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هزاران کودک اصفهانی در صف سنجش
وقتی با پدیده پنهان سازی معلوالن مواجه می شویم؛

8

تولید میوه و سبزیجات در اصفهان به نصف رسیده است
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان:

3

خانه مهر؛ مکانی امن برای کودکان طالق
معاون اجتماعی دادگستری کل استان اصفهان خبر داد: 

8
 اهتمام مدیریت شهری  

به ساماندهی مشاغل؛

11
رسته های مزاحم از سطح شهر 

برچیده می شود

نابودی ده ها گونه گیاهی 
در اصفهان
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 آکادمی سپاهان
 در خدمت سرخابی ها
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مسئول نمایندگی ولی فقیه در لشکر 14 امام حسین)ع(:

 باید در مقابله با استکبار
 انسجام ملی وجود داشته باشد

مسئول نمایندگی ولی فقیه در لشکر 14 امام حسین)ع( درباره 
مقابله با استکبار بیان داشــت: حساسیت در برابر دشمن باید 
وجود داشته باشد و روحیه استکبارستیزی حفظ شود که در این راه الزم 

است برنامه ها و تحرکات دشمن را به خوبی رصد کنیم...

رانندگان اتوبوسرانی 
اصفهان آموزش می بینند

 کشـت خربزه 
بدون توجه به تشنگی اصفهان

 آب اصفهان صادر می شود؛ 

  سخنان هشدار آمیز نمایندگان استان اصفهان خبرساز شد؛   

»آب« و »آبرو«

 رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان:

نمایشگاه های صنایع دستی در اصفهان باید در سطح بین المللی باشد

رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان به »زاینده رود« گفت: اصفهان 
شهر جهانی صنایع دستی است و  یک سوم رسته های صنایع دستی 

جهان در اصفهان تولید می شود. 
عباس شیردل با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه عکس صنایع دستی 
اصفهان، اولین قدم ما در معرفی محصوالت صنایع دستی اصفهان در 
روز جهانی صنایع دســتی بوده، گفت: اصفهان، شهر جهانی صنایع 
دستی است؛ بنابراین بایستی کلیه همایش ها و نمایشگاه های صنایع 
دستی در اصفهان  در عرصه بین المللی برگزار شود. برای تحقق این 
مهم جهت  برگزاری مسابقات عکاسی در حیطه صنایع دستی فراخون 
جهانی خواهیم داد تا عالقه مندان برای شرکت در این مسابقه بتوانند 
آثار خود را به دبیرخانه مســابقه عکس صنایع دستی اصفهان ارسال 
 کنند و ما از بین آثار ارســال شــده، بهترین ها را انتخاب و جوایزی

  اهدا کنیم.

اصفهان یک سوم صنایع دستی جهان را تولید می کند
رییس اتحادیه صنایع دســتی اصفهــان با اعالم اینکه 602 رســته 
صنایع دســتی جهان در یونســکو به ثبت رســیده، عنوان کرد: از 
این تعــداد 297 اثر از ایران بــوده که  196 اثر از ایــن تعداد متعلق 
به اســتان اصفهان اســت، با این حســاب با صراحت باید گفت که 
اصفهان از لحاظ رســته  و تنوع یک ســوم صنایع دســتی جهان را 
تولید مــی کند و  بــه همین دلیــل در ســال 94 به عنوان شــهر 
جهانی صنایع دســتی معرفی شــد. از این رو تعریف استانداردهای 
 جهانی صنایع دســتی بــه عهده اتحادیــه صنایع دســتی اصفهان

 است.
شیردل در تشریح مسابقه عکس صنایع دستی در روز جهانی صنایع 
دستی گفت: برای این کار ابتدا از اصفهان شروع کردیم که حدود 300 
اثر از 30 هنرمند عکاس به دبیرخانه مســابقه عکس صنایع دســتی  
اصفهان ارسال شد و از بین این تعداد ســه  اثر انتخاب واز سه عکاس 

بانو ، تقدیر به عمل آمد.

اعظم محمدی
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علیرضا کریمیان

اعتراضات در برخی شهرها و خیابان ها و حتی 
صحن علنی مجلس در واکنش به بررســی و 
تصویب لوایح جنجالی اقتصادی به شکل عجیب 

و غریبی در چند روز گذشته باال گرفته است.
در حالی که دولت اصــرار دارد تا هر چه ســریع تر 
این طرح هــا در مجلس بررســی و تصویب شــود، 
 نماینــدگان مخالــف این طــرح به شــدت تالش
 می کننــد تا به هــر نحو و بــا هر تهدیــد و زوری 
 بررســی ایــن طــرح در مجلــس را متوقــف

 کنند.
FATF الریجانی در صف مقدم تصویب

طی یک ماه اخیر و در خالل مطرح شدن طرح تصویب 
معاهدات اقتصادی مانند FATF و   CFT ، الریجانی به 
عنوان یک شخصیت حقوقی تمام قد از مطرح شدن 
این لوایح در مجلــس و تصویب احتمالی آن حمایت 
کرد. این حمایت الریجانی را حتی برخی از پایگاه های 
اصلی سیاسی وی و مخالفان عمده مطرح شدن این 

طرح نیز نتوانستند منتفی کنند. 
جدی ترین مذاکره طیف مخالفان این لوایح را مجمع 
روحانیون مبارز با الریجانی انجام داد؛ در دیداری که 
عصر شنبه برگزار شد اعضای این مجمع نتوانستند 
الریجانی را برای عدم حمایت از این طرح قانع کنند، 
آنگونه که محمــود رجبی، عضو جامعه مدرســین 
حوزه علمیه قم اعالم کرده اســت در جلسه ای که با 
حضور آیت ا...یزدی برگزار شــد با وجود توضیحات 

اعضای جامعه مدرســین 
درباره عواقب تصویب این 
الیحــه، الریجانی موافق 
تصویــب FATF بود. وی 
افــزود: الحاق ایــران به 
کنوانسیون مقابله با تامین 
مالــی تروریســم بخش 
مهمی از سندی است که 

اگر ایران به آن ملحق شود جز زیان چیزی برای ما 
نخواهد داشت.این سند، ســندی استعماری است 
که هدف طراحان آن بیشتر ســلطه بر ایران است. 
این مذاکرات در حالی انجام شد که مردم در بیرون 

ساختمان دفتر الریجانی 
در قــم در اعتــراض به 
 الیحــه FATF تجمــع 

کرده بودند.
مخالفــت تمام قد 
الریجانی بــا نمایش 
دوباره دلواپســان در 

مجلس
در حالی که فشارها بر الریجانی برای کنار گذاشتن 
الیحه FATF در خــارج از مجلس ادامــه دارد در 
داخل نیز نمایندگان، دیروز و در جریان اعتراض به 
 بررسی این الیحه تالش کردند تا با برخی از روش های

 غیر متعارف نسبت به این امر اعتراض کنند. نمایندگان 
مخالف که چندی پیش برجــام و پرچم آمریکا را در 
صحن علنی به آتش کشیدند، امروز هم قصد داشتند 
در این  اقدام اعتراضی طومــاری از امضای مردم در 
 FATF مخالفت با تصویب لوایــح چهارگانه مرتبط با
را کف مجلس پهن کنند که با مخالفت شدید رییس 
مجلس مواجه شدند. تعدادی از نمایندگان ۱۱ طومار 
را که مردم شهرستان ها در اعتراض به این الیحه امضا 
کرده بودند را در کف مجلس و جایگاه هیئت رییسه و 
روی مانیتور پهن کرده و به نمایش گذاشتند. این کار 
با اعتراض شدید الریجانی همراه بود. وی در سخنانی 
خطاب  به نمایندگان گفــت:»در مجلس حقوق می 
گیرید که رای دهید و بحث کنیــد. بروید با صحبت 
بقیه را راضی کنید با زور که نمی شود کسی را راضی 
 کرد!« در ادامه رییس مجلــس یکی از طومارها را که
 در جایگاه هیئت رییسه پهن شده بود به زمین پرت 

کرد. 
الیحه FATFهمچنان مسکوت

با وجود حواشی بســیار در مورد تصویب این الیحه، 
اما به نظر می رســد هیــچ یک از طرفیــن موافق و 
مخالف نتوانســتند یکدیگر را در اعمــال نظر بر این 
الیحه قانــع کنند و با تصویب مجلــس الیحه الحاق 
دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون مبارزه با 
تامین مالی تروریسم به مدت دو ماه و تا روشن شدن 
نتیجه مذاکرات با اروپا مســکوت ماند. این مسئله به 
درخواست 50 نفر از نمایندگان مجلس و با موافقت 

ضمنی دولت انجام گرفت. 

واکنش بشار اسد به حضور 
نیروهای ایران در خاک سوریه

بشار اســد اعالم کرد: حضور مستشاران ایرانی 
در ســوریه بنا به دعوت دمشــق و کامال قانونی 
اســت؛ اما حضور نیروهای آمریکایی و انگلیسی 
غیرمشــروع و غیرقانونی و حتــی تجاوز نظامی 
محسوب می شــود.رییس جمهوری سوریه در 
گفت وگوی اختصاصــی با روزنامــه »میل آن 
ســاندی« گفت:» ما با تروریســت های دست 
پرورده انگلیس، فرانســه و آمریکایی در سوریه 
می جنگیــم؛ در ایــن جنگ پشــتوانه مردمی 
ملت ســوریه را در اختیار داریم و به همین دلیل 
پیشرفت می کنیم؛ ما به صرف دریافت کمک از 
ایران و روســیه نمی توانیم به چنین پیشرفتی 
دســت پیدا کنیم زیرا روس ها و ایرانی ها نمی 
توانند جایگزین حمایت های مردمی ملت سوریه 
شــوند و اگر دلیلی بر این مدعا مــی خواهید به 
شاه ایران بنگرید که بازیچه دست غرب بود؛ اما 
نتوانســت در برابر واکنش ملت ایران ایستادگی 
کند و تمام ســاختار رژیمش ظــرف چند هفته 

متالشی و مجبور به فرار شد«.

سایت های ازدواج راه جدید 
داعش برای جذب دختران

»صواب«، مرکز ارتباطات مشترک آمریکایی – 
اماراتی نسبت به شیوه های فریبی که داعش برای 
جلب نظر دختران از طریق سایت های ازدواج به 
کار می گیرد، هشدار داد و اعالم کرد که این گروه 
تروریستی به دخترانی که از همه ملیت ها به این 
گروه می پیوندند وعده ازدواج و یک زندگی جدید 
می دهد.این مرکز از طریق توئیت هایی هشــدار 
داد، داعش به تجارت انسان و به صورت مشخص 
دختران کم سن و سال پرداخته و از آنها به عنوان 
منبع درآمدی برای خود اســتفاده می کند.این 
مرکز ابتکارعمل برای مقابله با فعالیت های داعش 
در اینترنت و مشخصا فعالیت هایش در کانال های 

شبکه های اجتماعی است.

احتمال بازگشایی سفارت 
آمریکا در کره شمالی

دو منبــع مطلع در ســنگاپور گفتنــد، رییس 
جمهوری آمریکا به دنبال ایجاد روابط دیپلماتیک 
با کره شــمالی و حتی گشایش ســفارت ایاالت 
متحده در این کشور آســیایی است.رهبران دو 
کشور قرار است ۱۲ ژوئن سال جاری میالدی در 
سنگاپور با یکدیگر برای نخستین بار دیدار کنند.

گروه ۷، صلح آمیز بودن برنامه 
هسته ای ایران را تایید کرد

بر خالف تاکید همیشگی ایران مبنی بر صلح آمیز 
بودن برنامه هسته ای کشــورمان، سران گروه 7 
در بیانه  پایانی خود خواســتار صلــح آمیز ماندن 
فعالیت های هسته ای ایران شــدند.در بیانه  گروه 
7 آمده اســت: ما متعهد به تضمین همیشــگی 
این هستیم که برنامه هســته ای ایران صلح آمیز 
و مطابق با تعهــدات و الزامات بیــن المللی ا ش 
مبنی بر عدم دستیابی، توسعه و یا ساخت سالح 
هســته ای باقی می ماند.این گــروه در ادامه بیانه   
خود بــا این ادعا که برنامه موشــکی بالســتیک 
ایران تهدیدی علیــه امنیت و صلــح بین الملل 
اســت از ایران خواســته تا از پرتاب موشک های 
بالســتیک و هر فعالیت دیگری که به گفته آنها 
خالف قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت سازمان 
 ملل اســت و منطقه را بی ثبات می کند، پرهیز 

کند.

میتینگ طوماری در مجلس!

دستور الریجانی برای نظارت 
بر تحقق دستورات رهبری 

رییس مجلس شورای اسالمی به کمیسیون 
امنیت ملی ماموریت داد تــا نظارت الزم را 
برای تحقق دســتورات رهبری به ســازمان 

انرژی اتمی انجام دهد.
علی الریجانی با اشاره به هشدارهای رهبری 
در خصوص مذاکرات برجام خاطرنشان کرد: 
سخنان ایشان در مسئله هسته ای هم برای 
مذاکرات بــا اروپا اهمیت ویژه ای داشــت و 
هم برای آمادگی در فعال شدن بخش هایی 
از صنعت هسته ای حائز اهمیت است.رییس 
مجلس تاکید کرد: دستورات رهبری در این 
مقطع حساس به موقع بود و رییس سازمان 
انرژی اتمی باید با جدیت این دستورات را به 
انجام برساند و کمیسیون امنیت ملی مجلس 
باید پیگیری مســتمر در جهــت تحقق آن 

داشته باشد.

ایران  از آتش بس طالبان و 
افغانستان استقبال می کند

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به 
توافق دولت افغانســتان و گــروه طالبان در 
برقراری آتش بس گفت: جمهوری اسالمی 
ایران از تصمیم دولت افغانستان برای اعالم 
آتش بس موقت با گروه طالبــان حمایت و 
آن را گامی مثبت برای دستیابی به توافقات 
بزرگ تر و بازگشــت ثبات و امنیت دائمی به 

افغانستان ارزیابی می کند.
بهرام قاسمی همچنین بر آمادگی جمهوری 
اسالمی ایران برای هرگونه کمک و مساعدت 
به پیشــبرد روند صلح در کشــور همسایه 
افغانستان تحت هدایت و رهبری دولت این 

کشور تاکید کرد.

توضیح وزیر ارتباطات درباره 
اینترنت مخصوص خبرنگاران

وزیر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات گفت: 
مرجع تشخیص اینکه کدام خبرنگار می تواند 
اینترنت بــدون فیلتر دریافــت کند و کدام 
خبرنــگار نمی توانــد دریافت کننــده این 
خدمات باشد وزارت ارتباطات نیست، بلکه 

متولی امر وزارت ارشاد است.
محمدجــواد آذری گفــت: برخــی از افراد 
اعتراض داشــتند و بیان کرده اند که این امر 
مخالف حقوق شــهروندی اســت و این نوع 
خدمات باید در دسترس همگان باشد، ضمن 
احترام به دیدگاه شــان به نظر می رســد که 
ارائه و اختصاص هر ابــزاری برای گروه های 
مختلــف رویکردهای خــودش را دارد.وی 
تشریح کرد: نمی شود به خبرنگار گفت خبر 
تهیه کن، در عرصه خبری فعالیت داشــته 
باش اما محدودش کنی! ما این وعده را داده 
 بودیم و به لحاظ قانونی هــم آن را پیگیری 

کردیم. 
وی خاطرنشــان کرد: محدودیتــی درباره 
تعداد خبرنگاران نداریم. ارشــاد لیست ها را 
به ما بدهد ان شــاءا... به همه این خدمات را 

ارائه می دهیم.

رییس جمهور چین:
 با روسیه برای حفظ برجام 

همکاری می کنیم
رییس جمهوری چین از آمادگی کشــورش 
برای همکاری با روســیه و سایر کشورها در 
راستای حفظ توافق هســته ای ایران سخن 

گفت.
به گزارش اسپوتنیک؛ شی جینپینگ رییس 
جمهوری چیــن از تصمیم یک جانبه آمریکا 
مبنی بر خروج از توافق هسته ای ایران ابراز 
تاســف کرد و از آمادگی بــرای همکاری با 
روســیه و دیگر کشــورها در راستای حفظ 
برجام ســخن گفت.گفتنی است؛ والدیمیر 
پوتین، رییس جمهوری روســیه نیز  حین 
ســخنرانی در اجــالس شــانگهای گفت: 
 خروج آمریــکا از برجام بــه بی ثباتی منجر 

خواهد شد.

کریمی قدوسی
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: ما در 
حال حاضر نه مشکل برجام داریم نه مشکل سیاست 
خارجی؛ چرا که همه این موارد قابل تغییر است و 
چیزی نیســت که نتوان تغییرش داد اما آنچه که 
دارد ممکلت را نابود می کند، مشــکل کمبود آب 
است که اگر حل نشود هم ایران از بین می رود هم 

جمهوری اسالمی. 
 هاشــمی طبا افزود: مشــکل ما بیشــتر مشکل
  درونی است تا بیرونی و حاال برجام باشد یا نباشد

  مــا همچنــان مشــکالت درونــی را خواهیــم 
داشت. 

عضو مجمــع تشــخیص مصلحت نظام بــا بیان 
اینکه دولــت باید سیاســت کلــی اش را در این 
زمینه ها تغییر دهد، گفت: سیاســت های داخلی 
ما بــا سیاســت های خارجی مــان بایــد تطبیق 
پیدا کنــد. مــا سیاســت خارجی مــان انقالبی 
اســت و سیاســت داخلی مــان لیبرالــی. این دو 
 باید باهــم تطبیق پیدا کننــد تا منابع مــان را از 

دست ندهیم.

 مشکل امروز ما نه برجام
 بلکه کمبود آب است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

کافه سیاست

عکس  روز 

دست دادن جنجالی مکرون 
و ترامپ سوژه رسانه ها شد

 حرف های منتقدان برجام 
با عقل جور درنمی آید

پیشنهاد سردبیر:

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس، احیای ســایت غنی سازی 
فــردو را اولین و مهم ترین مصــداق فرمان 
اخیر رهبر انقالب خوانــد.وی گفت: اولین 
اقداماتی که ســازمان انرژی اتمی باید روی 
زمین انجام دهد، نصب ســکوهای مربوط 
به ســانتریفیوژهای ضروری بــرای یکی از 
بال های تاسیسات فردو اســت.وی با اشاره 
به سخنان رییس سازمان انرژی اتمی گفت: 
نباید این حرف ها به صورت فرافکنانه و برای 
از بین بردن زمان مطرح شود؛ نخستین اقدام 
ما این است که از رییس  مجلس درخواست 
می کنیم هفته آینده در یک جلسه علنی یا 
غیرعلنی با حضور مسئوالن مربوطه گزارش 
اقدامات انجام شــده را به اطالع نمایندگان 
برساند و آقای صالحی هم گزارش اقدامات 

انجام شده را ارائه دهد.

 صالحی 
باید گزارش دهد

فریدون عباسی
 رییس سابق سازمان انرژی اتمی:

نایب رییس مجلس شــورای اسالمی گفت: برخی 
گروه های سیاسی به جای آنکه آمریکا را برای خروج 
از برجام سرزنش کنند، به دولت و رییس جمهور و 
وزیر امور خارجه حمله می کنند، در حالی که باید 
از گروه مذاکره کننده تجلیل شود؛ چون برجام به 
ضرر ایاالت متحده بود.علی مطهری اظهار داشت: 
گروه های سیاسی و نهادهای کشور به جای آن که 
سیاسی و انتخاباتی فکر و عمل کنند باید نسبت به 
مسائل کشور نگاه ملی داشــته باشند و مصلحت و 
منافع کشــور را در نظر بگیرند ولی ما امروز گاهی 
عکس این مطلب را می بینیم.وی گفت: حرف هایی 
زده می شود که اساســا با عقل جور در نمی آید و 
نشان می دهد عده ای به جای اینکه عقل و انصاف 
را مالک قضاوت خود قرار دهنــد، به دنبال انتقام 
جویی هستند. وی خاطرنشان کرد: مشکل در برخی 
گروه های سیاســی و نهادهای جمهوری اسالمی 
اســت.  اگر در داخل کشــور اتحاد و همبستگی 
 وجود داشــته باشــد از خارج کاری نمــی توانند 

انجام دهند.

 حرف های منتقدان برجام 
با عقل جور درنمی آید

نایب رییس مجلس: 

 رییس ســابق ســازمان انرژی اتمی گفت:
 چرخــش ســانتریفیوژها حاصل چرخش 
کارخانه ها و تولید علم در جامعه ما بود؛ اما 
دولت با تعطیلی آن باعث فرار مغزها شــد و 
امروز تعطیلی بســیاری از تحقیقات را باید 
از جمله دستاوردهای این نوع نگاه غلط در 
اداره کشور دانست.فریدون عباسی با تاکید 
بر اینکه اساســا امکان ندارد کشوری بتواند 
 به صورت مخفیانه و بــه دور از نظارت های

 بین المللی اقدام به ســاخت یک ســایت 
هسته ای کند، افزود: بر این اساس جمهوری 
اســالمی ایران نیز بعد از عملیات ســاخت 
 ســایت فردو، زمانــی که تصمیــم گرفت

 فعالیت های هسته ای خود را در آنجا آغاز 
کند، این موضوع را به آژانــس انرژی اتمی 
اطالع داد تا بعدا این مســئله به عنوان یک 
موضوع مخفی یا مصــداق کار پنهان کارانه 

توسط دشمن تبدیل به یک جنجال نشود.

 دولت 
باعث فرار مغزها شد

پیشخوان

بین الملل

سخنگوی سازمان انرژی اتمی در مورد آخرین نتایج از مذاکرات 
ایران با چین درباره ســاخت راکتور اراک، گفت: اکنون منتظر 
نتیجه طراحی تفصیلی هســتیم تــا بعد وارد مرحله ســاخت 
تجهیزات شویم. راجع به این موضوع مذاکره شده و فکر می کنم 
طی هفته های آینده هم مذاکرات مان ادامه خواهد داشــت.وی 
توضیح داد: در این مذاکرات درباره ســوخت و ســاخت راکتور 

صحبت کردیم چون تقریبا مراحل طراحی در حال تمام شــدن 
اســت. طراحی ســه مرحله  مفهومی، پایه و تفصیلــی دارد که 
اکنون در مرحله تفصیلی هستیم.ســخنگوی ســازمان انرژی 
اتمی خاطرنشــان کرد:  ما طراحی مان را ارائه کردیم، توافقات ما 
با چینی ها پیچیدگی هایی دارد، اینطور نیست که همه کارها را 
به چینی ها سپرده باشیم، وی درباره وضعیت تاسیسات هسته ای 

فردو، گفت: تا زمانی که برجام به این شکل باشد فرودو همین طور 
می ماند؛ البته اگر بخواهیم از برجام خارج شــویم آن وقت برای 
فردو برنامه هایی ارائه می دهیم.ســخنگوی سازمان انرژی اتمی 
گفت: ۱90 هزار سو حداقل وضع ما در غنی سازی هسته ای است 
که پاسخ یک نیروگاه را  می دهد به اضافه راکتورهای تحقیقاتی 

که در آن کارهای تحقیقاتی انجام می دهیم.       

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:
مذاکره با چینی ها درباره اراک ادامه دارد

بهارستان در روز بررسی الیحه جنجالی،متشنج شد

زنــان بــا تــوپ پــر 
به مسکو می روند

جبهــه واحــد در نبرد
 با تروریسم

همگرایی در شانگهای
واگرایی در گروه 7

تردید هــا و انگیزه های 
اروپایی ها برای ماندن در ایران

الریجانی به عنوان یک شخصیت 
حقوقی تمام قد از مطرح شدن 
این لوایح در مجلس و تصویب 

احتمالی آن حمایت کرد

واکنش رییس دادگاه انقالب به فهرست وکالی پرونده های امنیتی
رییس دادگاه های انقالب اســالمی تهران می گوید موافق وجود فهرســت وکالی مــورد تایید رییس 
قوه قضائیه در پرونده های علیه امنیت داخلی و خارجی اســت؛ اما باید این فهرست فراگیر باشد و افراد 
بیشتری در آن قرار گیرند. موســی غضنفرآبادی درباره فهرســت وکالی مورد تایید رییس قوه قضائیه 
موضوع تبصره ماده 48 قانون آیین دادرســی کیفــری اظهار کرد: این کار هم جنبــه مثبت دارد و هم 
جنبه منفی؛ جنبه مثبت این اســت که در برخــی پرونده ها امکان دارد یک ســری موضوعاتی وجود 
داشته باشــد که نباید هر کســی به آن دسترســی یابد.  جنبه منفی قضیه هم این اســت که باالخره 
هر کســی آزاد اســت برای خود وکیل انتخاب کند.وی افزود: چون این فهرســت، کنترل شده است و 
 افراد سالمی انتخاب شــدند که مورد اعتماد هستند، موضوع سوء اســتفاده و رانت نسبت به اینها فعال

 منتفی است.

تکذیب درخواست آزادی سعید مرتضوی از سوی هاشمی شاهرودی
به دنبال انتشــار شــایعات و اخبار جعلی در ارتباط با درخواســت آزادی ســعید مرتضوی از ســوی آیت 
ا... هاشمی شــاهرودی، یک مقــام آگاه در این مورد به باشــگاه خبرنــگاران اعالم کرد: حضــرت آیت ا... 
هاشمی شاهرودی به هیچ وجه درخواستی مبنی بر عفو یا آزادی سعید مرتضوی نداشته است.وی ادامه داد: 
جعل اخبار و انتشار اطالعات غلط و جهت دار تخریبی، شــیوه نخ نما شده رسانه ای است که در پیشگاه ملت 
بزرگ ایران و طیف ها و گروه های فعال متعهد سیاسی و اجتماعی راه به جایی نخواهد برد.گفتنی است؛ برخی 
از رسانه های ضد انقالب در خبری مدعی شده بودند که رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای از 
رهبر معظم انقالب خواسته که مجازات زندان »سعید مرتضوی« دادستان سابق تهران در زمان ریاست وی 
بر قوه قضائیه، به »جزای نقدی« تبدیل شود و در هامش نامه نوشته است که »مرتضوی در این پرونده مظلوم 

واقع شده و محکومیت ایشان به معاونت در قتل به هیچ وجه صحیح نمی باشد«.

چهره ها
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اصفهان در یک هفته گذشته قطعی آب نداشت
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

تکالیف و وظایف صاحبان 
مشاغل در قبال قانون مالیات ها

مالیات به زبان ساده، وجوهی است که دولـت 
بـرای تـامین هزینـه هـای خـود از اشـخاص 
دریافـت می کند، به بیان دیگر مالیات مبلغی 
است که دولت بر اساس قـــانون و بـه منظـور 
تقویـت عمـومی حکومت و تامین مخارج عامه 
از اشخاص، شــرکت ها و موسســات دریافت 

می کند.
در بســیاری از کشورها شــهروندان در مقابل 
حقوق و خدماتی که از دولت دریافت می کنند 
وظایفی را هم برعهده دارند که پرداخت مالیات 
به عنــوان تامین کننده منابــع مالی خدمات 
دولتی یکی از اصلی ترین آنها محســوب می 
شود؛البته این رویه و روش معقول از قدیم در 
کشور ما به دلیل اتکا و وابستگی به درآمدهای 
نفتی کمتر مورد توجه بوده؛ اما خوشــبختانه 
وصول مالیات طی دهه های اخیر مورد تاکید 
دولت مردان و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته 
به طوری که حتی این موضــوع را می توان در 
رفتار اقتصادی مردم هم مشاهده کرد و نمونه 
بارز آن را می توان ارائه اظهارنامه های مالیاتی 

در سال های اخیر عنوان نمود.
مالیات ها به دو نوع مستقیم و غیرمستقیم قابل 
تفکیک است که مهم ترین مالیات غیرمستقیم 

مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
تقسیم بندی مالیات ها به مالیات های مستقیم 
و غیر مســـتقیم عمـده تـــرین نـوع طبقـه 
بنـدی در آمارهای دولتی در سطح بین المللی 
است که مالیات مستقیم دامنه وسیع تـــری 

نسـبت بـه مالیـات غیر مستقیم دارد.
مالیات های مستقیم، مالیات هایی هستند که از 
مودیان در هنگام تحصیل درآمد یا دارایی اخذ 
می شود. براساس قانون، مالیات های مستقیم 
دارای دو بخش اصلی مالیات بر دارایی و مالیات 

بر درآمد می باشد. 

بازار

راکت پینگ پنگ

استاندار اصفهان مطرح کرد:
ایجاد شغل برای ۶۷ هزار 

کشاورز آسیب دیده
استاندار اصفهان با اشاره به طرح جایگزینی اشتغال 
جدید، گفت: در این زمینه طرح بزرگی برنامه ریزی 
شده اســت که در قالب آن برای ۶۷ هزار کشاورز 
آسیب دیده از کم آبی، شغل جایگزین ایجاد خواهد 
شد.استاندار اصفهان با اشــاره به کسری آب در 
برخی از زمان ها گفت: کسری ها به گونه ای نبود 
که با عدم وجود آب مواجه باشیم ولی به دلیل این 
که در مسیر جریان آب، کشاورزان و باغداران در 
برخی موارد افزون بر سهمیه مشخص شده خود 
اقدام به برداشت آب می کردند، این امر باعث شده 
بود که میزان آبی که برای شرب اصفهان می رسید 
کمتر از ســهمیه در نظر گرفته شده بود و موجب 
کاهش فشار آب می شد.استاندار اصفهان به طرح 
جایگزینی اشتغال جدید به جای شغل کشاورزانی 
که از کم آبی آســیب دیده اند، اشاره کرد و متذکر 
شد: در این راســتا طرح بزرگی برنامه ریزی شده 
که در قالب آن برای ۶۷ هزار کشاورز آسیب دیده 
از کم آبی، شــغل جایگزین ایجاد خواهد شد.وی 
تصریح کرد: مطالعات این طرح بســیار دقیق که 
منابــع آن از صنعت و تســهیالت بانکی در قالب 
ایجاد اشتغال تامین می شود، هم اکنون آغاز شده 
و دراین طــرح در مجموع ۶۷ هزار نفر اشــتغال 
 و ۲ هــزار و ۷۰۰ میلیارد تومان ســرمایه گذاری

 خواهد شد.

تعمیرات اساسی ،دلیل کمبود 
بنزین سوپر در جایگاه ها

دلیل کمبود بنزین سوپر درجایگاه های سوخت، 
انجــام تعمیرات اساســی )اورهال ( پاالیشــگاه 
شــازند اراک به عنوان تولیدکننده اصلی بنزین 
سوپر درکشور است وبا بازگشــت این پاالیشگاه 
به چرخه تولید، کمبود ایجاد شده جبران خواهد 
شــد. مدیرعامل پاالیشگاه شــازند اراک از پایان 
یافتن زود هنگام تعمیرات اساسی این پاالیشگاه 
خبر داد وافــزود: با تعمیرات انجام شــده میزان 
 تولید بنزین به 1۶/5 میلیون لیتر در روز افزایش

 می یابد.
گفتنی اســت؛ با بهره برداری از پاالیشــگاه امام 
خمینی)ره( شــازند اراک ، کشور در تولید بنزین 
سوپر خودکفا شده و بخش اعظم بنزین سوپر در 

این پاالیشگاه تولید می شود.

مدیرکل صنایع فلزی لوازم خانگی وزارت 
صنعت:

لوازم خانگی کد رهگیری 
می گیرند

مدیرکل صنایع فلزی وزارت صنعت با بیان اینکه 
لوازم خانگی هم کد رهگیــری می گیرند، گفت: 
حقوق ورودی لوازم خانگــی از 4۰ به 55 درصد 
افزایش یافته اســت.عباس هاشــمی گفت: آمار 
تولید ســال 9۶ با توجه به قــدرت خرید مردم، 
وضعیت بازار و مشــکالت واحدهای تولیدی یک 
میلیون و 1۰۰ هزار دستگاه است. هاشمی  با اشاره 
به اینکه یکی از برنامه های وزارت صنعت حمایت 
از قطعه سازان اســت، افزود: باتوجه به اینکه 3۰ 
تا 35 درصد آمــار واردات در صنعت لوازم خانگی 
حجیم گزارش شده است، سعی داریم، تولیدات 
قطعه ســازی را توانمندتر کنیم.مدیر کل صنایع 
فلزی وزارت صنعت افزود: در ۶ ماهه سال 9۷ کد 
رهگیری برای کاالی لوازم خانگی تولیدات داخلی 

و قاچاق داده می شود.
 

 از سوی معاون اول رییس جمهور صورت 
گرفت؛

ابالغ مصوبه کاهش ساعت کاری 
به منظور مدیریت مصرف برق

تصویب نامه هیئت وزیران دربــاره مجوز تنظیم 
ساعت کار ادارات و دستگاه های دولتی، بانک ها، 
شهرداری ها و موسســات عمومی غیردولتی به 
استانداری ها ابالغ شــد و ساعت کار دستگاه های 
اجرایی مناطق گرمسیری از نیمه خرداد تا نیمه 
شــهریور جابه جا می شود.اســحاق جهانگیری،  
تصویب نامه اصالحی هیئت وزیران در مورد مجوز 
تنظیم ساعت کاری ادارات و دستگاه های دولتی، 
بانک ها، شهرداری ها و ســایر موسسات عمومی 
غیر دولتی را به برخی اســتانداری ها ابالغ کرد.

این مصوبه از طرف اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رییس جمهور به وزارت نیرو، وزارت کشور، وزارت 
نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی 
و دارایی، وزارت صنعت، معــدن و تجارت، بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان اداری و 

استخدامی کشور ابالغ شد.

سکه تمام 
بهار آزادی

 2،280،000
تومان

1،200،000 نیم سکه
تومان

690،000ربع سکه
تومان

395،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

203،050
تومان

      قیمت سکه و طال

راکت پینگ پنگ استیگا 
Titanium مدل

 370,000
تومان

راکت پینگ پنگ آديداس 
Tour Core مدل

 150,000
تومان

راکت پینگ پنگ آديداس 
Vigor 120 مدل

 60,000
تومان

از چند سال پیش و با شروع بحران کم آبی و 
کاهش ذخیره های سدی و زیر زمینی در کشور، 
کارشناسان نسبت به اصالح الگوهای کشت به 
خصوص در شهرهای کم آب جنوبی و مرکزی 

مانند اصفهان هشدار دادند. 
پرورش و کاشــت برخی از پرآب ترین محصوالت 
کشــاورزی مانند برنج، هندوانه ، خربزه و گرمک به 
خصوص در نواحی کویری اصفهان در کنار نبود روش 
های کاشت مکانیزه و همچنین استفاده از  شیوه های 
سنتی کشاورزی بخشی از بحران آبی است که این 
روزها کام اصفهانی ها را تلخ کرده است. در کنار این 
مسئله بیکاری کشاورزان اصفهانی نیز معضلی است 
که بسیاری از روستاییان را در تنگنا قرار داده و این در 
حالی است که همچنان برخی از این میوه های آب بر 
در مناطق استان کشت و صادر می شوند. بر اساس 
برآوردها برای تولید هر کیلوگرم هندوانه 3۰۰ لیتر 
آب مصرف می شود این در حالی است که سودآوری 
این محصوالت در بازارهای داخلی هم زیاد نیســت 
و در برخی از بازه هــای زمانی حتی این محصوالت 
با بازارهای خالی از مشــتری مواجه شده و  خوراک 

دام می شوند.
آبی که در قالب میوه صادر می شود

اگر چه بازارهای داخلی چندان برای کشــت برخی 
از محصــوالت مانند هندوانــه و خربزه ســودآور 
نیســت؛ اما خریداران خارجی محصــوالت پر آب 
ایرانی به خصوص در کشــورهای عربی سبب شده 
 تا کشت میوه های صادراتی و با کیفیت همچنان در 
سرزمین های کم آب ایران رونق داشته باشد. بررسی 
صادرات محصوالت کشاورزی نشــان می دهد که 
هرســاله ارز قابل توجهی از این راه نصیب کشــور 
می شــود به طوری که صادرات بخش کشاورزی و 
غذا در فروردین ســال جاری به ۷۰9.۲9 هزار تن 
رسید که براساس آن 453.34 میلیون دالر درآمد 
ارزی نصیب کشور شد. این درحالی است که در میان 
اقالم صادراتی کشاورزی، محصوالت آب بر به عنوان 

یکی از مهم ترین اقالم، حجم زیادی از صادرات را به 
خود اختصاص داده و ارز قابل توجهی را نصیب کشور 
می کنند.در این میان خربزه یکی از محصوالتی است 
که با وجود آب بر بودن با حجم باالیی به کشور های 
مختلف جهان صادر می شــود.به طوری که برخی از 
کارشناسان با درنظر گرفتن ارزش آب مصرفی برای 
تولید محصوالت با نیاز آبی باال در کشــور معتقدند 
صادرات محصوالت آب بر در بحــران کم آبی فعلی 
در کشــور توجیه اقتصادی ندارد. این مسئله زمانی 
تاسف بارتر می شــود که بدانیم بخش قابل توجهی 
از این محصوالت در بخش های کویــری ایران و به 
خصوص اصفهان تولید می شود.بررســی ها نشان 
می دهد خراسان جنوبی مهم ترین استان در کشت 
خربزه محسوب می شود و بعد از آن اصفهان، زنجان، 
قزوین و قم نیز سهمی در تولید این محصول دارند.

در این میان اغلب استان هایی که با کمبود منابع آبی 
روبه رو هستند و در برخی موارد برای تامین آب شرب 
خود هم با مشکل مواجه هستند حجم قابل توجهی از 
تولید محصول آب بری  چون خربزه را انجام می دهند.

کاشت محصوالت آب بر ممنوع نیست
در ابتدای سال، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس 

شورای اسالمی، هشدار داده بود که  با توجه به کم آبی 
موجود در کشور باید برنامه ریزی به منظور ممنوعیت 
کشــت برخی از محصوالت وجود داشــته باشــد. 
محمدصادق حســنی جوریابی با بیان اینکه امکان 
کشت محصول برنج به عنوان محصولی با نیاز باال به 
آب در استان های شمالی کشور وجود دارد، گفت: در 
استان هایی مانند شیراز و اصفهان با توجه به بحران 

آب موجود در آنها کشت برنج صرفه اقتصادی ندارد.
 این نماینده مجلس با اشــاره به اینکــه با توجه به 
کم آبی موجود در کشــور باید برنامه ریزی به منظور 
ممنوعیت کشــت برخی از محصوالت وجود داشته 
باشد، ادامه داد: به صورت مثال چغندرقند و هندوانه 
نیز آب بسیار زیادی را برای کشت نیاز دارند که اگر 
از نظر اقتصادی قیمت تمام شده آب و قیمت فروش 
هندوانه را مقایسه کنید، متوجه می شوید که کشت 
این محصوالت در برخی از استان ها عاقالنه نیست. 
با وجود این اظهار نظر اما مدیر روابط عمومی جهاد 
کشاورزی استان اصفهان اعالم کرده است که هیچ 
گونه ممنوعیتی برای کشــت برخی از محصوالت 
آب بر در اصفهان وجود ندارد و این ســازمان تنها با 
اجرای طرح های حمایتی و تشــویقی کشاورزان را 

ترغیب به کنار گذاشتن این مدل از کشت ها می کند 
ضمن اینکه به گفته موســوی؛ برخی از کشاورزان 
با اســتفاده از آب چاه های تحت اختیار خود اقدام 
 به کشــت محصوالتی مانند برنج و خربزه می کنند.

 بر اساس اعالم سازمان جهاد کشاورزی نه تنها کشت 
محصوالتی مانند برنج و خربزه در اســتان اصفهان 
ممنوع نیست بلکه این ســازمان از لحاظ قانونی نیز 
نمی تواند با کشــت این محصوالت برخورد کند و 
تنها راهکار این سازمان توصیه به کشت محصوالتی 
مانند کنجد، کلزا ، علوفه دام و یا عدم حمایت از کشت 

محصوالت آب بر است.
کشت هندوانه در چاله های طبیعی

کشت محصوالت آب بر در شــرایطی که مردم آبی 
برای نوشــیدن ندارند و بخش بزرگی از کشاورزی 
اســتان تعطیل شــده و منابع آب زیر زمینی در اثر 
برداشت های بی رویه به شدت تهدید می شود بسیار 
تاسف برانگیز است؛ اما هنوز در برخی از نقاط استان 
اصفهان که اتفاقا  کویری و نسبتا خشک هم هست 
به روش های بسیار سنتی کشت هندوانه انجام می 
 پذیرد. در بین تپه های شنی برخی از مناطق کشور 
 به عنوان نمونه آران و بیدگل چاله هایی وجود دارد 
که هندوانه در آن هیچ گاه آبیاری نمی شود و دلیل آن 
باال بودن سطح آب زیرزمینی در این مناطق است؛ به 
طوری که با کندن چاله هایی به عمق حدود سه متر 
به آب دست یافته می شود و کشاورزان از 3۰۰ سال 
پیش تاکنون با کندن چاله هایی به مســاحت 5۰۰ 
مترمربع تا یک هکتار، به کشت هندوانه دیم در این 

مناطق می پردازند.
 این مسئله به خوبی نشان می دهد که هنوز ظرفیت 
های پنهان آبی در استان شناسایی و بازآفرینی نشده 
اند. در کنار نبود برنامه برای عــدم هدر رفت آب در 
بخش کشاورزی که اتفاقا واجب و حیاتی است می 
توان به جای رویا پردازی در مورد طرح های انتقال 
آب از خلیج فارس و کارون به اصفهان در گوشه و کنار 
همین شهر به دنبال منابع آبی باشیم و جلوی هدر 
رفت آب را با تولید محصوالت نــه چندان ضروری 

بگیریم.

کشت خربزه بدون توجه به تشنگی اصفهان
 آب اصفهان صادر می شود؛ 

ده ها نفر از دامداران اصفهانی دیروز در تجمعی مقابل اتحادیه دامداران اســتان، خواستار برقراری تعادل در نرخ تولید 
وفروش شدند.دامداران اصفهانی به سیاست دوگانه دولت در خصوص افزایش نرخ نهاده ها و نرخ فروش شیر واکنش 
نشان داده وخواستار جلوگیری ازواردات کره و شیر خشــک شدند. مدیر عامل اتحادیه دامداران استان اصفهان گفت: 
افزایش ۷۰ درصدی نهاده هایی چون ذرت، جو ،سویا ویونجه و ثابت ماندن نرخ هرلیتر شیر به قیمت 13هزارریال علت 
تجمع دامداران اصفهانی است.شفیع الدین ذوالفقاری افزود: درحالی که 5 سال پیش براساس مصوبه دولت نرخ هرلیتر 

شیر هزار و 44۰ تومان تعیین شد هنوز تغییری در این قیمت ایجاد نشده است.

دامداران اصفهانی 
خواستار تعادل درنرخ 
تولید وفروش شیر شدند

خبر

  عکس روز

 اجالس سران سازمان همکاری شانگهای 
در چینگ دائوی چین

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اظهار داشــت: با توجه به اینکه سال گذشته، آبی برای کشاورزی 
تخصیص نیافت، میزان تولیدات صیفی، سبزیجات و میوه در اصفهان به 3۰ تا 4۰ درصد رسیده و به همین 
میزان اصفهان به واردات میوه، صیفی و سبزیجات به استان های دیگر وابسته شده است. ناصر اطرج بیان 
داشت:  وابسته شدن اصفهان به دیگر استان ها در حوزه تامین سبزی، صیفی جات و میوه ها باعث افزایش 

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق قیمت در این اقالم شده است.
اگر شاهد محدود تولیداتی در بازرگانی اصفهان تصریح کرد: 
در اصفهان هســتیم به دست حوزه میوه، صیفی و سبزیجات 
آبی در اختیار داشــتند که اگر کشــاورزانی بود که چاه های 
طور قطع سال آینده کشاورزی امسال نیز آبی تخصیص نیابد به 
اشــاره به اینکه در حوزه تامین ســختی خواهیم داشت.وی با 
در اصفهان میزان تولیدات بسیار سیب زمینی و پیاز با وجودی که 
دیگر وارد ســاختیم؛ اما شاهد کاهش یافت و از اســتان های 

افزایش قیمت نبودیم، ادامه داد: با توجه به تولیدات کم میوه در اصفهان و از سوی دیگر اعتصاب کامیون 
داران افزایش قیمت چندین برابری میوه های تابستانی مثل گیالس، زردآلو و گوجه درختی رقم خورد. وی 
گفت: قیمت صیفی جات مثل هندوانه، گرمک و طالبی بسیار افزایش یافته چون در اصفهان میزان تولیدات 
به شدت کاهش یافته است.عضو کمیسیون کشــاورزی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: با وجودی که میزان 
تولیدات میوه و صیفی جات در اصفهان به صفر نرسیده است اما وابستگی بیشتر اصفهان به دیگر استان ها 
برای واردات میوه، سبزی و صیفی جات را باید به گونه ای کنترل کرد که فشار قیمتی آن به مردم وارد نشود.

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان:

تولید میوه و سبزیجات در اصفهان به نصف رسیده است

معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:
صدور پروانه ساختمان در اصفهان روند نزولی طی می کند

بررسی های آماری نشان می دهد که صدور پروانه های ساختمانی در کالنشهر اصفهان در پنج سال اخیر به طور 
متوسط ساالنه ۲1 درصد کاهش یافته است.جمال الدین صمصام شریعت، معاون پیشین شهرسازی و معماری 
شهرداری اصفهان از کاهش 18 درصدی صدور پروانه های ساختمانی در این کالنشهر در سال 95 در مقایسه با 
سال 94 خبر داده و تصریح کرده بود که این امر نشان از رکود ساخت و ساز بوده که در کشور و از جمله اصفهان 
حاکم شده است. معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز گفت: کالنشهر اصفهان ساالنه 
به طور متوسط با کاهش ۲1 درصدی صدور پروانه های ساختمانی مواجه بوده است. محمدرضا  لعلی با بیان 
اینکه مساحت پروانه های ساختمانی صادر شده در مدت مذکور به طور ساالنه نیز ۲۰ درصد کاهش یافته، ادامه 

داد: تعداد واحدهای مسکونی که برای آنها پروانه صادر شده نیز به طور ساالنه ۲3 درصد کاهش یافته است. 

سخنگوی شرکت آبفای استان:
اصفهان در یک هفته گذشته قطعی آب نداشت

سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه شاهد تعادل در توزیع آب اصفهان هستیم، گفت: 
در حال حاضر در کالنشهر اصفهان به خصوص طی یک هفته اخیر، هیچ منطقه ای با قطعی آب مواجه نشده 
است.وی اظهار کرد: طی یک هفته گذشته با توجه به افزایش سهمیه تخصصی آب شرب از حوضه زاینده رود 
به تصفیه خانه باباشیخ علی، اصفهان دیگر مشکل کمبود آب نداشته و تماس های مردم به سامانه 1۲۲ شرکت 
آبفا کاهش یافته است.سخنگوی شرکت آبفای استان اصفهان افزود: در حال حاضر کمبود آبی در تصفیه خانه 
باباشیخ علی نداریم و شاهد تعادل در  توزیع آب اصفهان هســتیم. وی افزود: به دلیل وجود بارش های قابل 
توجه اردیبهشت ماه، خوشبختانه شرایط نگران کننده ذخیره سد زاینده رود اندکی بهبود یافت و در نهایت با 
همکاری مدیریت استان، سهم آب تخصیصی به تصفیه خانه باباشیخ علی تا حدود ۲ متر مکعب افزایش یافت.

مرضیه محب رسول
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مدیرمسئول موسسه فرهنگی نقش قلم:
 دومین نشست کافه هنر 

برگزار می شود
مدیرمسئول موسسه فرهنگی نقش قلم از برگزاری 
دومین نشســت کافه هنر با حضــور محمدکاظم 
شیران و با محوریت آسیب شناسی صنعت سینما و 

تئاتر کشور خبر داد.
مریم عباسی فر گفت: در دومین نشست کافه هنر 
که از سوی موسســه فرهنگی نقش قلم و با حضور 
محمدکاظم شیران برگزار می شود، به آسیب شناسی 
صنعت سینما و تئاتر کشــور پرداخته خواهد شد؛ 
ضمن اینکه در هر یک از این نشست ها که به صورت 
مداوم برگزار می شــود یکی از هنرهای هفت گانه 
معرفی خواهد شــد و در نشست دوم نیز هنر هفتم 

یعنی سینما معرفی می شود.
 دومین نشست کافه هنر امروز  ساعت ۱۸ تا ۲۰ در 
موسسه فرهنگی نقش قلم، واقع در خیابان حکیم 

نظامی، کوچه ۵۵ برگزار می شود.

با ذوق و تالش دانش آموزان هنرستان 
هنر های زیبا صورت گرفت؛

 احیای هنری جامانده 
از زیرانداز های سنتی

پس از ۵۰سال هنر و حرفه زیلوبافی در هنرستان 
هنر های زیبا احیا شد.

اســتاد کار این هنر و حرفه گفت: ۵۰ســال پیش 
۳۵۰کارگاه زیلوبافی در اصفهان فعالیت می کردند 
که به دلیل راکد شدن بازار زیلو تعطیل شد و حاال با 
ذوق و تالش دانش آموزان، تنها کارگاه زیلوبافی در 

شهر اصفهان فعال شده است.
منصور ســاالری افزود: با راه انــدازی کارگاه های 
 بافت هنر های سنتی در هنرســتان هنر های زیبا، 
 هنر زیلوبافی نخســتین بــار در این هنرســتان

 مورد آموزش قرار گرفت.
 وی گفت: در این هنرســتان ۱۱ دانش آموز مورد 
آموزش قرار گرفتند که در یک سال موفق به بافت 
طرح زیلوی مثلثی در ابعاد دو در سه متری شدند. 
زیلو، کهن ترین هنر سنتی ایرانیان است که پیشنیه 

آن به قبل از اسالم می رسد.

در شهر

احیای هنری جامانده  از زیرانداز های سنتی

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

عکاس اصفهانی برگزیده 
جشنواره هنر کرواسی 

عکاس اصفهانی در بیست وســومین جشنواره 
هنر کرواســی ۲۰۱۸ برگزیده شد.ابراهیم عرب 
بیگی، رییس کانون عکس اصفهــان گفت: این 
جشنواره هنری در دو بخش رنگی و سیاه سفید، با 
موضوع آزاد برگزار و این عکاس عضو کانون عکس 
اصفهان با موضوع نماز عید فطر در اصفهان موفق 
به دریافت دیپلم افتخار این جشنواره شد. احسان 
جزینی، برگزیــده این جایزه هم گفــت: در این 
جشنواره هشت قطعه عکس از من پذیرفته شد. 
در قسمت سیاه و سفید با موضوع آزاد دو عکس ، 
در قسمت مردم سه عکس و در قسمت پرتره دو 
عکس، در قسمت چشم انداز نیز یک عکس از من 

در این جشنواره پذیرفته شده است.

پیشکسوت و چهره ماندگار 
کتابداری اصفهان درگذشت

پیکر مرتضی تیموري که پس از سال ها تالش 
در عرصه کتابداري و کتاب شناســي به دیار 
باقی شتافت، با همراهی هنر دوستان تشییع 
شد.مراسم خاکسپاری پیشکســوت و چهره 
ماندگارکتابداری اصفهان روز گذشــته در باغ 
رضوان برگزارشد. استاد تیموری در سال 9۱ 
تندیس دوســتدار اصفهان را به مناسبت روز 
اصفهــان دریافت کرد وکتــاب های»غزلیات 
جاویدان پارسی«،»بیاض تاج الدین احمدوزیر« 

و »کتابشناسی اصفهان«از جمله آثار اوست.

برگزاری شب شعر و موسیقی 
دراصفهان

مدیر مسئول موسسه فرهنگی هنری چکامه 
ســرایان ادب اصفهان گفت: ویژه برنامه شب 
شعر با حضور هنرمندان فرهنگ و ادب اصفهان 
در سالن اجتماعات دبستان ندای اسالم برگزار 
می شــود.صدیقه شــکور افزود: فعالیت های 
این موسسه که هر ۱۵ روز نسبت به برگزاری 
شب شعر اقدام می کند، با حضور فرهیختگان 
ادب و هنر اصفهان و با عنــوان ضیافت ماه نور 
و اســتقبال از عید ســعید فطر ادامه دارد.وی 
افزود: ضمن اجرای موســیقی محلی جنوب 
کرمان  و ارائه برنامه عباس اکبری از خوانندگان 
روشــندل اصفهــان از دبیــر انجمــن ادبی 
چکامه سرایان ادب اصفهان تقدیر خواهد شد. 

از روزنامه و مجالت گرفته تا رســانه های سمعی و 
بصری ، نقد اســت که در مورد فیلم ها و سریال های 
مختلف به چشــم می خورد؛ اما سخت می توان در 
روزنامه های محلی یا رسانه های داخلی استان، نقدی 
از تئاتر مالحظه کرد و حتی به صرف یک کارگردان 
خوب بودن هم کمتر کسی پیدا می شود که تئاتری 
را نقد کند و شــاید یکی از علت هایش این باشد که 
مسئولین هم به این باور نرســیده اند که نقد تا چه 
اندازه می تواند در ایجاد و یا تقویت سبک های هنری 
تئاتر تاثیر گذار باشد؛ البته گاهی در نشست های ادبی 
فرهنگی شهرداری و برخی NGO ها تئاترهایی که 
در سالن های حوزه هنری به پرده نمایش می رود، 
نقد می شود؛ اما اینکه تا چه اندازه این نقدها توانسته 
به روند روبه رشــد تئاتر استان کمک کند هم جای 
ســوال دارد.تئاتر اصفهان اگرچه حال خوبی ندارد؛ 
اما برخی هم بر این باورند نمایش هایی که در دوره 
 های مختلف به جشنواره های استانی و کشوری راه

 یافته اند، ازکیفیت خوبی برخوردار بوده اند.
رادمهر کشانی، نویســنده و کارگردان موفق تئاتر 
اصفهان معتقد است یکی از مشکالت مهمی که باعث 
شده این هنر نتواند به خوبی در میان همگان رواج پیدا 
کند، فضای خوب و در خور توجه است که در پی آن  
نبود نشست های نقد موثر و تخصصی، موجب شده 
تا تئاتر مثل سینما و تلویزیون به مردم معرفی نشود 
چه بسا که به غیر از هنرمندان و عالقه مندان دائم این 
رشته، کمتر کسی از وجود و برپایی تئاتر های در حال 

اجرای شهر باخبر می شود«. 
وی معتقد است که نقاد چیره دست تئاتر هم بسیار 
کم داریم؛ چرا که نقد تئاتر چیزی جدا از یادگیری 
صحیح کارگردانی و بازیگری نیست و با یک نگرش، 
پایه های تئاتر یک شهر می تواند سست و یا مستحکم 

شود. کشانی، ارائه یک کار خوب وعلمی در اصفهان 
را از واجبات تئاتر اســتان بیان کرد و گفت: با اینکه 
اکثر هنرمندان تئاتر ما به صورت آکادمیک و عالی 
درصحنه حضور دارند؛ اما هنوز در برپایی نشســت 
های نقد و بررسی تئاتر اصفهان، به خوبی عمل نکرده 
اند و در نشست هایی همچون کافه هنر هم  آنچنان 

که باید کاری صورت نمی گیرد.
اسماعیل موحدی، نویســنده و کارگردان تئاتر هم 
معتقد است  دانشگاه بســتر آموزش را مهیا می کند 
و بایــد دید تئاتر اصفهــان تا چه انــدازه به صورت 
آکادمیک پیش مــی رود؛ چرا که هنوز مشــخص 
نیست تا چه اندازه کار علمی در این جایگاه صورت 
گرفته اســت .وی می گوید: متاسفانه هنوز به دنبال 
یک فضای نقد علمی تئاتر در اصفهان هستیم تا به 
دور از مسمومیت های رسانه ای و تخریب و توهین 

بتوانیم این مهم را انجام دهیم. در اکثر مواقع زمانی که 
کاری اجرا می شود، به جای بحث علمی ،جبهه گیری 
و طرفداری از طرف دوستان و یا بالعکس تخریب از 

طرف مخالفان صورت می گیرد.
این کارگردان و منتقد تئاتر عنــوان می کند: تئاتر 
به دلیل اینکه همیشه با کمبود مکان مواجه است، 
عوامل مجبورند  کار خود را در یــک فرآیند زماني 
کوتاه تهیه کنند به گونه اي که زمان برای پژوهش و 
بهره مندي از نظرات دیگران پیدا نمی کنند و نتیجه 

مطلوبی نمی گیرند.
رهنما، یکی دیگر از منتقدان تئاتر در اصفهان است 
 که نقد در جامعه تئاتر اصفهان را غیر قابل پذیرش

 می داند و می افزاید: نقد،  جزئي از تولید تئاتر است 
و مي تواند اشــکاالت یک تئاتــر را در حین تولید و 
اجراي آن رفع کند. این منتقد تئاتر تصریح کرد: تا 

زمانی که ما در نقد یک تئاتر سعی کنیم حسن نیت را 
خواستار باشیم نقد خوب ارائه نخواهد شد. یک تئاتر 
در چارچوب خود باید ساخته شــود و اگر به خارج 
از این چارچوب وارد شــد، باید به نقد آن پرداخت و 

اشتباهات را با ذکر دالیل بیان کرد.
نوشتن نقد یک نمایش با اینکه کاری دشواراست؛ اما 
بسیار حائز اهمیت به شمار می رود؛ چراکه یک نقاد 
باید هم در جایگاه تماشاگر از اجرا لذت ببرد و هم در 

نقش منتقد اثر اجرا شده را آنالیز کند.  
حاال انتظار شــهروندان از مســئولین این است که 
چرا برای تئاتر اصفهان کاری صــورت نمی گیرد؟ 
تئاتر اصفهان حال خوبی ندارد و باید هرچه سریع تر 
به فکر مداوای آن بود تــا از ایــن زوال و ناکامی به 
 یک راه مطلوب و در خور شــهر فرهنگ و اندیشــه

 برسیم.

 معاون فرهنگی و اجتماعــی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان  اظهارداشت: براساس برنامه ریزی های انجام شده در راستای 
اجرای برنامه های فرهنگی با هــدف ترویج فرهنگ وقف و تجلیل از 
واقفان نیک اندیش، امسال کنگره بزرگداشــت عالم واقف آیت ا... 
سید کمال فقیه ایمانی در اصفهان برگزار خواهد شد. حجت االسالم 
حسن امیری افزود: این عالم وارسته و واقف نیک اندیش، وقف های 

زیادی را در جهت عام المنفعه از خود برجا گذاشته است و این کنگره 
نیز با هدف بررسی ابعاد شخصیتی آیت ا... سید کمال فقیه ایمانی، 
در جهت ایجاد وقف های جدید با رویکرد تجلیل از این شخصیت واال 
برگزار خواهد شد. حجت االسالم حسن امیری ادامه داد: در همین 
راستا نیز دبیرخانه این کنگره در معاونت فرهنگی و اجتماعی اداره کل 
اوقاف استان تشکیل شده تا آثار این عالم برجسته و واقف نیک اندیش، 

جمع آوری شده تا در قالب کتابی چاپ شود و در این کنگره رونمایی 
و در دسترس عموم قرار گیرد به همین جهت نیز از کلیه نویسندگان، 
فرهیختگان و اشخاصی که می توانند در جهت بررسی ابعاد شخصیت 
وی اطالعاتی را در اختیار این دبیرخانه قرار دهند با معاونت فرهنگی و 
اجتماعی اداره کل اوقاف استان به شماره ۳۶۶۲۶۶۵۲ داخلی ۳۱۶۶ 

تماس حاصل کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان:
کنگره بزرگداشت عالم واقف آیت ا... فقیه ایمانی برگزار می شود

فقدان سند مالکيت
3/423 شماره: 970720671671682930 - 96/3/12 آقاي محمد حسين آذري فرزند 
محمد علي به استناد يک برگ استشــهاديه محلي که هويت و امضا شهود رسما گواهي 
شده مدعي است ششدانگ پالک شماره 1098 فرعي از 159 اصلي واقع در خميني شهر 
بخش14 ثبت اصفهان که در دفتر 179 صفحه 472 مســبوق به ثبت و سند مي باشد که 
در اثر جابجايي مفقود شده است  چون درخواســت صدور المثني سند مالکيت نامبرده را 
نموده طبق تبصره يک اصالحي ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که 
هرکس مدعي انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهي ذکر شده است( نسبت به آن يا وجود 
سند مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشــار اين آگهي تا ده روز به اين اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارايه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارايه نشود المثني سند مالکيت مرقوم صادر 
و به متقاضي تسليم خواهد شد. م الف: 972 نبی اله يزدانی رئيس ثبت اسناد و امالک 

خميني شهر )186 کلمه، 2 کادر(
اصالحيه

پرونــده:  شــماره   139704902004000944 نامــه:  شــماره   3 /399
139504002004000848/1 شماره بايگاني شــعبه: 9502835/2 پيرو آگهي مزايده 
شماره 139703902004000079 منتشره در تاريخ 1397/3/7 در روزنامه زاينده رود، با 
توجه به اينکه در سطر پنجم آگهي عبارت »سه راه پينارت کوي شهيد اصفهان« زايد و 
کدپستي صحيح نيز 8158301273 مي باشد لذا آدرس صحيح ملک مورد مزايده بدين 
شرح مي باشد: اصفهان خيابان مشتاق سوم سه راه پينارت ابتداي جاده روشن دشت کوي 
شهيد حسيني آخر کوچه سمت چپ کدپستي 8158301273 . م الف: 6599 شعبه دوم 

اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان
فقدان سند مالکيت

3/433 شــماره صادره: 1397/42/496910- 1397/03/10 نظر به اينکه سند مالکيت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 11063 فرعی از 4999 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان در 
صفحه 44 دفتر امالک جلد 911 به نام خانم حاجيه اشــرف السادات فدائی نجف آبادی 
فرزند آقا محمد ثبت و ســند صادر گرديده است سپس بالواســطه به موجب سند انتقال 
قطعی شماره 93477 مورخ 1379/07/04 دفترخانه 9 اصفهان تمامت مورد ثبت به خانم 
پروين السادات مستطاب زاده فرزند سيد علی نسبت به يکدانگ مشاع و خانم زهرا چيت 
ساز زاده فرزند مهدی نسبت به دو دانگ و نيم مشــاع و خانم حوريه چيت ساز زاده فرزند 
مهدی نسبت به دو دانگ و نيم مشاع تحت شماره چاپی مسلسل 884023 انتقال گرديده 
است سپس نامبردگان با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 4479 مورخ 1397/02/23 
به انضمام دو برگ استشــهاديه محلی که امضا شــهود آن ذيل شــماره 7156  مورخ 
1397/02/19 به گواهی دفترخانه 9 اصفهان رسيده است مدعی است که سند مالکيت آن 
به علت سهل انگاری مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنای سند مالکيت ملک 
فوق را نموده است  لذا مراتب  به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد 
اخذ نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت 
 يا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 6548 قويدل رئيس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان )297 کلمه، 

3 کادر(
مزایده اموال منقول

3/434  اجرای احکام حقوقی شعبه 12 اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای در خصوص 
پرونده کالسه 970048 ج/12 له خانم مهری ملکوتی خواه عليه آقای رضا ملکوتی خواه 
مبنی بر مطالبه مبلغ 300 عدد سکه بهار آزادی و مبلغ 758/584/503 ريال وجه نقد بابت 
محکوم به و هزينه های اجرايی و حق االجرای دولتی در تاريخ 97/4/19 ســاعت 8/30 
صبح در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زيرزمين اتاق 15 جهت فروش 
وانت سايپا 151 به شــماره انتظامی 122 و 47 ايران 13 که توســط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذيل ارزيابی شده و نظريه وی مصون از تعرض طرفين واقع گرديده 
برگزار نمايد طالبين خريد می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزايده به نشانی اصفهان 
پارکينگ غدير مراجعه و از اموال بازديد و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد يا 
چک تضمين شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزايده شرکت نمايند. 
پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. تسليم مال پس از پرداخت تمام 

بهای آن صورت خواهد گرفــت و هزينه های اجرايی برعهده محکوم عليه می باشــد. 
ليست اموال مورد مزايده: وانت سايپا 151 به شــماره 122 و 47 ايران 13 مدل 1395 به 
رنگ سفيد موتور گيربکسی خاموش بود اسناد و مدارک وسيله رويت نگرديد گلگير عقب 
راست خوردگی داشت الستيکها 60 درصد سالم قيمت آن به مبلغ 165/000/000 ريال 
 ارزيابی می گردد.  م الف: 4256 اجرای احکام حقوقی شعبه 12 دادگستری اصفهان

 )237 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/435  خانم شوکت ضيغمی دارای شناســنامه شماره 73 به شرح دادخواست به کالسه 
234/97 ح ش 2 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان مهدی کريمی به شناســنامه 95 در تاريخ 97/2/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به:  1- شــوکت ضيغمی فرزند عبدالمحمد، 
ش.ش 73 متولد 1328 صادره از دهاقان )همسر متوفی( 2-  ليال کريمی فرزند مهدی، 
ش.ش 193 متولد 1349 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 3- فريبا کريمی فرزند مهدی، 
ش.ش 109 متولد 1352 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 4- مهناز کريمی فرزند مهدی، 
ش.ش 253 متولد 1356 صــادره از دهاقان )دختر متوفی( 5- مرضيــه کريمی فرزند 
مهدی، ش.ش 135 متولد 1363 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 6- فاطمه کريمی فرزند 
مهدی، ش.ش 11900295307 صادره از دهاقان )دختر متوفی( متوفی به جز نامبردگان 
فوق فاقد ورثه ديگری می باشد. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
 يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه ای از متوفی نزد او 
می باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه  به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر 
 خواهد شد. م الف: 97/82 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )200 کلمه،

2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

3/436 شــماره صادره: 1397/31/497230-1397/3/12 نظر بــه اينکه بموجب رای 
139760302019000046-97/02/09 هيات موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تمامت ششدانگ يک باب خانه پالک شماره 
508 فرعی از 130 اصلی واقع در اراضی نجف آباد بخش ثبتی دهاقان در ســهم ســيد 
حسين خدارحمی موسوی واقع شده و چون پالک اوليه تاکنون تحديد حدود نشده است 
اينک طبق تبصره ماده 13 قانون مذکور و بنا به درخواســت متقاضی تحديد حدود ملک 
مرقوم در روز شنبه مورخ 1397/04/16 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد 
آمد. لذا و به موجــب اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين اخطــار می گردد که در روز و 
 ساعت مقرر در محل حضور يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق مقررات 
ماده 20 قانــون ثبت از تاريخ تنظيــم صورتمجلس تحديدی به مــدت 30 روز پذيرفته 
خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانــون تعيين تکليف پرونــده های معترضی 
ثبت معترض ظرف يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض به اين واحد می بايســتی با تقديم 
دادخواســت به مرجع ذيصالح قضائی گواهی تقديم دادخواســت را اخذ و به اين واحد 
 تســليم نمايــد.  م الف:97/80  اداره ثبت اســناد و امــالک دهاقــان )190 کلمه،

 2 کادر(
احضار متهم

3/438 شماره نامه: 1397009000337035 شــماره پرونده: 9609983752700717 
شماره بايگانی شعبه: 960264  نظر به اينکه در پرونده کالسه 960264 اين شعبه آقای 
مهدی مومنی فرزند قربانعلی به اتهام مشارکت در سرقت اموال و وسائل شرکت راه آهن در 
روستای مارسال نطنز تحت تعقيب قرار گرفته است و با عنايت به مجهول المکان بودن و 
عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات ماده 174 قانون آئين دادرسی کيفری به نامبرده 
ابالغ می گردد تا ظرف يکماه از تاريخ صدور آگهی جهت دفاع از اتهام انتســابی در اين 
 شعبه حاضر گردد و در صورت عدم حضور وفق مقررات رسيدگی غيابی بعمل خواهد آمد.
 م الف: 123 شعبه بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان نطنز )112 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

3/439 مرجع رســيدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی 
خمينی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 735/96 حل 11 ، وقت رســيدگی ساعت 9/15 صبح روز شنبه 
مورخه 1397/4/23، مشخصات خواهان: بهروز گلکار فرزند فضل اله به نشانی خمينی 
شهر ابتدای بلوار اميرکبير روبروی ترمينال اتوبوســرانی نبش خ سفير اميد،  مشخصات 
خوانده: محمد رضايی يزدآبادی،  خواسته و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی به وی از طريق نشر 
آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های 

عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگی حاضر گردد.

م الف: 1001 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع 
شماره يک( )166 کلمه، 2 کادر(

تبصره 1 ماده 105- آئين نامه قانون ثبت
3/440 شماره: 960705841346887-97/3/19  بر اساس تقاضای آقای نادعلی کمالی 
اندانی فرزند فتحعلی و نجمه زهتاب خوزانی فرزند محمد تقی مبنی بر تعيين بهاء ثمنيه 
اعيانی ششدانگ پالک 112/628 واقع در خمينی شهر بخش چهارده ثبت اصفهان که 
طبق سوابق متعلق اســت به خانم خاتون جان رحمتی فرزند حاجی تقی همسر مرحوم 
حسين رحمتی که در اجرای تبصره يک ماده 105 اصالحی آئين نامه قانون ثبت کارشناسی 
رسمی دادگستری ملک مذکور فاقد اعيانی است و چون متقاضی ذينفع خاتون جان رحمتی 
فرزند حاجی تقی به شماره شناسنامه 946 فاقد نشانی اســت، لذا با توجه به مفاد تبصره 
يک آئين نامه فوق الذکر مراتب فقط يک مرتبه در روزنامه آگهی می شــود تا چنانچه به 
نظر کارشناس رسمی دادگستری معترض می باشد و يا چنانچه مدعی تضييع حقی است 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ انتشــار اين آگهی به مراجع صالحه قضائی مراجعه و گواهی 
طرح دعوی را به اداره مذکور تسليم نمايد بديهی است در صورت عدم ارائه گواهی طرح 
 دعوی سند مالکيت متقاضی بدون اســتثناء بهاء ثمنيه اعيانی صادر و تسليم خواهد شد. 
م الف: 1009 نبی اله يزدانی رئيس ثبت اســناد و امالک خمينی شــهر )186 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

3/441 شماره نامه: 9710113633200295 شــماره پرونده: 9509983633201041 
شماره بايگانی شعبه: 951053 از دفتر شــعبه دوم محاکم عمومی حقوقی خمينی شهر، 
به آقای محمد ملکوتی فرزند علی که در پرونده کالسه 951053 مجهول المکان اعالم 
گرديده است و خواهان آن آقای يداله ملکوتی با وکالت آقای علی نقدی و بابک شفيعی 
می باشد به خواسته اعالم ابطال سند رسمی ابالغ می گردد با توجه به وصول نظريه هيئت 
کارشناســی در پرونده مذکور جهت مالحظه و تحويل نظريه به دفتر شعبه دوم محاکم 
عمومی حقوقی خمينی شهر مراجعه و در صورتی که به نظريه اعتراضی دارند ظرف مدت 
 يک هفته پس از تاريخ نشــر اين آگهی اعتراض خود را کتبا به دفتر شعبه تحويل نمايد. 
 م الف: 1013 شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمينی شهر 

)124 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

3/442 مرجع رســيدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی 
خمينی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 547/97 حل 12 ، وقت رسيدگی:  ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 
مورخه 1397/4/27، مشــخصات خواهان: محمود نقدی به نشــانی خمينی شهر بلوار 
بهشــتی خ عمران دانش 3 پ 108،  مشخصات خوانده: حســن اميرپور خسروشاهی و 
قادر دولتخواه فرزند اسالم،  خواسته و بهای آن:  مطالبه وجه 30/000/000 ريال، داليل 
خواهان: کپی چک، کپی گواهی عدم پرداخت، وکالتنامه، گردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسيدگی به وی از طريق نشر 
آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگی حاضر گردد.

م الف: 1012 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع 
شماره يک( )178 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
3/443 خانم راضيه خانی خوزانی دارای شناســنامه شــماره 1130151514 به شــرح 
دادخواســت به کالسه  206/97 از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده که شــادروان طاهره رؤفــی اصفهانی به شناســنامه 281 در تاريخ 
1396/6/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- يداله خانی خوزانی فرزند مصطفی، ش.ش 10771 )همسر( 2- محمد خانی 
خوزانی فرزند يداله، ش.ش 1130415155 )فرزند( 3- مريم خانی خوزانی فرزند يداله، 
ش.ش 4091 )فرزند( 4- مرضيــه خانی خوزانی فرزند يدالــه، ش.ش 12660 )فرزند( 
5- شهناز خانی خوزانی فرزند يداله، ش.ش 1251 )فرزند( 6- زهره خانی خوزانی فرزند 
يداله، ش.ش 1130236749 )فرزنــد( 7- راضيه خانی خوزانــی فرزند يداله، ش.ش 
1130151514 )فرزند( و الغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در 

يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 1015 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع 

شماره يک( )176 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

3/444 مرجع رســيدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی 
خمينی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 1916/96 حل 12 ، وقت رســيدگی ســاعت8/15  صبح روز 
چهارشنبه مورخه 1397/4/20، مشخصات خواهان: بهروز گلکار به نشانی خمينی شهر 
بلوار اميرکبير روبروی ترمينال اتوبوس رانی نبش خ سفير اميد با وکالت سيد محسن بنی 
هاشمی به نشانی خمينی شهر خ شريعتی شمالی نرسيده به سه راه معلم ک 126 پ 2 طبقه 
3، مشخصات خوانده: سهراب مرادی، خواســته و بهای آن: مطالبه، گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسيدگی به وی از 
طريق نشر آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مستندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شورا 
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.

م الف: 1003 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع 
شماره يک( )185 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسيدگی
3/445 مرجع رســيدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی 
خمينی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 733/96 حل 11 ، وقت رسيدگی ساعت 11/45  بعد از ظهر روز شنبه مورخه 
1397/4/23، مشــخصات خواهان: بهروز گلکار فرزند فضل اله با وکالت ســيد محسن 
بنی هاشمی به نشانی خمينی شهر خ شريعتی شــمالی کوچه 136 پالک 2،  مشخصات 
خوانده: سيد نعمت اميريان، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه، گردش کار: خواهان خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی به وی از طريق نشر 
آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگی حاضر گردد.

م الف: 1002 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع 
شماره يک( )172 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسيدگی
3/437 شماره ابالغنامه: 9710103734101318 شماره پرونده: 9709983734100052 
شماره بايگانی شعبه: 970052 آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
محمدرضا هنجنی فرزند حســين، خواهان آقای عباس طاهری دادخواستی به طرفيت 
خوانده آقای محمدرضا هنجنی  به خواسته اثبات مالکيت مطرح که به اين شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9709983734100052 شعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان نطنز ثبت و وقت رســيدگی مورخ 1397/05/13 ساعت 10 تعيين که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
 بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 121 شعبه دادگاه عمومی حقوقی 

دادگستری شهرستان نطنز )148 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/463  آقای حميدرضا کشــميری دارای شناسنامه شــماره 90 به شرح دادخواست به 
کالسه  97/97 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان فاطمه عظيمی قصبه به شناســنامه 2 در تاريخ 96/9/7 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حميدرضا کشميری، 
ش.ش 90 نسبت با متوفی فرزند 2- مژگان کشــميری، ش.ش 4243 نسبت با متوفی 
فرزند 3- نسرين کشميری، ش.ش 3587 نسبت با متوفی فرزند. اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا 
وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 118 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان نطنز )مجتمع شماره يک( )136 کلمه، 2 کادر(

تکتم کمالی

چه خبر از نقادان؟!
تئاتر اصفهان حال خوبی ندارد؛
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آیا »تلگرام طالیی« متعلق به جمهوری اسالمی ایران است؟!

تازه هاپیشنهاد سردبیر:

رونمایی از بهترین ساعت 
هوشمند دنیا 

ســاعت اپل ۳ )اپل دیده بان ســری ۳( بهترین 
ساعت هوشمند دنیاســت که می توانید در حال 
حاضر خریداری کنید. قاب این اپل با سری شماره 
۲ آن تفاوتی ندارد اما  یــک تفاوت بزرگ با مدل 

قبلی دارد؛ اتصال LTE تفــاوت این اپل با نمونه 
های گذشــته است. در اســمارت واچ جدید اپل 
می توانید بدون نیاز به آیفــون، با مخاطبان خود 
تماس برقرار کنید. دو نوع از اپل دیده بان ۳ وجود 
دارد، یکی با قابلیت های LTE /سلولی و دیگری 
تنها با GPS در دسترس اســت. ساعت اپلی که 
بیشــتر مورد نظر خریداران بوده اســت نسخه 
غیر LTE اســت که بســیار ارزان تر است و همه 
امکانات ساعت هوشمند ۲ را ارائه می دهد اما با 
عمر باتری طوالنی تر و سرعت بیشتری در هنگام 
حرکت از طریق برنامه های جدیدتر دارد.کاربران 
می توانند با این ســاعت به راحتی تماس برقرار 
کرده و موزیک های مورد عالقه خود را مستقیما 

از سرویس اپل موزیک بر روی آن پلی کنند.

ابر کامپیوتر بی نظیر جهان در 
آمریکا رونمایی شد

ابــر کامپیوتر  بــی نظیــر جهــان در آمریکا 
رونمایی شــد؛ این یعنی پایانی بر سلطه چین 
در حــوزه ابرکامپیوترها.این ابــر کامپیوتر ها 
برای جهان دانش از اهمیت بســزایی برخوردار 
هســتند. دانشــگاه های بزرگ، مراکز نظامی و 
آزمایشــگاه های تحقیقات علمی، بزرگ ترین 

کاربــران ابرکامپیوتر هســتند. وزارت انرژی 
ایاالت متحده  روز جمعه از ابر کامپیوتر سامیت 
رونمایی کرد که قادر اســت ۲۰۰ کوآدریلیون 
محاسبه را در یک ثانیه انجام دهد و بدین ترتیب 
در صدر دارنده قوی ترین ابر کامپیوتر جهان قرار 
گرفت که این عنوان مدتی به نام چینی ها به ثبت 
رسیده بود. یک ابرکامپیوتر گرمای زیادی تولید 
می کند و باید خنک شود. خنک کردن بسیاری 
ابر کامپیوتر  مسئله بزرگی برای HVAC است. 
اطالعات نمی توانند با سرعتی باالتر از سرعت نور 
بین دو بخش کامپیوتر جابه جا شوند؛ به همین 
دلیل یک ابــر کامپیوتر  چندمتــری )با عرض 
چندمتر( باید تاخیر )latency( بین قطعاتش 

در حد چند ده نانو ثانیه باشد.

تولید پهپاد استوانه ای مجهز به 
دوربین به شکل فنجان قهوه

امروزه پهپادها به شــکل ها و اشکال متفاوتی 
طراحی و تولید می شوند، اما تا به حال سابقه 
نداشــته که یک پهپاد به شــکل فنجان قهوه 
عرضه شود. این پهپاد که LeveTop نام دارد، 
از قابلیت های پروازی خوبی برخوردار بوده و 
مجهز به یک دوربین عکاســی و فیلم برداری 

است. پهپاد یادشده در زمان بسته بندی شدن 
شبیه به یک فنجان قهوه بزرگ است و پس از 
باز شــدن، ابعادی چهار برابر حالت اصلی پیدا 
می کند. باز و بسته کردن این پهپاد کاری ساده 
بوده و حمل و نقل آن بــا توجه به فضای کمی 
که اشغال می کند، راحت است. این پهپاد فاقد 
قطعات شکستنی است و وزن آن در حدود ۴۵۰ 
گرم است. پهپاد یادشده بعد از شارژ کامل قادر 
به ۲۰ دقیقه پرواز با سرعت حداکثر ۱۵ متر بر 
ثانیه اســت و حداکثر می تواند در ارتفاع ۱۰۰ 
متری از زمین پرواز کند. دقــت فیلم برداری 
 دوربیــن ایــن پهپــاد بــه ۱۰۸۰ پیکســل 

می رسد.

اخبار 

نرم افزار AnyDesk از دسترس 
کاربران ایرانی خارج شد

نرم افزار AnyDesk که به عنــوان یک برنامه 
کنترل سیســتم ویندوزی از راه دور شــناخته 
می شود، از دســترس کاربران ایرانی خارج شده 
است. این اتفاق به دلیل تحریم سرورهای ابری 

آمازون رخ داده است.

این نرم افــزار به عنــوان برنامــه ای جایگزین 
بــرای اپلیکیشــن Team Viewer کــه 
چنــدی پیــش ایــران را تحریــم کــرده بود، 
مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت، امــا حاال 
 AnyDesk نیــز در ایــران از دســترس خارج 

شده است.

گوگل ۸۰ درصد از سایت های 
هک شده خود را حذف کرد

گوگل سال گذشته موفق به شناسایی و حذف ۸۰ 
درصد از سایت های هک شــده از جست وجوگر 
خود شد تا از این طریق امنیت و حریم شخصی 
کاربــران اینترنــت حفظ شــود.گوگل پیش از 
این بر روی حذف هرزنامه ها از خدمات پســت 

الکترونیک جیمیل متمرکز شده بود و حاال مدعی 
است به شــدت در تالش برای حذف سایت های 
هک شده و حاوی انواع مطالب تبلیغاتی و مزاحم 
اســت.گوگل همچنین دســتورالعمل هایی را 
در اختیــار مدیران وب ســایت ها قــرار داده تا 
آنها محتــوا و خدماتی باکیفیت بیشــتر تولید 
کنند. برگزاری بیش از ۲۵۰ نشســت با مدیران 
وب سایت ها در سراسر جهان نیز به همین منظور 
در سال ۲۰۱۷ انجام شــده است. این شرکت در 
سال ۲۰۱۷ بیش از ۴۵ میلیون پیام برای مالکان 
وب سایت های ثبت شــده ارسال کرده تا به آنها 
در مورد مشکالت احتمالی وب سایت هایشان که 
در زمان جست وجو در گوگل مشخص می شود، 

هشدار دهد.

وزیرارتباطات: 
دولت یک ریال هم برای 
تلگرام هزینه نکرده است

وزیرارتباطــات و فنــاوری اطالعات در پاســخ 
به این پرســش که گفته می شــود دولت برای 
پیام رســان تلگرام ۷۰ میلیون دالر هزینه کرده 
اســت، گفــت: در افــکار عمومــی حرف هایی 
زده می شــود که ســندیت ندارد و مــا نیز طی 
صدور اطالعیه بارهــا گفته ایم کــه دولت یک 
 ریــال هــم بــرای پیام رســان تلگــرام هزینه

 نکرده است.
»محمدجواد آذری جهرمی« با اشــاره به اینکه 
طبق نظر صاحبان پیام رسان های داخلی و مرکز 
ملی فضای مجازی که متولی نظارت بر این امور 
اســت، وزارت ارتباطات وظیفه خود را به خوبی 
انجام داده اســت، گفت: البته بخــش بزرگی از 
وظایف ما باقی مانده که مطابق با مصوبات آن را 

پیش خواهیم برد.

 شــرکت فناوری روستخ، )روســتک( از پیام رســان امن خود همانند اســکایپ رونمایی کرد. به گفته ســازندگان این پیام رسان، ســطح امنیتی این پلتفرم بهتر از
  نمونه های مشــابه خارجی همانند اسکایپ است و نخســتین پیام رسان امن روســی به شــمار می رود.هدف از طراحی این پیام رســان، ایجاد پلتفرمی ویژه برای 
 شرکت های دولتی و تجاری است تا بتوانند در فضایی امن، جلسه های آنالین و اطالعات محرمانه خود را رد و بدل کنند بدون آنکه دیتاهای کد شده آنان به سرورهای

 خارجی منتقل شود.
 این پیام رسان عالوه بر امکان برگزاری کنفرانس های ویدئویی به صورت فول اچ دی، توانایی ارسال پیامک، نظرسنجی آنالین، بررسی و انجام همزمان کار گروهی بر روی 

اسناد و داده های اطالعاتی را دارد. قیمت این مسنجر روسی دوبرابر کمتر از نمونه های مشابه خارجی آن اعالم شده است.

ساخت پیام رسان 
امن در روسیه

ان
رس

م 
پیا

تا سال ۲۰۲۰؛
روسیه ابَر حسابرس می سازد

ارتش روسیه در حال ساخت خدمت عظیم ابر حسابرسی است که به عنوان یک شبکه اینترنت پشتیبان 
عمل می کند. این »ابر حسابرسی« تا ۲۰۲۰ تکمیل می شود. روسیه ادعا می کند هنگام جنگ  این ابر 
حسابرسی با اتصال به شبکه داخلی و عظیم ارتش کمک می کند تا فعالیت های اینترنتی کشور در صورت 
قطعی اینترنت، با مشکلی روبه رو نشــود.  به گفته منبع این خبر، روسیه حتی می تواند ترافیک تجاری 
شبکه داخلی خود را نیز مدیریت کند. این طرح که »ابر جنگ« نام گرفته بخشی مهم از فرایند ادامه دار 
نوین سازی این کشور است. ابر حسابرســی مذکور با هزینه ۳۹۰ میلیون روبل )۶ میلیون دالر( ساخته 
می شود و قرار است برای تضمین ادامه فعالیت آن مراکز داده ای در سراسر روسیه ساخته شود.  نخستین 

مرکز داده آن نیز تکمیل شده است. 

یک ابداع جدید پلیسی؛
شناسایی مجرمان با »امضای میکروبی«!

محققان روش جدیدی به نــام »امضای میکروبی« برای شناســایی مجرمــان ابداع کرده انــد که بر پایه 
بررســی میکروب هایی اســت که هر فرد در محیط منتشــر می کند.گروهــی از میکروبیولوژیســت ها 
و کارشناســان امور جنایی، روشــی به نام »امضای میکروبــی« ابداع کــرده اند که در کنار اثر انگشــت 
و دی. ان. ای بــرای شناســایی مجرمــان بــه کار گرفتــه خواهد شد.انســان هــا در هر ســاعت حدود 
 ۳۶ میلیــون ســلول میکروبــی منتشــر مــی کننــد و ایــن انتشــارات نامرئــی، ســرنخی از مجرم

 را فراهم می سازند.
محققان با انجام چند مطالعه در کفش ها و موبایل نشان دادند  میکروب های فردی به دستگاه های شخصی 

منتقل می شوند و می توان این دو را به هم مرتبط کرد.

فیلترینگ تلگرام که ماجرای داغ و ادامه دار 
ماه های اخیر محسوب می شود، با حواشی 
بســیاری همراه بوده اســت. اجرای این 
طرح در کنار حمایت ها و استقبال  بسیار، 
مخالفانی هم داشت. عده ای ذی نفع تالش 
کردند با ســنگ اندازی ، از فیلترینگ این 
پیام رسان خارجی جلوگیری کنند. رواج 
و استفاده از نســخه های فارسی تلگرام 
از جمله »تلگرام طالیــی« و »هاتگرام« از 
اقداماتی بود که این عده برای پیشــبرد 
اهداف خود و دادن تنفــس مصنوعی به 
تلگرام بهره بردند؛ اقدامی که واکنش هایی 
را در پی داشت. دولت در مواجهه با حجم 
انتقادات اعالم کرد؛ مصوبه شــورای عالی 
فضای مجازی مبنی بر پیوستن نسخه های 
فارسی به پیام رســان های داخلی را اجرا 

خواهد کرد، وعده ای که هنوز تحقق نیافته 
و نسخه های فارســی آزادانه و بدون هیچ 
محدودیتی به فعالیت خود ادامه می دهند. 
در واقع روی کار آمدن نسخه های فارسی 
ترفندی بود که حامیان تلگرام از آن برای 
ادامه حیات این پیام رســان بهره بردند. 
پیام رسانی که مسبب بسیاری از آسیب ها 
و صدمات جبران ناپذیری بود که طی سال 
گذشــته و به طور پی در پی متوجه مردم 
کشورمان شــد. از حادثه ترور مجلس تا 
اغتشاشــات دی ماه و ماجرای دراویش 
خیابان پاسداران و اخیرا نیز اتفاق دلخراش 
مدرسه غرب تهران که بسیار تاسف بار بود. 
اتفاقاتی که همه  بر بستر تلگرام و از طریق 
فرافکنی های ضد انقالبی کانال های معاند 

سازماندهی و اجرا شد.

به رغم تمام شواهد و مدارک به دست آمده 
دال بر نقش اساســی تلگرام در حوادث 
تروریســتی جهان و ایران، باز هم برخی 
مدافعان در تالش هســتند با مثبت نشان 
دادن وجهه این پیام رســان، دوباره راه را 
برای  ادامه فعالیت و حضور آن در کشــور 
هموار کنند. همان هایی که در توجیه فراگیر 
شدن نسخه های فارســی و اعمال نکردن 
هیچ محدودیتی، آن را به جمهوری اسالمی 

ربط می دهند.
طی یکــی دو روز اخیر، یکــی از مقامات 
ارشد در افطاری کمیســیون امنیت ملی 
مجلس عنوان کرد: تلگرام طالیی متعلق به 
جمهوری اسالمی است! ادعایی که موجب 
حیرت شــد.  آنچه در این ضیافت از سوی 
این مسئول آن هم درست یک روز پس از 

سالروز حادثه تلخ حمله تروریستی 
به مجلس و شهادت 17 نفر از هموطنان مان 

عنوان شــد،  پارادوکس های بسیاری را 
ایجاد کرده و بر شبهات بیشتری دامن زد. 
تاکنون مستندات بسیاری درباره عملکرد 
مشابه نسخه های فارسی تلگرام با نسخه 
اصلی آن ارائه شده اســت؛ اینکه تلگرام 
طالیی هم می تواند دقیقــا به اندازه خود 
تلگرام ناامن باشد، اطالعات کاربران را به 
سرقت ببرد و بســتری مناسب برای ادامه 
فعالیت های تروریستی باشد  و اینکه داشتن 
مالکیت این نســخه های فارسی تفاوتی 
در اصل ماجرا ایجــاد نمی کند. حتی اگر 
هنوز با پیام رسان های داخلی ادغام نشده 
 باشند باز هم  نباید هیچ ارتباطی با تلگرام 

داشته باشند.

آیا »تلگرام طالیی« متعلق به جمهوری اسالمی ایران است؟!

فناوری

عکس  روز

عجیب ترین کیس رایانه ای جهان 
در نمایشگاه کامپیوتکس ۲۰۱۸ 

نمایشگاه کامپیوتکس ۲۰1۸ در تایپه، پایتخت کشــور تایوان هر ساله  برگزار می شود . 
کامپیوتکس ۲۰1۸ بزرگ ترین نمایشگاه در حوزه سخت افزار و کامپیوتر در دنیاست که در آن همه 
ساله شرکت های مطرح این حوزه مانند ایسوس، گیگابایت، ام اس آی، ایسر و غیره از جدیدترین 
سخت افزار، کامپیوترهای شخصی و تجهیزات گیمینگ خود رونمایی می کنند. در این رویداد برخی 

از جالب ترین و بهترین لپ تاپ ها رونمایی شدند که به معرفی آنها می پردازیم.

)MSI PS42 Prestige( ام اس آی پی اس ۴۲ پرستیژ
کمپانی» ام اس آی« به ساخت سخت افزارهای گیمینگ شهرت دارد؛ اما لپ تاپ جدید خود را برای شرکت ها و کاربران اداری در نظر گرفته است. این لپ تاپ تا 
پایان سال ۲۰۱۸ در بازارها عرضه نخواهد شد، اما نمایش آن در این رویداد،  توجه بسیاری از عالقه مندان را جلب کرد.لپ تاپ پی  اس ۴۲ از یک پردازنده  اینتل 
Core i7 و پردازشگر گرافیکی انویدیا GeForce MX150 برخوردار شده است که قطر آن به ۰.۶۲ اینچ )۱۵.۹ میلی متر( می رسد. این لپ تاپ در دو مدل 

طراحی شده است؛ وب کم یکی از آنها در لبه  پایینی نمایشگر قرار گرفته و اسکنر اثر انگشت دیگری در گوشه  سمت چپ تاچ پد تعبیه شده است.

)Asus ZenBook S( ایسوس زنفون اس
ایســوس زنفون اس )UX391(، یک لپ تــاپ قدرتمند با 
صفحه نمایش ۱۳ اینچی اســت که لوالی جالبی برای آن 
طراحی شده اســت. لوالی ErgoLift به گونه ای طراحی 
شده که فاصله  تقریبا ۱ اینچی را بین نمایشگر و سطح زیری 
برقرار می کند. در نتیجه، صفحه کلید در زاویه  ۵.۵ درجه ای 
قرار می گیرد. کمپانی ایســوس مدعی شده که این سبک 
طراحی به خنک شدن دستگاه،  جلوگیری از داغ شدن بیش 
از حد و عملکرد صوتی بهتر کمک می کند.»ایسوس زنفون 
اس« با قیمت ۱۱۹۹ دالری در دسترس قرار می گیرد. این 
مدل یکی از بهترین لپ تاپ های رویداد کامپیوتکس است 
که از پردازند ه  اینتل 8550U-Core i7 بهره می برد. یک 
حافظــه  رم ۱۶ گیگابایتی DDR3 و حافظــه داخلی یک 
ترابایتی PCIe SSD نیز برای ایــن لپ تاپ در نظر گرفته 
شده است. این دســتگاه از ۲۱ خرداد ماه در آمریکا عرضه 
می شود و سپس در سایر بازارهای جهانی به فروش خواهد 

رسید.

)MateBook D ( هواوی میت بوک دی
یکی از بهترین لپ تــاپ هــا در کامپیوتکس ۲۰۱۸، 
جدیدترین میــت بوک دی هواوی اســت کــه ظاهر 
زیبایی دارد و با مشــخصات رده باالیی همراه است. این 
لپ تاپ به نمایشــگر ۱۴ اینچی فول اچ دی مجهز شده 
و یک پردازنــده  2500U ۵ AMD Ryzen قدرت آن 
را تامین می کند. ایــن لپ تاپ به پردازنــد ه  گرافیکی 
Radeon Vega ۸ مجهز شــده و نزدیــک به ۱.۴۵ 
کیلوگــرم وزن دارد.لپ تاپ »هــواوی میت بوک دی« 
با یک پورت یو اس بی نوع ســی شــارژ می شــود. کابل 
شــارژ یو اس بی نوع سی باعث می شــود که شارژرهای 
گوشی های اندرویدی با این دستگاه سازگار باشد، عالوه 
بر اینکه شارژ ســریع را نیز امکان پذیر می  کند. از دیگر 
ویژگی های قابل توجه میــت بوک دی هواوی، می توان 
به تنظیمات چهار اسپیکر آن اشاره کرد. متاسفانه هنوز 
 مشخص نیســت که این لپ تاپ در چه تاریخی عرضه

 خواهد شد.

)Tiger Rapids( تایگر رپیدز
طــرح نمونــه  اولیــه  اینتل، دســتگاهی اســت که 
 بخشــی از آن لپ تــاپ و بخــش دیگــر، نوت بوک 

است. 
در یکی از قســمت ها که کاربری نوت بوک دارد، یک 
صفحه نمایش ۷.۹ اینچی فول اچ دی LCD قرار گرفته 
که سیســتم عامل ویندوز ۱۰ روی آن اجرا می شود. 
در لبه  دیگر نیز یک نمایشــگر کاغــذی الکترونیکی 
)EPD( قرار دارد که کاربر می تواند روی آن بنویســد 

یا طراحی کند. 
تکنولوژی EPD باعث شــده تا این سیستم،  مصرف 

باتری بسیار کمی داشته باشد.
بخش EPD در نمونه  اولیه  »تایگــر رپیدز« به منظور 
یک تکه کاغذ دیجیتالی طراحی نشــده است؛ بلکه به 
عنوان یک صفحه کلید نرم افزاری یا نمایشــگر ثانویه 
در صفحات وب طوالنی و صفحات گســترده  اکســل 

عمل می کند.

بهترین لپ تاپ ها در

 

نمایشگاه کامپیوتکس ۲۰۱۸
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شهردار سفیدشهر اعالم کرد:
آغاز فصل دوم کاوش در شهر 

زیرزمینی سفیدشهر
از  سفیدشــهر  شــهردار  آران و بیدگل
اختصاص دو میلیــارد و 500 میلیون ریال برای 
آغاز فصل دوم کاوش شهر زیرزمینی سفید شهر 

خبر داد.
»مهدی قنایی مقدم« گفت: در این مرحله کاوش، 
ادامه طرح های مطالعاتی، همچنین حفاری های 
در محدوده دســتکند اولیه انجام و خانه قرآنی 
محوطه شهر زیرزمینی احیا و بازسازی می شود.

»مجید نــوری« رییس اداره میــراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری آران و بیدگل نیز 
گفت: در مرحله اول کاوش، با توجه به بررسی ها 
و مطالعات اولیه، کاوش از سرداب خانه تاریخی 

بقال انجام شده بود.
وی افزود: طبق پیش بینی هــا و مطالعات اولیه 
وسعت این دســت کندها حداقل نیمی از بافت 

تاریخی سفید شهر است.
رییس اداره میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری آران و بیدگل گفت: بــا توجه به 
نزدیکی پناهگاه زیرزمینی سفید شهر در فاصله 
۱0 کیلومتری شــهر زیرزمینی نوش آباد، وجود 
دست کندهای زیرزمینی همچون شهر زیرزمینی 

نوش آباد در این منطقه نیز وجود دارد.
نوری افــزود: ایــن دســت کندها بــا کاربری 
پناهگاه هــای زیرزمینــی با عنوان شــهرهای 
زیرزمینی شناخته شده اند و با ادامه کاوش های 
باســتان شناســی و تکمیل اطالعــات در این 
خصوص، شــهر زیرزمینی ســفید شهر دومین 
شهر زیرزمینی بعد از نوش آباد در شمال منطقه 

اصفهان خواهد بود. 
شهر سفید شهر با هفت هزار نفر جمعیت در 20 
کیلومتری مرکز شهرســتان آران و بیدگل واقع 

شده است.

رییس مرکز بهداشت شهرضا خبر داد:
شناسایی ۱۰ زن مبتال به سرطان 

در شهرضا
رییس مرکز بهداشت شهرضا  شهرضا
از شناسایی ۱0 زن مبتال به سرطان در غربالگری 

ایراپن در این شهرستان خبر داد.
»ســید حجت ا... موســوی« اظهار کرد: طرح 
ایراپن، با هدف پیشگیری از ابتال به بیماری های 
غیرواگیر در شهرضا و سه شهرستان دیگر کشور 

به عنوان پایلوت جرا شد. 
وی انجام  آزمایشات کولونوســکوپی را بخشی 
از خدمات طرح ایراپن دانســت و افزود: تا پایان 
اردیبهشت ماه امســال ۱25 آزمایش از این نوع 
در شهرســتان انجام شده اســت.رییس مرکز 
بهداشــت شــهرضا ادامه داد: از این تعداد، ۱۹ 
مورد آزمایش همورویید، ۳2 مورد پولیپ، پنج 
مورد کانســرکولورکتال و یک مورد کانسر معده 
بوده اســت که از ایــن تعداد، ۶۸ مــورد نرمال 
گزارش شــده است.موســوی اضافه کــرد: در 
همین مدت ۱۸05۷ نفر زن ۳0 تا ۶۹ ســاله به 
ماما ارجاع داده شــدند. رییس مرکز بهداشــت 
شهرضا با بیان اینکه ۸۷۱ نفر درخصوص سرطان 
 پســتان از ماما به متخصص ارجاع داده شدند،
 تصریح کــرد: از این تعداد 2۹ نفر مشــکوک به 
سرطان بودند که پس از انجام آزمایشات مشخص 
شــد که ۱0 نفر از آنان مبتال به سرطان پستان 
هســتند. موســوی اظهار کرد: در همین مدت 
۱۴۷2۷ نمونه پاپ اســمیر و HPV از مراجعان 

گرفته شده است.

 رییس اداره ترویج و آموزش مدیریت 
جهاد کشاورزی کاشان خبرداد:

برداشت ۶تن گل محمدی با 
تالش کشاورز کاشانی

رییــس اداره ترویج و آموزش  کاشان
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کاشان گفت: 
یک کشاورز کاشانی به عملکرد برداشت ۶تن گل 
محمدی در هــر هکتار در بخــش مرکزی این 
شهرستان دســت یافته اســت.»نادر مزینی« 
افزود:گفت: در ماه های فروردین و اردیبهشت، 
پس از چهار مرحله کیل گیری طی دوره حدودا 

۴0روزه برداشت مشخص شد.
 حاج امراله کاشی، کشاورز مزرعه اقبالیه بخش 
مرکزی شهرستان توانسته به عملکرد حدود ۶تن 

در هکتار از سطح ۹هزار مترمربع دست یابد.
رییس اداره ترویــج و آمــوزش مدیریت جهاد 
کشاورزی شهرستان کاشــان اظهار داشت: رمز 
موفقیت این کشاورز کاشــانی استفاده از روش 
آبیاری قطره ای با دبی مناسب، هرس و کود دهی 

مناسب بوده است.

چهره ها

خشک شدن صد قنات در بوئین میاندشت

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

مدیرجهادکشاورزی فریدن خبرداد:
آغاز برداشت یونجه از ۳هزار 

هکتار مزارع فریدن
مدیر جهادکشاورزی فریدن  فریدن
گفت: متوسط برداشت چین اول چهار تن علوفه 
خشک در هکتار است و پیش بینی می شود تا 
پایان خرداد بیــش از دوازده هــزار تن علوفه 

برداشت شود.
»رامین رستمی« بااشاره به اینکه برداشت یونجه 
در صورت مســاعد بودن شــرایط آب و هوایی 
ممکن اســت تا چهار چین ادامه یابــد، افزود: 
در چین های بعدی نیز هجــده هزار تن علوفه 
خشک یونجه تولید و ۹0درصد آن در دامداری 

های شهرستان مصرف می شود.
سطح زیرکشت انواع علوفه شامل یونجه، ذرت، 
شــبدر و اســپرس در فریدن بیش از پنج هزار 
هکتار است و هر ساله حدود ۱۱0هزار تن علوفه 
برای دامداری های منطقه و سایر شهرستان ها 

تولید می شود.

فرمانده انتظامی اردستان اظهار کرد:
 کشف 7۳2 کیلوگرم  

مواد مخدر در اردستان
فرمانده انتظامی اردســتان  اردستان
گفت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر موفق 
به کشــف ۷۳2 کیلوگرم موادمخدر در محور 

ترانزیت اردستان شدند.
سرهنگ »غالمرضا هاشــمی زاده« اظهار کرد: 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اردســتان 
در بازرسی از یک دســتگاه خودروی وانت بار 
که از شهرهای جنوبی به سمت مرکز کشور در 
حال حرکت بود، ۱۳0 کیلوگرم حشــیش، ۸۴ 
کیلوگرم تریاک و ۴۹ کیلوگرم پودر حشــیش 
کشــف کردند. وی افزود: در این زمینه یک نفر 
دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد. همچنین 
ماموران در بازرســی از یک پژو ۴05 در محور 
ترانزیت اردســتان ۱5۳ کیلوگرم حشــیش و 
۳۱۶ کیلوگرم تریاک کشــف و یک نفر دیگر را 

دستگیر کردند.

 رییس شبکه دامپزشکی اردستان  
اعالم کرد:

معدوم سازی ۳۰تن کربنات 
کلسیم غیرقابل مصرف

رییس شــبکه دامپزشکی  اردستان
اردستان گفت: ۳0 تن کربنات کلسیم غیرقابل 

مصرف در شهرستان اردستان معدوم شد. 
»میثم استکی« افزود: کارشناسان این شبکه در 
بازدید از مراکز عرضه این مقدار کربنات کلسیم 

غیرقابل مصرف را کشف و معدوم کردند.
وی توجه به بهداشت خوراک و نظارت مستمر 
بر تولید بهداشــتی محصول را از اولویت های 
دامپزشکی دانســت و از دامداران و مرغداران 
خواســت عالوه بر خرید از مراکز مجاز عرضه، 
از فرآورده های دارای هویت مشخص استفاده 
کننــد و تخلفــات را با ســامانه پاســخگوی 
۱5۱2کارشناسان شــبکه دامپزشکی گزارش 
دهند. کربنات کلســیم به عنوان خوراک دام و 
طیور، موجب افزایش کیفیت وکمیت شــیر و 

افزایش نرخ رشد دام می شود.

رییس اداره بهزیستی نطنز خبرداد:

سالمندان نطنز، 5/5 درصد 
باالتر از میانگین استانی 

رییــس اداره بهزیســتی  نطنز
شهرســتان نطنز گفــت: تعداد ســالمندان 
شهرســتان نطنز 5.5 درصد باالتر از میانگین 

استان اصفهان است.
»مهدی محبــی« اظهار کــرد: ۱2.5 درصد از 
جمعیت مردم شهرستان نطنز که چیزی حدود 
5۶0 نفر می شود را سالمندان تشکیل می دهند 
 که 5.5 درصد بیش از میانگین استان اصفهان

 اســت. وی افزود: این تنها آمار سالمندی است 
که مربوط به ۶0 تا ۸0 ســالگی است و تعدادی 
هم باالی ۸0 سال در نطنز زندگی می کنند که 
در گروه کهنساالن قرار می گیرند. با احتساب 
این دو گروه سنی، شهرستان نطنز رتبه باالیی را 
در تعداد سالمند و کهنسال در استان در اختیار 
دارد. رییس اداره بهزیستی نطنز گفت: جمعیت 
سالمند در هر منطقه و محدوده جغرافیایی، جز 
ذخایر تجربیاتی آن منطقه است و الزم است تا 
عالوه بر تکریم و احترام، از تجربیات آنان برای 

انتقال به جوانان بهره برد.

مدیر آب و فاضــالب کوهپایه  کوهپایه
گفت: هم اکنون با حفر ســه حلقه چاه جدید در 
کوهپایه، پیش بینی می شود در تابستان امسال با 
کمبود 20 تا 25 لیتر آب در ثانیه مواجه شــویم، 
چراکه به غیر از تامین آب شرب سه شهر تودشک، 
سجزی و کوهپایه، آب شرب دو مجتمع روستایی 
که بالغ بر ۴0 روستاســت را تامیــن می کنیم. 
»مرتضی یادگاری« اظهار کرد: ســال گذشــته 
تخصیص آب به کوهپایه حدود ۱0۸ لیتر در ثانیه 
بود که اکنون این رقم به ۶5 لیتر در ثانیه کاهش 
یافته است . وی  افزود: اگر در ماه های پیش رو با 
کاهش حجم ذخیره ســد زاینده رود، سناریوی 
قطع آب به شهرســتان ها از جملــه کوهپایه در 
دســتور کار قرار گیرد، چاره ای جز کاهش سهم 
مجتمع های روستایی به نسبت کاهش یافته آب 
طرح را نداریم، زیرا در حال حاضر 50 درصد تولید 
آب این شهرســتان صرف تامین آب شــرب ۴0 
روستا می شــود. یادگاری به کاهش آب بدون در 
آمد در شهرستان کوهپایه اشاره کرد و افزود: در 

حال حاضر انشــعابات آب ســه شــهر کوهپایه، 
تودشک و ســجزی بالغ بر ۶۸00 فقره و با آحاد 
حدود ۱0 هزار و ۷00 فقره است که به غیر از آب 
طرح از طریق دو حلقه چــاه با آبدهی 20 لیتر در 
ثانیه آب شــرب ســاکنان این منطقه تامین می 
شود، این درحالی است که آبدهی این چاه ها طی 
سال های گذشــته حدود ۳5 تا ۳۷ لیتر در ثانیه 

بود.

مدیرآبفا شهرستان کوهپایه:
کوهپایه با کمبود 2۰ تا 25 لیتر آب در ثانیه مواجه است

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان  نطنز
نطنز گفت: برداشت یک هزار و ۸00 تن گندم از ۴00 

هکتار مزارع شهرستان نطنز آغاز شد.
»عبدالرضا مهدی بادی« اظهار کرد: برداشت گندم 
از مزارع شهرســتان نطنز آغاز شده است و با توجه 
به اینکه متوسط برداشــت گندم از هر هکتار چهار 
هزار و 500 کیلوگرم است، پیش بینی می شود که 
در صورت برداشت مناسب، حدود یک هزار و ۸00 
تن گندم از این ۴00 هکتار اراضی زیر کشــت این 

محصول برداشت شود. 
 وی در خصوص نحوه برداشت این محصول از مزارع 
گفت: این محصول در مزارع بزرگ از طریق کمباین 
و در مزارع کوچک از طریق دروگرهای دستی انجام 

می شود.
 مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان نطنــز 
همچنیــن پیرامــون کاهــش تولیــد محصوالت 
کشاورزی در این شــهر، تصریح کرد: بر اثر حوادثی 
مانند یخبنــدان، کم آبی، خشکســالی و غیره در 
تولید محصوالت کشــاورزی با کاهــش ۱۷ هزار و 

 ۴۱۳ تنی روبه رو هســتیم. وی خاطرنشــان کرد: 
 در بخــش  باغبانــی محصوالتی مانند ســیب، به، 
بــادام،  پســته،  نــار،  ا انگــور،   گالبــی،  
زردآلــو و غیــره با کاهــش تولیــد ۱۱ هــزار و 
۴۴۳ تنــی  و در بخــش تولیــد محصــوالت 
 جالیزی نیز که شــامل گنــدم، جو، پیــاز، و غیره

 است با کاهش تولید به میزان پنج هزار و ۹۷0 تنی 
روبه رو هستیم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نطنز اظهار کرد:

پیش بینی برداشت ۱8۰۰ تن گندم از مزارع نطنز

معاون فرمانداری شهرستان برخوار از جمع آوری بیش از ۸میلیارد ریال برای آزادی زندانیان جرایم  برخوار
غیرعمد خبر داد. »محمود سلطانی« در جشن گلریزان و همایش خیران شهرستان برخوار گفت: امسال با کمک خیران 

بیش از هشت میلیارد ریال برای آزادی ۳۷نفر زندانی جرایم غیر عمد نفقه و مهریه جمع آوری شده است.
وی افزود: خیران برای کمک و حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد می توانند کمک های خود را به شماره حساب جاری 
2۴0۱۷۱02۸۴۳۶۱۱ بنام ستاد دیه استان اصفهان واریز کنند. وی گفت: خیران برخواری سه شنبه 22خرداد در 

برنامه زنده »یک شب ضیافت« شبکه اصفهان شرکت می کنند.

آزادی ۳7  زندانی 
مالی و جرایم غیرعمد با 

کمک خیرین

معاون فرمانداری شهرستان 
برخوار خبر داد:

خبر
 

کشاورزیآبفا

این روزها موضوع معادنی که  گلپایگان
در ورودی های شهرستان گلپایگان مشغول به 
فعالیت هستند به موضوع روز برخی از رسانه ها 
بدل شده اســت؛ معادنی که عالوه بر ایجاد 
منظره ای نامناسب، آلودگی محیط زیست را به 
دنبال دارند و اثرات نامطلوبی بر سالمت افراد 

خواهد داشت.
ســال ۹2 بود که فرماندار گلپایگان در نشست های 
خبری پیاپی وعده  می داد: » از این پس هیچ مجوزی 
برای معادن شن و ماسه صادر نخواهد شد و معادن و 
سنگ شکن هایی که به  فعالیت مشغول هستند، باید 
به خارج از شهر و دور از انظار عمومی منتقل شوند.«  
متاسفانه همیشه در ابهام و کالف سر درگم وعده های 
مسئوالن، مانده ایم و خدا می داند چه وقت ازشنیدن 
این وعده هایی که معلوم نیست چه موقع عملی شود 

به یک خیال آسوده خواهیم رسید.
صدور مجوزهای بی رویه در حوزه معادن شن و ماسه 
در شهرستان گلپایگان شکل شهر را نازیبا کرده است.

وقتی از محور ورودی شهر به گلپایگان وارد می شویم 
با انواع ادوات و ماشــین آالت ســنگین که مشغول 
حفاری یا حمل شن و ماسه هستند، مواجه می شویم 
منطقه گدار سرخ و معادن سنگ موجود در این ناحیه 
یکی از این موارد است که وجود دو سنگ شکن در 
این منطقه موجب آلودگی صوتی و نارضایتی مردم 

شده است.
کدخدایی یکی از دوستداران محیط زیست در این 
 NGO ،شهرستان است که می گوید: اصحاب رسانه
ها و تشکل مردمی نقش موثری در کم کردن فعالیت 
معادن شن و ماســه یا تجمع گروهی آنها به جایی 
دورتر از شــهر دارند؛ چرا که ما امانتدار فضای سبز 
و زیبایی شهرگلپایگان به نسل های بعدی هستیم 

و باید از عرصه منابع طبیعی و ملی محافظت کنیم.
»روح ا... ابوذری« کارشــناس خــاک، در خصوص 
معــادن گلپایگان حرف هایــی دارد . وی می گوید: 
شهرســتان گلپایگان و مناطق اطراف آن به دلیل 
رســوبات رودخانه ای دوران چهارم زمین  شناســی 

بیشتر شــامل ســنگ  های دگرگونی و برونزدهای 
توده های آذرین ناشــی از عملکرد نیروهای درونی 
است که وجود این برونزدها باعث ایجاد ذخایر معدنی 
متنوع در این شهرســتان مانند معادن سرب، روی، 
سنگ چینی گدار ســرخ، مرمریت کنجدجان، گچ 
حاج غارا و... شده است. این معادن از نظر اقتصادی 
برای مردم این شهرستان حایز اهمیت است. وی ادامه 
می دهد: با توجه به این شرایط، گلپایگان و منطقه آن 
از نظر پتانسیل  های معدنی قوی است؛ لذا می  تواند 
نقش موثری در توسعه منطقه  ای داشته باشد؛ ولی 
برخی از این معادن به دلیل استقرار در نقاطی که به 
مناطق مسکونی نزدیک اســت، مشکالتی را ایجاد 
کرده است. از کارشناشــان و مسئوالن می خواهیم 
هرچه زودتر فکری برای انتقال  یا بهبود اوضاع بکنند. 
عبدا...، مرد میانسالی اســت که از بیماری آسم رنج 
می برد و با اینکه سرفه های مکرر می کند، می گوید: 
وجود این معادن در ورودی شهر، زیبایی و صفای شهر 
را از بین برده و موجب شده تا هوا همیشه پر از گرد 
و غبار و ریزگرد شود؛ متاسفانه بیمارانی که شرایطی 

مانند من دارند، در وضع خوبی به سر نمی برند.
نماینده مــردم گلپایگان نیز بــه تازگی در مجلس 
با ارائه گزارشــی از وضعیت این معادن، خواســتار 
کمک مسئوالن شد. وی اظهار کرد: معادن انفجاری 
مشــکالتی را برای ســاکنان مجاور به وجود آورده 
که در این راســتا مدیرکل صنعت، معدن و تجارت 
 اســتان به رغم پیگیری های انجام شده، بی توجهی 

می کند.
»علی بختیار« با اشاره به اینکه مسئوالن، پیشنهادات 
و انتقاداتش را نادیده گرفته اند بیان داشت: از روزهای 
نخست دوره نمایندگی بارها به استاندار سابق اصفهان 
برای مطالبــات مردم مراجعه کــردم و آنچه عایدم 
شد این بود که آقای استاندار و معاونان ایشان، پای 
مطالبات مردم نمی آیند! لذا خود به دنبال حل  کردن 
مشــکالت مردم بودم که طی ســال های متمادی 

متاسفانه در حق آنان کوتاهی شده است. 
وی با تاکید بر اینکه پیگیری امور در اســتان، عدم 
توجه مدیران کل را به همراه داشته است، بیان کرد: 
در بســیاری از مواردی که پیگیری های آن از سوی 

مدیران کل موجب حل و فصل موضوع خواهد شد، به 
دلیل عدم پیگیری آنها، با مقامات باالتر از جمله وزرا 
و مدیران کل کشوری در حال پیگیری هستم؛ ولی 
نمی دانم چرا برخی از مدیران که باید از حق استان 
اصفهان و شهرستان گلپایگان که جزئی از آن است در 
منازعات و مشکالت کشوری دفاع کنند، کوتاهی و کم 
لطفی روا می دارند؟! تقاضای ما از مسئوالن استان، 
رسیدگی به مطالبات درخواســتی مردم و برگزاری 

جلسه بعدی ما با حضور استاندار در گلپایگان است.
گلپایگان شهری است که همواره به دلیل وجود ابنیه 
و آثار تاریخی و آب و هوای معتدل، گردشگران داخلی 
و خارجی را به خود جذب کرده است که امیدواریم 
بروز چنین مشکالتی به دلیل کم توجهی مسئوالن، 
خللی در این روند ایجاد نکند و این پایگاه تاریخی و 
بومی اســتان اصفهان، به دور از دغدغه ها و مسائل 
سیاسی و با روندی روبه رشد ، همواره جایگاه خود را 
حفظ کند و سالمت مردم و تنوع زیستی و بوم گردی 
 این شهرســتان، زیر ســایه  بی مهری مسئوالن، از

 میان نرود.

کالف سردرگمی در معادن گلپایگان! 
   معادن انفجاری گلپایگان وآلودگی های زیست محیطی، شکایات مردمی را در پی داشت؛  

مدیرجهادکشاورزی بویین میاندشت اعالم کرد:
خشک شدن صد قنات در بوئین میاندشت

مدیرجهادکشاورزی بویین میاندشت گفت :حدود یک سوم از قنات های شهرستان   بویین میاندشت
بوئین میاندشت به طور کامل خشک شده است. »محمدتقی فرهادی« افزود: باتوجه به کاهش ۴0تا۹5 
درصدی منابــع آبی،۴00هکتا راز باغ های شهرســتان در معرض خشکســالی قرار دارنــد. وی بیان 
کرد:متاسفانه از 2۹۳رشته قنات ۱00رشته به طور کامل خشک شده اند و دبی بقیه نیز به شدت کاهش 
یافته است. وی افزود:برای نجات باغ ها از خشکســالی نیاز به آبرسانی سیار و ساخت استخر ذخیره آب 

است که طبق برآوردهای انجام شده،بیش از ۴2میلیارد ریال اعتبار نیازدارد.
در شهرســتان بوئین میاندشــت ۱200هکتارباغ میوه ازجلمه انگور، زردآلو، گردو، بادام، گیالس، هلو، 

آلبالو، سیب و آلو وجود دارد.

کارشناس مسئول فرهنگی و هنری آموزش و پرورش کاشان خبر داد:
کسب 58 رتبه برتر از سوی دانش آموزان کاشان

کارشناس مسئول فرهنگی و هنری آموزش و پرورش کاشان گفت: دانش آموزان کاشان 5۸ رتبه  کاشان
برتر سی و ششمین جشنواره فرهنگی و هنری دانش آموزان استان اصفهان را کسب کردند. 

»سیدمحسن ســکوت نوش آبادی« اظهار کرد: هدف از اجرای این جشــنواره پرورش روحیه خالقیت و نوآوری، 
آفرینش آثار هنری، آشنایی با مهارت حرفه ای است. وی افزود: در جشنواره امسال، در گروه مدارس متوسطه پسرانه، 
سیدمحمدعلی موسوی تبار در رشته تصویرسازی، محمدصادق کبیری در رشته طراحی با مداد، مهدی طالبی در 
رشته نشریه الکترونیک، دانیال حمیدی در رشته شعر رتبه اول، معین الهی و هاتف جان نثاری در رشته داستان رتبه 
دوم، محمد مهدی باور در رشته داستان و امید امین افشار، در رشته مداد رنگ رتبه سوم را به دست آوردند.وی گفت: 
در پایان جشنواره سی و ششم، هنرستان کتابچی در رشته نقاشی همگانی رتبه نخست را به دست آورده و زهرا مزیتی 

در رشته فیلم کوتاه مستند و سیده فرناز جالل زاده در رشته طراحی با مداد شایسته تقدیر معرفی شدند.

زهرا هادیان
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مفاد آراء
3/156 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

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

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شماره 139660302027000642 مورخ 1396/01/21 محسن طالبي فرزند علي 
محمد بشماره شناســنامه 18604 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292714271 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اصفهان به مساحت 433/14 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
12- راي شماره 139660302027013414 مورخ 1396/12/17 محسن میرقدر فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 70423 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1282446932 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 247/25 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
13- راي شماره 139660302027013415 مورخ 1396/12/17 محمد میرقدر فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 41284 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1282342258 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 247/25 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
14- راي شماره 139660302027013444 مورخ 1396/12/19 علیرضا کرمي فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 1283 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288119488 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 131/66 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

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

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

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

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

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

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

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

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

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

م الف: 5523 مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک  شرق اصفهان 
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دفتر مقام معظم رهبری:
میزان زکات فطره اعالم شد 

بخش وجوهــات پایگاه اطالع رســانی حضرت 
آیت ا... خامنه ای، مبلغ زکات فطریه امســال را 
اعالم کرد. حداقل مبلغ فطریه برای هر نفر، هشت 
هزار تومان )براساس قوت غالب گندم( اعالم شد 
و بر مبنای قوت غالب برنج هم قیمت ســه کیلو 
برنج بر حسب نوع مصرف است. همچنین کفاره 
غیرعمد روزی ۲۵۰۰ تومــان و مبلغ کفاره عمد 
روزی ۱۵۰ هزار تومان تعیین شــده است. زمان 
پرداخــت زکات فطره از غروب شــب عید فطر 
اســت و مراجع تقلید، تاخیــر در پرداخت آن را 
بعد از نماز عید جایز نمی دانند؛ اما اگر کسی نماز 
عید را نخواند، باید فطریه را تا ظهر عید پرداخت 
کند. اگرکسی دسترسی به فقیر ندارد، مقداری از 
مال خود را به نیت فطره جدا کرده و برای فردی 

مستحق کنار بگذارد.

 معاون اجتماعی دادگستری کل 
استان اصفهان خبر داد: 

 خانه مهر؛ مکانی امن 
برای کودکان طالق

معاون اجتماعی دادگستری کل استان اصفهان 
از راه اندازی دومین مرکز مالقات فرزندان طالق 
بــا والدین در اصفهــان خبــر داد. »محمدرضا 
قنبری« با بیــان اینکه این خانــه برای مالقات 
فرزندان طالق با والدین در فرهنگ سرای اندیشه 
راه اندازی شده است، گفت: این مکان ها به دلیل 
فضای آرام و بدون اســترس، محیط امنی برای 
دیدار کودک با والدین اســت. وی افزود: قانون 
حمایت خانواده با هــدف راه اندازی مراکز دیدار 
فرزندان طالق با والدیــن در معاونت اجتماعی 
و پیشگیری از وقوع جرم در سال۱۳۹۲ تصویب 
شد. قنبری گفت: قانون گزار، قوه قضائیه را مکلف 
به ایجاد امکانات مناســب برای مالقات فرزندان 
طالق با والدین شــان کرده اســت. نخســتین 
 خانه مهر ســال۱۳۹۵با همکاری شهرداری در

»ســرای آفتاب« به عنوان فضایی امن و مناسب 
 برای مالقات فرزندان با والدیــن در نظر گرفته

 شده بود.

عکس  روز 

میزان زکات فطره اعالم شد

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

 سقوط مرگبار کوله بر
 از ارتفاعات مرزی

 معاون فنی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان اعالم کرد:

 نابودی ده ها گونه گیاهی
 در اصفهان

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان گفت: تاکنون بیش از ۳6 گونه گیاهی 
در حال انقراض در اســتان اصفهان شناسایی 
شــده اســت. »عبدالرضا مهاجر« افزود: قلم، 
اُرس، زرین گیاه، دم گاوی، ِچویل و گونه های 
اشنگبیل از جمله این گونه هاست.وی شناسایی 
مناطق رویشی، معرفی و ذخیره گاه های جنگلی 
و مرتعی، مخالفت با واگذاری این رویشگاه ها به 
بخش های صنعتی و معدنــی، تکثیر گونه ها 
و آموزش به بهره بــرداران مراتع برای اصالح 
و بهره بــرداری صحیــح را از جملــه اقدامات 

حفاظتی گونه های در حال انقراض برشمرد.

سخاوت خیران در آزادی سه 
بانوی مددجو از زندان

مدیرکل زندان های اســتان اصفهان گفت: در 
بیست وچهارمین برنامه تلویزیونی »یک شهر یک 
ضیافت« با کمک خیران، سه بانوی محکوم مالی 
به آغوش خانواده بازگشتند. »اسدا... گرجی زاده« 
افزود: این سه زن که با بدهی چهارمیلیاردریالی، 
کمتر از دوسال در زندان تحمل حبس می کردند  
با رضایت شاکیان و کمک خیران شرکت کننده 

در این برنامه تلویزیونی، از بند رهایی یافتند.

محیط زیست

خبر

هزاران کودک اصفهانی در صف سنجش
وقتی با پدیده پنهان سازی معلوالن مواجه می شویم؛

طرح سنجش آمادگی تحصیلی 
حدود  90 هزار نوآموز، از سوم 
تیرماه در 62پایگاه  56پایگاه 

اولیه و شش پایگاه تخصصی در 
استان اصفهان آغاز می شود

تکتم کمالی

 هر ســاله قبل از شــروع ســال تحصیلی، شــور 
وحال خاصی در بیــن خانواده هایــی که کالس 
اولی دارند موج می زند. دغدغــه ای که این روزها 
خانواده های کالس اولی هــا را درگیر خود کرده، 
مراحل اولیه و ســنجش هایی اســت که باید در 
چند روز متوالی انجــام دهند. به عبــارت دیگر، 
غربالگری دانش آموزان در بدو ورود به دبســتان 
از طریق طرح ســنجش که مجــری آن آموزش و 
پرورش استثنایی است، انجام می گیرد. هدف از این 
طرح، تشخیص و شناســایی به موقع نارسایی های 
جســمی، ارزیابــی وضعیت ذهنی کــودکان بدو 
ورود به مدرســه، کمک به بهبــود کیفی آموزش 
وکنترل بعضــی از عوامل موثر بــر افت تحصیلی، 
بررســی میــزان شــیوع اختالالت جســمانی و 
روانی کودکان دارای مشــکل و صدورشناسنامه 
ســالمت برای تمام کودکان اســت که به منظور 
انجام تســت های هوش بــه پایگاه های تخصصی 
ارجاع می شــوند و با ارزیابی نهایی در صورت بروز 
مشکل،با معرفی نامه ســازمان آموزش و پرورش 
 استثنایی استان، به مدارس ویژه )استثنایی( معرفی

 می شوند.
 »ستاره مشرف« روان شــناس کودک در این باره

 می گوید: مشکل این است که معموالبرخی  پدر و 
مادرها به دلیل اینکه نمی توانند با موضوع کم توانی 
و اختالل در کودک خود کنار بیاینــد، به اصرار و 
با ترفندهای مختلف دســت به مخفی کردن این 
موضوع زده و می کوشــند، از طریق متوسل شدن 
به مسئوالن، مراجعه مکرر و پادرمیانی افراد، موفق 
به ثبت نام در مدارس عادی شــوند. موضوعی که 
دود آن فقط به چشــم کودک می رود و از آنجا که 
نمی تواند پا به پای همکالسی های خود پیش رود، 

دچار سرخوردگی و انزوا می شود.
وی مــی افزاید: گاه یک یا دو ســال دانش آموز در 
پایه ای توقف داشــته و در پایان کارنامه مطلوبی 
هم بــرای ایــن دانش آموز صــادر شــده و به هر 
طریقی دانش آموز، پایه اول را با موفقیت پشــت 

ســر گذاشته اســت؛ اما 
در همان اوایل یا اواســط 
پایــه دوم، دیگــر جایی 
برای مانــدن دانش آموز 
در مدرســه عادی نمانده 
و براساس گزارش معلم، 
در مدرسه یا مرکز اختالل 
یادگیری تست مجدد از 
وی گرفته شده و به جای 

اول خود که همان مدارس استثنایی است، برگشت 
داده شــده اســت. پس باید خانواده ها به منظور 
جلوگیری از آســیب روحی و روانــی دانش آموز، 
 در بدو کار، مسیری درســت و بدون پنهان کاری 

در پیش گیرند.
کارشناس مسئول واحد تشخیص و پیشگیری اداره 
کل آموزش و پرورش استان اصفهان  نیز در این باره 
می گوید: طرح ســنجش آمادگی تحصیلی حدود 
۹۰ هزار کودک نوآموز، از سوم تیرماه در 6۲ پایگاه  
۵6 پایگاه اولیه و شــش پایگاه تخصصی در استان 

اصفهان آغاز می شود.

رســولیان«  »مــژگان 
می گویــد: از ایــن تعداد 
۳۳ هزار نفــر نوآموزانی 
هستند که در مراکز پیش 
دبســتانی تحت نظارت 
آموزش و پرورش ثبت نام 
کرده اند و بقیه نوآموزان 
پایــه اول، متولدان نیمه 
دوم ســال ۱۳۹۰ و نیمه 
اول ۱۳۹۱ هســتند که والدین مــی توانند برای 
انجام ســنجش نوآموزان پایه اول و پیش دبستانی 
ضمــن مراجعه به مدرســه مورد نظر بــرای ثبت 
نام، نوبــت گیری پایگاه ســنجش را انجــام داده 
و در تاریخ مقرر با در دســت داشــتن شناسنامه 
 کــودک، شناســنامه والدین و کارت واکســن به
 پایگاه های ســنجش مشخص شــده در نواحی 
و مناطــق آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهان 
مراجعه کنند . رییس ســازمان آموزش و پرورش 
استثنایی نیز معتقد اســت: امروزه با پدیده پنهان 
ســازی معلــوالن رو بــه رو هســتیم و جمعیت 

 مدارس اســتثنایی باید ۱.۵ برابــر جمعیت فعلی
 باشد.

»مجید قدمی« شرط ثبت نام کالس اولی ها را انجام 
ارزشیابی و سنجش سالمت می داند و می افزاید: در 
پایگاه ها سنجش بینایی و شنوایی دانش آموزان، 
همچنین بهره هوشی و ... سنجیده می شود و اگر 
مشــکلی در هر کدام از این موارد مشــاهده شود، 
دانش آمــوزان  ارزیابی تخصصی می شــوند. در 
مرحله تخصصی اگر اختالل ذهنی تشخیص داده 
شود، به مدارس استثنایی فرستاده می شوند. اگر 
اختالل جسمانی تشخیص داده شود انتخاب اینکه 
بچه های شــان در مدارس عــادی درس بخوانند 
یا در مدارس اســتثنایی، به عهده والدین اســت و 
ما از طــرح فراگیر که دانش آمــوزان با اختالالت 
 جســمی در مدارس عادی تحصیل کنند حمایت 

می کنیم.
وی هزینه انجام سنجش را ۲۵ هزار تومان عنوان 
کرد و گفت: در شرایط خاص اقتصادی، به خانواده ها 
تخفیف هایی داده می شود؛ البته این سنجش برای 

نوآموزان عشایر رایگان است. 
ســال گذشــته یک و نیم میلیون نوآمــوز مورد 
ســنجش قرار گرفتند که ۷۲ درصد ســابقه دوره 

پیش دبستانی داشتند.
برخی بر این عقیده اند که کــودکان آموزش پذیر 
نباید جدا از دیگر همســاالن خــود و در مدارس 
ویژه تحصیــل کنند؛ ولی عیب ایــن روش در این 
اســت که مدارس کشور ما واجد شــرایط مطلوب 
برای ایــن گونه کودکان اســت و چنیــن افرادی 
 خیلی زود بــه کمبودهــای خود پی مــی برند، 
همکالسی هایشان آنان را دربازی های خود شرکت 
نمی دهند و تمســخر می کنند و معلمان شان هم 
به دلیل عدم پیشــرفت، توجهی به آنها نمی کنند؛ 
درنتیجــه، عقده حقــارت هــم بــه کمبودها و 
نارسایی هایشان اضافه می شود. امیدواریم در پناه 
چتر حمایتی خانواده و ارگان های مربوطه، روندی 
رو به جلو در رشــد تربیتی و روحی روانی کودکان 

امروز و آینده سازان فردا داشته باشیم.

اخطار اجرایی
3/446 شماره: 115/96 به موجب رای شماره 1442 تاریخ 96/10/20 حوزه 12 شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- سهراب سرمدی 
2- حسین قاسمی هر دو به نشــانی مجهول المکان محکوم اند به پرداخت مبلغ یکصد و 
سی و نه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک لغایت اجرای حکم و پرداخت دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل در حق خواهان ابراهیم غفوری به نشانی خمینی شهر دوشاخ سنگبری البرز 
با وکالت سید محسن بنی هاشمی به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی نرسیده به سه 
راه معلم ک 136 پ 2 ط 3 و پرداخت نیم عشــر دولتی به صندوق دولت رای غیابی است. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:1000 شعبه 
 12 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )218 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/464 مرجع رسیدگی: شــعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 1886/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ساعت 8/30  روز شنبه مورخه 
1397/5/13، مشخصات خواهان: بهروز گلکار به نشــانی خمینی شهر امیرکبیر روبروی 
ترمینال اتوبوسرانی نبش خ سفیر امید،  مشخصات خوانده: غالمرضا شریفی دارانی، خواسته 
و بهای آن: مطالبه وجه، دالیل خواهان: کپی چــک و کپی گواهی عدم پرداخت، گردش 
کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 1004 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )169 کلمه، 2 کادر(
ابالغ نظریه کارشناسی

3/447  شماره 2-97 -97/2/18  ابالغ شــماره 5261/96 مورخ 97/2/10 برای ارزیابی 
اموال توقیفی با همراهی خواهان آقای یعقوب کریمــی به طرفیت آقای مجید دهقانی از 
نمونه هائی از یکصد و هفتــاد عدد پیراهن تترون با مارک پیــرکاردن مردانه به رنگهای 
متفاوت پیچازی و ســفید بدون جعبه در پاســاژ کازرونی چهارباغ عباسی طبقه همکف 
توسط کالنتری 110- ارزیابی و کارشناسی صورت پذیرفت با توجه به شرایط پیراهن ها 
و قیمت های روز بازار و دانه ای ده تا دوازده هزار تومان و مجموعا یک میلیون و هشتصد 
و هفتاد تومان ارزش گذاری گردید مراتب برای تصمیــم گیری قاضی محترم تقدیم می 
گردد. چنانچه آقای مجید دهقانی به نظریه کارشناســی اعتراضی دارید ظرف مهلت سه 
روز پس از رویت به اجرای احکام واقع در خیابان آتشــگاه روبروی پمپ بنزین ساختمان 
 شــماره 2 شــورای حل اختالف مجتمع قضایی شهید محســن حججی مراجعه نمایید.  
م الف: 5255 اجرای احکام شعبه 11 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

)154 کلمه، 2 کادر(
ابالغ تجدیدنظر

3/448  شماره ابالغنامه: 9610106795001678 شماره پرونده: 9609986795000476 
شــماره بایگانی شــعبه: 960478 تجدیدنظر خواه آقای کامران جهانگیری دادخواست 
تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای سید محمد راهوی و عباس خادم و 
فاطمه افرند نسبت به دادنامه شماره 9609976795001443 در پرونده کالسه 960478 
شعبه 20 تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی 
را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید در غیر این صورت پس از انقضا 
مهلت مقرر قانونی نسبت به ارســال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد.)آدرس: 
اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا 
پالک 57(  م الف: 5198 شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهید 

حججی( )162 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
3/449 شماره ابالغنامه:9710100370000974 شماره پرونده:9409980359400058 
شماره بایگانی شعبه:940186 ابالغ شونده حقیقی: بهرام سیاه بانی فرزند محمد ابراهیم 
کدملی 1270430726 به نشــانی اصفهان خ کاوه خ مخابرات ک صدف مجتمع صدف، 
صدف 3 انتهای کوچه درب طوســی رنگ، توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق 
قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود 
و استثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نســبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه 
و ابالغیه های آتی از طریق ســامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب 
کاربری) شناســه و رمز( دریافــت ننموده اید جهت ثبــت نام، به یکــی از دفاتر خدمات 
الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. 
شماره دادنامه: 9709970370000106 شماره پرونده: 9409980359400058 شماره 
بایگانی شعبه: 940186 شاکی: آقای شاه رضا عطایی فرزند محمدرضا به نشانی اصفهان 
خ زینبیه سودان ک شــبنم ک طالقانی پ 46 منزل استیجاری یزدانی، متهم: آقای بهرام 
سیاه بانی فرزند محمد ابراهیم با وکالت تسخیری آقای مهدی شاهزیدی به نشانی اصفهان 
میدان فیض ابتدای خیابان میر مجتمع تجاری گلستان طبقه اول واحد 2 دفتر آقای احسان 
کاظمی، اتهام ها: 1- ایراد صدمه بدنی عمدی 2- آدم ربایی، گردشکار:  دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص اتهام آقای بهرام سیاه بانی فرزند محمد ابراهیم 26 ساله فعال مجهول 
المکان با وکالت تسخیری آقای مهدی شــاهزیدی دایر بر مشارکت در آدم ربایی نسبت 
به آقای شاه رضا عطایی با این توضیح که شــاکی طی شکایت خود اعالم نموده در مورخ 
94/1/19 جهت خرید وسایل به داخل خیابان زینبیه رفتم که دو نفر با موتور سیکلت مشکی 
رنگ جلوی مرا گرفته و با تهدید مرا ســوار موتور سیکلت نموده و به داخل صحرای پشت 
خدمات موتوری شهرداری منطقه 14 برده و با چاقو مرا تهدید نمودند و مرا مورد ضرب و 
جرح عمدی قرار دادند که قصد تجاوز داشتند و مامورین انتظامی رسیدند و بهرام سیاه بانی 
فرار کرد و متهم دیگر به نام محمد حســین محمد زاده دستگیر شد در خصوص موضوع 
مطروحه از متهم دستگیر شده تحقیق شده که اظهار داشــته با بهرام سیاه بانی از خیابان 
سامانی رد می شدیم که سیاه بانی به من گفت کنار شاکی توقف کنم و پیاده شد و چاقو در 
آورد و چند سیلی به شاکی زد و او را با اجبار سوار موتور کرد و گفت برو داخل صحرا و قصد 
داشت با او لواط کند ولی مامورین رسیدند علیهذا نظر به شکایت مطروحه وکیفرخواست 
صادره و گزارش مامورین انتظامی و گواهی پزشــکی قانونی که حکایت از ایراد ضرب و 
جرح شاکی دارد با توجه به اینکه در زمان وقوع جرم متهم با حضور مامورین متواری شده 
است و در دادگاه حاضر نشــده و اینکه متهم دارای سوابق کیفری دیگر از جمله آدم ربایی 
می باشد، اتهام انتســابی را از طریق حصول علم محرز و مســلم دانسته و مستندا به ماده 
621 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات و ماده 211 قانون مجازات اسالمی مصوب 
1392 حکم بر محکومیت متهم به تحمل 15 سال حبس تعزیری صادر و اعالم می نماید 
 رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشــد. 
 م الف:5266 شعبه دوم دادگاه کیفری یک اســتان اصفهان) 16 کیفری استان سابق( 

) 540 کلمه، 5 کادر(
ابالغ تجدیدنظر

3/450  شماره ابالغنامه: 9710100352901705 شماره پرونده: 9609980352900070 
شــماره بایگانی شــعبه: 960608 تجدیدنظر خواه خانم محبوبه ایوبی پور دادخواســت 
تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظر خوانده خانم زهرا قربانی نسبت به دادنامه شماره 
9609970352902393 در پرونده کالســه 960608 شعبه کیفری 2 اصفهان تقدیم که 
طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرســی مدنی به علــت مجهول المکان بودن 
تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می 
گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی را دریافت 
و چنانچه پاسخی دارید کتبا به این دادگاه ارائه نماید در غیر این صورت پس از انقضا مهلت 
مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد.)آدرس: اصفهان 
خیابان جی چهار راه مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشتی واحد 102(  
م الف: 5277 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) مجتمع شهید بهشتی( )158 

کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

3/451  شماره درخواست: 9710460358300005 شماره پرونده: 9709980358300090 
شماره بایگانی شعبه: 970095 در پرونده کالسه 970095 شعبه چهارم بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان حسین بابایی شکایتی علیه ســید مهدی میر اسماعیلی دائر بر 
کالهبرداری مطرح نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم 

مجهول المکان می باشد حسب ماده 174 آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید  کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه 
به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده 
و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  
م الف: 5227 شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع 

شهدای هفتم تیر( )126 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

3/452  شماره درخواست: 9710460358300004 شماره پرونده: 9509980358301648 
شماره بایگانی شعبه: 951704 در پرونده کالسه 951704 شعبه چهارم بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان آقای قاسم زاهدی شکایتی علیه آقای رحیم شهیدی زاده دائر 
بر کالهبرداری از طریق اســتفاده غیر مجاز از عنوان علمی دکتر و اتخاذ عنوان جعلی و 
ربودن وجوه شاکی به مبلغ پنجاه و شش میلیون و ششــصد و هشتاد و هشت هزار تومان 
مطرح نموده که جهت رسیدگی به این شــعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان می باشد حسب ماده 174 آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید  
کثیراالنتشار محلی آگهی می شــود تا متهم از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به 
شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده و 
 دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  
م الف: 5228 شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع 

شهدای هفتم تیر( )158 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

3/453  شماره درخواست: 9710460358300003 شماره پرونده: 9509980358100224 
شــماره بایگانی شــعبه: 961251 در پرونده کالســه 961251 شــعبه چهارم بازپرسی 
دادســرای عمومی و انقالب اصفهان آقــای محمد تقی رباط میلی شــکایتی علیه آقای 
ســامان فروزش دائر بر فروش مال غیر نســبت به ملک پالک 99/739 و جعل ســند 
رســمی 501478 الف 16  مطرح نموده که جهت رسیدگی به این شــعبه ارجاع گردیده 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشــد حســب ماده 174 آئین دادرســی کیفری 
مراتب یک نوبــت در یکی از جراید  کثیراالنتشــار محلی آگهی می شــود تــا متهم از 
تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به شــعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشــانی 
کامل خود جهت پاســخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گــردد در صورت عدم 
حضور دادســرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  م الف: 5229 شــعبه 4 بازپرسی 
 دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع شــهدای هفتم تیر( )142 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ تجدیدنظر

3/454  شماره ابالغنامه: 9710100352202022 شماره پرونده: 9609980352200003 
شماره بایگانی شعبه: 960003 تجدیدنظر خواه آقای محمد حسین ابوطالبی فرزند شیرعلی 
دادخواست تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای رسول اکبریان نسبت به 
دادنامه شماره 938-96 در پرونده کالســه 960003 شعبه 22 حقوقی اصفهان تقدیم که 
طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرســی مدنی به علــت مجهول المکان بودن 
تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می 
گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهی را 
دریافت و چنانچه پاسخی دارید کتبا به این دادگاه ارائه نماید در غیر این صورت پس از انقضا 
مهلت مقرر قانونی نسبت به ارســال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد.)آدرس: 
اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد علی خ شهدای ســتار مجتمع قضائی شهید بهشتی 
واحد 207(  م الف: 5232 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) مجتمع 

شهید بهشتی( )160 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

3/455  شماره ابالغنامه: 9710100358900187 شماره پرونده: 9409982140400199 
شماره بایگانی شعبه: 941782 در پرونده کالســه 941782 این شعبه آقای ستار مرادی 
فرزند آقارضا به اتهام ســرقت کارت عابر بانک و برداشــت وجــوه آن تحت تعقیب قرار 
گرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون 
آئین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا 
ظرف مهلت 30 روز از انتشــار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر 
گردید بدیهی اســت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل  خواهد 
 آمد.)آدرس:اصفهان خیابان جی خیابان شــهدای ســتار مجتمع قضایی شهید بهشتی(  
 م الف: 5236 شعبه 10 بازپرســی دادســرای عممومی و انقالب شهرستان اصفهان

 ) مجتمع 5( )121 کلمه، 1 کادر(

ابالغ تجدیدنظر
3/456  شماره ابالغنامه: 9710100350602878 شماره پرونده: 9409980350600643 
شماره بایگاني شــعبه: 940722 آگهي ابالغ دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهي به 
1- رضا مانیان 2- مرتضي صدري کرمــي 3- محمد مرداني، تجدیدنظر خواه خانم الهام 
نور افکن دادخواست تجدیدنظرخواهي به طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1- رضا مانیان 2- 
مرتضي صدري کرمي 3- محمد مرداني نسبت به دادنامه شماره 9709970350600078 
در پرونده کالسه 940722 ح 6 شعبه ششم تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون 
آئین دادرســي مدني به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح 
یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز 
پس از تاریخ انتشــار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود، نسخه 
ثاني دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهي را دریافت و چنانچه پاسخي دارید کتبا به این 
دادگاه ارائه نماید در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر قانوني نسبت به ارسال پرونده 
به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شــد.)آدرس: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214(  م الف: 6219 شعبه 

6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهان )180 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/465  کالسه پرونده: 673/96 شــماره دادنامه: 339-97/2/31 مرجع رسیدگی: شعبه 
12 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: شرکت حمل و نقل معراج )خوش اخالق( 
به نشانی خمینی شهر ترمینال حمل و نقل باربری معراج با وکالت سحر عاطف به نشانی 
شاهین شهر خ عطار بین فرعی 3 و 4 غربی ساختمان ترنج طبقه اول واحد1، خوانده: جعفر 
بدل آبادی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا:  
در خصوص دعوی شرکت حمل و نقل معراج با مدیرعاملی آقای داود خوش اخالق با وکالت 
خانم سحر عاطف به طرفیت آقای جعفر بدل آبادی بخواسته مطالبه مبلغ 147/000/000 
ریال خواهان توضیح داده است که شرکت حمل و نقل معراج بار سنگی به خوانده که راننده 
بود می سپارد که به مقصد نرساند که با اقامه دعوی از سوی صاحب بار شرکت محکوم به 
پرداخت مبلغ فوق  به مالک بار شده است بنابراین مطالبه وجه پرداخت به مبلغ فوق را اعالم 
،  شورا با توجه به خواسته خواهان و حکم مورد استناد خواهان که محکوم به پرداخت مبلغ 
بار شده است و با توجه به فیش های پرداختی خواهان و با توجه به اینکه خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی هیچگونه دفاعی در قبال خواسته خواهان بعمل نیاورده فلذا دعوی خواهان 
وارد تشخیص شورا مســتندا به ماده 388 قانون تجارت و مواد 515 قانون آیین دادرسی و 
انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 147/000/000 ریال بابت اصل خواســته 
و مبلغ 2/837/500 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 4/728/000 ریال بابت حق الوکاله 
وکیل در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض 
در محاکم عمومی خمینی شهر است. م الف: 1019 شعبه 12 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر )334 کلمه، 3 کادر(
مزایده

3/462 اجرای احکام  مدنی دادگســتری شهرســتان خمینی شــهر در پرونده کالســه 
96/1311 له آقای پویا منتظرالظهور علیه آقای احمد ســعیدی به خواسته مطالبه در نظر 
دارد  600 متر ســنگ گیوتین مرمریت کرم )1200 بسته نیم متری( که کارشناس رسمی 
دادگســتری 108/000/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق  مزایده به فروش رساند لذا 
جلسه  مزایده ســاعت ده صبح  روز چهارشــنبه  مورخ  97/3/30  در محل اجرای احکام 
شورای حل اختالف خمینی شهر  واقع در بلوار پاســداران مجتمع شوراهای حل اختالف 
خمینی شــهر برگزار می گردد،  طالبین می تواننــد  5 روز قبل از روز مزایده به نشــانی 
خمینی شهر شهرک صنعتی دوشــاخ  کوی مصطفی کوهی ســنگبری نگین  مراجعه و 
مورد مزایده را از نزدیک  بازدید  نمایند خریدار کسی است که باالترین  قیمت را پیشنهاد 
نماید، خریدار می بایســت  ده درصد قیمت پیشــنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف 
یک ماه  از تاریخ مزایده به حســاب ســپرده دادگســتری واریز نماید در غیر این صورت  
ده درصد اولیه  پس از کســر هزینه های مزایده به نفع  دولت ضبط خواهد شــد.  تذکر: 
متقاضیان شــرکت در مزایده می بایســت 10 درصد بهای  مال مورد مزایده را طی فیش 
 چهار نسخه ای به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره   2171290271003  
نزد بانک ملی واریز و با در دست داشــتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از 
شروع مزایده به اجرای احکام مدنی شورا مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل  
و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش تحویل اجرا نمایید. م الف: 1033 اجرای احکام 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )285 کلمه، 3 کادر(
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بدون لبنیات، کلسیم مورد نیاز بدن تان را تامین کنید
پیشنهاد سردبیر:

منزل
کافه 

مواد الزم:
آب لیمــوی تــازه یــک پیمانــه، آب 

 پرتقــال چهــار پیمانــه، آب آنانــاس چهار
 پیمانه 

طرز تهیه:
همراه با یــخ ، آب میوه هــا را داخل مخلوط کن 

ریخته و میکس کنید. ســپس داخل یک لیوان 
 بلند سرو کرده و با یک پره لیمو آن را تزئین

 کنید.

کوکتل سیندرال

در حالی بحث و جدل ها در مورد اجازه و یا عدم مجوز پزشکان عمومی 
در زمینه انجام عمل های لیزر درمانــی در چند هفته اخیر باال گرفته 
اســت که هیئت عمومی دیوان عدالــت اداری بــا رد تقاضای ابطال 
ممنوعیت انجام عمل لیزر درمانی به وسیله پزشکان عمومی، رای به 
ابقای این تصمیم در خصوص انجام عمل مذکور به وسیله متخصصان 
پوست داد.  این رای که از سوی دیوان عدالت اداری صادر و نهایی شده 
است موجب شده تا ممنوعیت قانونی برای انجام لیزرها در مطب های 
عمومی همچنان پا بر جا باشد. در چند سال اخیر انجام لیزر، پای ثابت 
برخی از مطب های پزشکان عمومی و حتی آرایشگاه های زنانه و مردانه، 
سالن های ماساژ و زیبایی شده است. گسترش استفاده از لیزر در ایران  
بیشتر در زمینه روی آوری به عمل های زیبایی است؛ این مسئله ایران 
را به یکی از کشورهای پیشرو در این زمینه و به عنوان یکی از ۱۰ کشور 
اول متقاضی انجــام عمل زیبایی در دنیا تبدیل کرده اســت. با وجود 
تعدد متخصصان در زمینه پوســت و زیبایی، اما این روزها به شــدت 
شاهد فعالیت افراد غیر متخصص و گاهی غیر مرتبط با رشته زیبایی 

هســتیم. تردیدی نیســت که حضور این افراد و دخالت آنها در رشته 
تخصصی حوزه سالمت امروز توانسته طرفداران زیادی در بین مردم 
داشته باشد به طوری که حتی آرایشگاه ها به راحتی در برخی از امور 
 مربوط به زیبایی ورود کرده و آسیب های فراوانی به حوزه سالمت وارد

 کردند.
 انحصار انجام لیزر به پزشکان متخصص رسید

 رواج انجام عمل های لیزر در مطب پزشــکان عمومی موجب شــد تا 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شکایتی به دیوان عدالت 
اداری درخواست لغو اثر از تصمیم هیئت ممتحنه رشته بیماری های 
پوست در خصوص اینکه پزشکان عمومی نمی توانند لیزر درمانی انجام 

دهند، داشته باشد.
 این ممنوعیت به این علت اتخاذ شــده که این پزشــکان  اطالعی از 
بیماری هایی که لیزر درمانی در آنها انجام می شود، ساختمان پوست و 
عوارضی که ممکن است برای بیماری پیش آید، ندارند . هیئت عمومی 
دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررســی، رای به ابقای این تصمیم 
داد؛ بنابراین ممنوعیت انجام عمل لیزر درمانی به وســیله پزشــکان 
عمومی به قوت خود باقی خواهد ماند. به نظر می رســد درخواســت 

وزارت بهداشت برای گرفتن مجوز انجام لیزر توسط پزشکان عمومی 
بخشی به علت شدت یافتن شــکایت ها از پزشکان عمومی در زمینه 
لیزر و بخشی به علت عدم توانایی بر نظارت بر مطب پزشکان عمومی 

صورت گرفته است. 
وقتی پزشکان عمومی همه کاره می شوند

تبلیغات گسترده و هزینه های کمتر به نسبت پزشکان متخصص پوست 
و کلینیک های زیبایی بخشــی از علت روی آوری مردم به مطب های 
پزشکان عمومی اســت، عالوه بر این تبلیغات تابلوهای پزشکانی  که 
معموال عبارت پوســت، مو و زیبایی روی آن حک شده است، موجب 
گمراهی بسیاری از مراجعه کنندگان و شــایبه داشتن تخصص های 
زیبایی و پوستی توسط پزشکان عمومی می شود. عالوه بر مطب های 
خصوصی اغلب پزشکان عمومی در کلینیک های زیبایی نیز به خصوص 
در بخش لیزر فعال هستند؛ این مسئله در حالی است که اغلب این افراد 
هیچ دوره خاصی در زمینه استفاده از دستگاه های لیزر ندیده اند و در 
اغلب شکایت های بیماران این پزشــکان عمومی هستند که به دلیل 
عدم تخصص در استفاده از لیزر موجب ایجاد صدمه به مراجعه کننده  

شده اند.

 چراغ قرمز لیزر
 برای پزشکان عمومی

پریسا سعادت

پزشکان عمومی نمی توانند از عمل لیزردرمانی  در مطب ها استفاده کنند؛

از بطری های پالستیکی 
دوبار استفاده نکنید

بطری های پالستیکی موجود در بازارهای 
جهانی برای استفاده مجدد طراحی نشده اند 
و به اندازه کافی در برابر سایش و پارگی در 
جمع آوری، تمیز کردن، بارگذاری و استفاده 
مجدد در مقیاس تجــاری محکم و مقاوم 
نیستند. از ســوی دیگر بازیافت پالستیک 
و بطری های پالســتیکی نیازمنــد انجام 
مقدماتی اســت که از آن جمله می توان به 
استریل کردن بطری ها که معموال از طریق 
شست وشو با آب بســیار داغ و محلول های 
شیمیایی انجام می شــود، اشاره کرد که در 
پایان باید تمامی باکتری هــای موجود در 
این بطری ها از بین رفته باشــد.بر اســاس 
مطالعات انجام شده توســط پژوهشگران، 
خــوردن یک لیتــر آب بسته بندی شــده 
می تواند ده ها هزار ریز پالســتیک را وارد 
بدن انســان کند. این ذرات به طور متوسط 
۱۰۰ میکــرون بــوده و با عنــوان میکرو 
پالستیک microplastics شهرت دارند. 
این موضوع در حالی اســت که پیش ازاین 
مطالعات دانشــمندان مرکز پژوهش های 
اتمی »بهابا« در کشــور هندوستان نشان 
داده بود که اســتفاده از آب های آشامیدنی 
بسته بندی شده در بطری های پالستیکی، 
برای سالمت انسان مضر هستند زیرا مواد 
شــیمیایی موجود در این آب هــا باالتر از 
حد اســتاندارد است. دانشــمندان توصیه 
می کنند بهتر است استفاده از این بطری های 
پالستیکی برای مصرف آب متوقف شود.این 
مطالعات تاثیر مخرب تغییرات شــیمیایی 
حاصل از مصرف آب موجود در بطری های 
پالســتیکی را در بدن انسان اثبات کرد. در 
تحقیقــات فوق، پژوهشــگران محصوالت 
آب معدنی و بسته بندی شده در بطری های 
پالستیکی ۱8شرکت تولیدکننده مختلف 
را موردبررســی و آزمایــش قــرار داده و 

همچنین پنج نمونــه از آب های داخل این 
بطری ها نیز مــورد آنالیــز و آزمایش قرار 
گرفت. این آزمایش ها نشــان دهنده وجود 
سطح بسیار باالی مواد شیمیایی مضر برای 
سالمت انسان در داخل این بطری ها و آب 
آشــامیدنی آنها بود. برای نمونه براســاس 
نتایج آزمایش های انجام شده، در یک بطری 
یک لیتری از آب های معدنی بسته بندی شده 
در ظروف پالستیکی، بیست وهفت درصد 
برومــات )bromate ( وجود دارد که این 
ماده برای بدن انســان مضر و آسیب رسان 
است.این ماده شــیمیایی به عنوان یکی از 
عوامل مهم و اصلی ابتال بــه بیماری هایی 
مانند ســرطان، عفونت دســتگاه گوارش 
و ریزش مو شــناخته می شــود. متاسفانه 
درحالی که طی دهه گذشــته اســتفاده از 
آب های آشــامیدنی بسته بندی شــده در 
بطری های پالســتیکی در سراســر جهان 
بــا افزایش بســیار زیــادی روبه رو شــده 
است، تحقیقات انجام شــده نشان می دهد 
که درصد بــاالی ماده شــیمیایی برومات 
در همه محصــوالت آب هــای معدنی که 
توسط شرکت های مختلفی تهیه و ساخته 
می شوند، وجود داشــته و ارتباطی با منبع 
آب استفاده شده ندارد بلکه این ماده سمی 
از طریــق تمــاس آب با بدنه پالســتیکی 
بطــری و به ویژه در مجاورت بــا نور آفتاب 
به آب وارد می شــود.الزم به توضیح است 
که در گزارش های رسمی سازمان بهداشت 
جهانی، میزان مجاز برومات موجود در آب 
آشامیدنی تنها ۱۰ درصد عنوان شده و این 
موضوع به صراحت تاکید شــده اســت که 
حداکثر میزان پیش بینی شده و مورد تایید 
این ماده در داخل بطری های یک لیتری آب 
باید چهار میلی گرم باشد که متاسفانه میزان 
ماده فوق الذکر در حال حاضر بسیار بیشتر از 

این میزان است.

کلســیم از مهم ترین مواد معدنی موجود در بدن است که 
به طـور طبیـــعی می توان آن را از انـواع مختـلف غذاها، 
نوشیدنی ها و... دریافت کرد؛ امـا نکته حائزاهمیت  آن است 
که این ماده معدنی به حفظ عروق خونی سالم در بدن، تنظیم 

فشارخون و حتی پیشگیری از مقاومت به انسولین )ابتال به 
دیابت نوع 2( نیز کمک می کند. بزرگساالن باید حدود 1000 
میلی گرم کلسیم در روز مصرف کنند که شما می توانید این 
مقدار را به راحتی در عرض 24 ساعت، از مصرف یک لیوان 
شــیر کم چرب، یک تکه پنیر چدار یا یک فنجان ماســت 
ساده، دریافت کنید.منابع اصلی کلسیم عبارتند از: شیر، 
ماســت، پنیر و... اما لبنیات نباید تنها منبع دریافت مواد 
مغذی باشــد که با آنها چاله های رژیم غذایی روزانه مان را 
پر می کنیم.  به عبارت دیگر با مصرف این مواد نباید خود را 
از خوردن مواد مغذی دیگر منع کنیم؛ زیرا منابع دیگری از 
غذاها و نوشیدنی ها نیز وجود دارد که حاوی مقدار زیادی از 
کلسیم و همچنین غنی از مواد معدنی هستند . سبزیجات، 

غذاهای دریایی، حبوبات و میوه ها از سردســته های اصلی 
حاوی این مواد به شــمار می روند. هر کدام از پیشنهادهای 
زیر می تواند نیاز روزانه ما را به کلسیم تامین کند.حاال ممکن 
است این سوال برای تان پیش آمده باشد که  آیا کسانی که 
بیماری خاصی دارند )مثال دچار مشکل عدم تحمل الکتوز 
هســتند( و نمی توانند شــیر بخورند، بدون نیاز و تکیه بر 
محصوالت لبنی، می توانند از طریق مواد دیگری روزانه به 
مقدار کافی کلسیم مورد نیاز بدن شان را دریافت کنند؟ در 
ادامه پاسخ این سوال را خواهیم گفت و همچنین فهرستی از 
غذاها و نوشیدنی های غنی از کلسیم را همراه با دستورالعمل 
 کمکی برای تهیــه انواع غذاهــای روزانه شــما معرفی

 می کنیم.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت 
بهداشت:

 سبوس اضافی نان
 خطر سرطان زایی دارد

مدیرکل دفتر بهبــود تغذیه جامعه وزارت 
بهداشــت، با تاکید براینکه میزان سبوس 
آرد باید بازنگری شود، گفت: سبوس های 
اضافی به نان برای سالمت مردم مضر بوده 
و خطر سرطان زایی دارد.زهرا عبداللهی، 
درخصوص آرد ســفید مصرفی در نان ها 
گفت: آردهای ســفید مصرفــی در نان ها 
که در اختیــار نانواها قرار مــی گیرد، باید 
بازنگری شــود؛ چرا که ایــن آردها فاقد 
سبوس هستند و نانواها سبوس را به صورت 
فله ای خریداری کرده و به نان می افزایند.
وی با تاکید براینکه اســتاندارد ســبوس 
در آرد باید بازنگری شــود، افزود: هر گونه 
افزودنی به غیر از افزودنــی  های مجاز در 
پخت نان ممنوع و تخلف است و برای تولید 
نان سبوس  دار اســتاندارد در کشور، باید 
ســبوس آن در کارخانه به آرد اضافه شود.
مدیرکل دفتر بهبــود تغذیه جامعه وزارت 
بهداشت با بیان اینکه افزودن سبوس های 
اضافی به نان برای سالمت مردم مضر بوده 
و خطر ســرطان زایی در پی دارد، تصریح 
کرد: بازنگری میزان سبوس آرد نانوایی  ها، 
مصوبه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی 
اســت و بر این اساس مقرر اســت، میزان 
ســبوس  گیری آرد نان لــواش، تافتون و 
سنگک کاهش پیدا کند.عبداللهی با بیان 
اینکه در ســال های اخیر مقدار بیشتری 
از  آردها، سبوس گیری می شود، گفت: با 
سبوس گیری بیشتر، آردها سفیدتر شده  و 
مردم نان کامال سفید مصرف می کنند؛این 
اقدام می  تواند به مشــکالتی مانند اضافه 
وزن، دیابت و بیماری  های قلبی دامن بزند. 
سبوس باید طبق اســتاندارهای مشخص 
شده در نان ها وجود داشته باشد، زیرا یکی 
از دالیل بیماری هایی مثل دیابت، چاقی و 

سرطان ها این است که 
فیبر دریافتی مردم 
کم است و نان سفید 
یکی از همان منابع 

غذایــی بــدون فیبر 
است.وی با بیان اینکه 

در این زمینه با سازمان 
اســتاندارد، پژهشــکده 

غله و ســایر ســازمان های 
ذی ربــط مکاتباتی صورت 
گرفته اســت، خاطرنشــان 

کرد: سبوســی که بــه صورت 
فله ای خریداری شــده و به نان افزوده می 
شود، سالم نیســت و حاوی انواع آلودگی 
هاست، از طرفی، میزان فیتات موجود در 
ســبوس های اضافی، می توانــد در جذب 
ریزمغذی ها مشکل ایجاد کند و عوارضی 
مانند کمبــود آهن و روی در پی داشــته 
باشد. از ســوی دیگر ســبوس فله ای که 
به نان اضافه می شــود، اگــر تخمیرش به 
خوبی انجام نگیرد، ضررش بیشــتر است، 
 چون از جــذب ریزمغذی هــا جلوگیری 
می کند؛همچنین به دلیل آنکه به صورت 
فله ای استفاده می شــود، گاهی آلودگی 
های قارچی و میکروبی دارد که در نان باقی 
می ماند؛ بنابراین راه درست این است که 
در کارخانه به میزان معین ســبوس به آرد 
اضافه شود تا نان باکیفیت و سالم به دست 

مردم برسد.

بدون لبنیات، کلسیم مورد نیاز 
بدن تان را تامین کنید

این گیاه فوق العاده، غنی 
از کلسیم و آنتی اکســیدان است و به 

عنوان پایه ای برای هر ســاالد، یک مکمل 
بی نظیر محسوب می شــود. می توان آن را به 
صورت نوارهای باریک خرد کرده و با قطعاتی 
از زردآلو و آوکادو مخلوط کنید و از خوردن 

این ســاالد خوش طعم و رنگ در فصل 
تابستان لذت ببرید.

 کلم پیچ

ایــن میوه خشــک، یک 
منبع کامل از آنتی اکسیدان، فیـبر و 

کلسیم اســت و به همین دلیل یک درمان 
مناســـب برای انــواع بیماری های گوارشــی 
محسوب می شود. شما می توانید از آن به عنوان 
یک میان وعده سبک اســتفاده کنید یا آن را 

به یک مربای خوشــمزه تبدیل و برای 
صبحانه یا عصرانه میل کنید.

 انجیر خشک

اگر تــا بــه حــال از میان 
آجیل ها هیچ وقت سراغ بادام نمی رفتید و 

مشت تان را با این دانه مفید پر نمی کردید، از این 
لحظه بدانید که بــادام از مغذی ترین دانه های آجیل 

هستند که به غیر از کلسیم، حاوی پتاسیم، ویتامین E و 
آهن نیز هستند. می توانید آن را آسیاب کنید یا به صورت 
خاللی روی ســاالد بریزید یا از آن برای خودتان کره 

بادامی درست کنید. فقط مواظب اندازه مصرف 
روزانه تان باشــید، چون بادام سرشار از 

کالری است.

بادام

درنظر اول رنگ نارنجی و 
بوی خوش آن باعث شادابی می شود. 

این میوه خوشــرنگ و شــادی آور، سرشار 
از ویتامین C و کلسیم است. شــما می توانید از 
خوردن آن در اواســط روز به عنــوان یک وعده 
سبک لذت ببرید یا از عطر و عصاره این نوع از 

مرکبات برای درخشان کردن ظروف تان 
استفاده کنید.

 پرتقال

نکته مهمی کــه در رابطه 
با ماهی سـاردین وجود دارد اینکه این 

ماهی یکی از سالـم ترین انواع ماهی هاست و 
عالوه بر کلسیم فراوان، دارای میزان بسیار زیادی 
از امگا3 و ویتامین D است. پیشـنهاد ما به شما این 
است که این ماهی را به سـاالد یونانی اضافه کرده 

یا آن را به تنهایی و بدون هیچ افزودنی میل 
کنید و از طعم خوشــایند آن لذت 

ببرید.

ماهی ساردین

این گیاه، شامل یک پیاز در 
زیر زمین و برگ های سبزی است که از 

زیر خاک بیرون آمده و از همین بابت معدنی از 
کلسیم، آنتی اکسیدان ها و فوالت ها به شمار می آید. 

خوردن آن در بهبود خلق و خو هم تاثیر بسزایی دارد و 
شما می توانید آن را هم به صورت آب پز و هم به روش 
تنوری طبخ کرده و در کنار بشقاب غذا سرو کنید 

یا آن را با ادویه های معطر، طعم دار کرده و 
به صورت ترش مزه از آن استفاده 

کنید.

 شلغم 
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 رئال روی »بیل«
  قیمت گذاشت

گرت بیل، بازیکن گران قیمــت و گلزن رئال 
مادرید، در دوران حضور 
زین الدیــن زیدان 
نیمکــت  روی 
مربیگــری ایــن 
شــانس  تیــم، 
زیادی بــرای قرار 
گیری در ترکیب ثابت 
کهکشانی ها نداشت؛ اما هر 
بار که به میدان آمد برای این تیم درخشــید 
و بســیار تاثیر گذار نشــان داد. حاال  شایعات 
پیرامون خروج او از باشگاه اســپانیایی بعد از 
بازی رئال با لیورپول قوت بیشــتری گرفته و 
از منچســتریونایتد و بایرن مونیــخ به عنوان 
 جدی تریــن گزینه هــای جذب او نــام برده 
می شود؛ اما به تازگی رســانه های اسپانیایی 
اعالم کرده اند که رئال مادریــد برای فروش 
این هافبک ولزی رقم سرسام آور ۲۲۲ میلیون 
یورو درخواست کرده است. رقمی که با توجه 
به مصدومیت های شــدید و زیاد این بازیکن، 

بسیار گزاف به نظر می رسد.

 واکنش تیته
 به مذاکره با رئال مادرید

زین الدین زیــدان بعد از اینکه توانســت عنوان 
قهرمانی را با رئال مادرید 
در لیــگ قهرمانان 
اروپا به دست آورد 
تصمیم گرفت که از 
هدایت کهکشانی ها 
اســتعفا و به دوران 
خود در این تیم پایان 
دهد.گمانه زنی های زیادی درباره جایگزین زیدان 
وجود دارد. در روزهای اخیر از مذاکره باشگاه رئال 
مادرید با تیته، ســرمربی موفق تیم   ملی فوتبال 
برزیل سخن به میان آمد که این باعث شد تا خود 

او به این موضوع واکنش نشان دهد.
سرمربی سلســائو، گفت :» اگر بحث حضور من 
در رئال مادرید یک نظر باشــد باید به آن احترام 
گذاشت؛ اما اگر کسی بگوید که من با باشگاه رئال 
مذاکره کرده ام بدون شک دروغگو است و به من 
بی احترامی کرده است. باید تاکید کنم که نه من و 
نه مدیر برنامه هایم هیچ مذاکره ای با باشگاه رئال 

مادرید نداشته ایم«.

 گریزمان:  تیم آینده من  
به زودی مشخص می شود

آنتوان گریزمان۲7 ساله، پس از فصل خوبی که 
با اتلتیکو پشت سر گذاشت، به حضور در جمع 
آبــی اناری هــا نزدیک 
اســت. او پیش تــر 
اعالم کرده بود که 
قبل از جام جهانی 
تکلیف آینده اش 
مشــخص خواهد 
شد و حاال بار دیگر بر 

موضوع تاکیــد کرد.گریزمان  ایــن 
گفت:» خیلی خوب است که توجهاتی به من 
جلب شده اســت. یک هفته باقی مانده و فکر 
می کنم در ایــن هفته تکلیف من مشــخص 
خواهــد شــد.«گریزمان که ســال ۲014 به 
اتلتیکومادرید پیوســت، تا سال ۲0۲۲ با این 
تیم قرارداد دارد ولی بارسا قصد دارد بند فسخ 
100 میلیونی او را فعال کند. گفته می شــود 
که دیدیه دشــان به گریزمــان و توماس لمار 
اعالم کرده که برای آرامش ذهنی خودشــان 
و تیم، تا پایان هفته تکلیف تیم بعدی شــان را 

مشخص کنند.

 باشگاه ایتالیایی 
در پی جذب مهاجم ایرانی

نام ســردار آزمون، مهاجم تیم ملی کشورمان 
بارها در رســانه های ایتالیا و روسیه در کنار 
باشــگاه التزیوی ایتالیا 
مطرح شــده است.

جدیدتریــن  در 
ســایت  خبــر، 

 cittaceleste 
ایتالیــا خبر داد که 
با نزدیک شدن فلیپه 
اندرسون به وســتهام انگلیس، 
التزیو به دنبال جایگزینی برای اوست. التزیو 
برای پر کردن جای اندرسون دوباره برای جذب 
ســردار آزمون، مهاجم ایرانــی روبین کازان 
روسیه اقدام کرده اســت. التزیو در تابستان 
گذشــته نیز تالش کرد تا این مهاجم را جذب 
کند ولی باشگاه روسی بابت فروش آزمون ۲0 
میلیون دالر درخواست کرد که خارج از توان 

باشگاه ایتالیایی بود.

ذوب آهن تیمی قدیمی و ریشه دار است

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

بعد از آنکه پرسپولیس با مهدی شریفی، مهاجم فصل گذشته سپاهان 
به توافق رسید حاال خبر رسیده که یک سپاهانی دیگر هم مورد نظر 
برانکو و قرمزها قرار دارد. این بازیکن البته مثل شــریفی سرشناس 
نیست؛ اما انگار بازی اش مورد پسند پروفسور قرار گرفته. به نوشته 
برنا، قرمزها در حال مذاکره با عارف غالمی، مدافع جوان ســپاهان و 
تیم ملی امید هستند و احتمال دارد وی به زودی پرسپولیسی شود. 

مدافع سپاهان به پرسپولیس می رود

مسعود ابراهیم زاده بعد از عقد قرارداد با باشــگاه ذوب آهن درباره 05
پیوســتن به این تیم عنوان کرد: این بهترین انتخابی بود که انجام 
دادم و خوشــحالم که پیراهن تیمی مثل ذوب آهن را بر تن خواهم 
کرد. ذوب آهن یک باشگاه حرفه ای است که ساختاری قوی دارد و 
امیدوارم که در این تیم به اهدافم برسم. من چند پیشنهاد دیگر هم 
داشتم و خوشحالم که در نهایت به یک تیم قدیمی و ریشه دار آمدم.

ذوب آهن تیمی قدیمی و ریشه دار است
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 ماجرای گزارشگرها؛ 
این »صدا و سیما«ی خسیس

رسانه ملی زیر فشــار افکار عمومی و به واسطه 
کاهش قیمت های باکس های خبری و تصویری 
جام جهانی توانســت برای گروهــی کمتر از ده 
نفره هزینه بپردازد تا برای شــان آی دی کارت 
پوشش تصویری مسابقات را بگیرد. آنها کمتر از 
دو هفته قبل این پروسه را آغاز کردند و حاال در 
حالی که گروه برنامه ساز ۲01۸ به لندن رسیده 
و با اســتقبال گرم دوســتداران فوتبال از همان 
هواپیما و بعــد در تمرین تیم ملــی قرار گرفته 
است؛ هنوز آی دی کارتی برای شان صادر نشده 
و پروســه کارهای اداری ادامه دارد. برای مثال 
محمدرضا احمدی یکی از گزارشگران سیما که 
حاال مشخص شده در ابتدا قرار بوده او گزارشگر 
ایران در جام جهانی باشد، اخیرا سفری یک روزه 
به مسکو داشته و مدارکی برای تغییر گروه خبری 
را تحویل مسئوالن بخش رســانه های تصویری 
فیفا داده تا در برنامه جدید عادل فردوسی پور، 

مجری مکمل باشد.

روایت روز

 زندان یا قلعه دست نیافتنی
 تیم ملی؟

کارلوس کی روش و فیفا دســت به دســت هم 
داده اند تا تیم ملی شــرایطی ویژه را در روسیه 
ســپری کند. تمرینات تیم ملی به کلی بســته 
اســت؛ یعنــی تقریبا همــه چیز پلمب شــده 
 و درهــای تمریــن را بســته انــد. تقریبا همه 
خروجی های کمپ بســته شــده و همه چیز را 
پلمب می کنند. این قدر حســاس هســتند که 
پلمب ها را در زمان رفت و بازگشت تیم تطبیق 
می دهند. تهدیدهای امنیتی ســبب شــده تا 
حساسیت ها باال باشد.مثال بازیکنان هر روز و در 
تمام ۲4 ساعت شاهد ماموران پلیسی هستند که 
 همه جا را بسته اند و کشیک می دهند. این فقط
 پلیس ها نیســتند که فضا را امنیتی کرده اند. 
کی روش در همان تیم ملی هم الیه های امنیتی 
گذاشته است و کســی حق ندارد وارد محدوده 
بازیکنان شود. فضای کاری کادرفنی کامال بسته 
است و همراهان تیم می گویند او حتی این سخت 
 گیری هایش را بیــش از دوره جام جهانی برزیل

 کرده است.

در حاشیه

پیشخوان

 طارمی به مراکش می رسد

آکادمی سپاهان در خدمت سرخابی ها
باشگاه سپاهان هر ساله هزینه قابل توجهی برای اداره تیم های پایه خود انجام می دهد و در چند سال اخیر نیز 
بازیکنان زیادی از تیم های پایه سپاهان به فوتبال کشور معرفی شده اند؛ اما مدیران سپاهان به بدترین شکل 
ممکن از گنجینه  ارزشمند خود استفاده برده اند، به طوری که بازیکنان جوان سپاهان پس از اینکه به مرز 
پختگی رسیدند در حالی که سهمیه زیر ۲۳ سال هستند، قراردادشان تمام می شود و آن زمان بر سر تمدید 
قرارداد برای باشگاه ناز می کنند که دلیل آن هم  پیشنهادهای سایر تیم های لیگ برتری است.فصل آینده 
احتماال در حالی آغاز می شود که دو تیم سرخابی پایتخت در کنار چند تیم دیگر لیگ از محصوالت آکادمی 
سپاهان در لیست خود بهره می برند، اســتقالل که مانند فصل گذشته از آرمین سهرابیان سود می برد و در 
سوی دیگر مهدی شریفی نیز امید خط حمله  سرخ ها خواهد بود. در این میان عارف غالمی نیز که با سپاهان 

به دلیل پیشنهاد مالی باالتر استقالل و پرسپولیس به توافق نرسیده است به یکی از این دو تیم می پیوندد.

سپاهان و ذوب آهن؛ پاتوق اصلی مخالفان کی روش
سپاهان و ذوب آهن در حالی هدایت خودشان را به دست امیر قلعه نویی و امید نمازی سپرده اند که هر دو نفر 
از مخالفان اصلی و سرسخت کی روش بوده و هستند و بارها با او وارد جنگ رسانه ای شده اند. از یک طرف امید 
نمازی، سرمربی امروز ذوب آهن بعد از چند سال کار به عنوان دستیار کی روش به خاطر مشکالتی که با او پیدا 
کرد، حاضر به ادامه همکاری نشد و طرفین در چند مصاحبه تند و تیز از خجالت یکدیگر درآمدند.داستان امیر 
قلعه نویی و کی روش هم هرچند به وخامت رابطه نمازی و کارلوس نیست ولی با این حال قلعه نویی هم در ماه 
های اخیر برای چند مرحله با کی روش دچار اختالف فکری شد و حتی کار به دخالت مدیران فدراسیون نشین 
هم کشید و آنطور که سابقه هر دو نفر هم نشان می دهد بعید به نظر می رسد که در صورت ماندن کی روش در 
ایران، اتفاق جدیدی در رابطه این دو نفر بیفتد و در حقیقت فوتبال اصفهان، پاتوق مخالفان اصلی کی روش 

خواهد بود.

 شــوخی ژوله با مهدی 
دردســر ساز شــد، طارمی: 

زیاده گویی اضافه نکن!

جان توشاک هم به چالش 
پیرمرد گرایی باشــگاه های 
پرطرفدار پیوســت، از نسل 

سیاه و سفید

جان توشــاک سرمربی 
تراکتور سازی شد

 پایان شایعه قهر حدادی 
با بازگشت به تیم ملی

تیم ملی بســکتبال ایران که راهی اردوی چین شده بود و ۲ 
بازی تدارکاتی را با تیم این کشــور برگزار کرد، چند روزی 
است که به تهران بازگشــته و تمرینات خود را هم پیگیری 
می کند.در این ســفر بازیکنانی مثل حامد حدادی، ارسالن 
کاظمی و سعید داورپناه به دالیل مختلف حضور نداشتند؛ 
اما بعد از بازگشــت تیم ملی و در شــرایطی که تمرینات از 
روز شــنبه اســتارت خورده، همه بازیکنان در اردو حضور 
دارند. بازگشــت حامد حدادی با وجود شــایعات قهر او نیز 
 نکته جالبی اســت و سفرش به صربســتان هم قطعی شده 

است.

صعود ایران بعد از شکست 
برابر برزیل!

روز دوم از هفته سوم لیگ ملت های والیبال ۲01۸ روز شنبه 
در کشورهای مختلف پیگیری شد.بلندقامتان ایرانی با وجود 
نمایش خوب مقابل برزیل با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خوردند؛ 
اما همین کــه یک امتیاز این بازی را گرفتند، باعث شــد به 
رده دهم صعود کنند. تاکنون ۳ برد و ۵ شکست در کارنامه 
شاگردان کوالکوویچ ثبت شده اســت؛ همچنین لهستان با 
استفاده از غفلت برزیل و از دســت دادن یک امتیاز از سوی 
این تیم، به صدر جدول بازگشت.کره جنوبی تنها تیم بدون 
 برد در پایان روز دوم از هفته ســوم این رقابت ها به شــمار 

می رود. 

 استقبال اصفهانی ها 
از مسابقات جام موالی عرشیان

مسئول ورزش همگانی و شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شــهرداری اصفهان گفت: برگزاری جشنواره فرهنگی 
ورزشی موالی عرشــیان و بانوی قدسیان و پرداختن به ورزش 
در شب های ماه رمضان باعث کاهش برخوردها و بزهکاری های 
اجتماعی، استحکام خانواده ها و پویایی شهر می شود.مهرداد 
سلطانی ادامه داد: تا بیست و چهارمین روز از ماه مبارک رمضان 
بیش از ۳ هزار ورزشکار دختر و پسر در رشته های تکواندو، ووشو، 
کاراته، جودو، تیراندازی با تفنگ، تنیس روی میز، وزنه برداری 
و کشتی با هم به رقابت پرداختند و پس از معرفی برترین های 

رشته های مختلف مدال و حکم قهرمانی اهدا شده است.

جام جهانی ۲01۸ روسیه از چند روز دیگر 
در کشور روسیه آغاز می شود و برای اولین بار 
کنفدراســیون فوتبال آسیا پنج تیم در جام 
جهانی دارد.شیخ ســلمان بن ابراهیم قرار 
است در مراسم افتتاحیه جام جهانی حاضر 
باشد و دیدار عربستان و روسیه را از نزدیک 
تماشا کند . این برای اولین بار است که یک 
تیم آسیایی در دیدار افتتاحیه جام جهانی 
حاضر اســت.رییس کنفدراســیون فوتبال 
آســیا، گفت : من امیدوارم تمام نمایندگان 
قاره آســیا چه تیم های فوتبال و چه داوران 
در جام جهانی عملکرد خوب و قابل قبولی 
داشته باشــند. مطمئن هســتم این رقابت 
به افزایش اعتبار و جایگاه قاره آســیا کمک 
خواهــد کرد.شــیخ ســلمان همچنین به 
تالش های روسیه برای میزبان هر چه بهتر 
جام جهانی اشاره کرد و از تالش های مقامات 
مسئول این کشور برای میزبانی این رویداد 

تشکر کرد.

جام جهانی

امید شیخ سلمان  به درخشش 
آسیایی ها در جام جهانی

تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی در چند روز آینده پنجمین حضور خود 
در رقابت های جام جهانی را تجربه می کند که چهار مربی توانسته اند 
سکاندار نیمکت این تیم در این رقابت ها باشند.  اولین حضور ایران در جام 
جهانی با مربی ایرانی رقم خورد و اولین برد نیز با یک مربی ایرانی به دست 
آمد. برانکو ایوانکوویچ و کارلوس کی روش، مربیان خارجی فوتبال ایران 
در جام جهانی هستند که کی روش طی دو دوره متوالی این مسئولیت 

را برعهده داشته است.
حشمت مهاجرانی

حشمت مهاجرانی، اولین مربی ایرانی بود که نه تنها هدایت تیم ملی ایران 
در مسابقات جام جهانی را بر عهده داشت بلکه اولین مربی ایرانی بود که 
توانست به کمک نسل طالیی ستاره های ایران همچون ناصر حجازی، 
علی پروین، حسن روشن و ایرج دانایی فر  مجوز حضور در رقابت های 
جام جهانی را به دست آورد؛ اتفاقی   که دیگر تکرار نشد تا مهاجرانی این 

افتخار مهم را تا اینجای مسابقات جام جهانی از آن خود کند.
 مهاجرانی که از سال ۵۵ تا ۵7 سکاندار نیمکت تیم ملی بود و در مدت 
۲۸ بازی حضورش روی نیمکت تیم ملی به 1۵ پیروزی، هفت مساوی و 
6 شکست دست یافته بود اگرچه توانست با تیم ملی ایران تا یک چهارم 
نهایی المپیک 197۸ پیش برود ولی در رقابت های جام جهانی 197۸ 
آرژانتین با قبول دو شکست مقابل تیم های هلند و پرو و تساوی مقابل 

تیم اسکاتلند به کار خود پایان داد.
 جالل طالبی

جالل طالبی در حالــی روی نیمکت تیم ملی ایران در مســابقات جام 
جهانی  199۸  نشست که در فاصله کمتر از یک ماه مانده به این مسابقات 
به دنبال شکست پرگل تیم ملی ایران در دیدار برابر  باشگاه آ اس رم ایتالیا 
در یک دیدار دوستانه جایگزین تومیسالو ایویچ، سرمربی وقت تیم ملی 

شد تا فرصت چندانی برای بودن  

در کنار  بازیکنان ایرانی و پیگیری تمرینات تیم ملی  نداشته باشد ولی 
با این وجود نخستین و تنها برد تاریخ فوتبال ایران در جام های جهانی 
با هدایت طالبی به دســت آمد و بهترین کارنامه کاری بین مربیان تیم 
ملی ایران در مسابقات جام جهانی به نام او زده شد تا نتایج ویرای برزیلی 
که ایران را بعد از ۲0 ســال به جام جهانی رسانده بود و همچنین نتایج 
تالش های ایویچ که تمرینات آماده سازی تیم ایران برای حضور در این 

رقابت ها را برعهده داشت، در واقع به ثمر برسد.  
شــاگردان طالبی در دو بازی دیگر تیم ملی در این دوره از رقابت ها به 
شکست یک بر صفر مقابل تیم یوگسالوی و دو برصفر مقابل تیم  آلمان 
رضایت دادند.جالل طالبی تا سال 1۳79 سرمربیگری تیم ملی ایران را 
برعهده داشت و پس از شکست در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های 

۲000 آسیا از سمت خود استعفا داد.
برانکو ایوانکوویچ

ســومین مربی تیم ملی فوتبال ایران در رقابت های جام جهانی این بار 
یک مربی خارجی بود که به همراه این تیم به جام جهانی رسید. برانکو 
ایوانکوویچ در حالی سرمربی تیم ملی ایران در رقابت های جام جهانی 
۲006 آلمان بود که در مسابقات انتخابی ۲00۲ جام جهانی به عنوان 
دستیار بالژویچ با تیم ملی همکاری می کرد ولی دوسال بعد به سمت 
سرمربیگری ایران رســید و با این تیم صعود بی درد سر برای حضور در 
رقابت های جام جهانی را تجربه کرد ولی سرمربی کنونی تیم پرسپولیس 
با وجود اینکه با تیم ملی فوتبال ایران بــه مقام قهرمانی در رقابت های 
غرب آسیا و مقام سومی در بازی های جام ملت های ۲004 آسیا  دست 
یافته بود و از این نظر موفق ترین مربی خارجی در تاریخ فوتبال ایران به 
شمار می رفت به دنبال نتایج ضعیف تیم ملی در بازی های جام جهانی 

۲00 آلمان از کار کنار گذاشته شد.
 کارلوس کی روش

کارلوس کی روش نه تنها دومین مربی خارجی تیم ملی فوتبال 
ایران  است که به همراه این 

تیم به جام جهانی فوتبال راه یافته است، بلکه اولین مربی است که این 
امکان را پیدا می کند که با حضور در رقابت هــای جام جهانی ۲01۸ 
روسیه دوبار پپاپی روی نیمکت تیم ملی ایران در این مسابقات بنشیند.

کی روش  در سال ۲011 به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران انتخاب 
شد و هدایت این تیم در مسابقات انتخابی جام جهانی ۲014 را برعهده 
داشت و پس از عبور از دوران ســخت با پیروزی مقابل تیم کره جنوبی 
راهی برزیل شد که  شــاگردانش در این مسابقات با کسب یک تساوی 
مقابل تیم آنگوال و شکســت مقابل تیم آرژانتین و بوسنی هرزگوین به 

کارخود پایان دادند.
کی روش همچنین هدایت تیم ایران در رقابت های انتخابی جام جهانی 
۲01۸ را نیز بر عهده داشت که البته تیم ملی این بار برخالف دوره گذشته 
پیش از پایان این رقابت ها توانست مجوز حضور در جام جهانی را به دست 
آورد و به عنوان تیم دوم مسافر روســیه شد. کی روش در کمتر از چهار  
روز دیگر برای دومین بار پیاپی روی نیمکت ایران می نشیند و با توجه به 
همگروه بودن تیمش با تیم های مطرحی مانند پرتغال، اسپانیا و مراکش 

کار سختی را در پیش دارد.

سمیه مصور

اولیـن ها   برای 

مهاجرانی و طالبی

  بررسی عملکرد مربیانی  که تیم ملی 

فوتبال را در جام جهانی همراهی کردند؛
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مدیران باید تکریم ارباب رجوع را در اولویت 
کاری خود قرار دهند

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

شورا

شهرداری

رییس شورای اسالمی شهر:
محاسبات تفکیک اراضی 

اصفهان دقیق سازی می شود
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان درخصوص 
طرح پیشــنهادی هشــت نفر از اعضا شورای 
اسالمی شهر اصفهان پیرامون  ایجاد وحدت رویه 
و دقیق سازی محاسبات تفکیک اراضی در شهر 
اصفهان، اظهار کرد: براســاس ماده ۱۰۱ قانون 
شهرداری ها برای تفکیک اراضی باالی یک هزار 
متر، مقرراتی وضع کردند که مطابق دستورالعمل 
وزارت کشور برای تفکیک زمین های باالی هزار 
متر ۴۳ درصد از آن باید به شــهرداری واگذار 
شود. »فتح ا... معین« با بیان اینکه شهرداری ها 
و ســازمان های نظارتی برداشت های متفاوتی 
در خصوص مالکیت معابر داخلی دارند، افزود: 
شــهرداری ها معابر داخلی را جزو سهم مالک 
می دانند ولی دستگاه نظارتی این معابر را جزو 

سهم شهرداری می داند.
رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان 
اینکه موارد اختالف دیگــری نیز در خصوص 
قانون تفکیک اراضی در اصفهــان وجود دارد، 
تصریح کرد: از این رو بــه منظور ایجاد وحدت 
رویه در تفکیک اراضی و یکســان کردن قانون 
اعضای شورای شهر پیشــنهادی را ارایه کردند 
که بر اساس آن همه اختالفات در این خصوص 

برطرف شود.

عضو شورای شهر اصفهان خبر داد:
تخصیص بودجه برای کاهش 

و رفع آسیب های اجتماعی
عضو شورای شــهر اصفهان در حاشیه سلسله 
نشست های چهل چراغ با عنوان »میانبرهای 
زندگی؛ از تولد تا هفتاد سالگی« در مورد موضوع 
این نشست که تربیت فرهنگی بود، اظهار داشت: 
اینکه مردم دور یکدیگر جمع شوند و مباحث و 
چالش های فرهنگی و خرده فرهنگ ها را مورد 
بحث قرار دهند، می تواند بســیار راه گشا باشد 
و این هم اندیشــی ها چاره ای برای مهربان تر و 

متحدتر شدن مردم است.
»امیراحمد زندآور« با بیــان اینکه بیش از ۷۰ 
تعریف از کلمه فرهنگ وجود دارد، افزود: وقتی 
فرهنگ را بشناسیم و آن را به صورت عملیاتی 
در زندگی اجتماعی خود به کار ببندیم، بسیاری 
از مشکالت رفع می شود و رفاه، آرامش و امنیت 

بیشتری داریم.
زندآور دربــاره رویکرد شــهرداری اصفهان در 
مورد مسائل اجتماعی و تحکیم خانواده تصریح 
کرد: یکی از موضوعات مهمی که در برنامه ریزی 
شــهری مورد توجه قرار گرفت، ایــن بود که 
کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر اصفهان 
در کنار ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری در جهت کاهش و رفع آسیب های 
اجتماعی قدم بــردارد و مباحــث اجتماعی و 
فرهنگی را هم در ردیف های بودجه ای و هم در 

برنامه ریزی های شهری مدنظر قرار دهد.
وی با تاکید بر اختصــاص بودجه به برنامه های 
فرهنگی و اجتماعی در ســال های آینده ادامه 
داد: ایــن موضوع هــم مورد توجــه مدیریت 
شهری و هم برنامه ریزی شهری که در شورای 
 اســالمی شــهر اصفهان انجام می گیرد، قرار 

خواهد گرفت.

در راستای سفر توام با آرامش وامنیت 
شهروندان؛

رانندگان اتوبوسرانی اصفهان 
آموزش می بینند

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و 
حومه اظهارکرد: در حال حاضر حدود ۳۰ درصد 
ناوگان توسط بخش خصوصی و ۷۰ درصد توسط 
بخش دولتی اداره می شود که راهبران اتوبوسرانی 
وظیفه دارند شــهروندان را راحت، آرام و توام با 
امنیت جابه جا کنند. »قدرت افتخاری« تصریح 
کرد: برای انجام آموزش هــای الزم به رانندگان 
برنامه های مدون دوره ای در نظر گرفته شــده تا 
رانندگان و بخش هایــی همچون کنترل خطوط 
تحت این آموزش هــا قرار گیرنــد؛ البته درصد 
هســتیم این دوره ها را از نظر کمی و کیفی ارتقا 
دهیم. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 
و حومه با بیان اینکه بیش از ۱۵۰۰ راهبر با ۱۴۰۰ 
دستگاه اتوبوس در بخش های خصوصی و دولتی 
اتوبوسرانی اصفهان مشــغول خدمت رسانی به 
مردم هستند، گفت: تک تک راهبران اتوبوسرانی 
پرونده پرسنلی دارند و سیر فعالیت آنها از بدو ورود 
تا بازنشســتگی ثبت و ضبط می شود.  وی افزود: 
هدف ما داشــتن رانندگانی با روحیه سالم، شاد، 
سرحال و کمترین مشکالت روحی و روانی است 
و در هنگام بروز مشکل نگاه ما برخورد ریشه ای با 
مسایل است، چراکه نمی خواهیم با یک جریمه 

و تنبیه به موضوع بپردازیم.

استاندار اصفهان :
استانداری هیچ مشکلی برای 

حمایت از هنرمندان ندارد
استاندار اصفهان  در حاشــیه ضیافت افطاری با 
هنرمندان در گفت وگو ی اختصاصــی  با  گروه 
باشگاه خبرنگاران جوان،  گفت: اصفهان شهر هنر 
و هنرمندان اســت و در واقع این شهر با هنرمند 
زنده است؛ باید ساماندهی الزم صورت پذیرد. هر 
چند در زمان استانداری قبل اتفاقات خوبی صورت 
گرفت، اما آنچه باید برای این قشر فرهیخته اتفاق 

می افتاد انجام نشده است.
»محسن مهر علیزاده« بیان کرد: ما در این ضیافت  
به آنها اعالم کردیم که هیچ مشکلی برای تامین 
بودجه و ســرمایه گذاری در این بخش نداریم و 
بایستی فضاهای تئاتر ، سینما، آموزشی ، باغ موزه 

هنر توسعه پیدا کند.
گفتنی اســت در این ضیافت، برخی هنرمندان 
از جمله هنرمندان رشــته های تئاتر و ســینما 
مشــکالتی را مانند کمبود سالن نمایش در شهر 
اصفهان مطرح کردند و استاندار نیز قول مساعد 

داد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار:
جایگاه های کوچک گاز در 

اصفهان احداث می شود
 معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان 
اظهارکرد: یکی از دغدغه های همیشــگی شهر 
اصفهان کمبــود تعداد جایگاه های ســوخت به 
شــهروندان به نســبت جمعیت و تعداد خودرو 
بوده اســت. »علیرضا صلواتی« افزود: در گذشته 
شهروندان باید مســافتی حدود ۱۰ کیلومتر را 
بــرای رســیدن بــه جایگاه های ســوخت طی 
می کردند تا ســوختگیری انجام دهند، از این رو 
از سال ۹۴ جانمایی استقرار جایگاه های کوچک 

سوخت رسان در نقاط مختلف شهر انجام شد.
معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان 
ادامه داد: جانمایی با هماهنگی شرکت پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی انجام و از بین ۲۰۰ نقطه 
شناسایی شده ۵۰ نقطه انتخاب شد تا جایگاه های 
کوچک احداث شود. از ۵۰ جایگاه تصویب شده 
تاکنون ۱۷ جایگاه احداث شده و تاثیر آن در شهر 

مشهود است.
معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان 
گفــت: در کنار اجــرای فاز بعــدی جایگاه های 
ســوخت رســان بنزین، جایگاه هــای کوچک 
گاز CNG بــا مشــارکت شــرکت گاز و پخش 
فرآورده های نفتی در شــهر راه اندازی می شود تا 

صف های طوالنی جایگاه های گاز را از بین ببریم.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در لشکر 14 
امام حسین )ع(:

انسجام ملی باید در مقابله با 
استکبار وجود داشته باشد

مسئول نمایندگی ولی فقیه در لشــکر ۱۴ امام 
حسین )ع( درباره مقابله با استکبار بیان داشت: 
باید حساسیت در برابر دشمن وجود داشته باشد و 
روحیه استکبارستیزی حفظ شود. در این راه باید 
برنامه ها و تحرکات دشمن را به خوبی رصد کنیم.

حجت االســالم »ابوالفضل پیراسته« تاکید کرد: 
مقام معظم رهبری در همین راســتا برنامه های 
دشــمن را به عنوان یک دیده بان به خوبی رصد 
کرده اند تــا از نفوذ تحرکات دشــمن جلوگیری 
شود. مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در لشکر 
۱۴ امام حسین )ع( در پایان ابراز داشت: اتحاد و 
انســجام ملی نیز باید در تقابل با استکبار وجود 
داشته باشد؛ زمانی که پای تجاوز علیه جمهوری 
اسالمی وجود داشته، این روحیه در مردم ایران به 
خوبی دیده شده است. تحقیر جبهه استکبار یکی 
دیگر از ویژگی های فرهنگ استکبارستیزی است 
که این ویژگی در سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

به چشم می خورد.

مدیرکل حج و زیارت استان خبر داد:
 سهم ۱۰درصدی 

حجاج اصفهانی در حج امسال
مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهــان گفت: 
۱۰درصد از حجاج کشور اصفهانی هستند که به 

سرزمین وحی اعزام می شوند. 
»غالمعلی زاهــدی« افزود: امســال پنج هزار و 
۷8۵نفر از این اســتان به ســرزمین وحی اعزام 
می شوند که۲۵۰نفر هم در قالب عوامل اجرایی 
این حجاج را همراهی می کنند. وی درباره تعداد 
کاروان ها و شرایط حجاج افزود: امسال ۴۱ کاروان 
از استان اصفهان به سرزمین وحی اعزام می شوند 
که ۱۲کاروان مدینه قبل و بقیه مدینه بعد هستند 

و ثبت نام انجام و معاینات انجام شده است.

روز گذشته، دو نطق مهم از دو نماینده استان 
اصفهان مورد توجه رســانه ها قرار گرفت. 
یکی سخنان »موســوی الرگانی« نماینده 
مردم فالورجان بود که هشــدار داد بحران 
»آب« در استان اصفهان بسیار وخیم است 
و گفت، برخی کشاورزان استان براثر بی آبی 
به نان شب محتاج شده اند و هشدار داد که 
اگر فکری نشود، طی چندماه آینده قریب به 
پنج میلیون نفر از آب آشامیدنی در اصفهان 

محروم خواهند شد. 
حاال هشدارها، توصیه ها و مصاحبه ها کم کم رنگ 
و بوی دیگری به خود می گیرد. مســئوالنی که تا 
چندماه قبل ترجیح می دادند با ســکوت یا حتی 
نگفتن واقعیت، به تعبیر خود آرامش را در اســتان 
حفظ کنند و مــردم را نگران نکننــد، گویا به این 
نتیجه رسیده اند که با سکوت یا سرپوش گذاشتن 
بر واقعیت )هر اندازه تلخ(، چیزی درست نمی شود. 
همین شــده که می بینیم مســئوالن اســتانی از 
اســتاندار و نمایندگان گرفته تا مسئوالن شرکت 
آبفا، آشــکارا و به طورمداوم در مصاحبه های خود 
اعــالم می کنند، وضعیــت آب در اصفهان بحرانی 
است و اگر چاره ای اندیشیده نشود، روزهای خوبی 

در پیش نخواهیم داشت.
»جیره بندی آب« فعال به تعبیر روابط عمومی آبفا، 
خط قرمز این شرکت است؛ شواهد و نشانه ها اما چیز 
دیگری می گوید. برخی می گویند قطع شدن های 
منطقه ای آب درواقع در راســتای همان سیاست 
جیره بندی است؛ اما مســئوالن ترجیح می دهند 
از عنوان جیره بندی اســتفاده نکننــد تا عواقب 
 رســانه ای شــدن این موضــوع گریبان شــان را 

نگیرد. 
موسوی الرگانی نیز می گوید: »صدای فریاد بسیاری 
از مردم بابت بی آبی دراســتان اصفهان بلند شده 
اســت؛زیرا کمبود منابع آبی در اســتان اصفهان 
محــدود به چند ســاعت قطعی آب نیســت بلکه 
موضوع قطعی آب به چند روز در یک هفته می رسد 

و این امر به شدت مردم را 
در تنگنا قرارداده است.«

حــاال حتــی ارشــاد از 
ن  ســتا ی ا نه ها سا ر
می خواهــد کــه خطــر 
بی آبی و لزوم صرفه جویی 
و هشــدارها در این باره 
را با شدت بیشــتری در 

رسانه هایشان منعکس کنند و دیگر کسی نمی گوید 
از آب ننویسید! 

همین یعنــی موضوع جدی اســت؛ خیلی جدی! 
کویری که تا پشــت درهای اصفهان آمده بود، در 
را باز کرده و داخل شــده اســت. اصفهان سرسبز 

آب ندارد. 

روز گذشته »ســیدمحمدجواد ابطحی« نماینده 
مردم خمینی شــهر نیز نطقی خبرســاز داشــت. 
در روزی کــه مجلــس درگیــر بررســی الیحه 
جنجالی FATF بــود که ابطحی هــم از مخالفان 

تصویــب ایــن طــرح 
به شــمارمی آمد، نماینده 
مردم خمینی شــهر، باز 
هم بــه ســراغ ماجرای 
تجاوز بــه دخترک افغان 
در خمینی شهر رفت و از 
اطالع رســانی در این باره 
انتقاد کــرد. ابطحی که 
به تازگی در نامه ای به رییس ســازمان بهزیســتی 
خواستار برکناری فوری رییس اورژانس کشور)به 
خاطر اطالع رسانی موضوع تجاوز به بهاره پنج ساله( 
شده بود، این بار در نطقی اعتراض آمیز در جلسه روز 
گذشته بهارســتان گفت: درخصوص خمینی شهر 
کسانی که دم از شفافیت می  زنند، در مسائل اخالقی 
و امنیتی از محرمانه بودن همه مسائل  دم می زدند. 
چگونه یک مسئول به خودش جرات می دهد بدون 

اثبات یک جرم، اطالع رسانی کند؟ 
آیــا می خواهد فرهنــگ فحشــا را رواج دهد؟ آیا 
می خواهد درگیری امنیتی و طایفه ای ایجاد کند؟ 

آیا می خواهد نام امام، اســالم و آمــوزه های اهل 
بیت را زیرســوال ببرد؟ این طومــار مردم قهرمان 
 خمینی شــهر اســت که به رییس جلســه تقدیم 

می کنم. 
ابطحی گفت: نباید با آبروی یک شهر، بازی کنید.

مسائل سیاسی خود را با آبرو و امنیت یک شهر گره 
نزنید. باید مجرمان شناســایی و به اشد مجازات، 
محکوم شــوند؛ اما آقایانی که دم از محرمانه بودن 

می زنند، چرا به یک باره دم از شفافیت زدند؟ 
آیا در مسائل اخالقی می شود به این صورت برخورد 
کرد؟ حتی دادگاه می تواند در این مسائل به صورت 

غیرعلنی برگزار شود.
این عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس، 
در ادامه گریزی به مشکل بی آبی استان زد و گفت: 
شهری که دارای ۲۳۰۰ شهید است نباید با این گونه 
مســائل درگیر باشد. مســئوالن به فکر آب استان 
اصفهان باشند؛ زیرا زمین های استان به اندازه یک 
متر نشست پیدا کرده اســت، لذا باید سریعا فکری 

برای حل بحران آب استان اصفهان صورت گیرد.

»آب« و »آبرو«
  سخنان هشدارآمیز نمایندگان استان اصفهان خبرساز شد؛   

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان خبر داد:
دستگیری سارق مسموم کننده با ساندیس در اصفهان

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: سارقی که با ترفند خوراندن ساندیس مسموم، قصد بیهوش کردن 
افراد و سرقت از آنان را داشت، در عملیات ماموران انتظامی شهرستان اصفهان دستگیر شد.

سرهنگ »حسن یاردوستی« با اعالم این خبر اظهار کرد: شهروندی ضمن مراجعه به گشت پلیس اصفهان 
حین برقراری نظم و امنیت، از وجود یک سارق خبر داد. یاردوستی، از سرعت عمل و دستگیری فرد سارق 
توسط گشت انتظامی اطالع داد و گفت: این سارق ۲8 ساله به بزه انتسابی خود اعتراف کرد که پس از تشکیل 
پرونده تحویل مراجع قضائی شد. وی ادامه داد: ســارق با پیشنهاد ساندیس مسموم قصد بی هوش کردن 
شاکی را داشت که این فرد متوجه می شود و بالفاصله به پلیس مراجعه می کند. وی در پایان ضمن هشدار 

به شهروندان خاطرنشان کرد: به هیچ وجه از افراد ناشناس و غریبه، خوراکی های مشکوک دریافت نکنید .

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان خبر داد:
کشف بیش از ۷ کیلوگرم طالی قاچاق از مسافر هوایی

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان اعالم کرد: هفت هزار و ۲۲6 گرم و ۲۹ سوت طالی قاچاق به ارزش 
۲ میلیارد و 8۵۵ میلیون و 8۳۲ هزار و ۳۵۳ ریال از فردی که از یک استان دیگر با هواپیما وارد فرودگاه شهید 

بهشتی اصفهان شده بود، کشف شد.
»غالمرضا صالحی« افزود: شعبه پنجم ویژه رســیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی استان 
اصفهان، تخلف متهم را به دلیل عدم ارائه اســناد مثبت گمرکی که حاکی از ورود قانونی کاال به کشور باشد 
محرز تشخیص داده و متهم را در مرحله بدوی، عالوه بر محکومیت به ضبط طالی قاچاق کشف شده به نفع 
دولت به پرداخت مبلغ دو میلیارد و 8۵۵ میلیون و 8۳۲ هزار و ۳۵۳ ریال به اتهام مباشــرت و حمل طالی 

قاچاق در حق صندوق دولت نیز محکوم کرد.

اعظم محمدی

تکریــم و معارفه مدیران حــوزه های مختلف 
شهرداری اصفهان به منظور ایجاد یک فضای 

جدید، نشاط و افزایش کار آمدی است.
شــهردار اصفهان در مراســم تکریم و معارفه 
خدمتگزاران مــردم در شــهرداری اصفهان  
گفت: ما باید به دنبال منابعی ماندگار باشیم و 
تصمیماتی را اتخاذ کنیم که حال و آینده جامعه 
و مردم را تضمین می کند تا بتوانیم در مســیر 
توسعه و پیشــرفت، کیفیت و رفاه اجتماعی را 

فراهم کنیم.
»قــدرت ا... نوروزی« ادامــه داد: باید به دنبال 
درآمدی مطلوب و سالم باشیم که فقط به منابع 
مالی و سرمایه مالی اختصاص داده نشود؛ بلکه 
امروزه منابع متنوع هستند؛ مثل سرمایه انسانی 
و  فرهنگی که مایه انســانی در قالب مهارت ها، 
استعدادها و سرمایه فرهنگی می تواند باورهای 
یک جامعه را تقویت و انسجام را در بین مردم 
ایجاد کند که درنهایت باعث رشــد همدلی و 

همراهی مردم می شود.
 وی درباره شهر اصفهان که به عنوان یک شهر 
خالق شناخته شده است، سخن گفت و افزود: 
اصفهان یکی از ۱۰8 شــهر خالق جهان است 
که باید رفاه و بهره مندی در آن ایجاد شــود و 
خدمات رســانی به گونه ای باشــد که کرامت 
انسانی شهروندان حفظ شود. پس برای تحقق 
این مهم و رفع مشــکالت، جابه جایی مدیران، 

ضروری اســت. اگر ما امروز با بحــران کم آبی 
روبه رو هستیم، باید این محدودیت را فرصتی 
تلقی کنیم برای استفاده مطلوب از خالقیت ها 
که مبتنی بر محدودیت هاســت. برای مثال با 
آموزش در کشت صحیح فضای سبز و آبیاری 
صحیح می توانیم تهدید کم آبــی را به فرصت 
تبدیل کنیم و شاهد رشــد و تعالی شهروندان 

باشیم. 
نوروزی بحث خالقیــت را در بخش دیگری از 
سخنان خود مطرح کرد و گفت:  بخش زیادی 
از شهر ما فرسوده اســت و این فرسودگی باید 
فرصتی ایجاد کند که شهر را بازسازی و بهسازی 
کنیم؛ یعنی در شهری که به شهر خالق معروف 
است، این فرسودگی را بازسازی و به رستوران و 

هتل برای بازدیدکنندگان تبدیل سازیم. 
به گفته وی، برای تسریع در کار و خدمات رسانی 
بهتر، اقدام بــه تغییر و جابه جایــی در بخش 

مدیریت کردیم تا بتوانیم از توان و کارآمدی افراد 
متخصص در بخش های نیازمند استفاده کنیم. 
 ناگفتــه نماند مدیریت مردمــی باید با تکریم 
ارباب رجوع همراه باشد؛ در غیر این صورت عذر 

مدیران را می خواهیم.
 رییس شورای شــهر اصفهان نیز پیرو سخنان 
شهردار گفت: ما از روند کاری مدیران  رضایت 
داریم و هدف از ایــن جابه جایی، ایجاد تغییر و 
تحول است؛ زیرا انسان ها به ذاته، به دنبال تغییر 
هستند؛ تغییری که به همراه نو شدن است که 
می توانیم در پست و منصب هم شاهد آن باشیم. 
با این تفاسیر از مدیران معارفه شده انتظار رشد 
و پیشرفت به همراه تکریم ارباب رجوع را داریم. 
در خاتمه این مراســم، مدیران سابق  سازمان 
تاکسیرانی، قطار شهری، میادین و ساماندهی 
مشــاغل آزاد و مناطق ۱۳، ۴و 6 شــهردار ی 

اصفهان تکریم و مدیران جدید معارفه شدند.

در مراسم تکریم و معارفه خدمتگزاران مردم در شهرداری اصفهان:

مدیران باید تکریم ارباب رجوع را در اولویت کاری خود قرار دهند

شهری که دارای 2300 شهید 
است نباید با این گونه مسائل 

درگیر باشد. مسئوالن به فکر 
آب استان اصفهان باشند

اهتمام مدیریت شهری به ساماندهی مشاغل؛
 رسته های مزاحم از سطح شهر

 برچیده می شود
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های 
کشاورزی شــهرداری اصفهان گفت: توسعه عمرانی باید با نگاه 
ساماندهی مشاغل شــهری، برنامه ریزی شود که خوشبختانه 
نگاه مدیریت جدید شهری، شهردار اصفهان و مدیران مناطق 
در اجرای فعالیت ها، ساماندهی مشاغل است. »محمد مجیری« 
اظهار کرد: در حال حاضر به ازای هــر ۲6 نفر یک واحد صنفی 
پروانه دار در شــهر اصفهان دایر شــده که این آمار با احتساب 
واحدهای بدون پروانه ساخت به ازای هر ۲۰ نفر یک واحد صنفی 
است. وی افزود: متاســفانه واحدهای صنفی اصفهان در محل 
واقعی خود استقرار ندارند و تعداد واحدهای صنفی خرد در سطح 
شهر اصفهان زیاد است. مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل 
شهری و فرآورده های کشاورزی شــهرداری اصفهان ادامه داد: 
هفت هزار و ۳8۳ واحد صنفی پروانه دار و ۴۰ هزار واحد صنفی 

بدون پروانه در شهر اصفهان فعالیت می کنند. 
وی گفت: توسعه عمرانی باید با نگاه ساماندهی مشاغل شهری، 
برنامه ریزی شود که خوشبختانه نگاه مدیریت جدید شهری، 
شهردار اصفهان و مدیران مناطق در اجرای فعالیت ها، ساماندهی 
مشاغل است. وی تاکید کرد: اصالح حمل و نقل و ترافیک با نگاه 
ساماندهی مشاغل شــهری می تواند محقق شود؛ اگر خیابانی 
تعریض شــود و خط بدنه خیابان را به صــورت تجاری در نظر 
بگیریم، باید برای رسته های واحدهای تجاری نیز تعریف داشته 

باشیم.
مجیری افزود: ۱۴ رسته صنفی آالینده و مزاحم داریم که باید 
برای آنها فکری اساسی شود. در ساماندهی مشاغل، کار سخت تر 
از بازارهای سازمان است؛ به همین دلیل شاید غفلت هایی انجام 
شود؛ بنابراین باید رسته های شغلی مزاحم شناسایی و ساماندهی 

و تعامل با اتاق اصناف و اتحادیه ها برقرار شود.

زینب ذاکر
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
   هر زنی که شوهرش را با زبان بیازارد، خداوند 

از او هیچ کار نیكی را نمی پذيرد تا آنكه او را 
راضی کند.
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی   

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3       تلفن: 8-36284167-031 فكس: 36284166

رتبه: 4 ضريب کیفی روزنامه:  33               چاپخانه: آينده             آدرس:  ابتدای جاده حبیب آباد- روبه روی شهرک امام حسین )ع(

دوشنبه 21 خرداد 1397 | 26 رمضان 1439    شماره 2436 | 12 صفحه  قیمت: 1000 تومان  

No.2436 | June 11. 2018 |12 Pages Society.Cultural  Newspaper @zayanderoudonline 30
11

جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

جدول شماره  2436

افقی:
1- اســطوره فوتبــال ايــران - دروازه بان 

شاهين بوشهر در فصل 91/90
2- بازيکن استقالل در فصل 91/90

3- قسمتي از پا- حالتي از خرما- همه
4- پنکه - نابينا - يازده - کهنه نيست

5- نام يک غذا - شــماره ايگواين در رئال- 
مذکر - ميان

6- ...مي رود ز دســتم صاحبدالن خدا را - 
ذرت - او مذکر - هديه

7- غل بر عکس - صداي ساعت
8- نامي پسرانه - اتصال در به چهار چوب

9- يــک ويــروس - خواهر پــدر - نامي 
دخترانه

10- راه - ويتامين جدول- درشت نيست
11- از محصوالت لبني-در خواب مي بيند 

- فرياد
12- اگر انگليســي - حرف ســي و دوم - 

حرف دوازدهم - رها - مکرر حرف اول
13- منقار - نام يک بيابان - آتش

14- مادر محصــوالت لبني - هم يک مزه 

است هم نامي دخترانه - مادر عرب
15 - بازي ساز خالق اســپانيايي - قوي - 

هشت ساعت در رو ز حد اقل آن است
عمودی:

1- شــاعر - نام يک ســريال که سياوش 
خيرابي در آن بازي مي کرد

2- لقب حافظ - نام همسر شرک )شخصيت 
کارتوني(

3- کشوري در جنوب عربستان - حيواني 
کشــنده و خطر ناک - يک حيــوان با مزه 

دريايي

4- با آن شوت مي کنند -کار هکر- جسم
5- گاهي اوقات بعد از باران پديد مي آيد-
قاتل شرق ايران که توسط سربازان گمنام 

امام زمان )عج( دستگير شد
6- مغازه ها دارند - محــل کعبه - اختراع 

بزرگ بشر
7-  پهلوان - نالهي برعکس - شهري مقدس 

در نزديکي تهران
 8- ماده اي چاق کننده کــه صدا را صاف 

مي کند- فضول
9- مهاجم منچستر

10- پرواز عرب - دام - بيل بي سر - چهره
11- باز کردن روزه - نامي پسرانه - ماشيني 

از محصوالت سايپا
12- البي بي دم - يک نوع زغال ســنگ - 

نامي دخترانه - توان
 13- در قديم مــي پرســتيدند - با چاي

 مي خورند-خدا
14- فاش - تلفظ الف مد دار

 15 - جنــگ انگليســي - کارگــر -
 مخالف گرما
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خدايا از تو قبولى طاعات مىخواهيم 
 يکى از مهم ترين ويژگىهاى ماه مبارک رمضــان که آن را از 
ســــاير ماه هاى سال متمايز مىســازد، بيدارشدن در هنگام 
سحرگاه است؛ درست قبل از اذان صبح که بهترين فرصت براى 
خلوت عاشقانه با خداى متعال محسوب مى شود. اين بهانه زيبا 
فرصتى است براى اينکه تا پيش از اذان صبح، نماز شب بخوانيم و 
در دل شب با خداى متعال راز و نياز کنيم. البته اين راز و نياز يک 
تفاوت عمده هم دارد، اينکه در نماز شب از 40 مومن ياد و براى 
آنان طلب آمرزش مىکنيم که قطعا آثار و برکات ارزشمندى 
براى ما خواهد داشت. يکى از برکات نماز شب، انس با خداوند 
و دورى از گناه است. کســانى که در دل شب بيدار مىشوند تا 
خداوند را ياد کنند، درست زمانى که همه در خواب هستند، نزد 
پروردگار متعال جايگاه ارزشمند و شايسته اى دارند. اما چرا به 
مسئله نماز شب اشاره کردم؟ در دعاى امروز از خدا مىخواهيم، 
عبادت ها و روزه دارىهايمان را به لطف و کرم خويش بپذيرد که 
يکى از توفيقات  پروردگار براى ما در اين ماه، همانا بيدار شدن 
در دل شب و خواندن نماز اســت که  انسان را به سمت تعالى و 
رســتگارى اوج مىدهد. در دعاى امروز از خدا تقاضا مى کنيم 
همانگونه که ما را در سپرى کردن عبادات اين ماه يارى فرموده، 
توفيق دهد تا به سمت ساير اعمال نيکوى عبادى همچون اداى 
نماز شب حرکت کنيم و در روزهاى پس از ماه رمضان نيز در دل 
شب براى ياد کردن خداوند بيدار شويم. در دعاى امروز از خدا 
مىخواهيم، گناهان ما را ببخشــد و اگر خداى ناکرده با گذشت 
26 روز از ماه رمضان وشب هاى قدر گناهى ميان ما و خدا باقى 
مانده است، از آن نيز چشم پوشى کند. دعاى امروز فراز زيباى 
ديگرى نيز دارد و آن تقاضاى عيب پوشــى از جانب خداســت؛ 
چنانکه مىدانيم، خداى متعال ستارالعيوب است و عيب هاى 
بندگان خويش را در هر شرايطى مىپوشاند تا آبروى شان حفظ 
شود. چه خوب است ما هم در عيب پوشــى بر يکديگر پيشى 
بگيريم و عيوب ساير بندگان خدا را دستاويز تمسخر قرار ندهيم 

تا آبروى مومنان به حراج نرود. 

حجت االسالم والمسلمين دكتر ناصر رفيعی

شرح دعای بيست وششمين روز ماه مبارك رمضان 

97/03/21 تاریخ   
اذان صبح       04:16:03  
05:55:04 طلوع آفتاب  
13:02:57 اذان ظهر    
20:10:57 غروب آفتاب  
20:31:02 اذان مغرب    
نيمه شب شرعی   00:13:30

معرفی کتاب

کتاب »صفاى باطن در پرتو رمضان« نوشــته »سيدمحمد شفيعى« به 
همت پژوهشکده فرهنگ و معارف وابسته به نهاد نمايندگى مقام معظم 

رهبرى منتشر شده است.
در مقدمه اين کتاب آمده است: هر ساله از پى ماه رجب، ماه حضرت على 
)عليه السالم( و شــعبان، ماه پيامبر اکرم )صلى ا... عليه وآله( ماه مبارک 
رمضان فرا مى رسد که شريف ترين و عظيم ترين ماه ها و فرصت بزرگ 

ميهمانى الهى است. 
در ماه رجب و شــعبان که همانند درآمد و پيش نياز اين ماه باعظمت و 
عزيز است، مومن و سالک، تمرين حضور و تشــرف يافتن به ميهمانى 
پروردگار را مىکند و براى آن ميقات نور آماده مىشود تا بهار قرآن و ماه 
نزول آن را درک کند؛ سپس از يک ماه روزه دارى و ميهمانى خداوند که از 
پايه هاى اصلى اين مهمانى روحى و معنوى، گرسنگى و تشنگى کشيدِن 
خودخواسته است، سالک که گامى بس بلند به سوى خودسازى و کسب 

تقوا برداشته، به همراه همه مسلمانان عيد مىگيرد.

»ماه رمضان«  همراه با گردشگران  خارجی نصف جهان

مراسم معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضویصفای باطن در پرتو رمضان
هرساله با فرارسيدن دهه آخر ماه مبارک رمضان مراسم معنوى اعتکاف در حرم مطهر رضوى با حضور اقشار مختلف مردم برگزار مى شود.

رضايت قلبى با زبان روزه
ماه مبارک رمضان  موجب مى شــد هر يک از رزمندگان به نوعى 
خود را بيش از پيــش براى ميهمانى خداوند آمــاده کنند؛ براى 
همين چند روز پيش از فرارســيدن ماه رمضان در ســنگرهاى 
انفرادى يا جمعى حــال و هواى ماه رمضان حاکم مى شــد. اين 
تغيير شــرايط فقط به داخل خطوط مقدم محدود نمى شد بلکه 

در مقرهاى تيپ يا لشکرها نيز برنامه هاى خاصى برگزار مى شد.
هر چند رزمنــدگان در دوران دفاع مقــدس در حکم مجاهد به 
حســاب مى آمدند و مى توانســتند روزه نگيرند؛ زيرا اگر بيش از 
10 روز مى توانســتند در موقعيتى بمانند نيت مى کردند و روزه 

مى گرفتند. 
از همين رو تعداد بســيارى از همين رزمندگان با دهان روزه دار 
به شهادت رسيدند.اگرچه تحمل شــرايط روزه دارى به داليلى 
همچون گرمى هوا يا تحرک زياد رزمندگان در منطقه بسيار دشوار 
بود، اما تحمل اين سختى از آنجا که در راه خدا و براى خودسازى 
صورت مى گرفت شــيرين بود و همه رزمندگان روزه دار رضايت 
قلبى داشتند. اين رضايت قلبى باعث مى شد هر شرايط سختى را 
تحمل کنند. به عنوان مثال گاهى با يک جيره غذايى مختصر چند 

روز در درگيرى با دشمن به سر مى بردند.

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.

يک گروه 20يــا 22 نفره از فرانســه آمده بودند و 
راهنماي شان قبال به آنان گفته بود که اگر پرسشى در 

باره ايران و اسالم دارند، در 
اصفهان يک روحاني است 
 که به اين پرسش ها، پاسخ 
مي دهد.آنها پس از سالم 
 و خوشــامدگويي، روي

 صندلي هايي که براي اين 
نوع گفت وگوهاي گروهي 
آماده شده بود، نشستند. 
راهنماي شان پس از گفتن 

يک مقدمه کوتاه درباره بنده و مدرسه، به آنها گفت: 
اگر سوالي درباره اسالم و ايران دارند بپرسند و نگران 
چيزي نباشــند. يکي از آنان پرســيد چرا در اسالم 
ارزش زن کمتر از مرد است و بايد هميشه زن مطيع 

مرد باشد؟
در جواب به او گفتم: البته اينکه مي گوييد در اسالم 
ارزش زن از مرد کمتر است، اصال درست نيست. طبق 
آيات قرآن کريم که کتاب آسماني ماست و ما با يد به 
آن اســتناد کنيم،  خداوند تا آنجا که من مي دانم در 

چهار ســوره مي فرمايد: ما انسان را از نفس  يا روح 
واحد خلق کرديم.  اين بدان  معناست که در انسانيت 
و شــرافت، هيچ فرقي بين 
اين دو نيســت. خداوند در 
جايــي ديگر مــي فرمايد: 
برتري انسان ها بستگي به 
عمل دارد؛ هــر که با تقواتر 
باشد به من نزديک تر است. 
دوباره پرسيد:  اگر هر دو در 
يک رتبه هستند چرا مردان 
مانند زنان نبايــد حجاب 
داشته باشند و چرا شما مردان، زنان را مجبور مي کنيد 

روسري بر سر بيندازند؟
پاسخ دادم: البته موضوع اين گونه که  شما مى گوييد 
نيســت. اگر زنان مســلمان حجاب دارند، به خاطر 
مردان نيســت بلکه اين اسالم اســت که قوانين را 
به ما مي دهد. فقط اســالم دربــاره حجاب صحبت 
نکرده اســت، بلکه قبال در جوامع مسيحي بين زنان 
 حجاب بــوده و هميــن االن هم در بيــن يهوديان 

فرقه هايي هستند که زنان حجاب دارند.

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 
در انسانيت و شرافت هيچ فرقى بين زن و مرد نيست

 آيت ا... مظاهرى در جلســه درس اخالق خود در ماه مبارک رمضان اظهار داشتند: از انسان 
خواسته  شده اســت که صداقت، صفا و صميميت داشته باشــد و از هرگونه دروغى بپرهيزد، 
به خصوص در خانه. همه بايد مواظب باشند؛ به ويژه به همسر و اعضاى خانواده شان دروغ نگويند.  
برترين زنان زنى است که با صداقت باشد و بهترين شوهرها نيز کسى است که راستگو  و با صفا 
باشد. بدترين زن ها و شوهرها، افراد متقلب، حقه باز و دروغگو هستند. دروغگويى در خانه موجب 
مى شود کم کم بچه ها دروغگو تربيت شوند که گناهش هم براى خودشان است که دروغ گفته اند 
و هم براى پدر و مادر که آنان را در محيطى آغشته به دروغ تربيت کرده اند. سومين عامل تکميل 
ايمان، حياست. در روايتى آمده است: »و استحيا من کل قبيح عند ا... و عند الناس«؛ يعنى از 
ارتکاب عملى که قبح شرعى دارد و نزد خداوند و مردم قبيح است، حيا کنيد. حيا، فضيلت خوبى 
است، اما متاسفانه از جامعه ما رخت بربسته اســت. اگر حيا را تجسم کنند، يک زن مى شود. 
حال آيا زنان در کوچه و خيابان حيا دارند؟ آيا  اين فساد اخالقى که در جامعه وجوددارد، نشانه 
حياست؟ آيا اين بى حجابى ها با حيا ســازگارى دارد؟ آيا در اداره ها حيا حاکم است؟ بعضى از 

ادارى ها با کمال شهامت به مردم توهين مى کنند و کار آنان را انجام نمى دهند.

حيا در جامعه از بين رفته استدر محضر بزرگان
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