را جمع آوری و به دو 
دســته توهین آمیز و غیر توهین آمیز تقسیم 
کردند.آنها به جای جایگزین کردن پســت ها 
و کامنت هــای توهین آمیز، کلمــات بهتری 
پیشنهاد می کنند تا به این ترتیب  شرکت ها 
و سیاستمداران نتوانند از این ابزار سوءاستفاده 
کنند. درنهایت استفاده از این الگوریتم، کاهش 
ســخنان توهین آمیز در پلتفرم های اجتماعی 
محبوب مانند توئیتر، فیس بوک، ردیت و غیره 
را به دنبال دارد.ایــن الگوریتم فعالیت خود را 
با تحلیل معنای یک جمله و بررســی آن برای 
کلمات توهین آمیز آغاز می کند. پس از تایید 
توهین آمیــز بودن آن، الگوریتــم اصطالح یا 
جمالتی غیرتوهین آمیز پیشنهاد می کند. این 
الگوریتم در تمام آزمایش ها توانست جمالتی 

غیر توهین آمیز بسازد.

یاهو مسنجر بعد از ۲۰ سال به 
کار خود خاتمه می دهد

یاهــو مســنجر کــه یکــی از قدیمی ترین 
سرویس های پیام رسان تاریخ به شمار می رود 

در ۲۶ تیرماه به کار خود پایــان خواهد داد و 
کاربران تنها تا آن زمان خواهند توانست از این 

سرویس قدیمی استفاده کنند. 
دلیل تصمیم گیری یاهو برای از کار انداختن 
ســرویس ارتباطی  قدیمی اش، برای بسیاری 
از کارشناســان مبهم و ســوال برانگیز است 
اما حداقل این کمپانی ســعی کرده با انتشار 
بیانیه ای کوتــاه، علت این تصمیــم گیری را 
مشــخص کند. چندی پیش یاهو در اقدامی 
غافل گیرکننــده ازپیام رســانی تحت عنوان 
Squirrel )بــه معنای ســنجاب( رونمایی 
کرد و به نظر می رسد از کار انداختن سرویس 
یاهومســنجر اقدامی بــرای انتقــال کاربران 

سرویس قدیمی به پیام رسان جدید باشد.

قابلیت استریم بازی ویدئویی 
به فیس بوک اضافه شد

فیس بــوک تصمیم گرفته اســت برای جذب 
گیمرها، قابلیت اســتریم بازی های ویدئویی 

را به پلتفرم خود اضافه کرده و بــه آنها اجازه 
به اشــتراک گذاری گیم پلی بازی ها را بدهد.

قابلیت استریم بازی های ویدئویی که به تازگی 
به فیس بوک اضافه شــده، از Esports برای 

فعالیت خود کمک می گیرد. 
این مجموعه در ســال ۲۰۱۶ با ارزشی معادل 
45۰ میلیون دالر همراه بود و رقم یاد شده به 
طرز چشمگیری در حال افزایش است و پیش 
بینی می شود سال آینده، به یک میلیارد دالر 
برســد. فیس بوک همچنین برنامــه ای به نام 
Level Up را طراحی کــرده و به افرادی که 
به تازگی به سمت استریم بازی های ویدئویی 
روی آورده اند، کمک می کنــد تا از راه جذب 

مشترک، اقدام به کسب درآمد کنند.

دنیای خودرو

پورشه در هفتادمین سالگردش 
عالقه مندان را شوکه کرد!

شرکت خودروسازی پورشه در هفتادمین سالگرد 
تاسیس خود، با انتشار خبر تولید مدلی به روزشده 
از یکی از محصوالت قدیمی خود، عالقه مندان را 
شوکه کرد.این مدل مفهومی که ۹۱۱ اسپیداستر 
نام دارد، دارای سقف متحرک سبک و ساده است.

صندلی های این خودرو هم از جنس فیبر کربنی 
هستند.شــاید مهم ترین ویژگی خودروی ۹۱۱ 
اسپیداستر جدید، نصب یک موتور قدرتمند 5۰۰ 
اسب بخاری روی آن باشد که دور موتور آن در هر 
دقیقه به ۹۰۰۰ واحد می رســد. سیستم انتقال 
سرعت ۶ حالته، سیستم تعلیق مشابه با خودروی 
۹۱۱ جی. تی ۳ و چرخ های ۲۱ اینچی، از جمله 
دیگر ویژگی های اتومبیل یادشــده است. هنوز 
برنامه های پورشــه برای تولید انبوه این خودرو 
مشــخص نیســت. آخرین مدل از پورشه های 
اسپیداستر در سال ۲۰۱۰ تولید شد و صرفا ۳5۶ 

دستگاه از آن به بازار آمد.

»کیا« یکی از محبوب ترین 
خودروهای خود را برقی کرد

شرکت کره ای کیا، مدلی برقی شــده از یکی از 
خودروهای پرفروش خود از سری نیرو را عرضه 
کرد. خودروی یادشده که »نیرو ای. وی« نام دارد 

از باتری قدرتمندی برخوردار است.

نیرو ای وی، موتوری با قدرت ۲۰4 اســب بخار 
دارد و دو مــدل باتری به انتخــاب خریدار روی 
آن قابل نصب شده اســت. شتاب صفر تا صد این 
خودرو به ۷.۸ ثانیه می رسد که از این نظر، نیرو 
ای. وی یک خودروی متوسط محسوب می شود. 
شارژ ۸۰ درصد از باتری این خودرو با استفاده از 
یک شــارژر ۱۰۰ کیلوواتی در 54 دقیقه ممکن 
است. روی داشــبورد این خودرو، یک نمایشگر 
ال. سی. دی ۷ اینچی برای مدیریت امکانات آن 
نصب شده و یک نمایشگر ال. سی. دی لمسی هم 
در پشت خودرو برای مدیریت امکانات تفریحی و 

چندرسانه ای قرار دارد.

»تسال« خودروی اسپرت جدید 
خود را معرفی کرد

تســال، تصاویری جدید از خودروی  SUV تمام 
الکتریک مرموز خــود به نام مدل Y را منتشــر 
کرده است. تصاویر جدید نشان می دهد شایعات 
پیشین درباره مدل Y قابل تایید است و برخی از 
ویژگی های خودروی SUV مدل X در آن وجود 
دارد. این خودرو بدون آیینه اســت و روی سقف 
آن شیب مالیمی به چشــم می خورد. همچنین 
چرخ های خودرو بسیار بزرگ است. در این خودرو 
از هیچ گونه چرمی اســتفاده نمی شود و خودرو 

حتی فرمان ندارد.

اپل که به تازگی قوانین فروشگاه اینترنتی اپ استور را به روز رسانی کرده است، به کاربران اپلیکیشن های پولی این امکان را می دهد 
پیش از پرداخت پول، نسخه آزمایشــی رایگان این اپلیکیشن ها را دریافت و اســتفاده کنند. اپل چند روز پیش قوانین و مقررات 
استفاده از فروشگاه اینترنتی اپ اســتور را به روزرسانی کرد تا توسعه دهندگان اپلیکیشــن های پولی مجبور شوند قبل از اینکه 
کاربران نسخه کامل آن را دریافت و پول آن را پرداخت کنند، یک نسخه آزمایشی رایگان از آن اپلیکیشن را در اختیار کاربران قرار 
دهند تا در صورت دلخواه و تمایل، آن را بگیرند و پول پرداخت کنند.به نظر می رســد این قابلیت بعد از آنکه بسیاری از کاربران از 

نبود امکان استفاده کوتاه مدت و آزمایشی از برنامه های موردنظرشان شکایت کرده بودند، می خواهد به اپ استور اضافه شود.

دریافت نسخه آزمایشی 
رایگان اپلیکیشن های 
پولی در اپ استور اپل شن

کی
پلی

ا
1۲ iOS معرفی بیش از یک چهره به فیس آیدی در

از جذاب ترین قابلیت های آی. او. اس ۱۲، امکان پشتیبانی و تشخیص چندین چهره توسط فیس آیدی 
است. همانطور که می دانید اپل برای نخستین بار سنسور تشخیص چهره را در گوشی آیفون X آزمایش 
کرد و هم اکنون تنها این گوشــی از قابلیت مذکور پشــتیبانی می کند؛ اما در حال حاضر کاربران تنها 
می توانند یک چهره را به آن معرفی کنند. قابلیت آی. او. اس ۱۲ که به واسطه آن امکان معرفی چندین 
 WWDC چهره به فیس آیدی را پیدا می کنیم، از جمله قابلیت هایی اســت که اپل آن را در کنفرانس
معرفی نکرد و سایت 9to5Mac از آن پرده برداشت. این وب سایت می گوید در آی. او. اس ۱۲، با ورود 
به بخش تنظیمات فیس آیدی، گزینه جدیدی به نام Set Up an Altenative Appearance ایجاد 

شده که می توانید با لمس آن چهره های دیگر را به فیس آیدی معرفی کنید.

لپ تاپ مجهز به ویندوز 1۰ با ۲ نمایشگر
شرکت ایسوس، لپ تاپ جدیدی را در نمایشگاه کامپیوتکس ۲۰۱۸ تایوان در معرض دید قرار داده که اگر 
چه مجهز به ویندوز ۱۰ است، اما در آن به جای صفحه کلید از دو نمایشگر استفاده شده است.لپ تاپ یادشده 
که پروژه پریکاگ نام گرفته، یک مدل مفهومی است که به احتمال زیاد تولید عمومی آن از سال ۲۰۱۹ آغاز 
می شود.عالقه مندان می توانند از هر یک از دو نمایشگر لپ تاپ یادشــده برای انجام امور مختلفی استفاده 
کنند؛ به عنوان مثال یکی از نمایشگرها را به صفحه کلید مبدل کنند و نمایشگر دیگر را به ابزاری برای اجرای 
بازی یا برنامه های مختلف مبدل سازند. شرکت »لنوو« هم به دنبال تولید لپ تاپ مشابهی است که از نظر 
امکانات، مشابه با لپ تاپ »یوگا بوک« همین شرکت است. لپ تاپ یادشده مجهز به یک نمایشگر بوده و در 
کنار آن به جای یک نمایشگر ال. سی. دی دیگر از صفحه ای سازگار با قلم های الکترونیک به منظور تایپ و 

نگارش انواع مطلب استفاده شده است.

اختراعات و تولید وسایل مبتنی بر فناوری 
سبب آسان شدن زندگی افراد و باز شدن 
دریچه هــای جدیدی از علــم و فناوری 
می شود که به معرفی برخی از این اختراعات 

می پردازیم.
دیگر نگران گم شــدن عینک تان 

نباشید
افراد عینکی، همیشــه با مشکل فراموش 
کــردن عینک خود مواجه هســتند. این 
افراد یادشان می رود که عینک خود را کجا 
قرار دادند و همین موضوع به آنان آسیب 
می رســاند؛ اما به تازگی مخترعان گجتی 
را طراحی کرده اند که این گجت در پشت 
عینک قرار می گیــرد و امکان ردگیری را 

برای عینک فراهم می کند.
این گجت به بلوتوث متصل اســت و با 

دستگاه تلفن هوشمند ارتباط برقرار می کند 
و هنگامی که کسی عینک خود را گم کند 
به کمک برنامه تلفن همراه می توان با آن 
ارتباط برقرار کرد و محل دقیق عینک روی 
نقشه تلفن همراه نشــان داده می شود تا 
افراد بتوانند به راحتی عینک گم شده خود 

را پیدا کنند.

تلفن همراه مخصوص نابینایان تولید 
شد

افراد نابینا نمی تواننــد از تلفن های همراه 
اســتفاده کنند؛ زیرا باید به طور مداوم به 
صفحه تلفن همراه نــگاه کرد که نابینایان 
قادر بــه انجام چنین کاری نیســتند؛ اما 
به تازگی محققــان به یاری افــراد نابینا 

شتافته اند و نخستین تلفن همراه 
بریل جهان را تولید کرده اند.

به کمک این تلفن همراه، نابینایان می توانند 
پیام های متنی را دریافت کنند و مجالت و 
روزنامه های معمولی را نیز بخوانند. برای 
مثال زمانی که یک ایمیل به تلفن همراه فرد 
نابینا ارسال می شــود، این متن به صورت 
خودکار به خط بریل ترجمه شده و به کمک 
پین های قرار گرفته در زیر صفحه نمایش 
پیام به شــکل خط بریل درمی آید تا فرد 

نابینا به راحتی آن را بخواند.
همچنین این تلفن همراه هوشمند قابلیت 
خواندن متن های چاپــی و ترجمه آنها به 
خط بریل را دارد و از دوربین این تلفن برای 
عکس گرفتن از متن های مختلف و ترجمه 

آنها به خط بریل می توان بهره برد.

دور دنیا با نوآوران؛

از تولید نخستین تلفن همراه ویژه نابینایان تا عینکی که مجهز به ردیاب می شود

فناوری

جام جهانی ۲۰۱۸ روســیه نزدیک 
اســت. حتما برای تان جالب خواهدبود که 
بدانید با کمــک گوگل، از تمــام اتفاقات 
جام جهانی چه در داخل مستطیل سبز و چه 
در بیرون زمین، می توانیدمطلع شــوید. 

گوگل برای جام جهانی برنامه ویژه ای دارد.
در ادامه به معرفــی برنامه ویژه گوگل برای 

جام جهانی می پردازیم.

برنامه ویژه گوگل برای جام جهانی ۲۰۱۸
در طول مدت برگزاری جــام جهانی، می توانید 
با پیگیری نتایج بــازی ها و جــداول گروه های 
مختلف، آمــار، ارقــام و اخبار نقــل و انتقاالت 
بازیکنان را از طریق جســت وجــوی گوگل، به 

صورت لذتبخش تری تجربه کنید.
۳۰ دقیقه بعد از پایان هر بازی می توانید ویدئوی 
گل ها، لحظات مهم و هایالیت های آن بازی را از 

طریق گوگل ببینید.
برنامه ویژه گوگل برای جــام جهانی به موارد باال 
ختم نمی شــود؛ شــما برای هر بازی، می توانید 
گزینه watch live یــا follow را لمس کرده و 
همراه با آن، به روزرسانی گل های به ثمر رسیده 
در بازی را دریافت کنید. همچنین می توانید یک 
جدول زمانی دقیق با به روزرســانی لحظه ای از 
لحظات مهم بازی، تصاویر زنده، آمار، توییت ها و 
غیره دریافت کنید. فقط کافی است مسابقه  مورد 

نظر خود را در گوگل جست و جو نمایید.
برای پیگیری بازی ها، حتی بدون جســت وجو 
کردن، می توانیــد به ثمر رســیدن گل ها را در 
گوشی خود با استفاده از مرورگر یا اپ اندرویدی 

گوگل pin کرده و در لحظه، از به ثمر رسیدن گل 
ها باخبر شوید. همچنین قبل از هر بازی می توانید 
از ترکیب بازیکنان هر تیم، اخبار و شانس پیروزی 
هر تیم باخبر شــوید. رســانه ها و تیم های ملی 
مختلف ایــن اطالعات را از طریق گوگل پســت 

می کنند. 

از دستیار صوتی گوگل کمک بگیرید
باید تکــرار کنیم کــه برنامه ویژه گــوگل برای 
جام جهانی به موتور جســت وجو ختم نمی شود 
 Google و شــما می توانید با کمک گرفتــن از
Assistant به روز رسانی های مربوط به هر بازی 
را دریافت کنید. همچنین می توانید از دســتیار 
گوگل نتیجه بــازی ها، زننــدگان گل ها، برنده  
کفش طال، تعداد جام های جهانی برزیل و … را 
 Hey Googleبپرسید؛ فقط کافی است بگویید

و سوال خود را به زبان انگلیسی بپرسید.

Trend ها را پیگیری کنید
اگر می خواهید بدانید کدام لحظات و اتفاقات در 
هر بازی مورد توجه ســایر مردم دنیا قرار گرفته 
است یا طرفداران درباره چه موضوعی بیشتر بحث 
می کنند، از صفحه  Google Trends که دارای 
جست وجوی لحظه ای جام جهانی است، دیدن 
کنید. در اینجا می توانید به زبان های مختلف دنیا 

صفحات مخصوصی را مالحظه کنید.
با نســخه هــای به روزشــده گوگل 

جام جهانی ۲۰۱۸ را دنبال کنید
گوگل خبر از ارائه به روزرسانی هایی داده که تمام 
اطالعات الزم درباره این مســابقات را به صورت 

لحظــه بــه 
در  لحظــه 

ن  تــا ر ختیا ا
خواهند گذاشت؛ 

بــه  ایــن  لبتــه  ا
روزرســانی ها تا پیش از 

آغاز جام جهانی در دسترس 
قرار نمی گیرند.

 با این حال هنگامی که جام جهانی ۲۰۱۸ آغاز 
 Google Search شود، با استفاده از اپلیکیشن
قادر به دریافت اطالعات درباره مسابقات، تیم ها و 

بازیکنان مورد عالقه تان خواهید بود.
گفتنی اســت، این موضوع صرفا به اپلیکیشــن 
Google Search محدود نمی شــود؛ گوگل 
می خواهد با تمام ابزارهایی کــه در اختیار دارد، 
هرآنچه الزم است درباره جام جهانی ۲۰۱۸ بدانید 

را برای کاربران دسترس پذیر کند.
 Search برای مثال اگرچه می توانید از اپلیکیشن
برای مشــاهده نتایج اســتفاده کنید، اپلیکیشن 
Google News جایی اســت که برای دریافت 
آخرین اخبار قادر به مراجعه به آن هستید. گوگل 
به زودی قابلیتی به نام »پایشگر جام جهانی« را به 
اپلیکیشن News اضافه خواهد کرد که مهم ترین 
اتفاقات هر مسابقه را در قالب محتویات ویدئویی به 
نمایش در می آورد. ناگفته نماند که در ابتدا الزم 
است به این اپلیکیشــن مراجعه کرده و تیم های 
محبوب تــان را انتخاب کنید تا اخبار به شــکلی 
بهینه در اختیارتان قرار گیرد؛ اما اگر می خواهید 
از کوچک ترین اخبار این رویداد با خبر شوید، این 

ابزار قطعا برای تان ارزشمند خواهد بود.

در این بین، گوگل اسیستنت 
هم می تواند کاربردی باشــد و کافی است درباره 
نتیجــه نهایی یک مســابقه از او ســوال کنید تا 
آخرین اطالعات را برای تان بخواند. در میان تمام 
ابزارهایی که گوگل برای عالقه مندان به فوتبال 
فراهم کرده، اپلیکیشن Search کاربردی تر از 
بقیه به حساب می آید. به محض ارائه به روزرسانی، 
می توانید از Google Search برای مشــاهده 
نتایج، رده بندی تیم هــا، اخبار و جزئیات مربوط 
به هر بازیکن استفاده کنید. با گذشت ۳۰ دقیقه 
از هر مسابقه نیز کلیپ های بازپخش هر مسابقه 

قابل تماشا هستند.

عکس  روز

کارل من کینگ گران ترین 
خودروی شاسی بلند جهان 

IAT محصول شرکت

گلبرای
گو



۲۰۱چه
جامجهانی۸



ایتدارک
مهویژه

برنا

دیدهاست
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افتتاح نخستین بنیاد حامیان 
خانواده در کاشان

نماینــده مردم شــهرهای  کاشان
کاشــان و آران و بیــدگل درآیین  آغــاز به کار 
نخســتین  بنیاد  حامیان خانواده  گفت: خانواده 
اصلی ترین رکن جامعه است که آموزش های قبل 

و بعد از ازدواج موجب تحکیم آن می شود.
»ســیدجواد ســاداتی نژاد« بــا بیــان اینکه 
این بنیــاد را پانزده خیــر کاشــانی راه اندازی 
کرده انــد، گفــت: بنیــاد حامیــان خانــواده، 
ظرفیت پرداختن به موضوع خانــواده را دارد و 
می تواند در آمــوزش و اطالع رســانی خانواده 
ها نقش مهم و تاثیرگذاری  داشــته باشــد و با 
برنامه ســازی های مدون و حضور کارشناسان 
 علمی بــه تحکیــم و تعالــی خانــواده کمک
 کند. »فهیمه نصیری«  مدیر عامل بنیاد حامیان 
خانواده  و مشاور نماینده مجلس شورای  اسالمی 
در کاشان نیز گفت: هدف از تشکیل این بنیاد که 
برای اولین بار در کشــور صورت گرفته، آموزش 
رایگان  همسرداری ، فرزند داری  و مهارت های 
زندگی  به زوج های جوان، بانوان و دختران است.

رییس اداره راه و شهرسازی آران و بیدگل:
تکمیل مسکن مهر آران و بیدگل 

در سال آینده 
رییس اداره راه و شهرسازی  آران و بیدگل
آران و بیدگل، با اشــاره به آغــاز عملیات تکمیل 
مسکن مهر این شهرستان پیش بینی کرد که این 

طرح تا سال آینده به بهره برداری برسد. 
»مجتبی آراسته« گفت: هم اکنون نزدیک به 600 
واحد مسکن مهر در شهرستان آران و بیدگل وجود 
دارد که در ادامه ســاخت طرح نیمه کاره که در 
دولت نهم کلید خورده و بنا به دالیلی متوقف شده 
بود، با پیگیری های صورت گرفته از هفته گذشته 
آغاز شده است. وی افزود: اعتبار پیش بینی شده 
برای تکمیل این طرح 380 واحدی نزدیک به 350 
میلیارد ریال است که 50 درصد آورده متقاضیان 
و 50 درصد آن هم با پرداخت تسهیالتی با کارمزد 

کم تامین خواهد شد.

رییس شبکه بهداشت و درمان فریدن 
خبر داد: 

پویش ارتقای سالمت در 
شب های پایانی ماه رمضان

رییس شــبکه بهداشــت و  فریدن
درمان فریــدن گفت: در این پویــش 940 نفر 
خدمات بهداشتی، درمانی و مشاوره ای رایگان 
دریافت کردند.»محمدرضا شیخی« افزود: ارائه 
مشــاوره درخصوص بیماری هــای مهم نظیر 
دیابت، فشار خون، چاقی و سرطان های شایع 
زنان، از محورهای اصلی این برنامه بوده است.

شــیخی، افزود: همزمان بــا ارائه مشــاوره و 
تســت های درمانی، بروشــورهای متعددی با 
موضوعــات بهداشــت، پیشــگیری و درمان 
بیماری های مختلف بین مراجعه کنندگان توزیع 
شد. وی افزود: برپایی چادر سالمت چند سالی 
اســت که به اجرا در می آید و توجــه به بحث 
تندرستی و استفاده از ظرفیت اعتقادی و معنوی 
ماه مبارک رمضان، از عواملی اســت که موجب 
گرایش پزشکان و کارکنان بهداشت و درمان به 

اجرای این دست برنامه ها می شود.

اجرای طرح همای رحمت در 
دهاقان

رییس جمعیت هالل احمر  دهاقان
شهرستان دهاقان عنوان کرد: طرح ملی همای 
رحمت ویژه مــاه مبــارک رمضان بــا هدف 
یاری رسانی و کمک به اقشار نیازمند و بی بضاعت 
همزمان بــا لیالی قدر با همــکاری داوطلبان و 
خیرین، همچنین اعضای جوان در شهرستان 
دهاقان اجرا شد .»داریوش بهرامی« گفت: دعوت 
از داوطلبان و خیرین و برگزاری جلسات مختلف 
قبل از ماه مبارک رمضــان جهت هماهنگی و 
تعامل درجذب کمک های مردمی اولین اقدام 
صورت گرفته در اجرای طرح همای رحمت بود 
که همزمان با آن نیز افراد و خانوارهای نیازمند و 
مددجویان نیز جهت دریافت سبدهای غذایی 
شناسایی شدند؛ ســپس با تهیه مواد غذایی و 
بسته بندی آنها 200 ســبد غذایی با ارزش هر 
ســبد غذایی 700 هزار ریال بین خانواده های 
نیازمند توزیع شــد.وی خاطرنشــان ساخت: 
اعضای جوان جمعیت نیز با اشتیاق فراوان نیز در 
این طرح آماده همکاری شدند و در تمام مراحل 
طرح از جمله جمــع آوری کمک های مردمی، 
بســته بندی و توزیع ســبدهای غذایی حضور 

مثمرثمری  نیزداشتند .

چهره ها

10 سال پیگیری »کم فروغ« برای نجات  سنگ نگاره های کوچری

پیشنهاد سردبیر:

دیدگاه

از کوچ اجباری مردم روستای  گلپایگان
»کوچری« چندین سال می گذرد؛ روستایی که 
پیش از این نیز شــاهد کوچ بوده و به اعتقاد 
کارشناسان یکی از گمانه زنی ها درباره نام این 
روستا به دلیل کوچ مردمی بوده است که در 

اینجا زندگی خود را از سر گرفته ند.
روستا کامل به زیر آب رفت؛ اما به همراه آن، هویت 
یک ملت، یک تاریخ، یک فرهنگ هم به زیر آب رفت 
و آن چیزی نبود جز ســنگ نگاره هایی ارزشمند که 
نه تنها برای کشــوری که هر بار به تمدن هفت هزار 
آن نقب می زنیم، بلکه بــرای یک جامعه بین المللی 
ارزشــمند بود؛ چراکه ســنگ نگاره ها بخشــی از 
دستاوردهای بشریت در طول تاریخ بوده است. مهم 
نیست کجای دنیا، مهم این است که روزی بشر از این 
راه ارتباط برقرار می کرده است. با این تفاسیر  می توان 
پی برد این سنگ  نگاره ها چقدر ارزش تاریخی دارند.

این در حالی است که بســیاری از سنگ نگاره های 
ارزشــمند کوچری، همان زمان به اعماق رفت و با 
دنیای خاکی وداع گفت؛ وداعی که انگشــت اتهام 
به ســوی آب منطقه ای تهران نشــانه رفت و اقدام 
موثری برای نجات بخشــی و بیرون آوردن آن نشد 
و تنها در حد حــرف و مصاحبه بــر روی خروجی 
خبرگزاری ها درج شــد یا بر پیکر کاغذی روزنامه ها 
جاخوش کرد. با هر بار پیگیری از مســئوالن میراث 
فرهنگی، آنان خبر از جاری بودن این پرونده دادند و از 
وضعیت موجود ابراز نگرانی کردند. »علمدار علیان« 
مسئول گروه باستان شناسی میراث فرهنگی استان 

اصفهان، با بیان اینکه در همیــن زمینه قراردادی با 
سازمان آب منطقه ای تهران منعقد شده است، گفت: 
تاکنون دو فصل برنامه مستندنگاری و نجات بخشی 
سنگ نگاره های این منطقه انجام شده است. علیان 
اضافه کرد: هم اکنون سنگ نگاره های منطقه باستانی 
کوچری در معرض نابودی اســت و برای حفاظت از 
آن نیازمند تخصیص اعتبار از ســوی آب منطقه ای 
تهران است. »فریدون اللهیاری« در جلسه حفاظت از 
سنگ نگاره های گلپایگان گفت: با پیگیری استان در 
پژوهشگاه میراث فرهنگی و معاونت میراث فرهنگی 
کشور، حفاظت از سنگ نگاره های تاریخی گلپایگان 

که در معرض نابودی ســد کوچری قــرار دارند، در 
دســتور کار قرار گرفته اســت. وی افزود: سازمان 
آب منطقه ای تهران متولی ســد کوچری است و در 
خصوص حفاظت برای ســنگ نگاره ها یک راهکار 
اجرایی را باید انجام دهد. مدیرکل میراث فرهنگی 
و صنایع دســتی اســتان گفت: با پیگیری نماینده 
شهرستان در مجلس، یک پایگاه حفاظتی و پژوهشی 
در محل سد کوچری برای حفظ سنگ نکاره ها ایجاد 
می شود. ایجاد پایگاه از یک ســو اما جابه جایی آن 
مســئله ای اســت که ابهاماتی را مطرح کرده است. 
»علی بختیار« نماینده مردم گلپایگان و خوانســار 

در مجلس شورای اسالمی درمورد سنگ نگاره های 
کوچری گلپایگان به تسنیم گفت: برای نجات بخشی 
سنگ نگاره های کوچری گلپایگان قرار است پایگاه 
حفاظتی و پژوهشی ایجاد شود، در مورد جابه جایی 

سنگ نگاره ها اختالف نظر وجود دارد.
وی افزود: نجات بخشی ســنگ نگاره های کوچری 
گلپایــگان اهمیــت فراوانــی دارد و در این مورد 
پیگیری هایی صورت گرفته که یکــی از آنها، ایجاد 
پایگاه حفاظتی و پژوهشی اســت که در جلسه ای  
با حضور مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان و 

مدیرعامل آب منطقه ای اصفهان مطرح شد.
وی تصریح کرد: در رابطه با جابه جایی سنگ نگاره ها 
از داخل آب، باید اقداماتی صورت بگیرد؛ این در حالی 
است که پژوهشگاه معتقد اســت امکان جابه جایی 
سنگ نگاره ها وجود ندارد اما از سوی دیگر، اطالعاتی 
به دست آمده و سمن ها پیگیری هایی انجام داده اند 
و نظری مخالف پژوهشگاه دارند. بختیار گفت: آنها 
معتقدند، جابه جایی امکان پذیر اســت و قرار است 
جلسه ای با پژوهشگاه متالوژی در مورد امکان پذیری 
برگزار و نسبت به جابه جایی آن صحبت شود؛ دیگر 
نمی توان مخزن سد را متوقف کرد و در این مورد باید 
اقدامی صورت بگیرد. سال گذشــته اقدام کوچکی 
صورت گرفت و آن،  توقف آب گیری ســد به دلیل 
ســنگ نگاره ها بود، تا جایی که این توقف سبب شد 
سنگ نگاره  »صورت فلکی سرطان« یکی از مهم ترین 
سنگ نگاره ها و حتی سایر آنها از آب بیرون بیایند؛ اما 

به گفته بختیار دیگر نمی توان این توقف را ادامه داد.

10 سال پیگیری »کم فروغ« برای نجات  سنگ نگاره های کوچری

دبیرجهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون  تیران و کرون
گفت: توسعه فعالیت های کشــاورزی با توجه به اقلیم و کاهش 
بارندگی ها روی محصوالت کم مصرف آب، به ویژه گیاهان دارویی 
انجام می شود.»محسن حاج عابدی«  با اشاره به کاهش بارندگی 
در این شهرستان اظهارکرد: در ســال زراعی فعلی که از مهرماه 
سال گذشته آغاز شده ۱70 میلی متر بارندگی در تیران و کرون 

ثبت شده که تا حد نرمال فاصله 80 میلی متری دارد. وی افزود: 
میزان نرمال بارندگی در شهرســتان تیران و کرون بیش از 250 
میلی متر اســت که با توجه به خشکســالی های پیاپی باید این 
میزان بیش از حد نرمال باشــد و بر این اســاس کشت گیاهان 
پرمصرف آب مانند برنج با توجه به شرایط سخت و بحران آب در 
شهرســتان تیران و کرون ممنوع شــد. مدیرجهاد کشــاورزی 

شهرستان تیران و کرون با بیان اینکه مدیریت منابع آبی و حفظ 
درختان میوه در حال حاضر دنبال می شود، تصریح کرد: با توجه 
به محدودیت منابع آبی توسعه سطح زیر کشت انجام نمی شود و 
تنها حفظ درختان موجود مورد توجه است.  وی خاطرنشان کرد: 
تگرگ و سیالب ها تاکنون بیش از ۱0 میلیارد ریال خسارت به 

اراضی کشاورزی این شهرستان وارد کرده است.

دبیر جهاد کشاورزی تیران و کرون:
توسعه فعالیت های کشاورزی روی محصوالت کم مصرف آب انجام می شود 

  وقتی »کوچری« مظلوم واقع می شود؛  

مفاد آراء 
3/125 شــماره صادره1397/31/493852  تاریخ ثبت صادره :1397/2/31 آگهي مفاد 
آراء قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 

ثبت دهاقان
مفاد آراء هيأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان كه در اجراي ماده 1 
قانون و ماده 8 آیين نامه صادر گردیده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه كثير االنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص یا اشخاصي كه 
به آراء مذكور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشــار آگهي و در روستاها از تاریخ 
الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد 
اخذ نمایدو معترض باید ظرف یكماه از تاریخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمایند. بدیهي است در اینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حكم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود یا معترض گواهي تقدیم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد نمود 

. صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1-- رأی شــماره 139760302019000065-1397/2/18- خانم زهره ســوالری 
دهاقانی فرزند فرج اله ششدانگ یك قطعه زمين مزروعی  به مساحت 1125/5مترمربع 
پالك شماره9 18 فرعی از 127 اصلی واقع در اراضی خلف دزجا دهاقان انتقال عادی مع 

الواسطه از طرف آقایان محمدعلی قاسميان و رضا قاسم قنبری )مالكين رسمی(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/3/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/3/20
م الف:97/62 زهرا یعقوبی رئيس اداره ثبت اسناد وامالك دهاقان

مفاد آراء
3/411 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هيأت موضوع تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبيدگل تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضيان محرز 
گردیده است لذامشــخصات متقاضيان وامالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالك محل تسليم وپس از اخذ رسيد ، ظرف 

مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رأی شماره 401-97/02/22 هيأت : شركت آریا فرش ترنم كاشان)سهامی خاص( 
به شماره ثبت 1537و شماره شناسه ملی 14006563371  ششدانگ  یكباب كارخانه به 
مساحت 1810/60 مترمربع شماره پالك 456 فرعی از پالك 1 اصلی واقع در سرداریه 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل. ابتياعی از مالك رسمی آقای داود محمودیان
2- رأی شــماره 402و403-97/02/22 هيأت : آقای مهدی خراطی بيدگلی فرزند رضا 
شماره شناسنامه 7894 و خانم معصومه نمكی بيدگلی فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 
1586  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یكبابخانه به مساحت 155/60 مترمربع شماره پالك 920 
فرعی مجزا از شماره 102 فرعی از پالك 6 اصلی واقع در حسين آباد  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بيدگل. ابتياعی از مالك رسمی آقای نصراله داعی
3- رأی شماره 404-97/02/22 هيأت : آقای اســداله لطف آبادی بيدگلی فرزند قاسم 
شماره شناسنامه 6863 ششدانگ  یكبابخانه به مساحت 164 مترمربع شماره پالك 921 
فرعی مجزا از شماره 107 فرعی از پالك 6 اصلی واقع در حسين آباد بيدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بيدگل. ابتياعی از مالك رسمی خانم هما مجلسی
4- رأی شماره 295و 297 -97/02/10 هيأت : آقای عباس ميرزایی مفرد بيدگلی فرزند 
محمد آقا شماره شناسنامه 192 و خانم سعيده آقائی فرزند محمد شماره شناسنامه 1408  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یكبابخانه به مساحت 137 مترمربع شماره پالك 9 فرعی مجزا از 
شماره 7 فرعی از 63 اصلی و 4 فرعی از 62 اصلی و قسمتی از مشاعات خانه 62 اصلی واقع 
در اماكن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل. ابتياعی از مالك رسمی خانم زهرا شاهميرزایی 

وآقای عباس ميرزایی و خانم فاطمه ميرزایی ورثه مرحوم محمد ميرزایی
5- رأی شــماره 416- 97/02/22 هيأت : آقای عليرضا طامه فرزند رحمت اله شــماره 
شناسنامه 8731 ششدانگ  یكبابخانه به مســاحت 140/82 مترمربع شماره پالك 98 
فرعی مجزا از شماره 3 فرعی از پالك 235 اصلی واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بيدگل. ابتياعی از مالك رسمی آقای منصور صائبی
6- رأی شماره 3220-96/11/23 هيأت : آقای سيدميرزا شریفيان آرانی فرزند سيد خليل 

شماره شناسنامه 455 ششدانگ  یكباب ســاختمان به مساحت 200/12 مترمربع شماره 
پالك 21 فرعی مجزا از شماره 1و2و6و17و18 وقسمتی از مشاعات خانه 2427و شماره 
3و2و12و13فرعی از 2412 اصلی از پالك 2427 اصلــی واقع در اماكن بخش 3 حوزه 
ثبتی آران و بيدگل.مالك رسمی و ابتياعی از مالكين رســمی آقای سيد خليل شریفيان 

وخانم مرضيه شریفيان
7- رأی شــماره 292-97/02/10 هيأت : خانم خدیجه قاســمی  فرزند محمد شماره 
شناسنامه 2117 ششدانگ  یكبابخانه به مساحت 73/28 مترمربع شماره پالك 18 فرعی 
مجزا از شماره 6 و7و8 و9و17 فرعی از پالك 2574 اصلی واقع در اماكن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بيدگل. مالك رسمی و ابتياعی از مالك رسمی آقای خيراله نجاری
8- رأی شــماره 417-97/02/22 هيأت : آقای احمد اعتصام پور فرزند مســلم شماره 
شناسنامه 267 ششدانگ  یكبابخانه به مساحت 151 مترمربع شماره پالك 1010 فرعی 
از پالك 2637 اصلی واقع در مسعودآباد آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل. ابتياعی 

از خانم اعظم افروز
9- رأی شماره 272و273-97/02/09 هيأت : آقای سيد سجاد سعادت دار آرانی فرزند 
سيد مرتضی شماره شناسنامه 6190014143 و خانم مرجان تنهائی آرانی فرزند عباس 
شماره شناسنامه 6190027962  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یكبابخانه به مساحت 93/86 
مترمربع شماره پالك 9373 فرعی مجزا از شماره 5234 فرعی از پالك 2637 اصلی واقع 
در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل.ابتياعی از مالكين رسمی آقای سيد مرتضی 

سعادت دار آرانی و خانم پروین اكرميان آرانی
10- رأی شــماره 271 -97/02/09 هيأت : خانم صنمبر عربی آرانی فرزند علی شماره 
شناسنامه 64  ششدانگ  یكبابخانه به مساحت 155/50 مترمربع شماره پالك 9374 فرعی 
مجزا از شماره 1189 فرعی از پالك 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بيدگل.كسر از مالكين مشاعی اوليه
11- رأی شماره 255-95/01/25 هيأت : آقای ابوالفضل كدخدایی آرانی فرزند مصطفی 
شماره شناسنامه 6190010458 ششدانگ  یكبابخانه به مساحت 123/10 مترمربع شماره 
پالك 2737 فرعی مجزا از پالك 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بيدگل.ابتياعی از مالك مشاعی اوليه آقای حسن اكرميان
12- رأی شماره 270و269-97/02/09 هيأت : آقای علی اكبر سلمانی فرزند غالمحسين 
شماره شناسنامه 11910 وآقای ســيد عباس عباس زاده آرانی  فرزند سيد مهدی  شماره 
شناسنامه 241  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یكباب ساختمان به مساحت 157/50 مترمربع 
شماره پالك 3179 فرعی مجزا از پالك 2638 اصلی و شماره پالك 1629 فرعی مجزا از 
پالك 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل.ابتياعی از شهرداری 

آران و بيدگل و مالك رسمی خانم فاطمه سعيدی
13- رأی شماره 422و428-97/02/22 هيأت : آقای علی اكبر حاتمی فرزند محمد علی 
شماره شناسنامه 567 و خانم زهرا خاكباز آرانی فرزند ماشــااله شماره شناسنامه 9870  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یكبابخانه به مســاحت 107/65 مترمربع شماره پالك 3182 
فرعی مجزا از شماره 20 فرعی از پالك 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بيدگل.ابتياعی از مالك رسمی آقای ماشااله خاكباز 
14- رأی شماره 435-97/02/22 هيأت : آقای اصغر خاكباز آرانی  فرزند ماشااله شماره 
شناسنامه 10829 ششدانگ  یكبابخانه به مساحت 93 مترمربع شماره پالك 3183 فرعی 
مجزا از شماره 20 فرعی از پالك 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بيدگل.ابتياعی از مالك رسمی آقای ماشااله خاكباز آرانی
15- رأی شــماره 205و206-97/2/03 هيأت : آقای ميثم دارچينی فرزند علی محمد 
شماره شناسنامه 3298 و خانم زینت ســبزی كار بيدگلی  فرزند حسين شماره شناسنامه 
6190029566  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یكبابخانه به مساحت 250 مترمربع شماره پالك 
1910 فرعی مجزا از شماره 349 فرعی از پالك 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بيدگل.ابتياعی از آقای احمد نوذرزاده و خانم فاطمه رزاقيان
16- رأی شــماره 274-97/02/09 هيأت : خانم عصمت صميمی نژاد  فرزند اسمعيل 
شماره شناسنامه 208  ششدانگ  یكبابخانه به مساحت 106 مترمربع شماره پالك 1182 
فرعی مجزا از شماره 813 فرعی از پالك 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بيدگل.ابتياعی از مالك رسمی خانم سكينه غالمی
17- رأی شماره 275-97/02/09 هيأت : آقای ابوالفضل حالج آرانی  فرزند ناصر شماره 
شناسنامه 1250125634 ششدانگ  یكبابخانه به مساحت 114/50 مترمربع شماره پالك 
1183 فرعی مجزا از شماره 343 فرعی از پالك 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بيدگل .ابتياعی از آقای علی كویری
18- رأی شــماره 265و266-97/02/09 هيأت : آقای هادی رحيميان بيدگلی  فرزند 

رحيم شماره شناسنامه 42 و خانم الهام رحيمی ارمكی فرزند علی شماره شناسنامه 1609  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یكبابخانه به مساحت 99/30 مترمربع شماره پالك 6243 فرعی 
مجزا از شماره 5857 فرعی از پالك 2840 اصلی واقع در ریگستان دیم كار آران بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بيدگل.ابتياعی از آقای عباسعلی لطفی
19- رأی شماره 264-97/02/09 هيأت : آقای داود مالكيان بيدگلی فرزند حسين جان 
شماره شناسنامه 183 ششدانگ  یكبابخانه به مساحت 50/55 مترمربع شماره پالك 6244 
فرعی مجزا از شــماره 205 فرعی از پالك 2840 اصلی واقع در ریگستان دیم كار آران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل.ابتياعی از مالك رسمی آقای اردشير قاسمی
20- رأی شــماره 455و456-97/02/22 هيأت : آقای مهدی محمدیان فرزند محمد 
شــماره شناســنامه 114 و خانم زینب كاظمی آرانی فرزند زمان شــماره شناسنامه 30  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یكبابخانه به مساحت 124/90 مترمربع شماره پالك 6248 فرعی 
مجزا از شماره 294 فرعی از پالك 2840 اصلی واقع در ریگستان دیم كار آران بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بيدگل. مالكين رسمی
21- رأی شماره 262-97/02/09 هيأت : خانم زیبا ناظمی بيدگلی فرزند حسنعلی شماره 
شناسنامه 81  ششدانگ  یكبابخانه به مســاحت 104/50 مترمربع شماره پالك 1332 
فرعی مجزا از شماره 219 فرعی از پالك 2875 اصلی واقع در بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بيدگل.ابتياعی از مالكين رسمی آقای ماشااله مومنی بيدگلی و خانم فاطمه شاه ميرزایی
22- رأی شماره 278-97/02/09 هيأت : آقای عباس ميرزا آقائی نصرآبادی فرزند تقی 
شماره شناسنامه 71 ششدانگ  یكبابخانه به مساحت 191 مترمربع شماره پالك 1378 
فرعی مجزا از شماره 963 فرعی از پالك 21 اصلی واقع در نصر آباد بخش 4 حوزه ثبتی 

آران و بيدگل.ابتياعی از وراث آقای مهدی فالح
23- رأی شماره 353-97/02/10 هيأت : آقای جواد ســنائی نوش آبادی فرزند محمد 
شماره شناسنامه 11 ششدانگ  یكبابخانه به مســاحت 180 مترمربع شماره پالك 576 
فرعی مجزا از پــالك 43 اصلی واقع در غياث آباد نوش آباد بخــش 4 حوزه ثبتی آران و 

بيدگل.ابتياعی از مالك رسمی آقای یوسف قدیری
24- رأی شماره 405-97/02/22 هيأت : آقای سيد ابوالفضل سجادی نوش آبادی فرزند 
سيد حبيب اله  شماره شناسنامه 162 ششدانگ  یكبابخانه به مساحت 171/70 مترمربع 
شماره پالك 577 فرعی مجزا از پالك 43 اصلی واقع در غياث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه 

ثبتی آران و بيدگل.ابتياعی از آقای علی قدیری نوش آبادی
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/03/20
تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/04/05

م الف:108 عباس عباس زادگان ریيس اداره ثبت اسناد وامالك  آران وبيدگل    
تحدید حدود اختصاصی

3/412 چون تحدید حدود قســمتی از امالك بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل به علت 
عدم حضور مالك، تا كنون به عمل نيامده، لذا با توجه به دستور اخير ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای مالكين ذیل، تحدید حدود اختصاصی امالك مرقوم در تاریخ های تعيين 
شده در ساعت 8 صبح شروع و انجام خواهد شد. و در صورت مصادف با روز تعطيل عمليات 

تحدیدی به روز بعد موكول خواهد شد.
شماره فرعی  از پالك 3 اصلی واقع در معين آباد بيدگل

3104 فرعی: آقای صادق عباســی فرزند احمد رضا ششدانگ قســمتی از یكبابخانه به 
مساحت 92/50مترمربع. 

شماره فرعی از پالك 56 اصلی واقع در اماكن
1 فرعی: آقای اسفندیار موالئی بيدگلی فرزند ابراهيم نسبت به چهار دانگ مشاع وخانم 
فاطمه خدمتی فرزند شكراله نســبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یكبابخانه 

به مساحت 74/40 مترمربع. 
شماره فرعی از پالك 252 اصلی واقع در اماكن

59 فرعی: آقای تقی ذاكر بيدگلی فرزند اسداله ششدانگ یكبابخانه به مساحت 269/25 
مترمربع. 

97/04/11
شماره فرعی از پالك 862 اصلی واقع در اماكن

15 فرعی مجزی از پــالك 3 فرعی : آقای محمد جواد مرشــدی بيدگلی فرزند محمود 
ششدانگ یكبابخانه به مساحت 200/50 مترمربع. 

شماره فرعی از پالك 1338  اصلی واقع در اماكن
13 فرعی مجزی از پالك 1 فرعی : آقای حســين داروغه فرزند ماشــااله وخانم فهيمه 

شائی آرانی فرزند امراله )بالمناصفه(، ششدانگ یكبابخانه به مساحت 118/50 مترمربع. 
شماره فرعی از پالك 1775  اصلی واقع در اماكن

20 فرعی مجزی از 12 فرعی و قسمتی از مشاعات : خانم زهرا عرشی آرانی فرزند عباس 
ششدانگ یكبابخانه به مساحت 56/70 مترمربع. 
شماره فرعی از پالك 2322  اصلی واقع در اماكن

33 فرعی مجزی از پالك 4 فرعی و قسمتی از مشاعات )كه جهت آن شماره 19 منظور 
گردیده است( : خانم حوراء بذر افشان آرانی فرزند عباس ششدانگ یكبابخانه به مساحت 

173/50 مترمربع. 
97/04/12

به موجب این آگهی به كليه مالكين و مجاورین اخطار ميگردد كه در روز و ســاعت مقرر 
در محل حضور یابند. اعتراضات مالكين یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 

تنظيم صورت مجلس تحدیدی تا 30 )سی( روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار:  97/03/20

م الف: 78  عباس عباس زادگان ریيس اداره  ثبت اسناد آران و بيدگل
حصر وراثت

3/424  آقای محمد علی دادخواه دارای شناســنامه شــماره 227 به شرح دادخواست به 
كالسه 200/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان ابوالقاســم دادخواه تهرانی به شناسنامه 2654 در تاریخ 1370/10/17 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- حسن 
دادخواه، ش.ش 134، 2-محمد علی دادخواه، ش.ش 227، 3- حسين دادخواه، ش.ش 
107، 4- رضا دادخواه،ش.ش 90، 5- ابراهيم دادخواه تهرانی، ش.ش 5265 )فرزندان 
ذكور( 6- همدم دادخواه تهرانی، ش.ش 131، 7- مریم دادخواه تهرانی، ش.ش 5408، 
8- حبيبه دادخواه تهرانــی، ش.ش 180، 9- زهرا دادخــواه، ش.ش 123، 10- فاطمه 
دادخــواه، ش.ش 76 ، 11- صدیقــه دادخواه تهرانــی، ش.ش 182 )فرزنــدان اناث( 
12- جميله نادری تهرانی، ش.ش 2330 )همســر متوفی( و به غيــر از نامبردگان فوق 
ورثه دیگری ندارد. اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یك نوبت 
آگهی می نماید تا هر كســی اعتراضی دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 121 
 شعبه اول حقوقی و حسبی مجتمع شماره یك شــورای حل اختالف تيران )192 كلمه، 

2 كادر(
حصر وراثت

3/425  آقای محمد علی دادخواه دارای شناســنامه شــماره 227 به شرح دادخواست به 
كالسه 201/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان جميله نادری تهرانی به شناســنامه 2330 در تاریخ 1390/03/21 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1-محمد 
علی دادخواه، ش.ش 227، 2- حســين دادخواه، ش.ش 107، 3- رضا دادخواه،ش.ش 
90، 4- ابراهيم دادخواه تهرانی، ش.ش 5265 )فرزندان ذكور( 5- مریم دادخواه تهرانی، 
ش.ش 5408، 6- حبيبه دادخواه تهرانــی، ش.ش 180، 7- زهرا دادخواه، ش.ش 123، 
8- فاطمه دادخواه، ش.ش 76 ، 9- صدیقه دادخواه تهرانی، ش.ش 182 )فرزندان اناث( 
و به غير از نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یك نوبت آگهی می نماید تا هر كســی اعتراضی دارد و یا وصيتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 122 شعبه اول حقوقی و حســبی مجتمع شماره یك شورای حل اختالف 

تيران )173 كلمه، 2 كادر(

اعالم مفقودی 
 برگ ســبز خودروی کامیــون دوکابیــن چرثقیلدار 
)بنز لیپر 1070( به شماره 102/4640521 مدل 1990 به 
رنگ ســفید به شــماره پالک 23-641 ع 28 و شماره 
موتور D 4230150009 و شماره شاسی 2128207724 و 
شناسه ملی DETL90528A0207724 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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مفاد آراء
3/124 برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهی 
می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به بند الف( بمدت 2 ماه و نسبت به بند ب( بمدت 
یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی 
طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
آگهی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون تکلیف وضعیــت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
1. رای شــماره 139560302008007534 -  21 / 12 / 95 - سیدرســول کهنگي فرزند 
سیدهاشم سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه باســاختمان هاي تحتاني وفوقاني آن 

مفروزي ازپالک 1126 فرعي از 3 اصلي موغان به مساحت ششدانگ 45 / 38 مترمربع.
2. رای شــماره 139560302008007535 -  21 / 12 / 95 - ســیدمحمودکهنگي فرزند 
سیدشریف سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه باساختمان هاي تحتاني وفوقاني آن 

مفروزي ازپالک 1126 فرعي از 3 اصلي موغان به مساحت ششدانگ 45 / 38 مترمربع.
3. رای شــماره 139660302008001609 -  29 / 03 / 96 - محمدقاسم احساني فرزند 
علي باز ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 556 فرعي از 33 اصلي مهرقویه به مساحت 

50 / 117 مترمربع.
4. رای شــماره 139660302008004942 -  14 / 09 / 96 - حیدرقاســمي نــژاد فرزند 
قربانعلي ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 495 فرعــي از 100 اصلي فیض آباد به 

مساحت 144 مترمربع.
5. رای شماره 139660302008005028 -  20 / 09 / 96 - ولي اله ناظم فرزند ابوالقاسم 
4 . 5 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 328 فرعي از 23 

اصلي سودآباد به مساحت ششدانگ 55 / 165 مترمربع.
6. رای شماره 139660302008005031 -  20 / 09 / 96 - نگارشاهنظري فرزند اکبر 12 
حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 328 فرعي از 23 اصلي 

سودآباد به مساحت ششدانگ 55 / 165 مترمربع.
7. رای شماره 139660302008005032 -  20 / 09 / 96 - زهرا ناظم فرزند ابوالقاسم 7 . 2 
حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 328 فرعي از 23 اصلي 

سودآباد به مساحت ششدانگ 55 / 165 مترمربع.
8. رای شماره 139660302008005033 -  20 / 09 / 96 - لیال ناظم فرزند ابوالقاسم 7 . 2 
حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 328 فرعي از 23 اصلي 

سودآباد به مساحت ششدانگ 55 / 165 مترمربع.
9. رای شماره 139660302008005034 -  20 / 09 / 96 - کورش ناظم فرزند ابوالقاسم 
4 . 5 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 328 فرعي از 23 

اصلي سودآباد به مساحت ششدانگ 55 / 165 مترمربع.
10. رای شماره 139660302008005035 -  21 / 09 / 96 - فاطمه مؤمنیان فرزند عوض 6 
حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 328 فرعي از 23 اصلي 

سودآباد به مساحت ششدانگ 55 / 165 مترمربع.
11. رای شماره 139660302008005036 -  21 / 09 / 96 - سحر ناظم به والیت پدرش 
ابوالقاسم 6 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 328 فرعي 

از 23 اصلي سودآباد به مساحت ششدانگ 55 / 165 مترمربع.
12. رای شــماره 139660302008005045 -  22 / 09 / 96 - علــي اصغر ناظم فرزند 
ابوالقاسم 4 . 5 حبه مشاع از72 حبه ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 328 

فرعي از 23 اصلي سودآباد به مساحت ششدانگ 55 / 165 مترمربع.
13. رای شماره 139660302008005047 -  22 / 09 / 96 - طاهره ناظم فرزند ابوالقاسم 
7 . 2 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 328 فرعي از 23 

اصلي سودآباد به مساحت ششدانگ 55 / 165 مترمربع.
14. رای شماره 139660302008005051 -  22 / 09 / 96 - فاطمه ناظم فرزند ابوالقاسم 
7 . 2 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 328 فرعي از 23 

اصلي سودآباد به مساحت ششدانگ 55 / 165 مترمربع.
15. رای شماره 139660302008005053 -  22 / 09 / 96 - ابوالقاسم ناظم فرزند حسین 
21 حبه مشاع از72 حبه ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 328 فرعي از 23 

اصلي سودآباد به مساحت ششدانگ 55 / 165 مترمربع.
16. رای شماره 139660302008006224 -  24 / 11 / 96 - ناهیدکاظمي فرزند عبدالعلي 
ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 170 فرعي از 23 اصلي سودآباد به مساحت 35 / 

236 مترمربع.
17. رای شــماره 139660302008006323 -  28 / 11 / 96 - سیدمرتضي موسوي نژاد 
فرزند ســیدیداله ششــدانگ یکباب مغازه مفروزي ازپالک 11759 و 1645 )که به شماره 

13824 تبدیل شده ( فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 24 / 52 مترمربع.
18. رای شماره 139660302008006333 -  29 / 11 / 96 - محمدرضا ربیعي فرزند امراله  

سه دانگ مشاع ازششدانگ:
الف( قسمتی از یک باب خانه به مساحت 90. 122 مترمربع مفروزی از پالک 1 / 68 اصلي 
که بشماره 225 اصلي تبدیل شده است وبه انضمام قسمتی از پالک 91 / 225 جمعا تشکیل 

یک باب خانه را داده است.
ب( قســمتی از یک باب خانه به مســاحت 137 مترمربع مفروزی از پالک 91 / 225 که به 
انضمام قسمتی از پالک 1 . 68 اصلي که به شماره 225 اصلي تبدیل شده است جمعا تشکیل 

یک باب خانه را داده است.
19. رای شــماره 139660302008006334 -  29 / 11 / 96 - ملــوک ســلطاني فرزند 

عبدالکریم  سه دانگ مشاع ازششدانگ:
الف( قسمتی از یک باب خانه به مساحت 90. 122 مترمربع مفروزی از پالک 1 / 68 اصلي 
که بشماره 225 اصلي تبدیل شده است وبه انضمام قسمتی از پالک 91 / 225 جمعا تشکیل 

یک باب خانه را داده است.
ب( قســمتی از یک باب خانه به مســاحت 137 مترمربع مفروزی از پالک 91 / 225 که به 
انضمام قسمتی از پالک 1 . 68 اصلي که به شماره 225 اصلي تبدیل شده است جمعا تشکیل 

یک باب خانه را داده است.
20. رای شماره 139660302008006374 -  30 / 11 / 96 -- سیدابوالقاسم طیبي فرزند 
سیداسداله ششدانگ یکباب مغازه مفروزي ازپالک 985 فرعي از 1 اصلي ابنیه به مساحت 

11 / 18 مترمربع.
21. رای شــماره 139660302008006375 -  30 / 11 / 96 - سیدابوالقاسم طیبي فرزند 
سیداسداله ششدانگ یکباب مغازه مفروزي ازپالک 985 فرعي از 1 اصلي ابنیه به مساحت 

80 / 17 مترمربع.
22. رای شــماره 139660302008006421 -  30 / 11 / 96 - شیرین برهان فرزند یداله 
ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 12 فرعي از 50 اصلي اله آباد به مســاحت 230 

مترمربع.
23. رای شماره 139660302008006854 -  20 / 12 / 96 - محمدحسن سبزواري فرزند 
رضاقلي سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 539 و 8636 فرعي از 2 

اصلي فضل آباد به مساحت ششدانگ 90 / 301 مترمربع.
24. رای شــماره 139660302008006855 -  20 / 12 / 96 - اشرف حاج هاشمي فرزند 
امیرحمزه سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 539 و 8636 فرعي از 2 

اصلي فضل آباد به مساحت ششدانگ 90 / 301 مترمربع.
25. رای شــماره 139660302008006860 -  20 / 12 / 96 - سیدعبداله ابطحي موسي 
آبادي فرزند سیدسراج الدین ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 534 فرعي از 3 اصلي 

موغان به مساحت 92 / 101 مترمربع.
26. رای شــماره 139660302008006904 -  21 / 12 / 96 - محمدپاکنام فرزند رحمن 
ششدانگ یکباب ســاختمان مفروزي ازپالک 1717 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 
61 / 194 مترمربع درازاي 200 سهم مشاع از600 سهم یک حبه از72 حبه ششدانگ پالک 

1717. 2 انتقال عادي ازطرف احمدتهرانچي.
27. رای شماره 139660302008006908 -  21 / 12 / 96 - عبدالعلي پورغالم فرزند امراله 
42 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان سه طبقه مفروزي ازپالک 12 فرعي از 33 

اصلي مهرقویه به مساحت ششدانگ 35 / 320 مترمربع.
28. رای شــماره 139660302008006909 -  21 / 12 / 96 - پرویــن پورغــالم فرزند 
عبدالعلي 30 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان سه طبقه مفروزي ازپالک 12 

فرعي از 33 اصلي مهرقویه به مساحت ششدانگ 35 / 320 مترمربع.
29. رای شــماره 139660302008006967 -  24 / 12 / 96- صغــري اکبري نیا فرزند 
 رضاقلي ششــدانگ یکباب خانه مفــروزي ازپــالک 157 اصلي محمودیه به مســاحت

 80 / 207 مترمربع درازاء یکصدوبیســت وســه - دوهزاروپانصدم حبه مشــاع از 72 حبه 
ششدانگ پالک 157 اصلي انتقال عادي ازطرف علي آقائي.

30. رای شــماره 139660302008006968 -  24 / 12 / 96 - معصومه اکبري نیا فرزند 
رضاقلي ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 157 اصلي محمودیه به مســاحت 187 
مترمربع درازاي یکصدوشــصت ونه - ســه هزاروهفتصدوپنجاهم حبه مشــاع از 72 حبه 
ششــدانگ پالک 157 اصلي که میزان هشتادوشــش - هفت هزاروپانصدم حبه مشاع آن 

انتقال عادي ازطرف علي آقائي.
31. رای شــماره 139660302008006982 -  27 / 12 / 96 - احمدرضا اکبري نیا فرزند 
رضاقلي ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزي ازپالک 157 اصلي محمودیه به مساحت 

250 مترمربع.
32. رای شماره 139660302008006983 -  27 / 12 / 96 - محمدرضا اکبري نیا فرزند 
رضاقلي ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزي ازپالک 157 اصلي محمودیه به مساحت 
190 مترمربع درازاي سیصدوچهل وسه  - هفت هزاروپانصدم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
پالک 157 اصلي که میزان سیصدوسي وشش - ده هزارم حبه مشاع آن انتقال عادي ازطرف 
زهره اکبري نیاومیزان نودویک - هفت هزاروپانصدم حبه مشــاع آن انتقال عادي ازطرف 

علي آقائي.
33. رای شــماره 139660302008006987 -  27 / 12 / 96 - رضاشباني فرزند منوچهر 
ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزي ازپالک 30 فرعي از 21 اصلي رشکنه به مساحت 

25 / 155 مترمربع.
34. رای شــماره 139660302008006988 -  27 / 12 / 96 - حمیدرضاجلــي فرزنــد 
عبدالرسول ششــدانگ یکباب مغازه باطبقات فوقاني وتحتاني آن مفروزي ازپالک 5275 

) که قباًل 987 الي 989 بوده است( فرعي از 3 اصلي موغان به مساحت 78 / 32 مترمربع.
35. رای شــماره 139660302008006990 -  27 / 12 / 96 - بتول یزدخواســتي فرزند 
عبدالحســین ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 512 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به 

مساحت 31 / 229 مترمربع.
36. رای شــماره 139660302008006992 -  27 / 12 / 96 - محمدچیت سازي فرزند 
مصطفي ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1552 فرعي از 2 اصلــي فضل آباد به 

مساحت  100  مترمربع.
37. رای شماره 139660302008006994 -  27 / 12 / 96 - محبوبه سالک فرزند محمود 
ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1552 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت   100  
مترمربع درازاء نیم سهم مشاع ازهشتادسهم ششدانگ پالک 1552. 2 انتقال عادي ازطرف 

امیرچیت ساز.
38. رای شماره 139660302008006997 -  27 / 12 / 96 - سیدمحمدرضابطحائي  فرزند 
سیدکاظم 30 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 173 فرعي از 2 

اصلي فضل آباد به مساحت ششدانگ 44 / 203 مترمربع.
39. رای شــماره 139660302008006998 -  27 / 12 / 96 - سیدعباس بطحائي  فرزند 
سیدکاظم 42 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 173 فرعي از 2 

اصلي فضل آباد به مساحت ششدانگ 44 / 203 مترمربع.
40. رای شــماره 139660302008006999 -  27 / 12 / 96 - عباس اباذري فرزند علي 
پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزي ازپالک 1272 فرعي از 3 اصلي 

موغان به مساحت ششدانگ 06 / 195 مترمربع.
41. رای شــماره 139660302008007000 -  27 / 12 / 96 - مهدي چیت سازي فرزند 
مصطفي ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزي ازپالک 1552 فرعي از 2 اصلي فضل آباد 

به مساحت 109 مترمربع.
42. رای شــماره 139660302008007001 -  27 / 12 / 96 - زهرایزدي فرزند اکبریک 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزي ازپالک 1272 فرعي از 3 اصلي 

موغان به مساحت ششدانگ 06 / 195 مترمربع.
43. رای شــماره 139660302008007003 -  27 / 12 / 96 - عبدالمجیدرضوان  فرزند 
ابوالقاســم ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 3754 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به 

مساحت 10 / 192 مترمربع.
44. رای شــماره 139660302008007006 -  27 / 12 / 96 - لطف الــه عبدالي فرزند 
غالمحسین ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1760 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به 

مساحت 70 / 218 مترمربع.
45. رای شماره 139660302008007009 -  27 / 12 / 96 - اعظم مختاري فرزند حسن 
ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1124 فرعي از 3 اصلي موغان به مســاحت 75 / 

147 مترمربع.
46. رای شــماره 139660302008007010 -  27 / 12 / 96 - مصطفي اطرشــي فرزند 
عباس ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 250 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 

30 / 126 مترمربع.
47. رای شــماره 139660302008007011 -  27 / 12 / 96 - ســردیارمحمدي فرزند 
وفادارسه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 2934 فرعي از 3 اصلي 

موغان به مساحت ششدانگ 60 / 57 مترمربع.
48. رای شماره 139660302008007012 -  27 / 12 / 96 - حمیده زیالبي سندگان  فرزند 
حیدرقلي سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 2934 فرعي از 3 اصلي 

موغان به مساحت ششدانگ 60 / 57 مترمربع.
49. رای شماره 139660302008007013 -  27 / 12 / 96 - امیرحسین جریده دار فرزند 
محمدرضابه والیت پدرش  ششدانگ یکباب خانه  مفروزي ازپالک 878 فرعي از 2 اصلي 

فضل آباد به مساحت 260 مترمربع.
50. رای شماره 139660302008007014 -  27 / 12 / 96 - زیباطالبیان فرزند احمدسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه باساختمان هاي تحتاني وفوقاني آن مفروزي ازپالک 

5394 فرعي از 1 اصلي ابنیه به مساحت ششدانگ 10 / 18 مترمربع.
51. رای شــماره 139660302008007015 -  27 / 12 / 96 - مجتبــي فرهادزاد فرزند 
محمدرضاسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه باســاختمان هاي تحتاني وفوقاني آن 

مفروزي ازپالک 5394 فرعي از 1 اصلي ابنیه به مساحت ششدانگ 10 / 18 مترمربع.
52. رای شــماره139660302008007016 -  27 / 12 / 96 - احمدرضامکــي فرزنــد 
محمدحسین چهاردانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 906 فرعي از 2 

اصلي فضل آبادبه مساحت ششدانگ 92 / 132 مترمربع.
53. رای شــماره139660302008007017 -  27 / 12 / 96 - رقیه بقائي فرزند حسینعلي 
دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 906 فرعي از 2 اصلي فضل آبادبه 

مساحت ششدانگ 92 / 132 مترمربع.
54. رای شماره 139660302008007018 -  27 / 12 / 96 - مصطفي علي عابدي فرزند 

یوسف چهاردانگ مشاع ازششدانگ:
الف( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 921  فرعی از 3  اصلی موغان  به مساحت 84 
/ 95  مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 922. 3 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.

ب( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک هاي 922  فرعی از 3  اصلی موغان  به مساحت 
06 / 167  مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 921. 3 جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است.
55. رای شماره 139660302008007019 -  27 / 12 / 96 - زهره شباني فرزند مصطفي 

دودانگ مشاع ازششدانگ:
الف( قســمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک هاي 921  فرعــی از 3  اصلی موغان  به 
مساحت 84 / 95  مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 922. 3 جمعا تشکیل یک باب 

خانه را داده است.
ب( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 922  فرعی از 3  اصلی موغان  به مساحت 06 / 
167  مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 921. 3 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
56. رای شــماره139660302008007020 -  27 / 12 / 96 - محمدعلي براهیمي فرزند 
یحیي 52 و چهارپنجم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان مفروزي ازپالک 1 . 
1422 و 2 . 1422 ) که بشماره 15642 تبدیل شده (  فرعي از 2 اصلي فضل آبادبه مساحت 

ششدانگ 60 / 110 مترمربع.
57. رای شماره139660302008007021 -  27 / 12 / 96 - مهین دخت براهیمي فرزند 
یحیي 19 و یک پنجم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان مفروزي ازپالک 1 . 
1422 و 2 . 1422 ) که بشماره 15642 تبدیل شده (  فرعي از 2 اصلي فضل آبادبه مساحت 

ششدانگ 60 / 110 مترمربع.
58. رای شــماره 139660302008007024 -  27 / 12 / 96 - فاطمه زارع فرزند حسین 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 985فرعي از 2 اصلي فضل آبادبه 

مساحت 40 / 161 مترمربع.
59. رای شــماره 139660302008007026 -  27 / 12 / 96 - فرهادخــان بازي فرزند 
فردوس  ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 985فرعي از 2 اصلي فضل آبادبه مساحت 

40 / 161 مترمربع.
60. رای شماره 139660302008007060 -  28 / 12 / 96 - سیدحسن سجادیان فرزند 
سیدحبیب اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 168 فرعي 

از 23 اصلي سودآبادبه مساحت ششدانگ 57 / 100 مترمربع.
61. رای شــماره 139660302008007063 -  28 / 12 / 96 - زینب قانع شهرضا فرزند 
ابوالقاسم سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 168 فرعي از 23 

اصلي سودآبادبه مساحت ششدانگ 57 / 100 مترمربع
62. رای شماره 139660302008007064 -  28 / 12 / 96 - مریم اباذري فرزند حسینعلي 
ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 152 فرعي از 21 اصلي رشــکنه به مساحت 65 / 

326 مترمربع.
63. رای شــماره 139660302008007069 -  28 / 12 / 96 - طاهــره نباتــي فرزنــد 
 حســین ششــدانگ یکباب انبار مفروزي ازپالک 418 فرعي از 3 اصلي موغان به مساحت

 35 / 46 مترمربع.
64. رای شماره 139660302008007070 -  28 / 12 / 96 - علیرضاپژوهان فرزند بهرام 
ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 106 فرعي از 32 اصلي دست قمشه به مساحت 50 

/ 77 مترمربع.
65. رای شماره 139760302008000475 -  02 / 02 / 97 - زهره دهقان شهرضا فرزند 
اسماعیل ششدانگ یکباب مغازه مفروزي ازپالک 8944 فرعي از 1 اصلي ابنیه  به مساحت 

05 / 24 مترمربع
66. رای شــماره 139760302008001189 -  25 / 02 / 97 - یعقوب خلیلي فرزند جان 
محمد ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزي ازپالک 1008 فرعي از 2 اصلي فضل آباد 

به مساحت 05 / 199 مترمربع
67. رای شــماره 139760302008001208 -  26 / 02 / 97 - شــراره میرزائــي فرزند 

علیرضادودانگ مشاع از ششدانگ:
الف( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 523 فرعی از 23  اصلی سودآباد به مساحت 
ششدانگ 36 / 180  مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 140 فرعي وششدانگ پالک 

2880 فرعي جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب( قســمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 140 فرعی از 23  اصلی سودآباد به مساحت 
ششدانگ 63 / 30 مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 523 فرعي وششدانگ پالک 

2880 فرعي جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
68. رای شماره 139760302008001209 -  26 / 02 / 97 - امیدمندکیان شهرضا فرزند 

ولي اله چهاردانگ مشاع از ششدانگ:
الف( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 523 فرعی از 23  اصلی سودآباد به مساحت 
ششدانگ 36 / 180  مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 140 فرعي وششدانگ پالک 

2880 فرعي جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب( قســمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 140 فرعی از 23  اصلی سودآباد به مساحت 
ششدانگ 63 / 30 مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 523 فرعي وششدانگ پالک 

2880 فرعي جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 05 / 03 / 1397                      

تاریخ انتشار نوبت دوم: 20 / 03 / 1397                              
م الف: 135  سید اسداله موسوی رئیس ادره ثبت اسناد و امالک شهرضا  

تحدید حدود اختصاصی
1397 چــون خانــم /3 /12-1397 /42 /497158 3 شــماره صــادره :  /413 

 آمنه وکیلی سهر فروزانی فرزند هرمز در اجرای مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور ســند مالکیت نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان واقع در محدوده پالک 4372 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان رانموده 
و رای شماره 13220 مورخ 1396/11/28 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت 
به آن صادر شــده و تحدید حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبق تبصره ماده 13 
قانون فوق الذکر تحدید حدود پالک شماره 19 فرعی از 4372 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به نام خانم آمنه وکیلی ســهر فروزانی فرزند هرمز در روز چهارشنبه 1397/4/13 
 از ســاعت 9 صبح در محل شــروع و بعمل خواهد آمد. لــذا به موجب ایــن آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در ســاعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند. اعتراضات مالکیــن مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. اعتراض بــه تقاضای تحدید حدود بایســتی 
 توســط معترض ظرف مــدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتــراض به مرجع ثبتــی با تقدیم 
 دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد. م الف: 6360  قویدل رئیس منطقه

 ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)205 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/414  نظر به اینکه مهــدی راه بر و صدیقه نعمت زاده فرزندان عباس و عبداله با تســلیم 
چهار برگ استشهاد شهود شــماره 221478-97/2/20 دفترخانه اسناد رسمی شماره 174 
اصفهان، مدعی مفقود شدن دو جلد ســند مالکیت مربوط به ششدانگ پالک 15194/931 
تحت شــماره چاپی 431623 و 433956 به شــماره ثبت های 159170 و 160902 مورد 
ثبت در صفحات 212 و 215 دفتر 104 خروجی امالک بخش 5 ثبت اصفهان که به موجب 
اسناد انتقال به ترتیب به شــماره های 70021-73/2/19 دفترخانه 9 اصفهان و سند انتقال 
92734-75/6/25 دفترخانه 14 اصفهان منجر به صدور سند به ترتیب نسبت به چهار دانگ و 
دو دانگ بنام مهدی راه بر فرزند عباس و صدیقه نعمت زاده فرزند عبداله گردیده شده که سند 
مالکیت مرقوم در اثر جابجایی از بین رفته و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است 
لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 6549 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک شرق اصفهان  )255 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/415 شماره ابالغنامه: 9710103633101814 شماره پرونده: 9709983633100209 
شماره بایگانی شــعبه: 970216  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  بتول 
حســینی، عزت، محمدعلی، علیرضا، طاهره، منور، غالمرضا، مرتضی، سکینه، زهرا، زهره، 
مریم، حمیــده، معصومه و ابراهیم همگــی عراقی و عزت عابدی، خواهان  آقای حســین 
محمدی با وکالت حمید شــفیعی دادخواســتی به طرفیت  خواندگان بتول حسینی، عزت، 
محمدعلی، علیرضا، طاهره، منور، غالمرضا، مرتضی، ســکینه، زهرا، زهره، مریم، حمیده، 
معصومه و ابراهیم همگی عراقی و عزت عابدی  به خواســته اثبــات مالکیت و تنفیذ صلح 
نامه مطرح که به این شــعبه )اصفهان شهرســتان خمینی شــهر بلوار دانشجو دادگستری 
شهرستان خمینی شهر(  ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709983633100209 شعبه 
اول دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری شهرســتان خمینی شــهر ثبت و  وقت رسیدگی  
1397/05/29 و ساعت 11/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المــکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظــرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف:983 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری شهرستان خمینی شهر )203 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/416 خانم رعنا حمیدی دســتنائی دارای شناســنامه شماره 693 به شــرح دادخواست 
به کالســه  221/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عباســقلی حمیدی دستنائی به شناســنامه 1872 در تاریخ 1397/2/14 
اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- عصمت هارون نژاد فرزند جمعه، ش.ش 357 )همســر( 2- بهنام حمیدی دســتنائی 
فرزند عباســقلی، ش.ش 170 )فرزند( 3- مهران حمیدی دستنائی فرزند عباسقلی، ش.ش 
336 )فرزند( 4- کامران حمیدی دســتنائی فرزند عباســقلی، ش.ش 33- نفتون)فرزند( 
5- مریم حمیدی دســتنائی فرزند عباســقلی، ش.ش 53288 )فرزند( 6- افسانه حمیدی 
 دستنائی فرزند عباســقلی، ش.ش 217 )فرزند( 7- رعنا حمیدی دستنائی فرزند عباسقلی، 
ش.ش 693 )فرزنــد( و الغیر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 996 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )176 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/417 آقای روح اله شــکرانی کوشــکی دارای شناســنامه شــماره 10 کوشک به شرح 
دادخواست به کالسه  212/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمد شکرانی کوشکی به شناسنامه 105 در تاریخ 1396/12/17 
 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به

 1- فاطمه مهرابی کوشکی فرزند نصراله، ش.ش 71 )همسر( 2- روح اله شکرانی کوشکی 
فرزند محمد، ش.ش 10 کوشک )فرزند( 3- امیر شــکرانی کوشکی فرزند محمد، ش.ش 
6 )فرزند( 4- اسماعیل شــکرانی کوشــکی فرزند محمد، ش.ش 98 )فرزند( 5- ابراهیم 
شــکرانی کوشــکی فرزند محمد، ش.ش 2663 )فرزند( 6- صدیقه شــکرانی کوشــکی 
فرزند محمد، ش.ش 1225 کوشــک) فرزند( 7- منیژه شکرانی کوشــکی فرزند محمد، 
ش.ش 16 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 994 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )181 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/418 آقای محســن تاج الدین دارای شناســنامه شــماره 16796 به شــرح دادخواست 
 به کالســه  200/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح

 داده که شادروان جواد تاج الدین به شناســنامه 298 در تاریخ 1396/4/31 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- فاطمه صفار خوزانی 
فرزند عبداله، ش.ش 481 )همســر( 2- محســن تاج الدین فرزند جــواد، ش.ش 16796 
)فرزند( 3- حسین تاج الدین فرزند جواد، ش.ش 5333 )فرزند( 4- مرضیه تاج الدین فرزند 
 جواد، ش.ش 1130328929 )فرزند( و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست

 مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یــا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
 صادر خواهد شــد. م الــف: 990 شــعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان

 خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )149 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/419 آقــای  مرتضی حســین زاده خوزانی دارای شناســنامه شــماره 4044 به شــرح 
 دادخواست به کالسه  205/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین

 توضیح داده که شادروان احمد حسین زاده خوزانی به شناسنامه 331 در تاریخ 1396/12/21 
اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 

1- حســنی جان حســین زاده خوزانی فرزند علی، ش.ش 9217 )مادر( 2- طیبه کریمیان 
خوزانی فرزند نعمت اله، ش.ش 113 )همسر( 3- مرتضی حسین زاده خوزانی فرزند احمد، 
ش.ش 4044 )فرزند( 4- سمیه حســین زاده خوزانی فرزند احمد، ش.ش 1864 )فرزند( و 
الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 982 شــعبه 
 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شــماره یک( )155 کلمه

 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/430 چون آقای تقی شفیعی زادگان اصفهان فرزند علی  نســبت به چهاردانگ مشاع از 
ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به 
تایید دفتر 224 اصفهان رســیده مدعی است که ســند مالکیت تمامت چهار دانگ مشاع از 
ششــدانگ پالک 10353/2679 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 081992 
که در صفحه 62 دفتر 210 به نام نامبرده ســابقه  ثبت و  سند صادر و تسلیم گردیده و طبق 
گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن وثیقه نمی باشد. به علت جابجایی 
ســند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آئیــن نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود 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 انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض 
 اصل ســند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
 م الف: 6592 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )221 کلمه، 2 کادر(

فقدان سند مالکیت
3/431 چون خانم زهرا حیدری جونی فرزند مرتضی  نســبت به ششدانگ با تسلیم 2 برگ 
استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما طی شماره 11671-1397/03/05 گواهی شده 
و به تایید دفتر 224  اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت ششدانگ قطعه زمین 
پالک 15190/8560 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که برابر صفحه 280 دفتر 340 امالک 
اداره جنوب اصفهان ذیل ثبت شماره42559 بنام یداله حسینی اسفه ساالری سابقه ثبت و 
سند مالکیت داشته که مع الواسطه به موجب سند انتقال شماره 71720 مورخه 1355/07/03 
دفتر خانه اسناد رسمی شــماره 3 اصفهان بنام تقی شفیع زادگان اصفهان فرزند علی نسبت 
به پنج دانگ مشاع و خانم زهرا حیدری جونی فرزند مرتضی نسبت به یکدانگ مشاع انتقال 
قطعی یافته که سهم زهرا ذیل همین صفحه ثبت که سند اولیه به شماره چاپی 2/640664 
در سهم زهرا قرار گرفته و سهم تقی در صفحه 169 دفتر 522 امالک جنوب بوده که تحت 
شماره چاپی 794103 به ثبت 93246 ثبت و منجر به صدور سند شده و در قید رهن و بازداشت 
نمی باشد و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد.  
به علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 
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 شــده( نسبت به آن یا سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل ســند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
 م الف: 6589 شــبان رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک شــرق اصفهان  )319 کلمه،

 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/420 مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالســه پرونده 1821/96 حل 4 ، وقت رســیدگی ســاعت 10/30 صبح روز چهارشنبه 
مورخه 1397/5/3، مشــخصات خواهان: حمیــد رحیمی فرزند کریم به نشــانی خمینی 
شــهر خ مدرس، مشــخصات خوانده: محمد جواد کارگر فرد فرزند غالمرضا، خواســته و 
بهای آن:  مطالبه وجه چــک 1978/8343/6 به مبلــغ 20/000/000 ریــال به انضمام 
هزینه دادرســی، تمبر ابطال شــده و خســارت تاخیر تادیه ،دالیل خواهان: کپی مصدق 
چک و عدم برگشــت، گردش کار: خواهان خوانــده را مجهول المکان اعــالم و تقاضای 
ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومــی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 980 شــعبه چهارم 
 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )مجتمع شــماره یک( )186 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/421 مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالســه پرونده 283/97 حل 4 ، وقت رسیدگی ســاعت 10/45 صبح روز دوشنبه مورخه 
1397/5/8، مشــخصات خواهان: علی پاکدل فرزند مهدی به نشانی خمینی شهر منظریه 
اول فیض االسالم سمت راست منزل شخصی، مشــخصات خوانده: سعید معتمدی فرزند 
مهدی، خواســته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 37/000/000 ریال بــه موجب یک فقره چک 
9606/561312-97/2/10 بــه انضمام کلیه خســارات قانونی و خســارت تاخیر تادیه و 
هزینه دادرســی، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و عدم برگشــت، گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهــول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از 
طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواســت و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف: 992 شعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )193 کلمه، 2 کادر(
مزایده

3/422 دایره اجرای احکام مدنی شــعبه سوم دادگستری خمینی شــهر در پرونده کالسه 
950185 ح/3 اجرا له خانم لیال خانی فرزند کریم به طرفیت ورثه مرحوم محمد علی عابدی 
به اســامی 1- جمیله حاج رحیمی فرزند غالمعلی 2- طاها عابــدی با قیومیت خانم اقدس 
شــفیعی در اجرای مطالبه مهریه در نظر دارد پنج دهم دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 
3625 فرعی از 72 اصلی که عبارت است از یک دســتگاه ساختمان 3 طبقه واقع در خمینی 
شهر خ امام شمالی کوچه ش شیرازی روبروی بن بست شماره 4 کدپستی 8414814111 
کارشناس محترم دادگستری ارزش ســهم مذکور را 416/666/666 ریال اعالم نموده رااز 
طریق مزایده به فروش برساند لذا جلسه مزایده در تاریخ 97/4/14 روز پنج شنبه ساعت 8/30 
صبح در محل اجرای احکام شعبه سوم حقوقی واقع در بلوار پاسداران، روبروی بسیج خواهران 
مجتمع قضایی شماره یک برگزار می گردد و خریداران می توانند 5 روز قبل از مزایده مورد را 
به نشانی فوق الذکر می باشد بازدید نمایند خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید و خریدار باید 10 درصد قیمت پیشــنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از 
تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه پس 
از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف: 998 اجرای احکام حقوقی 

شعبه سوم دادگستری خمینی شهر )224 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/427 شماره:1397/04/496357-1397/3/8 چون تمامی ششدانگ قطعه بائزه مشهور 
جنب نهر خواجه پالک شماره 1699 فرعی از 100- اصلی واقع در طامه  بخش 9 ثبت نطنز 
که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام  خانم سیما موسوی نطنزی فرزند سید حسن  در جریان 
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 سه شنبه مورخ 
1397/04/26  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 ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:119 عباسعلی عمرانی  رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک نطنز )142 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/432 شماره ابالغنامه: 9710103734100720 شماره پرونده: 9609983734100734  
شماره بایگانی شعبه: 960752  خواهان آقای علیرضا صالحی رهنی با وکالت ایمان جروند 
دادخواســتی به طرفیت خوانده آقایان سید محمد خامسی و ثریا ســادات خامسی و سهیال 
سلیمانی میالجردی و سیده سکینه خامسی ابیازنی و سید قاسم خامسی ابیازنی و انسیه خانم 
تقوی الحسینی و سید ابوالفضل خامسی ابیازنی و ســید عباس خامسی ابیازنی به خواسته 
اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رســمی مطرح که به این شعبه  ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609983734100734 شــعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان نطنز 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/04/20 ســاعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آ ئین 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 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
 م الف:126 شــعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری شهرســتان نطنز )177 کلمه، 

2 کادر(
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مرگ دو راننده در تصادف 
پراید و پژو

رییس پلیس  راه اســتان اصفهان از تصادف یک 
دستگاه ســواری پراید با ســواری پژو در محور 
»داران-الیگودرز« و فوت رانندگان هر دو خودرو 

خبر داد.
سرهنگ »حســین پور قیصری«، اظهار داشت: 
مامــوران پلیــس  راه »دامنــه« از تصادف یک 
دستگاه ســواری پراید با ســواری پژو در محور 
»داران –الیگودرز« مطلــع و بالفاصله به محل 

اعزام شدند.
وی افزود: متاسفانه در اثر این حادثه راننده 25 
ساله پراید و راننده 37 ســاله پژو به علت شدت 

جراحات وارده جان خود را از دست دادند.
این مقــام انتظامی بیان داشــت: کارشناســان 
تصادفات جاده ای علت وقوع این حادثه را تجاوز 

به چپ راننده پراید اعالم کرده اند.

 نجات جوان 23 ساله 
از چاه 12 متری 

براســاس اعالم روابط عمومی مدیریت حوادث 
و فوریت های پزشــکی اســتان اصفهان، جوانی 
23 ساله که به قعر چاهی دوازده متری واقع در 
حاشیه باغ سقوط کرده بود، با تالش کارشناسان 
اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان، نجات یافت.

 این جوان کــه از ناحیه کمر، گردن، دســت، پا 
و کتف دچار آسیب شــده بود، بالفاصله پس از 
باال آوردن از داخل چاه، اقدامــات درمانی روی 

او انجام شد.
براساس این گزارش، در حین انجام عملیات امداد 
به مصدوم، مادر وی که ســابقه تشنج داشت، با 
مشاهده وضعیت فرزندش، در صحنه حادثه دچار 
تشنج شد که تشنج مادر مصدوم نیز با استفاده از 
دارو، اکسیژن و سرم تراپی کنترل و هر دو مصدوم 
توسط آمبوالنس به بیمارستان آیت ا... کاشانی 

اصفهان منتقل شدند.

اخبار

آغاز طرح سنجش آمادگی 
تحصیلی ۹۰ هزار نوآموز 

طرح سنجش آمادگی تحصیلی حدود ۹۰ هزار 
کودک نوآموز از ســوم تیرمــاه در ۶2 پایگاه در 

استان اصفهان آغاز می شود.
مژگان رســولیان، کارشــناس مســئول واحد 
تشخیص و پیشگیری اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان با اشــاره به طرح سنجش سال 
تحصیلی جدید اظهار کرد: طرح سنجش سالمت 
جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود 
و  پیش دبستانی برای سال تحصیلی ۹۸-۹7 از 

سوم تیرماه آغاز می شود.
وی افزود: در این دوره از طرح سنجش تحصیلی 
حدود ۹۰ هــزار کودک نوآموز مورد ســنجش 
آمادگی تحصیلی، بینایی، شــنوایی، بهداشت و 

اختالالت رفتاری هیجانی قرار می گیرند.
کارشناس مســئول واحد تشخیص و پیشگیری 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان اضافه 
کرد: از این تعداد 33 هزار نفر نوآموزانی هستند 
که در مراکز پیش دبستانی تحت نظارت آموزش 
و پرورش ثبت نام کرده اند و مابقی نوآموزان بدو 
ورود پایه اول متولدان نیمه دوم ســال ۱3۹۰ و 

نیمه اول ۱3۹۱ هستند.

      معاون امداد نجات جمعیت هالل اهمر 
استان اصفهان اعالم کرد :

آمادگی 4۰ پایگاه جاده برای 
مسافرت های تابستانی

معاون امداد و نجات هالل احمر استان اصفهان 
گفت : 4۰ پایگاه جــاده ای هالل احمر همزمان 
با مسافرت های تابســتانی در جاده های استان 

فعالیت می کنند.
»داریــوش کریمی«  گفت: هالل احمر اســتان 
اصفهان بــا اســتقرار 4۰ پایگاه جــاده ای در 
سراســر اســتان به صــورت شــبانه روزی در 
 جاده ها مشــغول به امدادرســانی به هموطنان

 هستند
معاون امداد و نجات هالل احمر استان اصفهان  
در  ادامه گفت: مهم ترین  ماموریت هالل  احمر 
استان اصفهان در هفته گذشته امداد رسانی به 
سیل زدگان در شهرستان های کوهپایه ، نایین  
و اردســتان بود که تیم های امداد وظیفه امداد 
رســانی به ســیل زدگان و تخلیه آب از منازل و 
همچنین پشتیبانی از سایر دستگاه های دیگر را 

بر عهده داشتند.

عکس  روز 

 انتشار نادرست اخبار، موضوع » بهار«
 را به مجلس کشاند

پیشنهاد سردبیر:

حوادث

خودکشی عمره گزار پاکستانی 
حین طواف خانه خدا!

دستگیری سارق فروشگاه های 
آران وبیدگل

فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل گفت: 
در پی وقوع چندین فقره سرقت از فروشگاه ها 
و مغازه های آران و بیدگل بــه روش تخریب 
شیشه سکوریت، موضوع در دستور کار پلیس 
آگاهی ایــن فرماندهی قرارگرفت.ســرهنگ 
»مسعودسپهوند« افزود: سارق در بازجویی ها 
به دوازده فقره سرقت ازفروشگاه ها اعتراف کرد. 
وی گفت: برخی از اموال مالباختگان در حیاط 

منزل متهم کشف و تحویل مالباختگان شد.

کشف یک تن و 1۹۰ کیلوگرم 
مواد افیونی در اصفهان

فرمانده انتظامی استان اصفهان از انهدام یک 
باند حرفه ای سوداگران مرگ و کشف یک  تن 
و ۱۹۰ کیلوگرم تریاک و حشیش در عملیات 
مأموران پلیس مبارزه با مــواد مخدر اصفهان 

خبر داد.
ســردارمهدی معصوم بیگی اظهار داشــت: 
مأمــوران اداره عملیات ویژه پلیــس مبارزه با 
مواد مخــدر اصفهان به یکــی از ورودی های 
شرقی اســتان اعزام و یک دستگاه سواری پژو 
4۰5 و یک دستگاه وانت پیکان متعلق به این 
سوداگران مرگ را شناسایی کردندوی، عنوان 
داشت: در این عملیات 3 قاچاقچی دستگیر و 
یک تن و ۱۹۰ کیلو گرم مواد افیونی شــامل 
3۱۰ کیلوگرم حشیش و ۸۸۰ کیلوگرم تریاک 

کشف شد.

به مناسبت هفته محیط زیست؛
 بازدید از موزه

 تنوع زیستی رایگان است
سرپرست معاونت نظارت و پایش حفاظت محیط 
زیست اســتان اصفهان گفت: تا آخر خردادماه 
بازدیــد از موزه تنوع زیســتی محیط زیســت 
اصفهان به مناســبت هفته محیط زیست برای 
عموم رایگان است.»حسین اکبری« در این باره 
اظهار کرد: دوستداران حیات وحش با مراجعه با 
پایگاه اطالع رسانی حفاظت محیط زیست استان 
 http://isfahan-doe.ir اصفهان به نشــانی
می توانند به بخش موزه تنوع زیســتی مراجعه 
کنند و به صورت مجازی از موزه تنوع زیســتی 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان نیز بازدید 
کنند. وی اظهار کرد: عالقه مندان می توانند برای 
بازدید از این موزه به غیــر از روزهای تعطیل در 
ساعات اداری به اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان به نشانی میدان الله، ابتدای خیابان 
 ،)UN( پروین، مراجعه کنند. سازمان ملل متحد
پانزدهم خرداد برابر با پنجم ژوئن را »روز جهانی 
محیط زیست«  نامگذاری کرده که در ایران از ۱۶ 

تا 22 خرداد است.

 مدیرکل حفاظت محیط زیست
 استان اصفهان: 

 دفاتر محیط زیست در
 شهرداری ایجاد شود

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
گفت: دفاتر محیط زیست در بخش های مختلف 
شهرداری برای همسوسازی پروژه های مختلف 
شهری با منافع چند نسلي محیط زیست ایجاد 
شود.دکتر »ســید رحمان دانیالی« گفت: طرح 
ایجاد فرهنگسراي محیط زیست از ۱۰ سال پیش 
مطرح بود و داراي مصوبه دولتي است که اجرایي 
نشد ولي بهتر است مرکز آموزش زیست محیطي 
نیز در قالب همان فرهنگسرا ایجاد شود. وی ایجاد 
دفاتر محیط زیســت را در بخــش های مختلف 
شهرداری برای همسوســازی پروژه هاي شهري 
با منافع چند نسلي محیط زیست، خواستار شد 
و گفت: به هنگام سازي اطالعات زیست محیطي 
یا بازآموزي مدیران شــهري به عنوان پیش نیاز 
 هر نوع آموزش عمومي در زمینه محیط زیســت

 است.

ناجا

مدیرکل بهزیســتی اســتان اصفهان در توضیح 
به مسئله )درخواســت برکناری رییس سازمان 
بهزیستی توسط نماینده خمینی شهر( گفت: »این 
حادثه به خاطر ســوءتفاهم میان بهزیستی و این 
نماینده )محمدجواد ابطحی( اتفاق افتاده است، 
چراکه برخی از رسانه ها به نقل از رییس اورژانس 
اجتماعی، ماجرا را وارونــه منعکس کردند و این 
 موضوع باعث سوء تفاهم برای این نماینده مجلس

 شده است. 
»مرضیه فرشاد« می افزاید: حتی پس از این ماجرا، 
رییس اورژانس اجتماعی کشور تکذیبیه صادر کرد 
و گفت، این اظهار نظر ها به اشــتباه از قول ایشان 

منتقل شده است. 
جعفــری، در مصاحبه، تنها خبر تجــاوز را تایید 
کرده بود و اشاره ای به جزئیات حادثه نداشت؛ در 
حالی که در رسانه ها به نقل از او عنوان شده بود که 

کودک فوت کرده است.
وی می افزاید: اگر خبر به درســتی در رســانه ها 
منتشر می شد، ما اکنون شاهد واکنش و نامه این 

نماینده مجلس نبودیم.امیدوارم این مشــکل با 
گفتمان حل شود و مسیر درست خود را طی کند. 
بهزیســتی چندین جلســه مداوم بــا خانواده 
بهاره، به همراه تیم مددکاری و مشــاوره برگزار 
کرده، به طوری که خوشــبختانه در حال حاضر 
وضعیت کودک از نظر جســمی و روحی مساعد 
اســت و ما در حــد تکالیف مان خدمــات روان 
 شناســی و مــددکاری الزم را برای آنهــا انجام 

می دهیم.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان خبر داد:

انتشار نادرست اخبار، موضوع » بهار« را به مجلس کشاند
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره 
به اینکه آیین نامه مشــترک بین سازمان بهزیستی و 
آموزش و پرورش درباره مهدهای کودک هنوز آماده 
نشده اســت، گفت: مهدهای کودک می توانند مانند 
سابق کودکان زیر سن دبستان را پذیرش کنند و هیچ 

محدودیتی برای آنان وجود ندارد.
»حبیب ا... مسعودی فرید« افزود: آیین نامه مربوطه 
هنوز آماده و نهایی نشــده اما مهدهای کودک مانند 
ســابق می توانند کودکان زیر سن دبستان را پذیرش 

کنند و هیچ محدودیتی برای آنان وجود ندارد.
وی اظهار کرد: در حال حاضر مقطع پیش دبستانی در 
کشور ما اجباری نیست. این درحالی است که اجباری 
شدن این مقطع خواسته ماست تا دسترسی به آن برای 

همه فراهم شود.
مســعودی فرید در ادامه تصریح کــرد: وقتی مقطع 
پیش دبستانی در کشور اجباری نیست، خانواده هایی 
که توان مالی دارند این هزینه را پرداخت و آنهایی که 
توان مالی ندارند، از آن صرف نظر می کنند؛ پس ما با 
برنامه ریزی هایمان باعث می شــویم شکاف طبقاتی 

بیشتر شود؛ درحالی که ادعا می کنیم باید شکاف ها 
کم شود.

وی با بیان اینکه به نظر می رســد اجباری کردن این 
مقطع بــا فراهم کردن تســهیالت قابل دسترســی 
است، افزود: در بسیاری از کشورها درصدی از درآمد 
تولید ناخالص داخلــی را برای رشــد و تکامل همه 
جانبه کودکان در نظر می گیرند که نشــان می دهد 
 ســرمایه گذاری در ایــن بخش چه اهمیــت باالیی

 دارد.

 معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی:

مقطع پیش دبستان باید در کشور اجباری شود

مدیر انجمن حمایت از زندانیان استان گفت: دریکی دیگر از برنامه های تلویزیونی »یک شهر، یک ضیافت«، 
خیران نیک اندیش با پرداخت بیــش از یک میلیارد و ۸5۰میلیون ریال زمینــه آزادی چهار تن از زندانیان 
جرایم غیر عمد را فراهم کردند. »محمود مباشــری« افزود: این زندانیان به دلیل  بدهی نفقه، مهریه، چک 
بالمحل و دیه در زندان های استان به سر می بردند. سال گذشته به همت خیران نیک اندیش استان اصفهان 
و گذشت کردن شــاکیان، 5۹2 زندانی با بدهی 57۰ میلیارد ریالی از زندان های این استان آزاد شدند و به 

آغوش خانواده بازگشتند.

کمک یک میلیارد 
و 85۰میلیون ریالی 

خیران اصفهانی

مدیر انجمن حمایت از زندانیان 
استان اعالم کرد: خبر

  

بهزیستی

زهرا هادیان

افزایش دمای هوا در فصل گرم سال موجب 
می شود تا شرایط ســختی را در محل کار و 
بیرون از خانه داشــته باشیم. لباس مناسب 
فصل تابستان باید ســبک و راحت باشد و 
همینطور بتواند با انتقــال هوای گرم باعث 

خنکی بدن شود.
تابستان که فرا می رسد، موجی از انواع پوشش های 
هنجارشــکن نیز به بهانه گرمای مضاعف تابستان 
خودنمایی می کند. وجود مانتوهای کوتاه و تنگ، 
شلوارهایی که از آن هم تنگ ترند،کفش های پاشنه 
بلند با رنگ های شــبرنگ، روســری های کوتاه، 
شــال های آویزانی که با اندک حرکتی از سر پایین 
می افتد و بســیار نکات دیگری که متاسفانه ما را از 

فرهنگ خود دور کرده است.
مهناز، زنی محجوب به نظر می رســد که دقایقی 
است او را زیر نظر دارم. مغازه به مغازه هر کجا رفتم، 
او را می دیدم اما انگار که چیز دندان گیری در بازار 
نبوده تا چشمشــش را بگیرد. جلو مــی روم و از او 
اجازه همراهی می خواهم و اینکه اگر مانتوی خوبی 

دید به من هم بگوید تا بخرم.
مهنــاز معتقد اســت: هر ســال که  مــی گذرد 
بدحجابی ها شمایل وقیحانه تری به خود می گیرند 
تا جایی که دیگر مانتو هم معنای خود را از دســت 
داده و بیشتر شبیه شــنلی شده است که تنها روی 
شانه ها آویزان است. او می گوید: مانتوهای تابستانی 
به ظاهر در قالب مانتو اما به شدت تنگ، چسبان یا 
در قالب تیشــرت هایی با مدل های کوتاه، نازک و 
آســتین هایی کوتاه، چهل تکه با عبارت های مبهم 
و گاه رکیک و مســتهجن نظر همه بینندگان را به 

سمت خود جلب می کند.
البته باید گفت، بســیاری از این افراد که با این نوع 
پوشــش بیرون می آیند نه از روی ســلیقه و نیاز 
طبیعی این لباس ها را می پوشــند، بلکــه آنها به 
تبع تقلیــد کورکورانه از مد و فرهنــگ غربی و به 
واسطه دیدن و تماشای برخی الگوهای نامتعارف از 

رسانه ها به دنبال چنین پوشش های هستند.

همه این عوامل دست به 
دست هم می دهند تا در 
الیه هــای مختلف جامعه 
شاهد پوشش های جلف، 
ناهنجار و نامتناســب با 
اصول و ارزش های دینی و 
هویت اسالمی و اعتقادی 

کشور باشیم.
جلوتر که می روم با »سمیرا محب« آشنا می شوم؛ 
او جامعه شــناس اســت و به قول خودش مقاالت 
بسیاری هم در این باره  نوشته اما متاسفانه کو گوش 
شنوا! وی می گوید: هر چه به جلو می رویم بدحجابی 
شــکل وقیحانه تری به خود می گیرد؛ امروزباید با 
چیزی به نام دکمه در مانتوهــا خداحافظی کنیم.
شلوار زنانه هم جای خود را به ساپورت داده است و 
این مسئله با بگیر و ببند هم چاره ساز نیست و تنها 
یک فرهنگ سازی درست است که می تواند ما را در 

این راستا یاری کند.
این جامعه شناس می گوید: متاســفانه همسران 
جوان هــم در برخورد با پوشــش بانــوان اهمیت 
نمی دهند.وقتی از آنها دلیــل می خواهیم، با قیافه 
حق به جانبی می گویند: تمام انســان ها ســلیقه 

مختلفــی دارند و من این 
مانتو و پوشــش را برای 
همسرم دوست دارم، فکر 
نمی کنم از نظر پوشــش 

مشکلی داشته باشد.
ندا که تا االن حرف های 
مارا مــی شــنید و یکی 
از همیــن مانتوهــای به 
اصطالح بدون دکمه و شیشــه ای را پوشیده بود، 
جلو آمد و اظهار داشت: پوشش من که هیچ اشکالی 
ندارد؛ نکند انتظار دارید در این گرمای تابســتان با 
کاپشــن و پالتو بیرون بیاییم! البته هر جا هم سراغ 
گرفتم، حتی در فروشــگاه های عفــاف و حجاب، 
مانتویی که مناسب گرما باشد و پوشش اسالمی هم 

داشته باشد، ندیدم.
دوســت این دختر جوان ادامــه می دهد: ای کاش 
مسئوالن به جای اینکه فقط بگویند از این پوشش 
استفاده نکنیم، درعوض یک مانتوی جایگزین به ما 
معرفی می کردند و تولید را به آن سمت می بردند تا 
بگیر و ببند هم راه نیفتد و تمام پوشاک فروشی های 
داخلی با یک رکود قابل مالحظه در فروش مواجه 
نشوند و مردم به دنبال اجناس غربی یا غیر اسالمی 

نروند.
»علی عبادی« فروشــنده ای اســت که در میدان 
انقالب فروشــگاه لباس زنانه دارد. او معتقد است: 
صنف پوشــاک هیچ قاعده خاصی برای لباس های 
تابســتانی یا مانتوهای اســالمی در نظر نگرفته و 
بسیاری از مشتری های ما به تقلید از بازیگران، این 

لباس های نابه هنجار را می پوشند. 
دختری کــه برای خریــد آمده می گویــد: چرا از 
مردان نمی پرســید که چه کار کردند تا دختران و 
همسران شان به پوشیدن چنین لباس هایی ترغیب 
شــوند؟ من به اصرار و اجبارهمســرم ایــن کار را 
می کنم؛ زمانی که دانشجو بودم، پوششم چادر بود و 
فقط به اقتضای سلیقه خانواده همسرم این مانتوی 

بدون دکمه را انتخاب کرده ام. 
از صحبت های حــق به جانب اش متعجب شــدم 
و متاثر از اینکه چرا درکشــوری غنــی از فرهنگی 
اصیل، باید شاهد تقلید کورکورانه جوانان از پوشش 

غربی ها باشیم!
چه بســا برخی در طی پرس و جــوی من معتقد 
بودند موضوع فرهنگی کشور ما فقط در نوع لباس 
پوشیدن ما خالصه نمی شود و متاسفانه با این طرز 
فکر می روند به قهقرایی که خدا می داند در آینده به 

چه پوششی بسنده خواهند کرد.
حــاال باید دید کــه در جامعــه ما عرضــه چنین 
لباس هایی باعــث افزایش تقاضا می شــود یا این 
تقاضای زنان و دختران اســت که موجب می شود 
موجی از پوشــاک که با فرهنگ ایرانی و اسالمی  و 
سبک زندگی ما در تضاد اســت، وارد بازار مصرف 

شود.
 آنچه در این ســال ها تقریبا برای همه روشن شده 
این نکته اســت کــه کارهای مقطعی همیشــه با 
شکســت مواجه شده  اســت. برای رسیدن به یک 
فرهنگ اصیل در ارائه و خرید پوشــاک مناسب با 
پوشش اســالمی، نیازمند برنامه و هدفی خاص در 
دراز مدت هســتیم وصد البته پیــش قراوالن این 
برنامه فرهنگی، دستگاه های ذیربط هستندو سایر 
 نهادهای اجتماعــی هم در این مــورد باید کمک 

کنند.

وقتی ناهنجاری »ُمد« می شود!
گرمای هوا بهانه ای برای گسترش پوشاک غیراسالمی در بازار شده است؛

مدیرکل سازمان انتقال خون استان اصفهان اظهار کرد:
اهدای 65۰ واحد خون در طرح نذر خون

مدیرکل سازمان انتقال خون اســتان گفت: با اجرای طرح »نذر خون« در ماه مبارک رمضان در آخرین شب 
قدر،  طی چهار ساعت 75۰ نفر از مردم استان به مراکز انتقال خون میدان خواجوی اصفهان، شهرضا، کاشان 
و خمینی شهر مراجعه کردند. »مجید زینلی« افزود: از این تعداد مراجعه کننده ۶5۰نفر موفق به اهدای خون 
شدند. وی با بیان اینکه خون و فرآورده های خونی، تاریخ انقضای محدودی دارد و اهدای خون باید به صورت 
روزانه، مستمر و تدریجی باشــد، گفت: در شــب های قدر هزار و 5۰۰ اهدا کننده، هزار و 2۰۰ واحد خون به 
بیماران نیازمند اهدا کردند. وی گفت: مرکز اهدای خون میدان خواجو در ایام ماه مبارک رمضان از ســاعت 
7صبح تا ۱۹:3۰ و پس از افطار از ساعت 2۱تا24 آماده خون گیری است.زینلی افزود: اهداکنندگان با مراجعه 
به نشانی اینترنتی انتقال خون به صورت اینترنتی نوبت گیری اینترنتی کرده و برای اهدای خون مراجعه کنند.

با محوریت روابط فرهنگی ایران و اروپا در عصر صفوی منتشر شد؛
فراخوان همایش بین المللی مطالعات صفوی در دانشگاه اصفهان

فراخوان ارسال مقاله  به همایش بین المللی مطالعات صفوی روابط فرهنگی ایران و اروپا درعصر صفوی، در دانشگاه 
اصفهان منتشر شد. بنا بر اعالم دبیرخانه این همایش بین المللی، عالقه مندان فرهنگ و ادب می توانند مقاالت 

خود را تا 3۰ شهریورماه به آدرس safavid-intconf@res.ui.ac.ir  ارسال کنند.
روابط فرهنگی، هنر، مذهب، دین، علم، ادبیات، ســفرنامه ها و منابع آموزش، خاورشناســان، میســیونرهای 
مذهبی، روابط سیاســی ایران و اروپا در عصر صفوی،تبادل ســفرا، قراردادها، تفاهم نامه، مناسبات دیپلماسی، 
مبادله اســناد، روابط اقتصــادی و مالی، صنعــت، تجــارت و  کشــاورزی  از محورهای اصلــی این همایش 
 بین المللی اســت. عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشــتر می توانند به تارنمای دانشــگاه اصفهان به نشانی

 http://www.ui.ac.ir مراجعه کنند. همایش بین المللی مطالعات صفــوی روابط فرهنگی ایران و اروپا 
درعصر صفوی، اردیبهشت ماه سال آینده در دانشگاه اصفهان برگزار خواهدشد.

 برای رسیدن به یک فرهنگ اصیل 
در ارائه و خرید پوشاک مناسب با 
پوشش اسالمی، نیازمند برنامه و 
هدفی خاص در دراز مدت هستیم

محیط زیست
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سالمت چشم با این موادغذایی
پیشنهاد سردبیر:

زل
من

کافه 

چای  قرمز که به چای مکه یا هیبیسکوس هم شهرت 
دارد، بــه خودی خود با طعــم ترش خود  باعــث از بین رفتن 

خستگی، آن هم در فصل گرماست. این چای را می توانید به صورت خشک 
از عطاری و یا چای کیسه ای خریداری کنید.

مواد مورد نیاز:
 ۳ پیمانه چای قرمز،  ۳ پیمانه نوشــیدنی گازدار 

زنجبیــل )می توانیــد از دلســتر زنجبیلی هم 
استفاده کنید(،۳ برش آناناس چای قرمز 

را با نوشــیدنی زنجبیلی مخلوط 
کــرده و ترکیــب را در لیوان 

بلند و با یخ ســرو کنید. 
در هر لیوان یک برش 
آناناس قرار دهید.

موکوتینی چای قرمز

سدر؛ معجزه ای برای زیبایی پوست و مو
سدر جزو گیاهان جادویی است که برای پوست و مو از جمله نرم و شفاف شدن پوست و درمان شوره سر و ریزش مو معجزه می کند.اگر تار موهایتان 
ضعیف شده و از ریزش مو خالصی ندارید، می توانید این داروی گیاهی و سنتی معجزه آسا را برای سالمت و ضخیم شدن موهایتان از عطاری تهیه 
و برای درخشش و تقویت موهای بیمار خود استفاده کنید. سدر، پوست را خنک  و موها را حالت می دهد و کلی فواید دیگر برای پوست و مو دارد  و  
یکی از گیاهانی است که در طب سنتی به آن قابض می گویند. همین خاصیت سدر باعث فشردگی و تقویت اعضا می شود و در اصل اعضا را از سستی 
و شلی درمی آورد. برای بهبود جای زخم هم می توان از سدر استفاده کرد. میوه سدر قبل از میوه شدن شکوفه ای می دهد که ضماد آن را می توان برای 

رفع عرق سوز شدن پا در حمام استفاده کرد. 
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الغری طی  چند ســال گذشــته به یکی از 
مهم ترین دغدغه های افراد تبدیل شده 
است. بخش بزرگی از این دغدغه به دلیل 
رواج متدهای پوششی و الیف استایل های 
غربی و رواج مدگرایی و بخشی دیگر مربوط 
به هشدارهای پزشــکی در مورد خطرات 
چاقی و نیز خوردن فســت فودها و غذاهای پر 
کالری در میان مردم کم تحرک ایرانی می شود. 
روی آوری افراطی مردم ایران برای الغری عالوه بر 
داغ کردن بازار مشاوران تغذیه و رژیم درمانی موجب 

استقبال از داروهای الغری نیز شده است.
داروهای الغری، معجزه ای که چاق ها به دنبال آن هستند

 بسیاری از مردم به دنبال راه های آســان الغری می گردند. میانبری که نیازی به ورزش یا کم خوری 
نداشته باشــد و در کوتاه مدت اندام ایده آل را به افراد چاق هدیه دهد. افرادی که اراده ای برای رژیم 
گرفتن ندارند و یا وقتی برای ورزش نمی گذارند از اولین متقاضیان این داروها هستند . اگر چه در سال 
های اخیر شبکه های داخلی و خارجی و ویترین داروخانه ها و بعضا عطاری ها پر از تبلیغات این داروها 
شده است؛ اما هنوز هیچ داروی موثری برای چربی سوزی و الغری کشف نشده که روی عملکرد سایر 
ارگان های بدن تاثیرات سوئی نداشته باشــد و یا در مدت بسیار کوتاه فقط با مصرف دارو بتواند فردی 

را الغر کند.
اصوال قرص های الغری از دو طریق منجر به الغری خواهند شــد؛ بخش اول قرص های ضد اشتها و 
بخش دوم قرص های چربی سوز و افزایش دهنده متابولیسم بدن هستند. قرص های چربی سوز اغلب 
دارای کافئین )باعث افزایش تولید گرما در بدن می شوند( و افدرین )باعث افزایش اکسیژن رسانی به 
خون( هستند و این دو ماده باعث افزایش مصرف کالری می شوند.دسته اول تنها چند ماه موثر است و 
در دسته دوم عملکرد قرص های چربی سوز به شدت روی ارگان های حیاتی بدن مانند کبد و کلیه ها 

تاثیر گذار است.
چاق ها؛ گرفتار تبلیغات مهیج قرص های الغری 

قرص های مورد تایید FDA آمریکا و قرص های گیاهی از جمله داروهایی هســتند که به شدت در 
شــبکه های ماهواره ای و برخی از ســایت های اینترنتی تبلیغ می شــوند؛ اما آنچه بسیاری از مردم 
نمی دانند اینکــه در آمریکا  داروهای رژیمی قبــل از فروش عمومی نیازی به گرفتــن تایید از مرکز 
غذا و دارو ) FDA( ندارند. پس از مدت ها اخیرا یک برنــد تجاری تولید کننده قرص های الغری پس 
از 1۳ سال توانست از سازمان بهداشــت آمریکا، مجوز بگیرد.  برای همین بســیاری از کمپانی های 
تولید کننده این داروها راه را برای محبوب شــدن هموار می بینند و موادی ناسالم در داروها استفاده 
می کنند. بســیاری از این داروها حتی پس از توزیع نیز مورد تایید وزارت بهداشــت آمریکا قرار نمی 
گیرند. مواد تشــکیل دهنده بسیاری از داروهای رژیمی حاوی مواردی اســت که خطر حمله قلبی و 
ســکته مغزی را باال می برند. در اغلب موارد این داروهای محرک در بازار ممنوع هســتند؛ اما تولید 
کنندگان راه این مواد را با اســتفاده در داروهای رژیمی دوباره به بازار باز می کنند. یکی از وسوسه بر 
انگیز ترین تبلیغات در داروهای الغری کاهش وزن ســریع در کمترین زمان ممکن است؛ اما به گفته 
 اغلب کارشناسان تغذیه، هیچ کدام از داروهای مورد تایید در بازار قادر به چربی سوزی و الغری سریع

 نیستند.

همه قرص ها برای همه چاق ها مناسب نیست
به گفته متخصصان علم تغذیه و  رژیم درمانی؛  دسته بندی مصرف قرص های الغری بر اساس تشخیص 
نوع بیماری یا مشــکل افراد صورت می گیرد. بعضی از قرص ها سوخت و ســاز را باال برده و یک قرص 
دیگر جذب غذا یا حتی اشتها را کاهش می دهد و... با این حال مصرف هر کدام از این قرص ها به شرایط 
جسمی هر فرد بستگی دارد. برای مثال فردی که ذاتا کم اشتهاســت اما به چاقی مبتال شده، نباید از 
قرص های کاهنده جذب اســتفاده کند، زیرا دچار کمبود ویتامین خواهد شد. همچنین این قرص ها 
ممکن اســت با برخی از بیماری های دیگر در فرد مصرف کننده تداخل داشته باشد. داروهای رژیمی 
اغلب حاوی آمفتامین، داروهای ضد اضطراب و داروهای ضد افســردگی هستند. این ترکیب نه تنها 
بسیار خطرناک است، بلکه بسیار اعتیاد آور هستند.برخی داروهای رژیمی حاوی مسدود کننده های 
چربی بوده که جذب مواد مغذی را کاهش می دهد و ناراحتی معده را در پی دارد. از دیگر عوارض جانبی 

یبوست، سردرد و به هم خوردن خلق و خو گزارش شده  است.
با مصرف قرص های الغری چه بر سر بدن می آید؟

 بسیاری از داروهای الغری ترکیبی ساده از کافئین و دیورتیک ها هستند که باعث از دست دادن آب 
می شود.شاید با اســتفاده از این نوع داروها طی چند روز اول ببینید که عقربه های ترازو رو به پایین 
می روند؛ اما این فقط وزن آبی است که بدن از دســت می دهد و دوباره باز خواهد گشت.عالوه بر این، 
از دست دادن شدید آب بدن و کم آب شــدن آن عوارضی نیز برای فرد در پی خواهد داشت؛ بنابراین 
تشــخیص اینکه این قرص ها چگونه، در چه زمان و  با کدام رژیم غذایی مصرف شــوند و چه افرادی 

کاندیدای مصرف این قرص ها هستند به عهده متخصص تغذیه است.

     مصرف قرص های الغری در ایران در حال افزایش است؛                  میانبر  مرگبار 

الهه زین الدین
 کشف راهی برای نابودی باکتری ها

 بدون استفاده از آنتی بیوتیک
آنتی بیوتیک های متداول، موجب مرگ باکتری های خوب و بد موجود در روده شده و می 
تواند به بروز »انتروکولیت« با غشای کاذب منجر شود که یک عارضه شدید و نادر در روده 
محسوب می شود. اکنون محققان توانستند سه نوع آنتی بیوتیک جدید را در آزمایشگاه 
تولید کنند که با جلوگیری از توصیف ژن های حیاتی باکتری »کلستریدیوم دیفیسیل« 
فقط این نوع باکتری را از بین ببرد و بر خالف آنتی بیوتیک های متداول، موجب مرگ سایر 
باکتری ها نشود.این داروها دربرگیرنده مواد ژنتیکی مشابه موادژنتیکی باکتری است و به 
گونه ای طراحی شده که ژن های خاصی از باکتری را هدف قرار دهند. زمانی که این مواد 
ژنتیکی با باکتری ادغام می شود، از توصیف ژنتیکی باکتری جلوگیری کرده و آن را از بین 
می برد. در آزمایش های اولیه، این داروها همه باکتری های کلستریدیوم دیفیسیل مورد 
آزمایش را نابود کرد؛ اما سایر باکتری های موجود در محیط را از بین نبرد. اکنون محققان 
در تالش هســتند با آزمایش های بالینی، کارآیی این داروها را بهبود بخشند و امیدوارند 
در پایان کار بتوانند دارویی بسازند که فقط باکتری هدف را نابود کند و هیچ گونه تاثیری 
 بر سایر باکتری ها و سلول های بدن نداشته باشــد. گزارش کامل این تحقیقات در نشریه

 Journal of Antibiotics منتشر شده است.

خطری که نوزادان را در طول خواب تهدید می کند
متخصصان اطفال توصیه می کنند که نوزاد همیشه به پشت بخوابد؛ بنابراین نباید اجازه 
دهید نوزاد به پهلو بخوابد مگر اینکه پزشک به شــما این توصیه را داشته باشد. پزشکان 
بر این باورند که دمر خوابیدن کودک می تواند مشــکالتی نظیر کمبود اکسیژن، انسداد 

تنفس،گرمای بیش از حد، سندرم مرگ ناگهانی نوزاد را به دنبال داشته باشد.

با این اشتباه کبد خود را چرب تر می کنید
تحقیقات نشان می دهد که خوابیدن در روز یا بالفاصله بعد از مصرف غذا به طور جدی به 
کبد افراد آسیب می زند و مصرف مواد غذایی که بسیار شیرین هستند، برای کبد مضر است و 
باعث اختالل در افراد می شود؛ مبتالیان به بیماری کبد چرب می توانند با این روش از چرب 
شدن کبدشان جلوگیری کنند. امروزه هم تحقیقات نشان داده است که دسته ای از مواد 
غذایی که در طب ایرانی، غذاهای لزج نامیده می شوند، نظیر برنج کته، رشته، قارچ، نشاسته 
و پاچه گوسفند برای کبد مناسب نیستند و این مواد غذایی در صورت وجود عارضه در کبد 
مانند کبد چرب می تواند سبب تشدید این بیماری شوند. در اکثر موارد چاقی، اختالل در 
چربی های خون و کم تحرکی از علل این بیماری است؛ اما موارد دیگری مانند دیابت، مصرف 
مشروبات الکلی، بد غذایی و سوء تغذیه، مصرف برخی داروها مانند داروهای ضدتشنج و 

بیماری های مزمن نیز در بروز کبد چرب موثرند.

خطر خاموش بیخ گوش کودکان؛
اضافه وزن ۲۰ درصد از دانش آموزان ایرانی

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه تغذیه، نقش مهمی در ابتال 
و پیشگیری از بیماری ها دارد، گفت: بیماری دیابت به تغذیه وابسته است و برای پیشگیری 
از بروز عوارض بیماری، باید رژیم غذایی مناســبی درپیــش گرفت.دکتر زهرا عبداللهی 
درخصوص نقش تغذیه در ابتال به بیماری ها گفت: در حال حاضر بیماری های غیرواگیر از 
جمله دیابت، فشار خون باال، چربی خون باال، بیماری های قلبی عروقی، سکته های مغزی 
و قلبی و انواع سرطان ها، مهم ترین علت مرگ و میر در جهان و ایران به شمار می روند و از 
طرفی، الگوی غذایی نامناسب که شامل مصرف بی رویه قند، نمک و چربی است، مهم ترین 
دلیل ابتال به بیماری های غیرواگیر محسوب می شود. وی با بیان اینکه مصرف زیاد قند، 
نمک و چربی، به اضافه وزن و چاقی منجر می شــود، تصریح کرد: اضافه وزن و چاقی در 
کودکان زیر ۵ سال کشور در یک دهه اخیر به ۲ برابر افزایش پیدا کرده است و حدود ۲۰ 
درصد دانش  آموزان و نیمی از زنان و مردان 1۵ تا ۶۴ ساله کشور نیز دچار اضافه وزن و چاقی 
هستند که پیامد آن شیوع کلسترول باال، فشارخون باال، دیابت، بیماری های قلبی عروقی 

و انواع سرطان ها در کشور است.

رفع خشکی دهان بیماران سرطانی با روغن مرکبات
محققان به این نتیجه رسیدند که ترکیبی در روغن مرکبات وجود دارد که می تواند خشکی 
دهان ناشی از پرتو درمانی را در بیمارانی که متحمل سرطان سر و گردن شده اند کاهش دهد.
این ترکیب که د-لیمونن)d-limonene( نام دارد می تواند سلول های تولید کننده بزاق 
موش را در برابر پرتو درمانی محافظت کند و اثرات ضد توموری پرتو تابی را نیز کاهش نمی 
دهد. محققین نشان داده اند که د-لیموننی که به صورت خوراکی مصرف شود به غدد بزاقی 
انسان منتقل می شود.پرتو درمانی معموال سلول های غدد بزاقی تحت فکی و از آن مهم تر 
سلول های بنیادی و پیش ساز بزاقی را می کشد که از سلول های سازنده غدد بزاقی به شمار 
می آیند و برای بازسازی و احیای فرآیند بزاق سازی و ترشح بزاق موثر هستند.آنالیزهای 
محققان روی 1۳۵ عصاره گیاهی نشــان داد که یک ترکیب مشتق از مرکبات موسوم به 
د-لیمونن منجر به فعال سازی آلدهید دهیدروژناز می شود. استفاده از سلول های موشی 
که در معرض پرتو قرار گرفته بودند نشان داد که د-لیمونن غلظت های آلدهید را در سلول 

های بنیادی و پیش ساز بالغ و بزاقی کاهش می دهد.

سبزیجات برگ دار

سالمت چشم با این موادغذایی

بیشتر ما در زمان مواجهه با مشکالت گوارشی توجه 
ویژه ای به آنچه می خوریم داریم؛ اما افراد کمی این مسئله را 
مدنظر قرار می دهند که مواد غذایی مصرفی تا چه اندازه 
می توانند بر سالمت چشــم ها و حفظ قدرت بینایی موثر 
باشند.انتخاب مواد غذایی درســت می تواند تفاوت بین 
چشم های سالم و قوی یا حرکت به سمت مواجهه با اختالالت 
چشم در آینده را رقم بزند.در ادامه با برخی از بهترین مواد 
غذایی جهت تقویت چشم ها و قدرت بینایی بیشتر آشنا 

می شوید.

هیچ بحثی درباره ســالمت چشم بدون اشاره 
به هویج کامل نمی شود. به لطف مواد مغذی 
ماننــد آلفا-کاروتن، بتا-کاروتــن، لوتئین و 
زاکسانتین موجود در هویج، این ماده غذایی 
باید بخشی ثابت از رژیم غذایی شما باشد. مواد 
غذایی نارنجی دیگر مانند انبه، هلو، کدو تنبل، 
کدو مسما و سیب زمینی شیرین نیز سرشار از 

این مواد مغذی هستند.

هویج

                 زردآلو

زمانی که موضوع سالمت 
چشــم مطرح می شود، 
مواد غذایی اندکی قابلیت 
رقابت با سبزیجات برگ دار 
مانند کوالرد، کیل و اسفناج 
را دارند. این قبیل سبزیجات 
حاوی طیف گسترده ای از مواد 
مغذی محافــظ و تقویت کننده 
چشم هســتند که از آن جمله 
می توان به آلفا-کاروتن، اســید 
آلفا لیپوئیک، بتا-کاروتن، لوتئین، 

و زاکسانتین اشاره کرد.

زمانی که موضوع سالمت چشم مطرح می شود، افزودن زردآلوهای تازه یا خشک 
شده به رژیم غذایی مفید خواهد بود. این میوه سرشــار از مواد مغذی مختلف مورد 

نیاز برای حفظ سالمت بینایی اســت که از آن جمله می توان به آلفا-کاروتن، بتا-کاروتن، 
لوتئین، روتین و زاکسانتین اشاره کرد. زاکســانتین نشان داده است که در پیشگیری از انحطاط 

ماکوالی مرتبط با افزایش سن موثر عمل می کند. اگر قصد دارید برگه زردآلو مصرف کنید، نمونه های 
بدون سولفور را برگزینید.

بلوبری نه تنها میوه ای خوشــمزه 
محسوب می شود، بلکه یک ابرماده غذایی 
سرشــار از مواد مغذی نیز است و توانایی 
خود را برای محافظت از چشم ها در برابر 
آسیب رادیکال های آزاد نشان داده است. 
 Journal of نتایج پژوهشی که در نشریه
Agricultural and Food Chemis-

try منتشر شد، نشان داد آنتوسیانین ها 
که عامل رنگ بلوبری هستند به محافظت 
در برابر انحطاط ماکوالی مرتبط با افزایش 

سن کمک می کنند.

بلوبری

یکی از ترکیبات دارویی چای 
سبز به نام اپی گالوکاتچین گاالت 
)EGCG( به محافظت از چشــم ها 
کمک می کنــد. این نوشــیدنی در 
پیشــگیری از ابتال به آب مروارید نیز 

نقش دارد.

چای سبز

گریپ فروت سرشار از ماده مغذی کمتر شناخته شده نارنجین 
است که به بهبود طیف گســترده ای از اختالالت چشم کمک می کند. 
همچنین، این میوه حاوی ماده مغذی روتین است که برای دریافت آن 
باید پوشش سفید اطراف میوه )نه پوست( را نیز مصرف کنید. گریپ فروت 
سرشار از ویتامین C است که این آنتی اکسیدان قوی به محافظت از چشم ها 

در برابر آسیب رادیکال های آزاد کمک می کند.

             گریپ فروت
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شرط سانتوس برای فروش 
بازیکن به رئال مادرید

گزارش هــای اخیر حاکی از آن بــود که رئال 
مادریــد قــراردادی را 
امضا کرده اســت تا 
بتواند »رودریگو« 
را از ســانتوس به 
خدمت بگیرد؛ اما 
این باشگاه برزیلی 
این ادعاها را رد کرده 
است.باشــگاه سانتوس برزیل 
مشخص کرده که هیچ توافقی با رئال مادرید 
برای خرید رودریگوی 17 ســاله انجام نشده 
اســت. گزارش  رسانه های اســپانیایی در روز 
پنجشنبه نشــان می داد »لوس بالنکوس« با 
قراردادی 45 میلیون یورویــی این بازیکن را 
به خدمت گرفته؛ اما ســانتوس این شــایعات 
را رد کرد.خوزه کارلوس پرز، رییس باشــگاه 
سانتوس معتقد است هر باشــگاهی مایل به 
خرید رودریگو باشــد، باید رقــم 50 میلیون 
یورو پرداخت کند؛ اگرچه آنها به دنبال تمدید 
قرارداد با این بازیکن هستند تا بند آزادسازی 
را دو برابر کنند.این بازیکن همچنین از سوی 

پارس سن ژرمن و بارسلونا هم پیشنهاد دارد.

 اهدای نشان سلطنتی شوالیه
 به اسطوره لیورپول

بازیکن و مربی سابق فوتبال اسکاتلند، هم در 
خارج و هم داخل زمین از 
بهترین ها محسوب 
می شد. او کارهای 
خیریه بســیاری 
انجــام داده که از 
جملــه مهم ترین 
آنهــا، می توان کمک 
به خانواده قربانیان فاجعه 
هیلزبرو که در ســال 1989 رخ داد، اشــاره 
کرد.پس از کســب 9 جام با سلتیک، اسطوره 
فوتبال ســلتیک که بیشــترین بازی ملی را 
برای این کشــور انجام داده، به لیورپول رفت 
و با این تیم ســه قهرمانی اروپــا و 6 قهرمانی 
لیــگ برتــر را کســب کــرد. او همچنین به 
عنوان مربی نیــز 11 قهرمانی بــا لیورپول به 
دســت آورد که از جمله آنها می توان به ســه 
قهرمانی لیگ اشاره کرد. حال او از سوی ملکه 
 بریتانیا، مدال ســلطنتی شــوالیه را دریافت

 کرده است.

 ابراز امیدواری »دیباال«
 برای بازگشت پوگبا به یووه

پائوال دیباال، ســتاره آرژانتینی یوونتوس بسیار 
دوست دارد که پوگبا به 
یووه برگردد. او گفته : 
»من حتــی بعد 
از جدایــی پوگبا، 
رابطه بسیار خوبی 
بــا او دارم و هنوز با 
هم در ارتباط هستیم. 
بسیار خوشــحالم که خبرهایی درباره احتمال 
بازگشــت پوگبا می شــنوم«. او ادامه  داده: »از 
بازگشت پوگبا بسیار اســتقبال خواهم کرد. او 
بازیکن بزرگی است و می تواند کمک زیادی به 
تیم کند. من و پوگبا روش هــای زیادی را برای 
خوشــحالی کردن بعد از گل ابداع کرده بودیم. 
 بسیار دوست دارم که باز هم با هم در یووه بازی

 کنیم«.

صالح: دوست دارم با اسپانیا 
روبه رو شویم

محمد صالح طی گفت و گویــی اختصاصی با 
نشــریه مارکای اسپانیا، 
بــرای اولین بــار از 
مصدومیت  زمان 
تلخش در فینال 
قهرمانان  لیــگ 
اروپــا، صحبــت 
کــرد که بخشــی از 
این مصاحبه منتشــر شده 
است. »ترک فینال بدترین لحظه تمام دوران 
بازیگری  من بــود. به جایی رســیده بودم که 
فکر می کردم جام جهانی را از دست می دهم. 
وضعیت ویران کننده ای بود.« مهاجم مصری 
لیورپول در ادامه درباره احتمال روبه رو شدن 
مصر و اسپانیا در مرحله یک هشتم جام جهانی 
و فرصت رویارویی دوبــاره او و راموس، عنوان 
کرد: » با اســپانیا روبه رو شویم؟ امیدوارم این 
اتفاق بیفتد. من سبک بازی )مهاجم اسپانیا( 
دیه گــو کاســتا را دوســت دارم. او نه تنها از 
نظر شــخصیتی بلکه از نظر فنی در سطحی 

باالست«. 

سپاهان، مدعی اول قهرمانی در لیگ هجدهم است

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

تیم ســپاهان، یکی از گزینه های بازی در ایران برای ســروش 
رفیعی است. مهاجم سابق تیم الخور بالفاصله پس از پایان لیگ 
با پیشنهاد مدیران این باشگاه مواجه شد و از نظر مالی نیز شرایط 
خوبی برای این بازیکن در نظر گرفته شده است.حضور امیر قلعه 
نویی که در تراکتور سازی ســروش را در اختیار داشته می تواند 
برگ برنده سپاهانی ها برای به خدمت گرفتن این بازیکن باشد.  

سروش در راه سپاهان؟

باشگاه استقالل در خصوص آخرین وضعیت مدافع ملی پوش این 07
تیم توضیحاتی را ارائه داد.پندار توفیقی، معاون استقالل در خصوص 
آخرین وضعیت این بازیکن و شایعه حضورش در تراکتورسازی اظهار 
داشت: بنده بعد از بازگشت غفوری از ترکیه با او صحبت کردم و  از 
ما خواست یک هفته کنار خانواده اش به سنندج برود و پس از چند 

روز استراحت برای مذاکره به باشگاه بیاید.

واکنش استقاللی ها به پیشنهاد سرخ پوشان برای غفوری

21
 رازی که پادشاه 

بعد از نایب قهرمانی فاش کرد
»لبرون جیمز« که تک ستاره کلیولند کاوالیرز 
بود و خیلی از کارشناسان معتقد بودند این تیم 
تنها با درخشــش این بازیکن توانسته به فینال 
برسد، بعد از شکســت در فینال چهارم NBA و 
از دست رفتن قهرمانی در نشست خبری پرده از 
راز عجیبی برداشت.فوق ستاره کلیولند کاوالیرز 
اعالم کرد که در بازی نخست فینال از 
ناحیه دست راست دچار شکستگی 
شــده؛ اما بــدون اینکــه این 
موضوع را رسانه ای کند، 
در ۳ بــازی بعدی هم 
حاضر شده است.
او که با دســتی 
بانداژ شــده 
کنفرانس  در 
تــی  عا مطبو
حاضر شده بود، با صحبت های خود 
باعث تعجب خبرنگاران شــد.جیمز 
در 4 مسابقه فینال مقابل گلدن استیت 
هم با وجود شکســت تیمش توانســت 
امتیازآورترین بازیکن کلیولند لقب بگیرد.

در حاشیه

اینستاگرام

تبریک اینستاگرامی کی روش به کاپیتان
لشکرکشی کت وشلواری ها برای فتح مسکو؛

 دستگاه های نظارتی پاسخگوی حراج بیت المال باشند
انتشار برخی اخبار در رسانه ها مبنی بر فهرست بلندباالیی از مسافران غیرمرتبط به جام جهانی، موجی از 
مالمت و تاسف را در سطح کشور به وجود آورد. اتفاقی که انتظار می رفت از اساس کذب باشد و فدراسیون 
فوتبال یا افراد حاضر در آن فهرست، ماجرا را تکذیب کنند؛ اما نه تنها چنین نشد، بلکه هر روز بر نفرات آن 
اضافه شد و اکنون خبرها از حضور حدود ۲00 نفر در این کاروان حکایت دارد که یک حساب سرانگشتی، 
رقمی حدود 5 میلیارد تومان از بیت المال را نشان می دهد؛ البته  فدراسیون تا این لحظه  نه خبر را تایید 

کرده و نه تکذیب که همین سکوت، خود گویای بسیاری از ماجراهاست.
مروری بر این فهرست، نشان می دهد عمده افراد، مدیران و کارمندان کت وشلواری هستند که مشخص 
نیست چه ماموریتی در این سفر پرهزینه دارند. این افراد را باید نماد بوروکراسی حجیم و بی در و پیکر 
ورزش دانست که محصولش، نابه سامانی ها و آشفتگی های همیشگی است. این افراد که از هر صنف و 
گروهی و از سطوح مختلف مدیرکل تا منشی مدیرکل در آن به چشم می خورد، تا کنون چه دستاوردی 
برای فوتبال کشور داشته اند که حاال می خواهند در سرزمین تزارها بر افتخارات شان بیفزایند؟ به راستی، 
این افراد نماینده چه طبقه ای از جامعه خواهند بود و مردم آنها را به چه عنوان خواهند شــناخت؟این 
اشخاص  در روزهایی عازم ســفر پرهزینه روسیه می شوند که کشــور با نامالیمات اقتصادی و مردم با 
مشکالت مالی دست به گریبان هستند.فالن مدیرکل ورزش و جوانان استانی، بر چه مبنایی به روسیه 
خواهد رفت؟ نماینده مجلسی که به ادعای خودشان براســاس قرعه کشی عازم روسیه خواهد شد، آیا 
چنین رسالتی دارد که در سفرها، در صف اول باشد؟ خروجی این بهارستان نشین ها برای فوتبال کشور 
چه بوده است؟ مدیران وزارت ورزش در روسیه چه ماموریتی خواهند داشت جز خرج کردن دالر و گرفتن 
حق ماموریت؟ کارمندان و اعضای فدراسیون نیز گویی تشویقی گرفته و در قامت توریست عازم فرنگ 

می شوند؛  پاداشی برای ساختن مخروبه ای به نام فوتبال ایران!

کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان، شمع تولد ۳4 ســالگی اش را فوت کرد.مسعود شجاعی حاال 
وارد ۳5 سالگی شده و باید در این سن و سال برای تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی ۲018 
به میدان برود.برای کاپیتان، کیک تولد مختصری در هتل محل اقامت تیم ملی تدارک دیده شد و 

کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی هم تولد مسعود را به این شکل تبریک گفت.

سپاهان، مدعی اول قهرمانی در لیگ هجدهم است
خالد شفیعی، مدافع قبل ذوب آهن با عقد قراردادی دو ساله به دیگر تیم اصفهان یعنی سپاهان پیوست 
تا همچنان در کنار امیر قلعه نوعی به فوتبالش ادامه دهد. او در این باره گفت: بعد از اتمام لیگ هفدهم 
چند روزی را به اســتراحت پرداختم و در مســافرت بودم. در همین زمان چند پیشنهاد برای حضور در 
تیم های دیگر مطرح شد. از آنجا که قراردادم با ذوب آهن تمام شده بود، به عنوان بازیکن آزاد حق انتخاب 
داشتم. وی افزود: در این بین سپاهان به نظرم بهترین انتخاب بود. اول به خاطر سابقه پر افتخار این تیم، 
دوم هواداران و سوم هم وجود آقای قلعه نوعی به عنوان سرمربی. من از قبل هم اعالم کرده بودم که اگر 
امیرخان مرا بخواهد حاضرم ایشان را همراهی کنم.مدافع جدید سپاهان ادامه داد: این تیم با قلعه نوعی 

مدعی اول قهرمانی در لیگ هجدهم خواهد بود.

حضور مهاجم آبی پوشان تهرانی در الکویت منتفی شد
کوچ احتمالی ستاره سنگالی استقالل به کویت برای پوشیدن پیراهن الکویت کامال منتفی شد تا گامی بلند 
در راه ماندن این مهاجم در جمع آبی پوشان تهرانی برداشته شود.پیوستن احتمالی مامه بابا تیام سنگالی به 
باشگاه الکویت یکی از متمول ترین باشگاه های عرب حاشیه خلیج فارس به یکی از سوژه های جنجالی یک 
ماه اخیر فوتبال ایران و باشگاه استقالل تبدیل شده بود، به خصوص اینکه حرف و حدیث های فراوانی پیرامون 
نحوه عقد قرارداد سران استقالل با این مهاجم سنگالی به گوش می رسید.در شرایطی که همه چیز حکایت 
از پیشنهاد چندمیلیون دالری الکویت به تیام حکایت داشت، سران باشگاه کویتی بدون سرو صدا و جنجال 
رسانه ای با قراردادی جالب توجه، مهاجم سرشناس تونسی را به فهرست نفرات خود اضافه کردند تا به این 

ترتیب قید امضای قرارداد با ستاره سنگالی استقالل را بزنند.

جام جهانی روسیه از پنجشنبه همین هفته  
با بازی کشور میزبان و عربستان در ورزشگاه 
لوژنیکی شهر مســکو آغاز خواهد شد. قرار 
است والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه 
و شاهزاده محمد بن ســلمان در ورزشگاه 
حاضر باشند و این بازی را از نزدیک ببینند.

این بازی یک هفته  قبل از جلســه سازمان 
کشــورهای صادر کننده نفت اوپک در وین 
خواهد بود.  جایی که در آن جلســه انتظار 
می رود کشــورها برای کاهش نگرانی های 
جهانی در رابطه با قیمت نفت که در سه سال 
گذشته به باالترین حد خود رسیده است، به 

توافق دست یابند.

جام جهانی

تاثیر دیدار افتتاحیه جام 
جهانی بر قیمت جهانی نفت

جام جهانی جذابیت!
مروری بر 4 دوره حضور ایران در رقابت های جام جهانی فوتبال؛

کمتر از 5 روز دیگر تیم ملی فوتبال ایران در جریان رقابت های جام جهانی فوتبال 2018 روســیه در ورزشــگاه 

کرستوفسکی سنت پترزبورگ به مصاف تیم مراکش می رود تا پنجمین حضور خود را در این فسیتوال بزرگ جهانی  

را به طور رســمی تجربه کند. تیم ملی ایران پیش از این دوره در جام های جهانی 1978 آرژانتین، 1998 فرانسه، 

2006 آلمان و 2014 برزیل نیز حضور داشته که بهترین عملکرد ملی پوشان ایرانی در این رقابت ها به جام جهانی 

1998 فرانسه بر می گردد که در آن دوره، شاگردان جالل طالبی توانستند به اولین پیروزی ایران در این رقابت ها و 

کسب سه امتیاز یک بازی دست یابند؛ اتفاقی که در دوره های دیگر تکرار نشد تا تنها یک برد در کارنامه ایران در 

رقابت های جام جهانی ثبت شود. در آستانه آغاز بیست و یکمین دوره بازی های جام جهانی مروری خواهیم داشت 

بر کارنامه ایران در چهار دوره گذشته:

سمیه مصور
اولین حضور ایران در رقابت های جام جهانی به ســال 1978 میالدی بر می گردد 
که ملی پوشــان ایرانی در آن دوره در گروه D  این بازی ها با تیم های پرو، هلند و 

اسکاتلند هم گروه بود که تیم ایران در اولین بازی به مصاف هلند رفت و با نتیجه سه 
بر صفر بازی را واگذار کرد. در دومین بازی شــاگردان حشمت مهاجرانی به مصاف 
اسکاتلند رفتند که این بازی با نتیجه مساوی یک بر یک به پایان رسید و ایرج دانایی فر 

زننده گل تک امتیازی ایران بود. در آخرین بازی ایران به مصاف پرو رفت که این بازی با 
نتیجه چهار بر یک به پایان رسید و حسن روشن یکی از گل های خورده را جبران کرد. جام 

جهانی 1978 یازدهمین دوره رقابت های جام جهانی بود که در کشور آرژانتین برگزار 
شد و در آن دوره شانزده تیم در این مسابقات حضور داشتند که در نهایت تیم آرژانتین 
میزبان این بازی ها، با پیروزی مقابل تیم هلند در دیدار نهایی توانست جام قهرمانی را 

باالی سر ببرد و دیدار رده بندی آن مسابقات را تیم ایتالیا و برزیل برگزار کردند.

جام جهانی 1978 آرژانتین

عالقه منــدان ایرانی  برای 
دیدن مســابقات تیم ملی 
فوتبــال در رقابت هــای جام 
جهانی، ۲0 سال چشم انتظاری کشیدند 
تا اینکه ملی پوشان ایرانی بتوانند بعد از مدت 
زمان طوالنی دوباره مجوز حضور در این دوره از 
رقابت ها را به دســت آورند. تیم فوتبال ایران در 
آن دوره از رقابت ها در گروهF ، با تیم های آلمان، 
یوگســالوی و آمریکا هم گروه بود که در اولین 
بازی به مصاف تیم ملی یوگســالوی رفت و 
این بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع تیم ملی 
یوگسالوی به پایان رسید. در دومین بازی ایران به 
مصاف تیم ملی ایاالت متحده آمریکا رفت و ایران توانســت با 
شکست دو بر یک آمریکا به اولین پیروزی خود در رقابت های جام جهانی دست یابد. گل های ایران در این 
بازی توسط حمید استیلی و مهدی مهدوی کیا به ثمر رسیدند. در آخرین بازی ایران به مصاف تیم ملی آلمان 
رفت که این بازی با نتیجه دو بر صفر به  نفع آلمان به پایان رسید.شانزدهمین دوره رقابت های جام جهانی 
فوتبال در کشور فرانسه برگزار شد، در این دوره از بازی ها  که با قهرمانی تیم ملی فوتبال فرانسه پایان گرفت 
این تیم توانست در دیدار نهایی برزیل را در بازی پایانی با نتیجه ۳ به 0 شکست دهد و  برای نخستین بار به 

قهرمانی این رقابت ها دست یابد و هفتمین کشوری باشد که تاکنون موفق به کسب این عنوان شده است. 

جام جهانی فرانسه 1998
سومین حضور تیم ملی ایران در بازی های جام جهانی به سال ۲006 باز می گردد که هجدهمین 
دوره این رقابت ها در کشور آلمان برگزار شد و تیم  ایران در آن بازی ها که سومین حضورش در 

رقابت های جام جهانی بود در گروه D  با تیم های پرتغال، مکزیک، آنگوال هم گروه بود.
شــاگردان برانکو ایوانکوویچ در اولین بازی به مصاف تیم ملی مکزیک رفتند که این بازی را با 
نتیجه سه بر یک واگذار کردند ، تک گل ایران در این بازی را یحیی گل محمدی به  ثمر رساند. 
تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی به مصاف تیم ملی پرتغال رفت که در این بازی پرتغالی 

ها با نتیجه دو برصفر به برتری دست یافتند. مصاف با تیم ملی آنگوال آخرین دیدار ایران در بازی های 
جام جهانی ۲006 بود که این بازی با نتیجه مساوی یک بر یک به پایان رسید، گل ایران در این بازی توسط 

سهراب بختیاری زاده به ثمر رسید.در پایان هجدهمین دوره مســابقات جام جهانی این تیم ایتالیا 
بود که به عنوان قهرمانی دست پیدار کرد، در دیدار پایانی این بازی ها الجوردی پوشان ایتالیا موفق 

شدند در ضربات پنالتی تیم ملی فرانسه را شکست دهند. 

جام جهانی 2006

از برگــزاری ایــن دوره بــازی ها در آخرین حضور ایران در رقابــت های جام جهانی تا پیش 
روسیه به چهار سال پیش برمی گردد که این رقابت ها به میزبانی تیم برزیل برگزار شد و تیم ایران 
در آن دوره در گروه F با تیم های آرژانتین، نیجریه و بوسنی هرزگوین هم گروه بود، ایران در اولین 
بازی به مصاف تیم ملی نیجریه رفت که این بازی با نتیجه مساوی صفر بر صفر به پایان رسید. در 
دومین دیدار شاگردان کارلوس کی روش به مصاف تیم ملی آرژانتین رفتند  که این بازی را با نتیجه 
یک بر صفر به این کشور واگذار کردند. در آخرین بازی تیم ملی کشورمان به مصاف تیم ملی بوسنی 
و هرزگوین رفت که این بازی را با نتیجه سه بر یک به سود تیم بوسنی و هرزگوین به پایان رسید 
و  تک گل ایران در این دیدار را رضا قوچان نژاد به ثمر رساند.بیستمین دوره رقابت های جام جهانی در نهایت با  
قهرمانی تیم ملی فوتبال آلمان به کار خود پایان داد که ژرمن ها در دیدار نهایی آن دوره از رقابت ها به مصاف تیم ملی آرژانتین 

رفتند و موفق شدند با یک گل در دقایق پایانی وقت اضافه به پیروزی دست یابند و جام قهرمانی را باالی سر ببرند.

جام جهانی 2014
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تعطیلی جلسه علنی شورای شهر به بهانه 
تعطیالت هفته گذشته

پیشنهاد سردبیر:

ویژه

شنیده ها

 شهرداری

تعطیلی جلسه علنی شورای شهر 
به بهانه تعطیالت هفته گذشته

نایب رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان با 
بیان اینکه سی و هفتمین جلسه علنی شورای 
اسالمی شــهر اصفهان برگزار نمی شود، اظهار 
کرد: به دلیل اینکــه هفته گذشــته و بعد از 
برگزاری جلســه علنی مابقــی روزهای هفته 
 تعطیــل بوده اســت، طرح ها و لوایح جلســه 
سی و ششم هنوز در کمیسیون های تخصصی 
بررسی نشــده و نیاز به یک هفته بررسی دارد 
به همین دلیل تصمیم گرفته شــد که جلسه 

امروز)یکشنبه( برگزار نشود. 
علیرضــا نصراصفهانی با بیــان اینکه به جای 
جلســه علنی امروز، جلسه مشــترک هیئت 
مدیره با رؤســای کمیســیون های تخصصی 
برگزار خواهد شــد، افزود: قرار بود این جلسه 
 برگزار شود و امروز فرصت خوبی برای این امر

است.

مدیر منطقه 10 شهرداری خبر داد :
اتمام آسفالت معابر حصه 
جنوبی تا پایان خردادماه 

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان اظهارکرد: 
از سه ســال پیش دغدغه منطقه ۱۰ روکش 
آسفالت حصه جنوبی بود؛ اما به دلیل مباحث 
زیرساختی از جمله فاضالب اجرای آن به تاخیر 
افتاد.  عبدالرسول امامی با بیان اینکه روکش 
آســفالت حصه جنوبی از اوایل اردیبهشت ماه 
سال جاری آغاز شــده است، ادامه داد: روکش 
آســفالت حصه جنوبی به مســاحت ۵۰ هزار 
مترمربع با اعتباری افزون بر ۱.۵ میلیارد تومان 
در حال اجراســت.مدیر منطقه ۱۰ شهرداری 
اصفهان افزود: این پــروژه تاکنون ۸۰ درصد 
پیشرفت داشته و تا پایان خردادماه سال جاری 

به اتمام می رسد.
 وی با بیان اینکه روکش آسفالت حصه جنوبی 
هدیه ای برای مردم این منطقه اســت، گفت: 
مهم ترین درخواست مردم حصه آسفالت معابر 
بود، از این رو تمام خیابان های اصلی، فرعی و 
کوچه های حصه جنوبی آسفالت می شود.امامی 
تصریح کرد: بخشــی از فاضالب حصه شمالی 
که در محدوده منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان 
است هنوز به سرانجام نرسیده و به همین دلیل 

روکش آسفالت آن انجام نشده است.

مدیر پروژه میدان امام علی)ع( خبر داد:
تامین زیرساخت های کسب و 

کار در میدان امام علی)ع(
مدیر پــروژه میدان امام علــی )ع( اظهارکرد: 
از زمان آغــاز عملیــات احیای میــدان امام 
علی)ع(، ســاختار عمرانی این میدان شــکل 
گرفت؛ اما ســاختار زیربنایی و تاسیســات و 
 خدماتی که باید به پروژه انتقال پیدا می کرد، 

محقق نشد.
مهدی رضایی افزود: طی یک ســال گذشــته 
مذاکراتی با دستگاه های خدمت رسان انجام 
و مشکل برق، آب، گاز و فاضالب فاز اول و دوم 
میدان امــام علی)ع( برطرف شــد، همچنین 
مســائل مخابرات در فاز اول به صورت کامل و 
در فاز دوم نیمی از مباحث رفع و نیمه دیگر در 

حال طراحی است.
مدیر پروژه میدان امام علــی )ع( با بیان اینکه 
در این میدان رونق کسب و کار نیازمند تامین 
آیتم های زیرساختی است، گفت: برای تحقق 
تمام آیتم ها برنامه محور حرکــت کردیم و با 
تعاملی که با مردم برقرار شــده هیئت امنایی 
از کســبه میدان امام علی)ع( شکل گرفت تا 
 پیگیر مســائل مربوط به میدان امام علی)ع( 

باشند.
وی تصریح کرد: حمل و نقل یکی از آیتم های 
بسیار مهم و حساس رونق میدان امام علی)ع( 
است، از این رو دو ایستگاه BRT در زیر میدان 
امام علی)ع( راه انــدازی و امکان تردد هر چه 
بیشتر مردم را برای رونق بخشی میدان فراهم 

کردیم.
 وی ادامــه داد: پارکینــگ، یکــی دیگــر از 
 مباحث مهــم در میدان امام علــی)ع( بود که
  در ایــن راســتا مشــکالت پارکینــگ ضلع

 شــمالی میدان همچنین امکانات روشنایی، 
هواســازها و برق پایدار پارکینــگ را برطرف 

کردیم.
مدیر پروژه میدان امام علــی)ع( با بیان اینکه 
مباحث مربوط به روشنایی میدان امام علی)ع( 
را در سال گذشته پیگیری و روشنایی زیرگذر و 
روگذر میدان را طی جلسات متعدد برای رونق 
بخشی میدان حل کردیم، افزود: سال گذشته 
در این میدان تعداد هشــت باب مغازه بیشتر 
فعال نبود؛ اما در حال حاضر تعداد مغازه ها به 

۴۰ باب افزایش پیدا کرده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور در اصفهان:

برداشت بی رویه، به تامین آب 
شرب ضربه می زند

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
در نشست بررســی راهکارهای تامین آب شرب 
اســتان اصفهان گفت: در حــال حاضر اصفهان 
یکی از استان هایی اســت که در مرحله بحران 
کم آبی قرار دارد. برای برون رفت از این شرایط 
باید مسئوالن امر درصدد شناسایی منابع جدید 
و مجزای آبی باشــند. حمیدرضا جانباز در جمع 
مدیران طرح آبرســانی اصفهان بــزرگ اعالم 
 کرد: شناســایی منابع آبی بدون شریک که تنها 
بهره بردار آن صنعت آبفا باشد، راهگشای مشکل 

آبی در اصفهان است.
وی با بیان اینکه باید تمام نقطه نظرات  به سمتی 
برود که مجاب شــوند تامین منابع آب شــرب 
مهم ترین اولویت اســت، اعالم کــرد: باید مردم 
حس کنند که تمام تالش ها در جهت تامین آب 
شرب است و این اطمینان به مردم داده شود که  
تامین آب شرب یکی از اولویت های حائز اهمیت 
محسوب می شود. مدیرعامل شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور تبیین نظام بهره برداری نوین 
از منابع آبی را بسیار موثر در شرایط خشکسالی 
برشمرد و خاطرنشان کرد: در شرایط خشکسالی 
که چگونگی  مدیریت هر قطره آب بســیار مهم 
قلمداد می شــود باید نظام بهره بــرداری نوین 
وماندگار از منابع آبی در دســتور کار قرارگیرد. 
وی برداشــت  بی رویه آب در باال دست را یکی 
از معضالت تامین آب شرب در اصفهان دانست 
و تصریح کرد: برداشت های بدون کنترل آب در 
باالدســت یکی از مهم ترین معضالت تامین آب 
شرب در اصفهان اســت؛ اما با این وجود باید با 
حفر چاه ها و شناســایی منابع جایگزین ،کمبود 

آب را جبران کرد.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل 
هواشناسی استان:

هوای اصفهان تا سه درجه 
خنک تر می شود

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی 
استان اصفهان اظهار داشــت: دمای هوا و بررسی 
نقشه های هواشناســی بیانگر جو نسبتا ناپایدار 
طی چند روز آینده در اغلب نقاط استان اصفهان 
است.حجت ا... علی عسگریان بیان داشت: بر این 
اساس در اکثر نقاط استان اصفهان آسمان صاف 
در بعدازظهر گاهی افزایش ابر و وزش باد نســبتا 
شدید تا شــدید پیش بینی می شود.کارشناس 
مســئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان 
اصفهان تصریــح کرد: در مناطــق مرکزی، غبار 
محلی و در مناطق شرقی اصفهان باد همراه با گرد و 
خاک خواهد بود. وی با اشاره به اینکه دمای هوا در 
اکثر مناطق استان یک تا سه درجه کاهش خواهد 
داشت، ادامه داد:هوای صاف و غبار محلی در بعداز 
ظهر گاهی افزایش ابر و وزش بادنسبتا شدید پیش 
بینی شده است.عسگریان با اشاره به اینکه  امروز 
هوای کمی تا قســمتی ابری  و غبار صبحگاهی 
در بعداز ظهر گاهی وزش باد نسبتا شدید  پیش 
بینی شــده، اضافه کرد: روز دوشنبه)فردا( هوای 
صاف تا قسمتی ابری، گاهی وزش باد پیش بینی 

شده است.

این بار نماینــده اصفهان در مجلس 
منتقد برخی از فعالیت های اعضای شورای 
شهر شــد و از تقدم گرایش های سیاسی بر 

خدمات رسانی گالیه کرد. 
حمید رضا فوالدگر در نشست خبری با خبرنگاران 
کنایه ای به حواشی اخیر شــورای شهر زد و گفت: 
مسائل مدیریت شهری و شوراها، از نوعی است که 
اگر سیاسی شود مسائل شهر دچار مشکل می شود. 
هم در تهران و هم در اصفهــان پروژه های عمرانی 
کند شده است و نمی توان چشم را روی حقایق بست 
هر چند اقداماتی انجام شده؛ اما نباید اجازه دهند 

گرایش های سیاسی غالب بر خدمات رسانی شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: رای مردم 
قابل احترام است و گردش نخبگانی انجام می شود؛ 
اما واقعیت این اســت که چه در تهــران و چه در 
اصفهان، فعالیت های عمرانی کند شــده است. در 
دوره قبلی مدیریت شــهری فکر حاکم بر مدیریت 
شــهری از یک نوع خاص بود؛ اما مدیران خود را از 

همه سالیق انتخاب کرده بودند.
وی با بیان اینکه به دوره جدید مدیریت شهری نیز 
همین پیشنهاد را دادیم، بیان کرد: مضاف بر اینکه 
تذکر دادیم در فعالیت های فرهنگی نیز از ارزش های 
اصیل فاصله نگیرند، بعد از گذشت چندین ماه باز 
هم همان تذکرات را می دهیم که در مسائل فرهنگی 
دغدغه های اسالمی رعایت شــود و در نام گذاری 
خیابان ها و تغییر نام ها، مســائل دیگر تحت تاثیر 

قرار نگیرند.
فوالد گر  ادامه داد: نشــاط مردم را باید همه جانبه 
دید و نشاط در یک ســری کارهای خاص محدود 
نمی شود. مدیریت شهری، مســائل عمرانی شهر 
را ادامه دهند و آن را تحت تاثیر مســائل سیاسی 

قرار ندهند.
کاال هر چه ایرانی تر، حمایت هم بیشتر

رییس کمیســیون ویژه تولید داخلــی در تبیین 
تفاوت تولیــد داخلی و تولید ایرانــی، عنوان کرد: 

کاالی داخلی تعریف گسترده تری نسبت به کاالی 
ایرانی دارد. کاالی داخلی می تواند شامل استفاده 
از فناوری خارجی، مهندســی معکوس یا طراحی 
داخلی باشد اما در خصوص کاالی ایرانی باید ۱۰۰ 
درصد اجزای تولید یک محصول ایرانی باشد و هر 
کاالیی که عمق ســاخت داخلی آن بیشــتر بود از 

حمایت بیشتری برخوردار است.
وی با بیان اینکه کاالی ایرانی بخش کوچک تری از 
تولید داخلی است، یادآوری کرد: تمرکز خود را روی 
کاالهای مصرفی قرار دادیم که این محصول نهایی 
یا معمولی است مانند خوراکی ها و یا مداد و خودکار 
و ... یا اینکه محصول نهایی با دوام اســت که شامل 

خودرو، وسایل الکترونیکی و برقی خانگی است.
کالهی که از دولت سازندگی تا دولت تدبیر 

و امید بر سر زاینده رود رفت
فوالدگر در خصوص موضوع آب، بیان کرد: چند سال 
پیش در جمع چند هزار نفری کشاورزان گفتم که 
موضوع آب را سیاسی نکنند. همه دولت ها در چند 
سال گذشته در خصوص آب به ما لطمه هایی زدند 

هر چند خدماتی هم ارائــه کردند، طرح انتقال آب 
اصفهان به یزد در دولت ســازندگی تصویب شد و 

شرط آن تونل سوم بوده است.
وی در همین خصوص ادامه داد: در دولت اصالحات 
نیز این طرح اجرایی شــد که در آن زمان مجوزی 
هم برای اســتفاده آب اصفهان در صنعت گرفتند، 
محاســبات نشــان می دهد میزان آبی که به یزد 
می رود بیش از میزان آب شرب است و باید مشخص 

شود این آب به کجا می رود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی 
افزود: میزان آب شــرب برای یزد 3۵ میلیون متر 
مکعب اســت؛ اما 6۵ میلیون متر مکعب آب به یزد 
می رود و ایــن مازاد آب در کجا مصرف می شــود؟ 
در دوره اصالحات تفکیک آب اســتانی الیحه آن 
توســط دولت در مجلس مطرح شــد کــه پس از 
چند بار بازگشت الیحه، شــورای نگهبان با شرط 
 اختیــار وظایف حاکمیتــی در دســت وزیر نیرو

 باشد.
وی خاطرنشان کرد: دولت احمدی نژاد این اختیار 

را به استاندار چهار محال و بختیاری تنفیذ کرد که 
در جلسه هیئت تحقیق، در زمان ریاست حداد عادل 
بر مجلس این تصمیم هیئــت وزیران را لغو کردند. 
احمدی نژاد تصمیم دیگری هم داشت و آن این بود 
به استان چهار محال و بختیاری اعالم کرد که استان 
باالدســت هر مقدار آب می خواهــد مصرف کند و 
 مازاد آن را رها کند که ایــن 2 تصمیم، به اصفهان 

ضربه زد.
عضو کمیســیون صنایع مجلس شــورای اسالمی 
تصریح کــرد: در دولت یازدهم، شــورای عالی آب 
پس از سال ها تشکیل شد و جلساتی را برای موضوع 
زاینده رود برگزار کردند؛ اما این دولت نیز صدماتی 
به ما زده بود و آن این بود که طرح بهشت آباد را لغو 
کرد در حالی که قرارگاه خاتم هزینه هایی کرده بود 
و دستگاه هایی را خریداری کرده و مطالعات آن نیز 

انجام شده بود.
انتقال آب از شمال و جنوب به اصفهان

وی با بیان اینکه  ۱9 متر مکعب بر ثانیه آب رها شده 
که در 3 نقطه اندازه گیری می شــود و حدود ۸ متر 
مکعب آب برای شــرب آماده می شود و حدود ۱۰ 
متر مکعب آب در اصفهان و چهارمحال و بختیاری 
برداشت می شود، یادآوری کرد: حدود 7۰ درصد آن 
در چهارمحال و بختیاری است و نیمی از آن مجاز و 
نیمی از آن غیر مجاز است و این برداشت های غیر 
مجاز برق شان قطع می شود و بقیه هم در محدوده 
مجاز برداشت شــود؛ اما این مصوبه حاکمیتی اجرا 

نشده است.
رییس کمیســیون ویژه تولید داخلی بــا کنایه به 
دولت، بیــان کرد: اگــر از عــوارض اجتماعی آن 
می ترســند که در اصفهان هم عــوارض اجتماعی 
داشته است و اگر قرار است آب نباشد و کم باشد این 
کمبود آب باید به صورت عادالنه باشد. طرح انتقال 
آب از خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر برای 
اصفهان جدی است و باید انجام شود همانطور که 

در کرمان انجام شده است.

 فعالیت  های عمرانی کند شده است! 
   گالیه نماینده اصفهان در مجلس از تقدم گرایش های سیاسی بر خدمات رسانی در شهر؛  

شهردار اصفهان طی هفته جاری در اجالس بین المللی شهرهای خالق 
جهان که در شهر کراکوف لهستان برگزار می شود، شرکت می کند.

قدرت ا...نوروزی ضمن اعالم این خبر، فرارســیدن روز جهانی صنایع 
دستی را به تمام فعاالن عرصه صنایع دستی تبریک گفت و اظهارکرد: 
هنرمندان اصفهان در رشــته های مختلف همواره مایه افتخار شــهر 

بوده اند.
وی افزود: با توجه به فرارســیدن روز جهانی صنایع دستی، طی هفته 
جاری در اجالس بین المللی شــهرهای خالق جهان در شهر کراکوف 
لهستان شــرکت خواهیم کرد، امیدواریم این اجالس دستاوردهای 

خوبی برای هنرمندان عرصه صنایع دستی داشته باشد.
شهردار اصفهان با بیان اینکه شبکه شهرهای خالق در سال 2۰۰۴ به 

منظور تقویت تعامالت بین المللی بین شهرها تشکیل شده است، گفت: 
در حال حاضر ۱۸۰ شهر دنیا عضو این شبکه هستند و اصفهان نیز به 
عنوان یکی از شهرهای خالق در عرصه صنایع دستی عضو این شبکه 
است.وی ادامه داد: شهرهای عضو شبکه شهرهای خالق برای رسیدن 
به اهداف مشترک همکاری های خوبی با هم دارند و فعالیت های مثبت 
خود را با هم به اشــتراک می گذارند و در واقع بین بخش خصوصی، 

عمومی و جامعه مدنی تعادلی را ایجاد می کنند.
شهردار اصفهان با بیان اینکه شبکه شهرهای خالق در هفت حوزه فعال 
است، گفت: شــهر اصفهان در حوزه صنایع دستی و هنرهای عامه به 
عنوان شهر خالق در یونسکو شناخته شده است؛ بنابراین امیدواریم 
با توســعه همکاری های بین المللی زمینه ای فراهم شود تا تجربیات 

شهرهای عضو شبکه شهرهای خالق در زمینه صنایع دستی، هنرهای 
عامه و هنرهای سنتی منتقل شود و از خالقیت و نوآوری با رویکردهای 

بین رشته ای بیشتر بهره ببریم.
نوروزی تصریح کرد: برای افزایش تولید ناخالص شهرهای خالق باید 
زنجیره ای از تالش ها انجام شود و مدیریت شهری اصفهان آماده است 

تا سهم خود را در این عرصه به خوبی ایفا کند.
وی تصریح کرد: شهرداری اصفهان از یک سو با ایجاد اقتصاد کارآفرینی 
به دنبال توسعه کارآفرینی به ویژه در خصوص صنایع خالق است و از 
سوی دیگر به دنبال بازاریابی شهری برای جذب هر چه بیشتر گردشگر 
است و بی شک مجموعه این تالش ها می تواند صنایع خالق را در شهر 

اصفهان توسعه دهد.

مدیــر امور درآمد شــهرداری اصفهــان اعالم 
کرد: تمامی اوراق مشــارکت خــط دو متروی 
 اصفهان به ارزش ۵ هزار میلیارد ریال به فروش

 رسید.
نادر آخوندی با بیان این خبر گفت: با پیشنهاد 
شــهرداری اصفهان و با تصویب شورای شهر، 

انتشار پنج هزار میلیارد ریال اوراق 
مشارکت برای تامین منابع مالی فاز 
یک خط دو قطار شهری اصفهان با 
سود 2۰ درصد در دســتور کار قرار 

گرفت.
وی ویژگی  اوراق مشــارکت مترو را 
تضمین ۵۰ درصد اصل و ســود آن 
توسط دولت دانست و افزود: مجوز 
انتشار اوراق مشــارکت به روزهای 

پایانی سال گذشته موکول شد و امکان فروش 
اوراق به طور کامل به وجــود نیامد از این رو در 
سال جاری درخواســت تمدید انتشار به بانک 

عامل و بانک مرکزی ارسال شد.
مدیر امور درآمد شــهرداری اصفهان ادامه داد: 
شهرداری اصفهان با وجود نوسانات اقتصادی در 
بازار ارز و حوزه پولی کشور توانست با اخذ مجوز 
تمدیدی از بانک مرکــزی، کل اوراق خود را به 

فروش برساند.

آخوندی اظهار امیدواری کــرد: با تالش های 
صورت گرفته در حوزه تامیــن مالی به زودی 
شــاهد پیشــرفت فاز یک خط دو قطار شهری 
اصفهان خواهیم بود و تاخیرهای احتمالی نیز به 

سرعت جبران می شود.
وی ادامه داد: با تامین منابع مورد نیاز برای خط 

دو قطار شهری، این پروژه بزرگ شهر اصفهان 
در زمان بندی صورت گرفته شــده در اختیار 

مردم قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایمنا؛ خط دوم قطار شهری اصفهان از 
شمال شرق آغاز شده و به غرب اصفهان حرکت 
می کند که مقرر شده این پروژه در دو فاز اجرایی 
شود. فاز اول از شهرک امام حسین )ع( تا میدان 
امام علی)ع( و فاز دوم آن از میدان امام علی )ع( 

تا مدرس نجفی است.

 مدیر امور درآمد شهرداری از فروش تمام اوراق مشارکت قطار شهری خبر داد؛
آینده خط دو مترو، تضمین شد

مدیر عامل شــرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و 
حومه اظهارکرد: نظافت اتوبوس های درون شهری 
اصفهان بــه دو بخش نظافت درونــی و نظافت 
بیرونی تقسیم می شود که نظافت بیرونی اتوبوس 
شامل بدنه و رفع آلودگی های روزانه و گرد و غبار 

از آن و نظافت درونی شامل داخل اتوبوس است.

قدرت افتخاری با بیان اینکه شست وشو و نظافت 
بدنه اتوبوس ها داخل پایانه های درون شــهری 
انجام نمی شود، افزود: در حال حاضر نظافت بدنه 
اتوبوس ها در توقف گاه های محرابی و طباطبایی 

توسط سیستم »باس واش« انجام می شود.
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و 
حومه ادامه داد: البته برخی از رانندگان به دلیل 
حساسیت هایی که در خصوص پاکیزگی اتوبوس 
دارند، در پایانه هایی که فضای کافی وجود داشته 

باشد، اقدام به شست وشوی اتوبوس می کنند و ما 
این اقدام را توصیه نمی کنیم.

وی تصریح کــرد: در حال حاضــر تنها دو محل 
دپوی اتوبوس ها »محرابی« و »پایانه طباطبایی« 
به سیستم »باس واش« مجهز هستند در حالی که 
این جزو الزامات پایانه هاست که به این سیستم 
مجهز شــوند؛ اما تاکنــون به دلیل 
هزینه ها و اینکه مطالبه نشده در تمام 

پایانه ها »باس واش« وجود ندارد.
افتخــاری گفــت: در پایانه هــای 
 جدید مثــل پایانه غرب سیســتم 
باس واش پیش بینی خواهد شد تا 
به تدریج به تعداد بــاس واش های 
شهر افزوده شــود و راهبران مجبور 
نباشــند مســافتی طوالنی را برای 

شست وشوی اتوبوس ها طی کنند.
وی به چگونگی نظافت بخش داخلی اتوبوس ها 
اشاره و اظهارکرد: بخش داخل اتوبوس ها به دو 
روش یکی شست وشــوی نانو با لوازم نانو بدون 
استفاده از آب هر دو ماه یک بار صورت می گیرد 
و دیگری شست وشو با آب که هر یک ماه یک بار 
انجام می شــود؛ البته از آب در داخل اتوبوس به 
دلیل وارد شدن خسارت به بدنه کمتر  استفاده 

می شود.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه:
پایانه ها به سیستم »باس واش« مجهز می شوند

کنایه فوالدگر به اعضای شورای شهر:  نشاط در یکسری کارهای خاص محدود نمی شود

شهردار اصفهان با اشاره به تالش مدیریت شهری در توسعه فعالیت های صنایع دستی مطرح  کرد:

برای افزایش تولید ناخالص شهرهای خالق باید زنجیره ای از تالش ها صورت گیرد

پدر شهیدان »پاگیری« به 
فرزندان شهیدش پیوست 

پدر شهیدان »رضا و فضل ا... پاگیری« از شهدای 
اصفهان به ملکوت اعلی پیوست.

مرحوم حاج »حسن پاگیری« پدر شهیدان »رضا 
و فضل ا...« دعوت حــق را لبیک گفت و در جوار 

رحمت الهی آرام گرفت.
مراسم گرامیداشت هفتمین روز درگذشت این 
پدر صبور دوشــنبه 2۱ خرداد ماه از ساعت ۱۵ 
تا ۱9 در مســجد موســی ابن جعفر خوراسگان 

برگزار می شود.
رضا پاگیری در 2۰ اسفند ۱3۴3 در اصفهان و در 
محله خوراسگان بدنیا آمد، او به عنوان بسیجی 
در جبهه حضور یافت و ســی ام مهــر ۱362 در 
مریوان بر اثر اصابت ترکش به شــهادت رسید. 
این شــهید متاهل بود و دو دختر از او به یادگار 
مانده است.فضل ا... پاگیری هم در سال ۱3۴۴ در 
اصفهان در محله خوراســگان به دنیا آمد. وی به 
عنوان بسیجی در جبهه ها حضور یافت و یازدهم 

آبان ۱36۱ در عملیات محرم به شهادت رسید.

چهره ها
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مومن ادب نیكويی را از خدا گرفته است. هر گاه به 
او گشايش دهد، خود را در گشايش قرار می دهد 
وچون بر او تنگ گیرد او نیز بر خود تنگ می گیرد.
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افقی :
1- يکــي از کهــن تريــن مخدرهــا - 

بيمــاري خطرنــاک
2- زنبيــل - بيــم و تــرس - جســد 

ن ا حيــو
3- خيــس - مايــه جاودانگي ســت - 

ــرب ــادر ع ــته - م آهس
4 - چهــره - محــل لنگــر اندازي کشــتي 

- از خواننــدگان ايرانــي
ــوب  ــجاع - خ ــي - ش ــرف همراه 5- ح

ــيت نس
ــده  ــي - خزن ــه پرسش ــادگار - کلم 6 - ي

ــال ــط و خ ــوش خ خ
7- هيکل - جنس خوب

8 - قولنامه - اين ... آن
ــول  ــو - ن ــن و ت ــي - م ــوام ايران 9- از اق

ــان ــي انس ــص - کپ ناق
10 - ليــز - گرويــي - تــوان - ســر 

نگليســي ا
11  - بــاران يــخ - شــور و غوغــا - تصديق 

انگليســي

12 - گلي زيبا - نمي سازد
ــاي  ــاخه ه ــدن ش ــب - بري 13 - آواز قل

ــزرگ ــيپور ب ــت - ش ــد درخ زاي
ــب  ــوت - ترکي ــا - م ــا وف ــوان ب 14 - حي

ســيمان و آب
ــاره  ــيورينگ - اش ــل ش ــريالي پ  15 - س

ــه دور ب
عمودی:

ــاده  ــي - ب ــهور انگليس ــن مش 1 -کمدي
ــدن ــن ش ــورده - اندوهگي خ

2 -کمــان صــورت - بــارگاه ادبــي - 
مخفــف اگــر
3 - رفوزه - تن

 4 - غذايي ايراني - جوي خون

5 - برنا - ترس - يقينا
6 - ماهــر - نوعــي برجســتگي - پرهــاي 
ريــز و کوتــاه کــه بــر روي بعضــي از 

ميوه هــا وجــود دارد
 7- ســوداي نالــه - حــرف مفعولــي - 
ــوغات  ــطج - س ــد س ــم - واح ــد دره ن

اصفهــان
8- از ادويه جات - با هدف

9 - بســيار محکــم - شــخصيتي کارتوني 
- جوانمــرد

10- رام - حرف منفي
ــه در آن  ــي ک ــا - آهســته - ظرف 11- ره

ــد ــي کوبن ــزي م چي
12- مامــور رســيدگي - نوعــي بــازي 
پاســور - نوعــي کشــتي تفريحــي و 
تشــريفاتي کــه معــرب آن يخــت باشــد

ــاز  ــي س ــذا - دکان - نوع ــي غ 13- نوع
بــادي

14- عالمــت جمــع - پســر شــاپور - 
ــا ــن ه دي

15- برد اصلي - امپراتور روم قيصر
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 دوست خداوند و دشمن شيطان باشيم
يکى از مهم ترين نکاتى که انســــان ها با آن مورد ســــنجش 
قرار مىگيرند و ديگران درباره آنان قضــاوت مىکنند، انتخاب 
همنشــين است؛ چنانکه در روايتى از حضرت على)ع( آمده است: 
ابتدا بگو با چه کسانى دوستى تا من آن وقت بگويم که توکيستى. 
بنابراين انتخاب همنشين مهم اســــت؛ زيرا رفتار، برخوردها و 
واکنش هاى او در زندگى فردى و اجتماعى ما اثرگذار اســــت. 
از همين روى، در دين اسالم به انتخاب دوست تاکيد شده است. 
دعاى امروز نکته خوبى را در همين زمينه به ما گوشزد مىکند؛ 
امروز از خدا مىخواهيم ما را در هر شرايطى دلبسته اولياى خويش 
قرار دهد و دشمن کسانى که با خداوند عناد دارند. اما دوســتان 
خدا چه ويژگىهايى دارند؟ دوست خدا کسى است که هميشه 
و در هر شرايطى تسليم خواست و مشــيت الهى بوده و بر ايمان 
و اعتقاد خود راســخ و با مخلوقات خدا مهربان باشد. دوست خدا 
کسى است که اولياى الهى را دوســت بدارد؛ اولياى خدا همان 
بندگان خالص او هســتند که هرگز از امر و اراده الهى سرپيچى 
نمىکنند، چنانکه ائمه هدى)عليهم السالم( در هر ثانيه اى از ياد 
خدا غافل نبودند و ما در بررســى زندگى پربرکت هر کدام از اين 
بزرگواران درس هاى رستگارى و تقواى مخلصانه را مىبينيم. مانند 
سيدالشهدا )ع( که در کوره راه حــوادث کربال، به صورت عينى و 
روشن، دوستى خود را با خدا اثبات کردند و با اينکه مى دانستند 
انتهاى ســفر کربال نتيجه اى جز شــهادت ايشان و ياران شــان 
ندارد و خاندان مطهرشــان نيز به اسارت مى روند؛ اما براى احياى 
امر خدا راهى ميدان شــدند. اين حرکت امام حسين)ع( راه همه 
ائمه هدى)عليهم السالم( است. شــهدايى که در مســير تحقــق 
اســالم، دفاع از وطن و صيانت از حــرم آل ا... جان بر کف اخالص 
گذاشــته اند نيز دوستان خدا هســتند و ما مى توانيم راه شان را 
ادامه دهيم تا در مســير دين باشيم؛ ضمن اينکه يادمان باشد براى 
ما که پيرو على بن ابيطالب)ع( هستيم، دوستى حضرت محمد 
)ص( و آل ايشان،مهم ترين رکن دوستى با خداوند است. بنابراين 
کســانى که از اين دايره خارج مىشوند دشمن پروردگار هستند.

حجت االسالم والمسلمين دكتر ناصر رفيعی

شرح دعای بيسـت و پنجمين روز ماه مبارك رمضان

97/03/20 تاریخ   
اذان صبح       04:14:15  
05:55:07 طلوع آفتاب  
13:02:48 اذان ظهر    
20:10:37 غروب آفتاب  

20:29:34 اذان مغرب    
نيمه شب شرعی   00:12:26

معرفی کتاب

کتاب »روزهاى شــادى مســلمانان«، با محوريت اعياد اسالمى به قلم 
حجت االسالم »يدا... نفرى« به چاپ رسيده است. اين کتاب در پنج فصل 
شــامل: اعياد فطر، قربان، جمعه، مبعث و عيد غدير نگاشته شده  و در هر 
فصل، احکام و فضايل برخى از اعمال مربوط به آن  ذکر شــده است.  در 
قسمتى از اين کتاب درباره عيدجمعه به نقل از تفسير مجمع البيان ذيل 
تفسير آيه »و شاهد و مشهود« سوره بروج آيه سوم آمده است: امام صادق 
)ع( در تفسير اين آيه مى فرمايند: »شاهد، روز جمعه و مشهود، روز عرفه 
است.« پيامبر )ص( فرمودند: روز جمعه آقاى روزها و نزد خداوند از همه 
بزرگ تر است؛ حتى از روز قربان و فطر نيز ارزش بيشترى دارد. روز جمعه 
پنج ويژگى ممتاز دارد: 1.خداوند آدم را در روز جمعه آفريد2. هبوط آدم از 
بهشت در اين روز بود3. انسان در اين روز قبض روح مى شود4. در روز جمعه 
ســاعتى وجود دارد که هر کس در آن  از پروردگار چيزى درخواست کند 
به او عطا کند، مگر اينکه مورد درخواست، چيز حرامى باشد5. هيچ ملِک 
مقربى نيست مگر اينکه مشتاق حلول جمعه و وقوع رستاخيز در آن  است.

»ماه رمضان«  همراه با گردشگران  خارجی نصف جهان

روزهای شادی مسلمانان
آخرین نماز جمعه ماه رمضان در مسجد االقصی

 هزاران فلسطينى آخرين نماز جمعه ماه مبارک رمضان را در »مسجد االقصى« اقامه کردند.

نذر روزه
مادر شهيد »محمد کاظم نژاد« مي گويد: در اداي نماز اول وقت 
و گرفتن روزه، بسيار مقيد بود. از هشت سالگي روزه مي گرفت 
و نماز مي خواند .براي اداي نماز صبح، او بــود که همه را بيدار 
مي کرد. حتي به گرفتن روزه مســتحبي تشــويق مي نمود. از 
جبهه که به مرخصي مي آمد، هميشــه روزه مي گرفت. روزي 
پرســيدم: مادرجان! چرا اين قدر روزه مي گيري؟ گفت: من در 
جبهه روزه نگرفتــه ام؛ حاال دارم قضاي آنهــا را مي گيرم. دارم 
اداي دين مي کنم. گفتم: خدا قبول کند حاال بگو براي سحر چه 
غذايي درست کنم؟ گفت: تخم مرغ که داريم. همين ها را بپز تا 
با هم روزه بگيريم. از جبهه که به مرخصي آمده بود، متوجه شد 
روزه ام.پرسيد چرا روزه اي؟ گفتم: نذر است. نذر کردم که ان شاءا...

سالمت برگردي. خنديد و گفت:پس به خاطر همين روزه هاي 
نذري شما، در جبهه هيچ اتفاقي برايم نمي افتد. سپس تعريف 
کرد: با 9 نفر ديگر در يکي از مناطق عملياتي بوديم، ناگهان جلوي 
پايمان گلوله خمپاره اي منفجر شد. همه به جز من شهيد شدند.

وقت برگشتن، بچه ها با تعجب نگاهم مي کردند که چطور از بين 
9 نفر، فقط من زنده ام و حتي خراشي به تن ندارم!

رمضان درجبهه ها

ماه رمضان با تمام خير و بركتش فرا رسيده است؛ 
اما شاید گرمی هوا و روزهای طوالنی آن، روزه داری 
در این ماه را سخت  كرده باشد. سال هاپيش در این 
ســرزمين جوانانی بودند كه بسيار سخت تر از ما 
برای اجرای امر خداوند قيام كردند و نه تنها بی هيچ 
شــکایتی بلکه در اوج لــذت در نمایش مباهات 
معشوق درخشيدند. مردانی كه گرمی هوا، آتش 
گلوله دشــمن، كمی غذا، روزهای سخت اسارت 
و... آنان را از اجرای فرمان الهی بازنمی داشــت. با 
خاطرات شان همراه می شویم بدان اميد كه در لذت 

خلوص شان شریک مان كنند.

]...[گردشگر آلمانى دوباره ادامه داد: بله شايد 
اينکه شما مي گوييد درست باشــد، ولي ما بايد 

تالش خــود را انجام 
دهيم تــا آنکه از همه 
بهتــر اســت انتخاب 
کنيم و اگــر يکي را با 
دليــل انتخاب کرديم 
همين براي ما کفايت 

مي کند.  
گفتــم: مــى توانم از 
شما ســوالى بپرسم؟ 

گردشگر گفت: بفرماييد. گفتم: شما که خودتان 
عيسي و معجزات او را نديده ايد، پس چگونه ثابت 
مي کنيد کــه معجزاتي داشــته و ادعاي خدايي 

کرده است؟
در جواب گفــت: ما از طريق کتــب مقدس ثابت 

مي کنيم.
گفتم: اگر ادله شما از »تورات« است پس چگونه 
است که  يهودياني که آن کتاب را خوانده اند و به 

زبان خودشان نيز هســت، ادعا هاي شما را که  
برگرفته از تورات اســت، قبول ندارند و به مسيح 
ايمــان نياورده اند! اگر 
دليل شــما از »اناجيا« 
اســت که قابل استناد 
نيست؛ چون منطقي به 
نظر نمى رسد که کتاب 
شــما خودش تاريخ را 
بگويــد و خــودش نيز 

خود را ثابت کند.
 براي اثبــات ادعاهاي 
»اناجيل«، بايد ادله اي خارج از آن  وجود داشته 

باشد که شما نداريد.
 شما ادعاي الوهيت مســيح را فقط از کتاب خود 
بيان مي کنيد و مدرک ديگري نداريد؛ اين روش 
شما منطقي نيست. مثال کسي از شما مي پرسد  
از کجا مطمئن شــوم که درســت مي گوييد؟آيا 
در پاســخ مى گوييد، خودم مي گويم که سخنم 

درست است!؟ اين پاسخ قابل قبولى نيست.

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 هایی بين اسالم و مسيحيت وجود دارد)3(

آيت ا... مظاهرى در جلسه درس اخالق خود در مبارک رمضان اظهار داشت: عامل دوم براى 
کمال ايمان، اين است که مى فرمايد: »و صدق لســانه مع الناس«؛ يعنى دروغ نگويد. اين 
هم خيلى مشکل است. اگر کسى صديق باشــد و جز راستى در زندگى اش نباشد، با تحقق 
شرايط ديگر، ايمانش کامل است.  شخصى خدمت يکى از علماى بزرگ رفته و گفته بود: مرا 
نصيحتى کنيد. آن عالم فرموده بود: دروغ نگو!  سپس براى اينکه نفس توجيه گر است، به او 
گفته بود: نمى گويم آن دروغ هاى بزرگ که معموال همه به خدا و رسول خدا مى گويند را نگو؛ 
بلکه به مردم دروغ نگو، در خانه دروغ نگو، به رفقايت دروغ نگو، سر کسب وکار دروغ نگو و در 
معاشرت ها دروغ نگو. قرآن کريم مى فرمايد: افراد دروغگو ايمان ندارند. در جايى ديگر ذکر 
مى کند: اى مسلمانان از دو چيز بايد دورى بگزينيد؛ بت پرست نباشيد و دروغ نگوييد. من نيز  
از همه شما تقاضا دارم که دروغ نگوييد، نه به همسرتان، نه به  فرزندان تان و نه به دوستان تان. 
مرحوم محقق بزرگ »ضيا عراقى« گفته بود: توجيه کردن، خودش دو تا دروغ است. همه 
بايد صداقت داشته باشند؛ حتى در تعارف ها نيز بايد دروغ گفته نشود. اگر کسى در روى افراد 

بگويد  ارادتمندم، ولى پشت سرشان غيبت کند، دروغ مى گويد. 

افراد دروغگو ایمان ندارنددر محضر بزرگان
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