
W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 

سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
یکشنبه 3 تیر  1397 | 10 شوال 1439

شماره 2446 | 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان
Society.Cultural  
Newspaper 

No.2446.June 24. 2018
12 Pages

حجت های مسلمانی ما

 آیت ا... مکارم در دیدار با مدیران»رسانه ملی« 
خواستار از سرگیری ساخت سریال های مذهبی شد

خیلی خاص نبود!
11

حاشیه ای از نشست استاندار؛

صفحه 4

مرضیه محب رسول

به نظر می رسـد امسـال شـهرداری برنامه هـای متنوعی برای شـاد کردن 
اوقـات فراغت داشـته باشـد؛ برنامـه هایـی کـه از آن تحت عنوان »سـوت 
شـادی« در شـهر نام برده شـده اسـت. در حالی که اوقـات فراغـت یکی از 
دغدغه هـای اصلـی خانـواده ها در ایـن روزهاسـت، هر سـاله وعـده هایی 
از سـوی مسـئوالن شـهری در زمینه برگزاری بهتـر و موثر تـر برنامه های 
تفریحی و سـرگرمی به منظور غنی سـازی اوقـات فراغت مطرح می شـود؛ 
اگر چه نقـش برنامه ریـزی و تالش بـرای سـاماندهی اوقات فراغت بسـیار 
خـوب و مطلـوب اسـت؛ امـا چنـد سـوال در ایـن زمینـه مطرح می شـود 
سـواالتی کـه هـر کـدام حاصـل بخشـی از دغدغـه هـای مـردم در زمینه 
برنامه هـای تفریحـی و فرهنگی برگزار شـده در سـطح شـهر اسـت. اینکه 
آیـا قرار اسـت ایـن برنامـه ها بـه صـورت پولـی به مـردم ارائـه شـود یا هر 
 شـخص با هر پایـگاه اجتماعـی و اقتصـادی بـه عنـوان شـهروند اصفهانی
 مـی توانـد رایـگان در ایـن برنامـه هـا شـرکت کنـد؟ اینکـه تقریبـا اغلب 
تفریحـات شـهری پولی باشـد یـک عـادت رایـج در اصفهان شـده اسـت؛ 
نمایشـگاه ها، تئاتـر و برنامه های سـرگرمی و اغلـب برنامه های مناسـبتی 
حتی همیـن پخش بـازی هـای جـام جهانی در کـوه صفـه هم بـا دریافت 
هزینـه از سـوی متقاضیـان تنظیم شـده اسـت.  سـوال دوم اینکه آیـا این 
برنامه هـا دارای رده سـنی مشـخصی اسـت و اصوال در ایـن زمینـه برنامه 
ریزی و اعـالم قبلی وجـود خواهـد داشـت؟ برنامه های شـاد برگزار شـده 
در هفتـه اصفهـان مانند جنـگ هـای خیابانـی در چهاربـاغ نشـان داد که 
برنامه هـای تدارک دیده در سـازمان فرهنگـی و تفریحی اصـوال اختالطی 
از سـرگرمی های کودکانه و نوسـتالژی های میانسـاالن اسـت. برنامه ها و 
عروسـک هایی که بیشـتر از هر چیز کـودکان را ذوق زده می کـرد؛ اما آنها 
در هیاهـوی شـادی پـدر و مادرهایشـان و سـایر بـزرگ ترها عمـال چیزی 
از مراسـم نمـی فهمیدنـد، حتـی برنامـه هـای اجـرا شـده در مـاه مبارک 
رمضـان نیز بدون اعـالم برنامه ای مشـخص و بـا حضور خانـواده ها صورت 
 گرفت در حالـی که عمال هیـچ جذابیتی برای کـودکان و نوجوانـان در آنها

 پیـش بینـی نشـده بـود و سـوال سـوم اینکـه آیـا اصـوال شـهرداری برای 
خـارج نشـدن برنامه هـای تفریحـی از عـرف جامعـه و ایجـاد نارضایتی در 
میـان علمای شـهر تمهیداتی خواهد اندیشـید و آیـا به منظور غنی سـازی 
ایـن برنامه ها هم اندیشـی و تبـادل نظری با حـوزه و متفکـران دینی انجام 
گرفته اسـت؟ با توجه به اعتراضـات اخیر روحانیـون و مذهبی هـا در مورد 
برنامـه هـای تفریحـی بـر گـزار شـده از سـوی شـهرداری از جملـه پخش 
بازی هـا در کـوه صفه کـه با برخـی از بـی اخالقـی هـا و هنجار شـکنی ها 
همراه بـود توجه ویـژه به این مسـئله مـی تواند بـروز چنین ناهنجـاری ها 
را کاهـش دهـد. مسـئله دیگر این اسـت کـه ایـن برنامـه هـای تفریحی تا 
چه حد حاصـل نـوآوری برنامه ریـزان شـهری اسـت. آنچـه در برنامه های 
تفریحـی اخیـر  شـهرداری اصفهـان دیـده شـد چیـزی در حـد یـک کپی 
برداری ناشـیانه از برنامه های فرهنگی سـایر شـهرها مانند تهران و شـیراز 
بود؛موضوعـی که چنـدان زیبنده شـهر فرهنگـی اصفهان نیسـت هر چند 
کـه نبایـد از این مسـئله غافل شـد که سـرگرمی و برنامـه ریزی بـرای یک 
تفریح سـالم در شـهر که بتواند نظـر همه اقشـار جامعه را جلـب کند اصوال 
کار بسـیار سـخت و دشـواری اسـت؛ اما این مسـئله نبایـد منجر بـه ایجاد 
نوعـی گرتـه بـرداری ناشـیانه و بسـته بـودن فضـای فرهنگی شـهر شـود. 
سـوال آخـر اینکـه اصـوال در برنامه ریـزی و تدویـن برنامـه هـای تفریحی 
شـهرداری تا چـه حد بـه چالش هـای امـروز جامعه بـه خصـوص در حوزه 
هایـی مانند کتـاب خوانی ، تحـرک و... پرداخته می شـود و خوب اسـت در 
خالل ایـن برنامه های نشـاط انگیـز شـهرداری، جشـنواره هایی همـراه با 
تخفیـف در نظـر گرفته شـود تـا فرصتی باشـد بـرای آشـنایی کـودکان و 
نوجوانـان بـا موزه هـا و فضاهـای فرهنگـی و تاریخی  شـهری؛ چـرا که این 
روزها در البه الی دغدغـه های معیشـتی ، خانواده ها فرصـت و توانی برای 
شناسـاندن ایـن گنجینه های غنی شـهر بـه کـودکان و نوجوانـان ندارند و 
این شـرایط می توانـد فرصتـی طالیـی برای بـاز کـردن دریچه هـای یک 
دنیای نویـن به فرزندانی باشـد که سـاعت ها اسـیر دنیای مجازی هسـتند 

و عمال شـناخت چندانـی از دنیـای اطراف شـان ندارند. 

برنامه های شهرداری برای ایجاد نشاط در شهر

 چقدر مطابق با عرف ،  شرع و نیاز رده های سنی مختلف است؟

تابستان داغ !

نامه چهار نماینده اصفهان 
درباره وضعیت قرمز آب 
اصفهان به رییس جمهور
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آغاز طرح تشدید نظارت بر 
واحد های اقامتی در اصفهان
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 اصفهان جایگاه دوم »تراپ« 
 در کشور را دارد 

انجمن های اسالمی مانند گذشته آزادی عمل ندارند
دبیر انجمن اسالمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

8

۵۰ هزار اصله درخت در اصفهان خشک شد
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:
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صنعتی که در دنیا مورد توجه قرار گرفته است؛

 پتانسیل ویژه اصفهان
 در گردشگری مذهبی

تبادالت فرهنگی با گردشــگران خارجی در زمینه آداب و رسوم، 
همچنین عقاید دینی ایرانیان و استفاده از ظرفیت های گردشگری 
مذهبی از جمله مسائلی اســت که در بحث صنعت گردشگری کشور مورد 
غفلت واقع شده است. از این رو »مدرسه ناصریه«  به عنوان نخستین پایگاه 

تخصصی و متمرکز در زمینه گردشگری...

مدیر منطقه 14 شهرداری اصفهان خبر داد :

اجرای سومین میدان شهری اصفهان در منطقه 14

اعظم محمدی

 مدیرمنطقـه 14 شـهرداری اصفهـان از اجـرای قسـمتی از رینگ چهـارم واقـع در منطقـه 14و بهـره بـرداری از این طـرح در کمتـر از 24 مـاه دیگر خبر 
داد.علـی شمسـی ضمن اعـالم ایـن خبـر بـه »زاینـده رود« گفـت: منطقـه 14 یکـی از مناطـق کـم برخـوردار در حاشـیه اصفهـان اسـت که توانسـتیم 
قسـمتی از رینـگ چهـارم در ایـن منطقـه را طراحـی وبرنامـه ریـزی کنیـم وبـا اعتبـارات الزم  شـهرداری اصفهـان  بـه اجـرا درآوریـم کـه در کمتـر از 
24مـاه آینده بـا هـدف حفـظ امنیـت جانـی و زیسـت محیطـی مـردم بـه بهـره بـرداری خواهـد رسـید.وی در معرفـی بیشـتر منطقـه 14 عنـوان کرد: 
ایـن منطقـه واقـع در شـمال شـرقی اصفهـان، از سـمت غـرب بـه خیابـان آل یاسـین و آل بویـه ، از جنـوب بـه خیابـان چمـران و شـهید اردسـتانی، 
ازشـمال بـه مـرز جغرافیایـی شهرسـتان برخـوار و از شـرق بـه آخریـن نقطـه مـرزی حریـم شـهری اصفهـان معـروف بـه کانـال نوربخـش منتهـی می 
شـود. جمعیت  سـاکن درایـن منطقـه  کـه دارای 12 محلـه می باشـد بالـغ بـر 180 هزار نفر اسـت کـه تعـداد 30 هـزار نفـر آن اتبـاع خارجی، سـوری، 
افغانـی، عراقـی و لبنانـی است.شمسـی بـا بیان اینکـه منطقـه 14 یکـی از محـروم تریـن مناطـق از نظرعمرانی اسـت، خاطرنشـان کـرد: مدت دو سـالی 
اسـت که شـرایط ایجاد سـومین میـدان شـهری در ایـن منطقـه را آمـاده کـرده ایم تـا  بتوانیـم کمبـود سـرانه هـای منطقـه اعـم از بهداشـتی، درمانی، 
رفاهی،هتـل، آموزشـی، تجـاری و فرهنگـی را مرتفـع کنیـم. وی ادامـه داد: وسـعت سـومین میـدان شـهری اصفهـان بالغ بـر 19 هکتار اسـت کـه چهار 
هکتـار آن در حـوزه زیارتـی و مابقـی در حـوزه میـدان شـهری واقع شـده، درضمـن با احـداث ایـن میـدان در جـوار حـرم حضـرت زینب)س(،پنجمین 
پایـگاه مذهبـی در کشـور ایجـاد مـی شـود کـه  باعـث افزایـش جـذب توریسـت مذهبـی خواهـد شـد. شمسـی از اقـدام چشـمگیر امسـال شـهرداری 
 ایـن منطقـه سـخن گفـت و افـزود: امسـال بـا احـداث حداقـل سـه ورزشـگاه در منطقـه ، کمبـود سـرانه ورزشـی مـردم  را تـا حـدودی رفـع خواهیـم 

کرد.

همه اقشار جامعه باید دغدغه مصرف بهینه آب را داشته باشند

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت:مدیریت مصرف آب، فرا صنفی است و همه اقشار مردم باید دغدغه مصرف بهینه آب را داشته 
باشند.هاشم امینی درمراسم انعقاد تفاهم نامه مشترک شرکت آبفای استان اصفهان وسازمان مردم نهاد کشتی نجات گفت:هم اکنون پرداختن به 

مسئله تامین،توزیع و حفاظت از آب ،موضوعی فراصنفی است و همه اقشار جامعه باید مدیریت مصرف را سر لوحه کار خود قرار دهند.
وی با بیان اینکه سازمان مردم نهاد کشتی نجات، درصدد تغییر سبک زندگی مردم در مواجهه با مصرف آب است اعالم کرد: اعضای سازمان مردم 
نهاد کشتی نجات که عمدتا افراد متخصص و فعال در زمینه  روان شناسی ،جامعه شناسی و آسیب شناسی هستند با هدف تغییر سبک زندگی مردم 

با ارائه راه های مصرف بهینه آب درصدد نهادینه کردن  رفتار درست جهت  مصرف آب هستند.
وی افزود: بر اساس اعالم کارشناسان امر، این روزها اگر راه های درســت مصرف کردن آب ازسوی افراد غیر مسئول عنوان شود، مردم بیشتر توجه 
می کنند؛ چرا که در چند سال اخیر مسئوالن به مراتب و به شیوه های گوناگون مردم را دعوت به مصرف صحیح آب کردند که بی تاثیر نبوده؛ اما برای 

اینکه مردم خسته نشوند بهتر است NGO  ها هم  در کنار مسئوالن مانع  از بد مصرفی آب شوند.
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان، مسئله آب را مقوله ملی برشمرد و خاطر نشان کرد: باید همه نگاه ها به مسائل پیرامون آب ملی و بین 
المللی باشد و از نگاه منطقه ای به آب پرهیز کنیم. به طوری که سعی کنیم با ارائه راه های نوین، از همین منابع محدود آب برای آینده گان ذخیره کنیم.

امینــی به نقــش ســازمان هــای مــردم نهــاد در پرهیز مــردم از بــد مصرفــی آب اشــاره و تصریــح کرد:ســازمان هــای مردم نهــاد از 
 آنجایی کــه از دل مردم برخواســته اند مــی توانند به عنوان بــازوی توانمنــد صنعت آب و فاضــالب در ارائه  مبانی ســازگاری بــا کم آبی به

 مردم باشند.
وی به بدمصرفی انرژی در کشور اشاره کرد و بیان داشت: بررسی های صورت گرفته بیانگر بدمصرفی انرژی توسط مردم می باشد که در این راستا 
مصرف آب از این قاعده مستثنی نیست.این در حالی است که با تغییر اقلیم و کاهش بارندگی ها در اقصی نقاط کشور، مدیریت مصرف آب ضروری 

است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به  گسترش شبکه اجتماعی و نقش آنها در زندگی روزمره مردم تصریح کرد: در حال حاضر 
با گسترش شبکه های اجتماعی اقشار بسیاری از مردم تحت تاثیر این کانال های ارتباطی هســتند که در این زمینه NGO  ها می توانند با نقطه 
 نظرات کارشناســانه و با آسیب شناسی هایی که در دســتور کار قرار می دهند از این بستر اســتفاده کنند و راهنمای مردم در مصرف صحیح آب

 باشند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

همه اقشار جامعه باید دغدغه مصرف 
بهینه آب را داشته باشند 1
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سارا بهرامی

محمدجواد فتحی، نماینده اصالح طلب مردم 
تهران اعالم کرد که در نامه ای خطاب به هیئت 
رییسه مجلس از نمایندگی مردم استعفا داده 
است. او گفت: »دو هفته پیش متن استعفایی 
خدمت مجلس دادم. اگر استعفا اعالم وصول 
شود، در آن فرصت حرفم را می زنم.« فتحی 
درباره دلیل این اســتعفا گفت: »حدود دو، 
سه هفته پیش در کمیســیون تصویب شد 
آیین دادرســی کیفری برای سه، چهار سال 
آزمایشــی تصویب شــود؛ اما متاسفانه با 
پیام هایی که از این طــرف، آن طرف آمد، 
این دو قانون در کمیسیون به صورت دائمی 

تصویب شد.« 
فتحی، در اعتراض به این موضوع استعفا داده است. 
چندی پیش هــم نمایندگان اســتان اصفهان در 
اعتراض به بی توجهی رییس جمهور و وزیر نیرو به 
وضعیت زاینده رود و خشکسالی در استان، عنوان 
کردند که اگر به داد اصفهان نرسید، دسته جمعی 
استعفا خواهیم داد. مشکل بی آبی اصفهان که حل 
نشد، ولی نمایندگان استان حتی نمایشی هم شده، 

استعفا ندادند! 

استعفای نمایندگان مجلس ششم چشمگیرترین 
اســتعفای نمایندگان پارلمان در ایران بوده است. 
در زمان مبارزات انقالب، برای پر کردن سمت های 
اجرایی، ســاز و کار حزبی پیش بینی نشده بود. در 
چنین شرایطی، مجلس برای رؤسای دولت ها مثل 
کنکور شــده بود)!( در مجلس اول کــه همزمان با 
ترور های مســئوالن اول انقالب بــود، ۱۷ نماینده 
استعفا دادند که وارد دستگاه اجرایی شوند. جالب 

اینکه وقتی وارد مجلس می شــدی هــم گویا وارد 
دانشــگاه شــده ای. غیبت بیش از حد، مساوی با 
مستعفی شناخته شــدن بود و در همین راستا هم 
چهار نفر از نمایندگان یعنی گلزاده غفوری، محمد 
کرمی، احمد سالمتیان و احمد غضنفرپور به دلیل 
غیبت بیش از یکصد ســاعت در جلســات مجلس، 
مستعفی شناخته شدند. در مجلس دوم فقط چهار 
نماینده اســتعفا دادند که فقط دلیل استعفای اکبر 
پرهیزگار )نماینده تبریز( به دلیل پذیرش پســت 
اســتانداری آذربایجان شــرقی ثبت شده است. در 

مجلس ســوم هم هفت نفر از نمایندگان اســتعفا 
دادند که ۶ نفر مورد از این اســتعفا ها برای پذیرش 
سمت دیگر بود. عبدالمجید شــرع پسند، نماینده 
کرج در 25 سالگی به نمایندگی مجلس رسید و لقب 
جوان ترین نماینده را گرفــت. در انتخابات مجلس 
سوم افرادی همچون حسن روحانی علیه انتخاب او 
سخنرانی کردند، ولی با این وجود او به عنوان نفر اول 
به نمایندگی انتخاب شد و او در سال ۶۸ از نمایندگی 
استعفا داد. مجلس چهارم و پنجم به ترتیب دو و سه 
نماینده مستعفی داشت که هر پنج استعفا به دلیل 

قبول پســت دولتی بود؛ اما آخرین باری که صحن 
مجلس شورای اسالمی شــاهد استعفای اعتراضی 
وکالی ملت بود به مجلس ششــم برمی گردد. این 
دوره مجلس شورای اسالمی تنها دوره ای از پارلمان 
بود که نمایندگان به صورت دست جمعی به استعفا 
اقدام کردند. نمایندگان علت تحصن و اســتعفای 
خود را نظارت اســتصوابی شــورای نگهبان عنوان 
کرده بودند. بعد از ماجراهای مجلس ششم، داستان 
اســتعفا در مجلس تقریبا تمام شد . در این سال ها 
اما گاه و بیگاه شــاهد ژســت های اعتراضی برخی 
نمایندگان بوده ایم. مثال روح ا...حســینیان، عضو 
جبهه پایداری دی ماه ۸۸ اســتعفای خود را تقدیم 
هئیت رییســه مجلس کرد و دلیل آن را احســاس 
ضعف و سرشکســتگی در مبارزه بــا اصالح طلبان 
عنوان کرد؛ اما همچنان صندلی نمایندگی خود را 
حفظ کرد. در مجلس اصولگرای نهم؛ مهدی سنائی 
از ســمت نمایندگی استعفا داد و ســفیر ایران در 
روسیه شد تا نخستین استعفا در مجلس نهم به ثمر 
بنشیند. تیر سال ۹۴، ۱۸ نماینده مردم استان فارس 
در مجلس شورای اســالمی، در اعتراض به انتصاب 
محمدعلی افشــانی به عنوان شهردار فارس تهدید 
به استعفا کردند؛ اما آنها هم درنهایت سرجای خود 
ماندند! در مجلس اصولگرای نهم، مهدی کوچک زاده 
در واکنش به امحای مقادیری سیب زمینی دست به 
استعفا زد. در این سال ها، جدی ترین اقدام در این 
زمینه را »علی مطهری« داشت که در مجلس هشتم 
دست به کار شد تا محمود احمدی نژاد را برای سوال 
به مجلس بکشــاند؛ اما تعلل هیئت رییسه مجلس 
او را به استعفا واداشــت. مطهری برعکس برخی از 
همکارانش اســتعفای خود را پس نگرفت؛ اما دیگر 
نمایندگان حاضر در صحن مجلس با اســتعفای او 

مخالفت کرده و مطهری را وادار به ماندن کردند. 

دختر »صدام« خبر مرگ داد
روزنامه اخبار العراق و چندین سایت عراقی دیگر 
به نقل از »رغد« دختر صــدام معدوم،  خبر مرگ 
عزت الدوری را اعالم کرده  اند. این رســانه عراقی 
به نقل از هیثم الهرش، وکیل رغد نوشت از سوی 
دختر صدام مامور شده تا پیام تسلیتی به خانواده 
عزت الدوری به ســبب مرگ وی ارسال کند. این 
منبع افزود عزت الدوری در یکی از بیمارستان های 
تونس پس از جدال با بیمــاری خونی خود مرده 
اســت، وی نوع بیمــاری و بیمارســتانی که این 
سرکرده سابق رژیم بعثی سابق عراق در آن مرده 

است را اعالم نکرد.

 دیدار »بن سلمان«
 و نتانیاهو در اردن

روزنامه اسرائیلی معاریو از دیدار محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربستان با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
اسرائیل در اردن خبر داد. جاکی حوجی، تحلیلگر 
این روزنامه فاش کرد که ایــن دیدار محرمانه در 
جریان ســفر نتانیاهو به امان پایتخت اردن انجام 
شده اســت. وی گفت: یکی از دوستان من که در 
جریان این مالقات بود، اطالع داد که بن ســلمان 
دیدار هایی با حضور عبــدا... دوم و مالقات هایی 
هم بــدون حضور وی با نخســت وزیر اســرائیل 

داشته است.

خشم نتانیاهو از اتهامات وارده 
علیه همسرش

نخست وزیر رژیم صهیونیســتی اتهامات مطرح 
شده علیه همسرش مبنی بر کاله برداری و خیانت 
در امانت به خاطر ســفارش وعده های غذایی به 
قیمت ۹۹ هزار دالر از جیب مالیات دهندگان را 

مضحک خواند.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
با انتشار ویدئویی در حساب های کاربری خود در 
شبکه های اجتماعی مدعی شد، این هفته در زمینه 
مسائل مســخره و ناچیز رکورد زد. برای اولین بار 
در تاریخ، همسر یک مســئول عالی رتبه در مورد 
وعده های غذایی که بخشی از آنها برای میهمانان 
رسمی و حتی رؤســای جمهور کشورها سفارش 

داده شده بودند، متهم می شود.

حمالت موشکی گسترده رژیم 
سعودی به »الحدیده«

جنایت های رژیم ســعودی علیه مردم بی دفاع 
یمن در الحدیــده ادامه دارد. رژیم ســعودی در 
ادامه این جنایت ها مناطق مسکونی در الحدیده 
را هدف سنگین ترین حمالت موشکی و توپخانه 
ای قرار داد. این حمالت در حالی است که پیش تر 
عضو شورای سیاسی جنبش انصارا... یمن هر گونه 
گفت وگو بــرای تحویل بندر الحدیــده در غرب 
یمن به ســازمان ملل متحد را تکذیب کرده بود. 
درهمین حال رژیم سعودی مناطق مسکونی در 
استان الحدیده، یمن را هدف شدیدترین حمالت 

توپخانه ای و موشکی قرار داد.

توصیه آخرین رهبر اتحاد جماهیر 
شوروی:

روی محدودسازی رقابت 
تسلیحاتی تمرکز کنید

آخرین رهبــر اتحــاد جماهیر شــوروی تاکید 
کرد، چنانچــه والدیمیر پوتیــن و دونالد ترامپ 
نشســتی برگزار کنند باید روی محدودســازی 
رقابت تسلیحاتی آمریکا و روسیه و تضمین ثبات 
اســتراتژیک متمرکز شــوند. اظهارات میخائیل 
گورباچف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شــوروی 
با خبرگــزاری اینترفاکس در شــرایطی مطرح 
شــد که رؤســای جمهوری آمریکا و روسیه ماه 
آتی دیدار خواهند داشــت. او ابراز امیدواری کرد 
که دونالــد ترامپ و والدیمیر پوتیــن »تبعیت از 
اصلی ترین معاهده های خلع سالح هسته ای شامل 
معاهده های اســتارت )معاهده کاهش تسلیحات 
استراتژیک( و آی ان اف )پیمان منع موشک های 

هسته ای میان برد(« را تایید کنند.

هیچ کس جدی نمی گیرد!

 طرح انتقال پایتخت سیاسی
 از تهران به کجا رسید؟

عضــو ناظر مجلس در شــورای ســاماندهی 
مرکز سیاسی و اداری کشــور و ساماندهی و 
تمرکززدایی از تهران، آخرین وضعیت انتقال 

پایتخت را تشریح کرد.
ابوالفضل ابوترابی با بیان اینکه آیین نامه انتقال 
پایتخت از سوی وزارت راه و شهرسازی تدوین 
و به دولت ارجاع شده است، گفت: چندین بار نیز 
نمایندگان با دفتر آقای جهانگیری، معاون اول 
رییس جمهور به عنوان رییس شورای انتقال 
پایتخت تماس داشــته اند تا  جلسه این شورا 
هرچه سریع تر برگزار شود. عضو ناظر مجلس در 
شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور 
و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران با بیان اینکه 
آیین نامه تدوین شــده باید در شورای انتقال 
پایتخت بررســی شــود، ادامه داد: قرار است 
در جلسه ای که تشــکیل می شود اعضا، نقاط 
پیشنهادی برای انتقال پایتخت را مطرح کنند.

 ایران و کره شمالی، سالح
 ضد ماهواره ای می سازند

ایاالت متحــده ادعا می کند کــه ایران و کره 
شــمالی در زمینه فضایی در حــال همکاری 
هســتند.ژنرال جان هیتن، فرمانده نیروهای 
مسلح اســتراتژیک ایاالت متحده، در مجلس 
نمایندگان آمریکا گفت: کره شــمالی و ایران 
در حال تالش برای ایجاد ســالح برای مقابله 
فضایی هســتند. ایران و کره شمالی در تالش 
برای توسعه ســالح های ضد ماهواره ای؛ اما 
نه به لحاظ تکنولوژیکی پیشرفته مانند چین 

و روسیه هستند.
به گفته هیتن؛ تالش های ایران و کره شمالی 
در ابتدا برای توسعه ابزاری برای مختل کردن  
ســیگنال های GPS و ارتباطات ماهواره ای 

است.

 سردار دایی پور 
در سوریه به شهادت رسید

سردار شــاهرخ دایی پور از فرماندهان ایرانی 
حاضر در سوریه، روز جمعه در جریان مقابله با 
باقی مانده اشرار گروه تروریستی داعش در شهر 
البوکمال به شهادت رســید. وی پانزدهمین 
شهید مدافع حرم از استان کرمانشاه است. این 
شهید بزرگوار در کارنامه خود، قهرمانی کشتی 
نیروهای مســلح، مربی گری موشک تاو و ضد 
زره و فرماندهی یگان ضد زره و ادوات قرارگاه 
نجف در دوران دفاع مقدس، مربی گری ضد زره 
رزمندگان حزب ا... لبنان در سال های گذشته، 
مربی گری غواصی در ســطح بین الملل و نیز 
مستشــاری ضد زره و فرماندهی صحنه نبرد 

در سوریه علیه تروریست های داعش را دارد.

حمله تند امام جمعه زاهدان 
به امام جمعه ایرانشهر

عباســعلی ســلیمانی، امام جمعه زاهدان با 
بیان اینکه فردی ناپختــه در خطبه های نماز 
عید سعید فطر، موضوع تجاوز در ایرانشهر را 
مطرح کرد، گفت: این فرد بدون مشــورت با 
دستگاه قضائی، اطالعاتی، ســپاه و انتظامی 
این خبر را داده اســت که این شــایعه در حد 
 بسیار وسیع علیه نظام اســالمی هزینه ساز

 شد.امام جمعه زاهدان گفت: تشنج آفریدن کار 
آسانی است؛ اما جمع کردن آن آسان نیست. 
ما باید بدانیم دشــمن برای شکستن وحدت 
ملی ما به دنبال ســرمایه گذاری است. وی در 
خطبه های نماز جمعه گفت: دشمن می خواهد 
در بستر اجتماعی، مذهبی و قومیتی توپ را به 
بازی در بیاورد و وحدت ملی بین مســلمانان 
را به خطر بیندازد؛ اما مــردم باید بدانند همه 
 مسئوالن نسبت به مســائل ناموسی حساس

 هستند.

آیت ا... محسن غرویان
استاد حوزه علمیه:

علیرضا زاکانی، نماینده مــردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی با اشــاره به اینکه برخی اشخاص 
اصالح طلب طی نامه ای به مسئوالن نظام خواستار 
مذاکره مستقیم با آمریکا شده اند، اظهار کرد: این 
موضوع شفاف است و به ارزیابی خاصی نیاز ندارد. 
عده ای هدف گذاری رییس جمهــور آمریکا را در 

داخل کشور زمینه سازی می کنند.
وی در ادامه گفت: پیاده نظام و ستون پنجم دشمن 
کسانی هستند که اهداف ترامپ در درون کشور را 
دنبال می کنند و خواستار مسئله بارها آزموده شده 
هستند؛ آزمایشــی که خیانت، بدعهدی و جنایت 
آمریکا نسبت به ملت هایی همچون ایران را تایید 
می کند. در کل این نامه خطای بزرگی است که جز 

خیانت و جهل مطلق توجیه دیگری ندارد.
زاکانی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه چرا با 
وجود مشــکالت بنیادین آمریکا بــا ایران برخی 
اصالح طلبان خواستار مذاکره با این رژیم جنایتکار 
هستند، گفت: خواســته این افراد یا به سبب جهل 

مطلق و یا به دلیل نفوذ است. 

نویسندگان نامه مذاکره با 
آمریکا یا خائن هستند یا جاهل

نماینده مردم تهران در مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

احمدی نژاد و فیروزآبادی 
در جلسه مجمع تشخیص

روحانی، شفاف با مردم  سخن بگوید

پیشنهاد سردبیر:

آیت ا... محســن غرویان، استاد حوزه گفت: 
برخی از کانون های قدرت با دولت همکاری 
نمی کنند و در مســیر دولت سنگ اندازی 
می کنند. این وضعیت در پنج سال گذشته 
یعنی از زمانی که آقای روحانی به ریاســت 
جمهوری رســیدند تا امروز وجود داشــته 
است. به همین دلیل نیز آقای روحانی باید 
به صورت شفاف شرایط را برای مردم بازگو 
کند تا مردم از دالیل به وجود آمدن مشکالت 
کنونی مطلع شوند. برخی از بزرگان نیز این 
نکته را به آقای روحانی گوشزد کرده اند که 
باید موانع پیش روی دولــت را برای مردم 
تشریح کند. با این وجود هنوز آقای روحانی 
چنین کاری را انجام نداده است. وی افزود:  
امروز وضعیت معیشــتی مردم در شــرایط 
خوبی قرار نــدارد و خانواده هــای ایرانی  با 

مشکالت جدی مواجه هستند.

 روحانی، شفاف با مردم
 سخن بگوید

حجت االسالم ابراهیم حمیدی
رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان:

حســن بیادی، دبیرکل جمعیت آبادگــران با بیان 
اینکه مردم نتیجه مشارکت خود را در انتخابات فقط 
ماه نخست حس می کنند و بعد پشیمان می شوند، 
گفت: علت پشیمانی هم آن است که ما حزب نداریم 
و دولت ها و مجلس بعد از آغاز دوره فعالیت خالف 
شعارهای خود عمل می کنند؛ بنابراین ضرورت دارد 
سیستم اداری کشور حزبی شود تا مسئوالن خود را 
پاسخگوی مردم بدانند و مردم نتیجه مشارکت خود 
را حس کنند. وی با تاکید بر لزوم تشکیل احزاب موثر 
و فراگیر در کشور افزود: بعد از انتخابات مجلس دهم 
و قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ ، خیزی 
از سمت آقای الریجانی برداشته شد، دعوت کرد و 
حتی آقای ناطق نوری هم بود؛ اما مدتی که گذشت، 
 دوستان سکوت اختیار کردند و دیگر جلسات را ادامه 
ندادند.  وی بــا بیان اینکه در یک جلســه راجع به 
تشــکیل حزب فراگیر که با حضور آقای الریجانی 
تشکیل شد حضور داشــتم، اظهار کرد: من با خود 
آقای الریجانی ارتباط داشــتم و از طــرف او به این 

جلسات دعوت شدم.

سیستم اداری کشور باید 
حزبی شود

دبیرکل جمعیت آبادگران:

رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان 
گفت: دســتگاه قضائی در خصــوص اجرای 
عدالت بدون ورود به موضوع قومیت و مذهب 

کار را انجام می دهد. 
حجت االســالم ابراهیم حمیــدی در جمع 
خبرنگاران درباره پرونده توهین به مقدسات 
اهل سنت از سوی یکی از استادان دانشگاه نیز 
گفت:  در چند روز آینده کیفر خواست صادر 
می شــود. وی درباره پرونده هتک حرمت در 
ایرانشهر هم گفت: تنها ۳ خانم در این رابطه 
به دستگاه قضا شکایت کرده اند و با متخلفان 
با قاطعیت برخورد می شود و تا کنون 2 نفر در 

ارتباط با این پرونده دستگیر شده اند.
 رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان 
تاکید کرد: هر کسی با سوء نظر نشر اطالعات 
کذب در رابطه با این پرونده در مجامع عمومی 

مطرح کند، طبق قانون با او برخورد می شود.

اجرای عدالت بدون ورود 
به موضوع قومیت و مذهب

پیشخوان

بین الملل

رییس دفتر رییس جمهور در تشــریح منظور سخن رییس جمهور 
درباره عملکرد رسانه  های داخلی می گوید:» برخی هنوز فکر می کنند 
در شرایط قبل از تحریم آمریکا هستیم، منظور آقای روحانی روشن 

بود«.
رییس جمهور در ضیافت افطاری با اصحاب رسانه با تاکید بر رسالت 
 رسانه ها در جامعه گفت:  نباید در رسانه ها توقعات مردم را بیجا باال 
ببریم. این سخن رییس جمهور بالفاصله با انتقاد برخی چهره های 

اصالح طلب روبه رو شــد؛ از جمله عباس عبدی، فعال سیاسی که 
خود او  نیز در همان ضیافت یکی از سخنرانان بود. او در این خصوص 
می گوید: این خود روحانی و دولتمــردان بودند که توقعات مردم را 
به خاطر برجام باال بردند؛ بنابراین نباید توپ را به زمین رســانه ها 

به خصوص مطبوعات بیندازیم.
حاال محمــود واعظــی، رییس دفتــر رییس جمهور در تشــریح 
منظور ســخن رییس جمهور می گوید: منظور آقای رییس جمهور 

روشــن بود! شــما ببینید وقتی طرح و یا مصوبــه ای در مجلس 
می خواهد تصویب شــود 2۹0 نماینده هر کدام بر اســاس منافع 
 منطقه ای خود صحبت هایی را می کنند و توقعــات خود را مطرح

 می کنند.
 وی افزود: وقتی برخی از این صحبت ها بدون پایه و اساس در رسانه ها 
تیتر می شود، نتیجه اش این می شــود که کسانی که پشت پرده را 

نمی دانند مطالباتی را مطرح می کنند.

شفاف سازی رییس دفتر رییس جمهور از صحبت های روحانی:

برخی هنوز فکر می کنند در شرایط قبل از تحریم آمریکا هستیم

مروری بر همه استعفاهای نمایشی و جدی در بهارستان؛

راز یک تخریب نامه

برجام در آی سی یو است

بازگشــت به ممنوعیت 
واردات

هشدار به اروپا

فعال سیاسی اصولگرا:
نویسنده کتاب علیه رییس جمهور، هویت و اعتبار ندارد!

روزنامه ایران با عباس سلیمی نمین،فعال سیاسی اصولگرا درباره انتشار کتاب علیه روحانی مصاحبه کرده 
است. این فعال سیاسی اصولگرا در قسمتی از این مصاحبه و در پاسخ به این سوال که دیدگاه شما درباره 
کتاب موهوم علیه رییس دولت که به تازگی در فضای مجازی دست به دست می شود، چیست؟ گفت: درباره 
آقای روحانی حرف های قلمبه تر از این هم، پیش تر از سوی آقای حسن عباسی مطرح شده بود، از جمله 
این اتهام که ایشان با اسرائیل ارتباط داشت؛ اما این اظهارات در جامعه واکنشی را در پی نداشت، چه بسا 
امثال ما جواب هم دادیم که این حرف ها مستند نیست؛ بنابراین، به نظر من، مسئله نه این حرف ها، بلکه 
بزرگ نمایی این حرف ها از سوی یک جریان سیاسی است؛ این بزرگ نمایی است که موضوعیت دارد و 

باید به آن تأمل کرد  زیرا نویسنده این کتاب، هیچ هویت و اعتباری ندارد. 

معاون دادستان کل کشور:
هاتگرام و تلگرام طالیی، فیلترشکن هستند

عبدالصمد خرم آبادی، معاون دادستان کل کشور در پاسخ به سواالتی در خصوص دو نرم افزار هاتگرام و تلگرام طالیی 
در صفحه شخصی خود در پیام رسان سروش توضیحاتی ارائه داد. خرم آبادی نوشت: با توجه به سواالت متعددی که 
خبرنگاران در مورد ماهیت دو نرم افزار »هاتگرام« و »تلگرام طالیی« مطرح کرده اند، مطالب ذیل جهت آگاهی اعالم 
می  شود. هاتگرام و طالگرام پیام رسان نیستند و  در واقع دو فیلتر شکن داخلی با مدیریت واحد هستند که به طور غیر 
قانونی و بر خالف دستور قضائی با امکانات وزارت ارتباطات، دسترسی کاربران ایرانی را به شبکه اجتماعی فیلتر شده 
»تلگرام« فراهم می کنند. به نظر می رسد یکی از عللی که مدیر تلگرام به فیلتر آن در ایران اعتراض نکرد، این است که 
برخی از مسئوالن فضای مجازی کشور اجازه دادند هاتگرام و طالگرام فیلتر تلگرام را دور بزنند و مانع از مهاجرت ۷0 

درصد کاربران ایرانی به پیام رسان های داخلی شوند و از این طریق برای تلگرام زمان خریده اند.

چهره ها

جلســه مجمع تشــخیص مصلحت نظام، روز 
گذشته به ریاست آیت ا... سید محمود هاشمی 
شاهرودی و با حضور اعضای مجمع برگزار شد.
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تولیدتختالباضخامت۲۵۰میلیمتر
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

الزامات مالياتي صاحبان مشاغل
 قانونگذار براي استقرار عدالت و رعايت انصاف ميان 
مؤدياني که به تکاليف و وظايف خود عمل کرده 
و فعاالن اقتصادي که از مســئوليت هاي خويش 
سرپيچي مي کنند، تفاوت قائل است. بدين معني 
که براي دســته اول امتيازات و تسهيالت خاصي 
را در نظر گرفته و در مقابل براي گروه دوم جرائم 

سختي را پيش بيني کرده است.
در صورتي که فعاالن اقتصادي پس از موعد مقرر 
ماليات خويش را پرداخت کننــد، موجب تعلق 
جريمه اي معادل دو نيم درصد )2/5%( ماليات به 
ازاي هر ماه تاخير خواهد بود. براساس ماده 190 
قانون ماليات هاي مستقيم، مبدأ احتساب جريمه 
در مورد مؤدياني که مکلف به تســليم اظهارنامه 
مالياتي هستند، نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه 
از تاريخ انقضاي مهلت تسليم آن و نسبت به مابه 
االختالف از تاريخ مطالبه و در مورد مؤدياني که از 
تسليم اظهارنامه خودداري کرده يا اصوال مکلف 
به تسليم اظهارنامه نيستند، تاريخ انقضاي مهلت 
تســليم اظهارنامه يا سررســيد پرداخت ماليات 
حسب مورد اســت. همچنين مطابق ماده 192 
اين قانون، در کليه مــواردي که مؤدي يا نماينده 
او که به موجب مقررات قانــون ماليات ها از بابت 
پرداخت ماليات مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتي 
است. چنانچه نسبت به تسليم آن در موعد مقرر 
اقدام نکند، مشمول جريمه غيرقابل بخشودگي 
معادل ســي درصد )30%( ماليات متعلق براي 
اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع قانون 
ماليات هاي مستقيم و ده درصد )10%( ماليات 
متعلق براي ساير مؤديان مي باشد. همچنين عالوه 
بر جرائم پيش بيني شده، چنانچه صاحبان مشاغل 
تکاليف قانوني خود را در موعد مقرر انجام ندهند 
مرتکب جرم مالياتي شده و به مجازات درجه شش 
محکوم مي گردند که يکي از اين موارد، خودداري 
از انجام تکاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم 
اظهارنامــه مالياتي حاوي اطالعــات درآمدي و 

هزينه اي در سه سال متوالي است.

بازار

اتو بخار

 برای اولین بار توسط فوالد مبارکه
  صورت گرفت؛

 توليد تختال 
با ضخامت ۲۵۰ ميلی متر

فوالد مبارکه بــرای اولين بار در کشــور موفق 
به توليد تختال با ضخامت250 ميلی متر شــد. 
محمدرضا بناييان مفرد، مدير ناحيه فوالدسازی 
و ريخته گری مداوم فــوالد مبارکه ضمن تاييد 
اين خبر گفت: توليد اين محصول با گريد داخلی 
59۴۶ گاز تــرش مخصوص لوله هــای انتقال 
 گاز به ســفارش شرکت اکســين در دستور کار 

قرار گرفت. 
در همين راستا پس از تهيه کارت ساخت در واحد 
متالورژی و روش های توليد و تاييد آن در ناحيه 
فوالدسازی اقدامات الزم برای ايجاد شرايط توليد 

اين گريد انجام شد.

توليد مرغوب ترین چينی 
جهان در اصفهان

متخصصــان ايرانی مرغوب تريــن چينی جهان 
به نام fdc را در کارخانه چينــی زرين اصفهان 

توليد کردند. 
رييس انجمن توليدکننــدگان ظروف چينی با 
بيان اينکه اين محصول ايرانی نخســتين بار در 
جهان شــاخصه های چينی برتر شامل باالترين 
درجه سپيدی ، بيشترين سختی، درجه شفافيت 
و نورگــذری را دارد گفت: اين محصول مشــابه 
خارجی ندارد واز نظر مرغوبيت و کيفيت در دنيا 

منحصر به فرد است. 
مسعود قصاعی افزود: برای اجرای اين طرح، ده 
سال فعاليت پژوهشــی و 300 تا ۴00 هزار يورو 
هم هزينه شده است.وی با بيان اينکه ايران بعد 
از چين دومين توليدکننده چينی جهان است، 
گفت: صنعت ظروف چينی رقابتــی و با قيمت 
مناســب و کيفيت باالست و بيشــتر واحدهای 

توليدی اين کارخانه از اين ويژگی برخوردارند.

بر اساس اعالم مرکز آمار ایران؛
 نرخ تورم خرداد

 به 8/۲ درصد رسيد
بر اســاس اعالم مرکز آمار ايران، در خرداد ماه 
139٧ عــدد شــاخص کل )100=1395( بــه 
11۶/2رسيد که نســبت به ماه قبل 1/9 درصد 
افزايش نشــان می دهد. در اين ماه درصد تغيير 
شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 10/2 

درصد است. 
در اين ماه درصد تغيير شــاخص کل نسبت به 
ماه مشــابه ســال قبل10/2 درصد است؛ يعنی 
خانوارهای کشــور به طور ميانگين 10/2درصد 
بيشتر از خرداد 139۶ برای خريد يک »مجموعه 
کاال و خدمات يکسان« هزينه کردند که نسبت 
به اين اطالع در ماه قبل )8/3 درصد( 1/9 واحد 
درصد افزايش يافته است.شــاخص قيمت کل 
برای خانوارهای شــهری کشــور در خرداد ماه 
139٧ به عدد 11۶/1 رســيد که نسبت به ماه 
قبل 1/٧  درصد افزايش نشــان می دهد. درصد 
تغيير شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 
10/2درصد و نرخ تــورم دوازده ماهه منتهی به 
ماه جاری برای اين دسته از خانوارها 8/2 درصد 

است.

سکه تمام 
بهار آزادی

 2،591،000
تومان

1،248،000 نیم سکه
تومان

696،000ربع سکه
تومان

395،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

224،730
تومان

      قیمت سکه و طال

SI-702 اتو بخار پارس خزر مدل

 195,000
تومان

HYB-33 بخور سرد اکسير مدل

 180,000
تومان

اتو بخار براون مدل 340

 185,000
تومان

حجم واردات از چین طی سال های اخیر کمر 
اقتصاد ایران وتولید ملی را خم کرده اســت. 
ورشکستگی و بیکاری هزاران ایرانی، حاصل 
واردات لجام گسیخته و بسیار ارزان کاالهای 
چینی به ایران در یک دهه اخیر بوده اســت. 
تراژدی که این روزها با واردات بی کیفیت ترین 
محصوالت چینی به ایران رنگ تیره تری نیز به 
خود می گیرد. این محصوالت طیف وسیعی از 
 کاالها از مصالح ساختمانی تا پوشاک را شامل 

می شود. 
چين در ســال های اخير به يکی از قدرتمندترين 
اقتصادهای دنيا تبديل شد و اکنون شاهد هستيم که 
در بسياری از کشورهای قاره اروپا و آمريکا اجناس 
چينی حرف اول را در ويترين فروشگاه ها می زنند. 
در حالی که در ايران کاالهای چينی با بدترين نوع و 
ميزان کيفيت وارد می شود ولی به دليل قيمت پايين 
همچنان در جامعه خريداران زيادی دارد. سوالی که 
مطرح می شود اين است که چرا کاالهای با کيفيت 
به ايران وارد نمی شود و چرا هيچ گونه نظارت جدی 
و درســتی در زمينه واردات کاالهای بی کيفيت به 

بازارهای ايران صورت نمی گيرد؟  
ورود کاالی بی کیفیت، قاچاق است

به گفته فعاالن بازار و واردات؛ به دليل الزام سنجش 
کاالها در استاندارد،کاالهای بی کيفيت موجود در 
بازار از مبادی رسمی وارد نشده و قاچاق هستند در 
همين زمينه نايب رييس اتاق بازرگانی ايران و چين 
می گويد: تقريبا عمده کاالهای مصرفی که از مبادی 
رسمی وارد کشور می شود، مشمول استانداردهای 
اجباری هستند و گواهی اســتاندارد دارد. پس اگر 
در بازار با کااليی مواجه هستيد که حداقل کيفيت و 
استاندارد الزم را ندارد، به اين معناست که آن کاال از 
مبادی رسمی وارد نشده است. مجيدرضا حريرچی 
افزود: بخش ديگری از کاالهای بی کيفيت بازار اگر 
قاچاق نباشد مطمئنا مربوط به فساد درون سازمان ها 
می شود که اجازه می دهند اين کاالها وارد شوند؛ اما 

مقررات و قوانين يک چنين اجازه ای را نمی دهد که 
کاالی فاقد استاندارد وارد کشــور شود؛ چرا که هر 
کااليی بخواهــد از گمرک وارد شــود، بايد گواهی 

استاندارد دريافت کند.
واردکنندگان، جوابگوی مشتری نیستند

محمد عرب، مديرکارخانه توليــد کفش در زمينه 
پايين بودن کيفيت کاالهای وارداتی معتقد اســت: 
»در ايران مسئله مارک ها جا نيفتاده است و همين 
موضوع موجب شده تا بســياری از واردکنندگان و 
تجار، اجناس نا مرغوب خود را به راحتی در بازار به 

فروش برسانند«.
اين توليد کننده داخلی در پاسخ به اين سوال که چرا 
تجار ايرانی اجناس نامرغوب چينی را به کشور وارد 
می کنند، گفت: برای تجار هيچ چيز به جز سودآوری 
اهميت نــدارد زيرا قرار نيســت در آينده جوابگوی 
مشتريان باشند؛ اما توليد کننده داخلی بابت کيفيت 
بايد هميشه به مشتری پاســخ بدهد.وی بيان کرد: 
اجناس چينی يا بدون مارک مشخص يا مارک های 
تقلبی توليد و به بازار ايران وارد می شود و هيچ کس 

بابت کيفيت پايين آنها پاسخگو نيست.
برکت و وجدان؛ دو حلقه گم شده در بین 

واردکنندگان ایرانی
حميدرضا نبی زاده، فعال حوزه تجارت گفت: زمانی 
که آمارهای واردات کشورهای اروپا و آمريکا را بررسی 
می کنيم متوجه می شويم که بزرگ ترين صادرکننده 
به کشورهای غربی، کشور چين است. وی در پاسخ به 
اين پرسش که چرا تجار ايرانی اقدام به واردات کاالی 
بی کيفيت چينی می کنند، افزود: اولين جواب، ريشه 
در فرهنگ تجاری دارد و متاســفانه تجــار تنها به 
حاشيه سود خود می انديشند و به اين موضوع توجه 
ندارند که قرار است اين کاالها در جامعه مصرف شود 
و ممکن است عوارض جانی و مالی برای مردم و حتی 

نزديکان خودشان در پی داشته باشند.
 نبی زاده تاکيد کرد: رقابــت بخش مهمی از هر بازار 
اســت و در صورتی که رقابت از بين برود، فضا برای 
جوالن کاالی بی کيفيت آماده خواهد شد.وی اضافه 
کرد: در چند ســال اخير برند هــای اروپايی  هم به 
اين بــازار ورود کردند و اين موضوع موجب شــد تا 
عرصه برای واردات کاالهای بی کيفيت تنگ شده و 
توليد کننده ايرانی نيز خود را با شرايط هماهنگ سازد 
و بتواند کاالهــای باکيفيت تری توليد کند. نبی زاده 
بيان کرد: در فرهنگ تجاری ايرانی اسالمی، اعتقاد 

به وجدان کاری و برکت پول هميشه در ادوار گذشته 
موجب می شــد که تجار کاالهای با کيفيت را وارد 
کشور کنند؛ اما متاسفانه امروز دورنمای مشخصی 
در تجارت نداريم و يک مسابقه در بين تجار ما شکل 
گرفته که بتوانند ســهم بيشــتری از بازار را به خود 

اختصاص دهند.
نبی زاده در راستای ارائه راهکار برای کاهش واردات 
کاالهای بی کيفيت چينی اذعان کرد: در اولين قدم 
دولت و سياستمداران و رسانه های جمعی موظفند تا 
در حوزه فرهنگ سازی اقدامات موثر و شفاف سازی 

صورت دهند.
 وی افزود: مردم ما مردم هوشــمندی هستند و در 
خيلی از مواقع دربــاره انتخاب هايشــان اطالعات 
درستی به آنها داده نشده اســت. به عنوان مثال اگر 
در مورد پروسه توليد يک ماده غذايی داخلی توضيح 
داده شود و در مقابل پروسه واردات همان ماده غذايی 
از خــارج و مراحل طوالنی حمل ونقــل و انبارداری 
آن برای مردم شفاف سازی  شــود، بدون شک آنها 
 به ســمت مصرف کاالی با کيفيت داخلی خواهند

 رفت.
ایران اجازه کنترل کیفی به چین را نمی دهد

اگر چه همــواره چينی ها متهم رديــف اول صدور 
کاالهای بی کيفيت به ايران بــوده اند؛ اما در اظهار 
نظری که در سال گذشته توسط يک گروه بازرسی 
چينی عنوان شده فشارهايی در ايران وجود دارد که 
مانع باال رفتن سطح کيفيت واردات به ايران می شود . 
در همين زمينه نماينده گروه کنترل و بازرسی دولت 
چين در ايران قبال گفته بود: به رغم تالش سه ساله 
نماينده چين در ايران جهت تاسيس گروه کنترل و 
بازرسی به منظور ارائه تسهيالت برای ورود کاالهای 
باکيفيت و حفظ منافع بازرگانان ايرانی در چين و به 
رغم واردات ســاالنه بيش از 20 ميليارد دالر کاال از 
چين، متاسفانه اجازه فعاليت اين گروه در ايران طی 
سه سال گذشته هنوز صادر نشده و شواهد حاکی از 
آن است که عده ای با فشار به سازمان های دولتی در 
اين زمينه منافع شــخصی را به منافع ملی ترجيح 

می دهند.

بازارایراندرتسخیربیکیفیتهایچینی
  چرا تجار ایرانی سراغ اجناس درجه یک چینی نمی روند؟  

حيدرعلی عابدی، ناهيد تاج الدين، فوالدگر و حجت السالم سالک  با ارسال نامه ای به رييس جمهور خواهان رسيدگی 
جدی درباره مشکالت کم آبی و برداشت های خارج از ســهميه حوزه آبريز زاينده رود شدند. در اين نامه آمده است: به 
دليل نبود کنترل برداشت های خارج از سهميه باغداران در حاشيه زاينده رود، آب آشاميدنی در بسياری از مناطق شهر 
اصفهان و شهرهای مجاور به طور متناوب قطع و مردم در بی آبی به سر می برند و اعتراضات گسترده ای را به دنبال داشته 
است.با توجه به ادامه اين موضوع که می تواند خطر بزرگ تر پايان آب سد تنها مخزن آب آشاميدنی جمعيت پنج ميليونی 

در يکی، دو ماه آينده را به دنبال داشته باشد، انتظار می رود از رخداد حوادث آتی سريعا جلوگيری به عمل آيد.

نامه چهار نماینده 
اصفهان درباره وضعيت 

 قرمز آب اصفهان
 به ریيس جمهور

ان
لم

پار
  

رییس اتاق اصناف ایران:
کمکی به اصناف نشده بلکه مشکل آفرینی هم شده است

رييس اتاق اصناف ايران گفت: اصناف می توانند از عهده خروج مشکالت اقتصادی برآيند به شرطی که قوانين 
اصالح، کارها مردمی و تسهيالت مالی اعطا شود.علی فاضلی گفت: سهم اصناف در توليد ناخاصل داخلی 1٧ 
درصد است و ٧0 درصد بنگاه های شــاغل با ۶50 هزار واحد توليدی کوچک و متوسط در کشور و در بخش 
خصوصی در حوزه اصناف فعاليت می کنند.رييس اتاق اصناف ايران با اشاره به نفش اصناف در موقعيت های 
مختلف ايران گفت: اصناف در حوزه های فرهنگی، سياسی، اجتماعی و ملی-مذهبی نقش قابل توجهی داشته اند 
و  به نوعی بنيانگذار فعاليت های فرهنگی بودند.وی افزود: متاسفانه در عمر ۴0 ساله اصناف نه تنها کمکی به اين 
بخش نشده که مشکل آفرينی هم شده است. در صورتی که نظام بانکی و ارزی تسهيالت الزم را ارائه کنند 

بسياری از مشکالت رفع می شود.

مدیرکل فرودگاه شهید بهشتی اصفهان خبر داد:
بهره برداری از ساختمان CIP فرودگاه اصفهان در دی ماه 97

مديرکل فرودگاه شهيد بهشتی اصفهان با بيان اينکه ساختمان CIP اين فرودگاه دی ماه امسال به بهره برداری 
خواهد رسيد، گفت: با مشارکت کميسيون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان، استانداری و فرودگاه اصفهان، 
به دنبال برقراری يک مسير پروازی به آلمان است.حســن امجدی در پی اعالم خبری از سوی نايب رييس 
کميسيون گردشــگری اصفهان مبنی بر داير شــدن خط پروازی اصفهان به يکی از شــهرهای هامبورگ، 
فرانکفورت يا دوسلدورف آلمان در آينده ای نزديک، اظهار کرد: در اين رابطه کميسيون گردشگری اصفهان و 
استانداری با موضوع فرودگاه اصفهان در حال رايزنی و هماهنگی برای ايجاد يک مسير پروازی به اروپا به ويژه 
آلمان هستند و يکسری بازاريابی ها نيز انجام و اطالعات مورد نياز کسب شده است و تعدادی از شرکت های 

هواپيمايی داخلی نيز در اين زمينه اعالم آمادگی کرده اند. 

مدير عامل سازمان ساماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان گفت: با 
روش های سلبی نمی توان برای ساماندهی مشاغل شهری تصميم گيری کرد، بلکه بايد برای اين منظور 
مشوق هايی در نظر گرفته شــود.محمد مجيری اظهارکرد: برای ساماندهی مشاغل بايد از مدل های 
مختلف سرمايه گذاری و مشارکت اتحاديه ها استفاده کنيم، زيرا بودجه سازمان ساماندهی مشاغل 
شهری محدود است و نمی تواند مشکالت را به صورت کامل رفع کند.وی با بيان اينکه اولويت سازمان 
ساماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های کشاورزی، ساماندهی مشاغل شــهری است، گفت: نگاه 
مديريت شهری، عمران شهری، اقتصاد شهری، حمل و نقل و ترافيک بايد با نگاه ساماندهی مشاغل 
توأم باشد.مديرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان 
تصريح کرد: طبق آمار سامانه اصناف کشور، ٧٧ هزار و 3٧3 واحد صنفی پروانه دار در اصفهان مشغول 
به کار هستند که اين برای شهر اصفهان يک فاجعه است، زيرا به ازای هر 2۶ نفر يک واحد صنفی خرده 

فروش فعال است و اين آمار با استانداردهای جهانی فاصله زيادی دارد. 
وی با بيان اينکه شــهر اصفهان نياز به بازنگری در حوزه مشاغل شهری دارد، ادامه داد: شهر اصفهان 
در حال قفل شــدن اســت، از اين رو بايد نگاه مديران شــهری به ســمتی باشــد که به ساماندهی 
مشاغل شهری کمک کند.مجيری با اشاره به فعاليت مشــاغل مزاحم در اصفهان اظهارکرد: انتقال 
500 واحد ريخته گری به خارج از شــهر که تراکم بيشــتر آنها در خيابان های امــام رضا)ع( و امام 
خمينی)ره( است، دغدغه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و مســئوالن اتاق اصناف است؛ اما بايد 
با مطالعه و برنامه ريزی دقيق اين اهداف دنبال شــود.وی تاکيد کرد: با روش های ســلبی نمی توان 
 برای واحدهای صنفــی تصميم گيری کرد، بلکه بايــد برای اين منظور مشــوق هايی در نظر گرفته 

شود.

مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان:

روش های سلبی، راهکار خوبی برای ساماندهی مشاغل نيست
فراخوانمناقصهعمومیهمزمانباارزیابیکیفی)فشرده(یکمرحلهای

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی کيفی ) فشرده ( تهيه مصالح و اجرای عمليات آماده سازی محور ميانی برزن چهارم شهر جديد فوالدشهر به شماره 
2009٧1335000005 را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نمايد. کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه 
سامانه الکترونيکی دولت ) ستاد ( به آدرس WWW.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای  

الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 9٧/3/29 می باشد.

ف
شماره و تاریخ ردی

مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهمناقصه
مبلغ تضمین 

شرکت در فرآیند 
ارجاع کار)ریال(

گواهینامه 
نحوه پرداختصالحیت

12009٧1335000005

تهيه مصالح و 
اجرای عمليات 
آماده سازی 
محور ميانی 

برزن چهارم شهر 
جديد فوالدشهر

13,131,50۶521 ريال 
براساس فهرست بها، راه 
باند فرودگاه و زيرسازی 

راه آهن سال 9٧

 ۶5۶,5٧5,32۶
ريال

داشتن حداقل پايه 
پنج در گرايش راه 
و ترابری ازسازمان 

برنامه و بودجه 
)سازمان مديريت و 
برنامه ريزی سابق(

پرداخت حداقل 80 درصداز مبالغ ناخالص 
صورت وضعيت های تاييد شده از طريق 

تهاتر با اراضی يا واحدهای موجود با کاربری 
مختلف در شهر جديد فوالدشهر به قيمت 

کارشناسی روز و پرداخت مابقی يا به صورت 
نقدی  يا از طريق اوراق يا اسناد خزانه اسالمی 

در صورت تخصيص صورت می گيرد.

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از روز سه شنبه مورخ 9٧/03/29 تا روز چهارشنبه مورخ 0۴/0۶/9٧
- مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 1۴:30 روز شنبه مورخ 0۴/1۶/9٧
- زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 12:00 روز يکشنبه مورخ 0۴/1٧/9٧ 

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت ها:  فوالدشهر - بلوارولی عصر- ميدان ولی عصر - کد پستی 8۴91٧۴1111- صندوق پستی 
 8۴915-1۶٧

تلفن:  3-03152۶301۶1  دورنویس :  03152۶2۴181
- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 

مرکز تماس : 021۴193۴
دفتر ثبت نام : 889۶9٧3٧  و  85193٧۶8

- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استان ها ، در سايت سامانه  )WWW.setadiran.ir(  بخش »ثبت نام / پروفايل تامين کننده / مناقصه گر«  موجود است .

م الف: 19۰9۲۲شرکتعمرانشهرجدیدفوالدشهر

نوبت دوم

علیرضا کریمیان
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دالیل جالب رامبد جوان برای ساخت »خندوانه«

پیشنهاد سردبیر:

آیت ا... مکارم در دیدار با مدیران»رسانه ملی« خواستار از سرگیری ساخت سریال های مذهبی شد

حجت های مسلمانی ما 

شــاهکار »داوود میرباقری« که طی ســال های 70 تا 75 و 
زمانی که »علی الریجانی« رییس ســازمان صدا و سیما بود، 
ساخته شد. میرباقری فیلم نامه سریالی با عنوان »خاری در 
گلو« را براساس زندگی امام اول)ع( به صدا و سیما ارائه داد. 
از میرباقری خواســته شــد فیلم نامه اش را بازنویسی کند و 
این روند و اعمال اصالحیه ها تا چند بار تکرار  شــد. سرانجام 
با تایید مســئوالن وقت تلویزیون، نخســتین ســریال مهم 
تاریخی،مذهبی صداوســیما در ابعادی وســیع کلید خورد. 
آن هم در شــرایطی که  حساســیت های جامعه و تلویزیون 
همیشه در قبال سوژه های مذهبی به شدت باال بوده و هست. 

شاهکار فراموش نشدنی میرباقری با بازی به یادماندنی 
اکثر بازیگران فیلم به ویژه داریــوش ارجمند در نقش 
»مالک اشتر«، محمدرضاشــریفی نیا در نقش »ولید« 
و بهزادفراهانی در نقش »معاویــه« تبدیل به یکی از به 

یادماندنی ترین سریال های مذهبی تاریخ تلویزیون 
ایران شــد. گزاف نیســت اگر 

بگوییــم روی دســت این 
سریال نیامد و حتی خود 
میرباقــری هم نتوانســت 

موفقیت امــام علی را در 
ســریال های بعدی که 

ساخت و مذهبی هم 
بود، تکــرار کند. 

موســیقی این 
ســریال نیــز 
کار »فریدون 
 » ی خلعتبــر
بود. موســیقی 
ســریال امــام 
علی بــه اندازه 
و  کارکترهــا 
داستان سریال 

به یــاد مخاطبان 
مانده، بــس که زیبا و 

شنیدنی است. 

سریالی است به کارگردانی »مهدی فخیم زاده« که چهارسال پس 
از پخش مجموعه »امام علی« از شبکه اول سیما به روی آنتن رفت. 
موضوع سریال درباره زندگی علی بن موسی الرضا)ع( و آوردن شان 

به مرو و دوران سخت نیابت ایشان و شهادت شان بود. 
»فرخ نعمتی« در نقش امام رضا)ع( بازی کرد. البته چهره او تا 
انتهای سریال نمایش داده نشد و ما او را با هاله ای از نور که 
دور صورتش بود، می دیدیم؛ اما صدای مخملی و زیبای 
این بازیگر به خوبی روی کاراکتر نشست و بدون چهره 
هم می شد تشخیص داد بازیگر نقش چه کسی است. 
بازی فوق العاده »محمد صادقی« در نقش »مامون 
عباسی« از ماندگارترین بازی های سریال های 
مذهبی پخش شده از تلویزیون ایران است. به 
طور کلی می شود گفت نقش منفی ها در سریال 
های مذهبی گاه حتی از نقش های مثبت هم 

توانمندتر ظاهر شده اند!

یکی از آرزوهای »داوود میرباقری« ســاخت ســریالی درباره 
»مختار ثقفی« بود و باالخره به آرزوی خود رســید. این سریال 
در ۴0 قســمت ۶0 دقیقه ای از تلویزیون پخش شد. سریالی که 
فیلم برداری آن از سال ۱۳۸۳ آغاز شده و در تیر ۱۳۸۸ به پایان 
رسیده بود. نخستین قسمت آن سال ۸9 پخش شد و سال 90 هم 
به پایان رسید. بازهم شاهد بازی های خوب و به یادماندنی بودیم 
که یکی از ویژگی های سریال هایی است که میرباقری کارگردان 
آن اســت. »فریبرز عرب نیا« در نقش »مختــار ثقفی« یکی از 
به یادماندنی ترین بازی های خود را ارائه داد. ســنگینی نقش 
»مختار« هنوز بر سر این بازیگر است و خیلی جاها او را با همین 
نقش می شناسند و به یاد می آورند. بازی مهدی فخیم 
زاده در نقش »عمرســعد« و رضا رویگری در نقش 
»کیان ابوعمره« سردار سپاه ایرانی، از دیگر نقش 
آفرینی های ماندگار مختارنامه بود. این مجموعه 
شب های جمعه پخش می شد. میزان استقبال و 
محبوبیت مختار را می شد از خیابان های خلوت 
شده شهر در ســاعت پخش این سریال فهمید. 
بازپخش های »مختارنامه« 
نیز جذابیت خود را داشت 
و بازهم مردم را در روزهای 
قحط سریال های فاخر در 
 رســانه ملی، پای تلویزیون 

نشاند. 

جمعی از مدیران رســانه ملی به دیدار آیت ا... »مکارم شیرازی« از مراجع 
تقلید در قم رفتند. آیت ا... مکارم در این دیدار به مسئوالن رسانه ملی گفتند: »سریال های 

مذهبی همچون امام علی)ع(، امام حسن)ع(، امام رضا)ع(، حضرت یوسف، مختارنامه و...  چنان تاثیرگذار 
و جهانی شده اند که هیچ گاه کهنه نمی شوند؛ امیدواریم به رغم مضایق مالی که می دانم به شدت با آن مواجه هستید، 

دوباره ساخت این سریال ها را از سر بگیرید«. مردم ایران خاطرات خوبی از سریال های دینی دارند؛ از سریال هایی فاخری 
که در درجه کیفی »الف« و با هزینه های بعضا هنگفت ساخته شدند و سال های زیادی برای ساخته شدن شان وقت گذاشته شد و 

اکثریت این سریال ها هم با استقبال خیلی خوب مردم مواجه شدند. »امام علی)ع(« و »مختارنامه« را به یاد بیاورید. سریال »امام رضا )ع(«، 
»مردان آنجلس« یا حتی سریال »یوسف پیامبر« که هرچند به نسبت سایر سریال های ساخته شده در این ژانر، از کیفیت کمتری برخوردار 

بود اما باز هم نسبت به سایر سریال ها مورد توجه و استقبال ویژه ای از سوی مردم قرا گرفت و بازپخش آنها هم از بسیاری از مجموعه هایی که برای 
نخستین بار پخش می شدند یا می شوند، مخاطب بیشتری داشته است! »یوسف پیامبر« و »مختارنامه« در کشورهای همسایه همچون عراق نیز 
پخش و با استقبال مخاطبان مواجه شد . در مسیر راهپیمایی اربعین به راحتی می توان میزان تاثیرگذاری این دست از سریال ها را مشاهده 
کرد. تصاویر »مصطفی زمانی« در نقش یوسف پیامبر و »فریبرز عرب نیا« در نقش مختار در طول مسیر فراوان به چشم می خورد.  به همین 

بهانه با هم نگاهی داریم به سریال های دینی پرمخاطبی که در این سال ها ساخته شدند. 

سلمان فارسی
هنوز ساخته نشده اســت؛ ولی بی صبرانه منتظر ساخته شدن و پخش آن 

هستیم. »میرباقری« سال هاست از آرزوی بزرگ خود درباره ساخت سریالی با محوریت 
شخصیت »سلمان فارسی« سخن می گوید و باالخره اســتارت کار را به طور جدی زده هرچند 

سال هاست در حال تحقیق و پژوهش درباره این شخصیت است. خودش گفته که سریال سلمان فارسی 
یکی از بزرگ ترین تولیدات تلویزیونی خواهد بود که در سه بخش ساخته و تولید می شود. بخش نخست 

مربوط به زادگاه سلمان در ایران و دوران پیش از اسالم است؛ بخش دوم مربوط به منطقه روم و امپراتوری 
بیزانس می شود که سلمان فارسی مدتی به آنجا مهاجرت کرد و داستان ها و اتفاقات بسیاری را در آنجا شاهد بود؛ 

میرباقری بخش سوم سریال سلمان را هم بسیار سنگین تر از تمام سریال مختار توصیف کرده است. قرار است این 
مجموعه، در ۴0 قسمت روی آنتن برود و »امرا... احمدجو« کارگردان و نویسنده اصفهانی هم این روزها مشغول 

نوشتن دیالوگ های این سریال است. جناب سلمان یک شخصیت ایرانی است که گفته می شود زادگاه ایشان 
هم در منطقه جی اصفهان بوده و چه افتخاری باالتر ازاینکه زمین و خاک این شهر 
زادگاه و سرمه چشمان کسی بوده که پیامبر در وصفش فرمودند: »سلمان منا اهل 
البیت«. باید ممنون و مدیون »میرباقری« باشیم که با قاب شیشه ای، چشمان ما 
را به دیدن ستاره های آسمان اسالم روشن می کند؛ به نورهای مقدسی که هرچه 

داریم از آنهاست و به یاران با وفای شان که آبروی دین و اسالم هستند و مایه 
زینت اهل بیت. حجت مسلمانی ما »سلمان« است، مقداد است و ابوذر. 
نه آن ابوذر که روشن فکران برای فروش کاالی شان از خود ساخته 
اند، هرگز! ابوذری که در تاریخ به نام محب علی علیه السالم 
خودنمایی کرده، او »حجت مسلمانی« ماست مثل 

»سلمان«.

زینب ذاکر 

والیت عشقامام علی)ع(

مختارنامه

 بهنام بانی
 تولد پدرش را تبریک گفت 

»بهنام بانی« با انتشار این عکس در اینستاگرامش 
نوشت: تولدت مبارک بهترین پدر دنیا. تابلوی 

مردانگی الیق هر دیواری نیست؛ آنقدر باید 
بگردی تا بدونی مرد کیست. تقدیم به دیوار 

وجودت که الیق هزاران تابلوی مردانگی ست 
خدا رو شکر می کنم که هستی و خوشحالی و 
داری لذت می بری. پدر عزیزم،تولدت مبارک 

عاشقتم؛ تنت سالمت باشه و دلت شاد.

هدیه ای که آقای مجری را 
ذوق زده و غافلگیر کرد 

»داود عابدی« با انتشار این عکس در اینستاگرامش 
 نوشت: وقتی خواستم بیام روسیه این 

 نقاشی رو پسرم تو پاکت بهم داد و گفت: بابا 
روز تولدت اون رو ببین. حاال خودم رو 

تحویل می گیرم و با این نقاشی گل پسرم 
میگم تولد چهل و یک سالگیم مبارک.

 تازه ترین خبرها از حضور »یانگوم« در یک
 فیلم ایرانی

»قربان محمدپور« کارگردان سینما که در حال ساخت فیلم سینمایی 
»عاشقی در هانوی« است، درباره روند عقد قرارداد با »لی یونگ آئه« 
)یانگوم( برای بازی در این فیلم گفت: توافق های اولیه انجام شده است و 
قرار شد طی دو هفته آینده برنامه های مان را برای هم ارسال کنیم تا پس از بررسی، زمان 

مشخصی برای انجام کار تعیین شود.
وی افزود: کارهای مربوط به پیش تولید فیلم انجام شده است؛ اما موضوعی که در این 

میان برای مان غیر قابل پیش بینی می نمود، افزایش قیمت ارز  بود.
این کارگردان اظهار کرد: در سال گذشته و هنگام بازدید از لوکیشن ها و بستن قرارداد،  
دالر ۳500 تومان بود؛ اما حاال قیمت دالر بیش از دو برابر شده است. با این حال، با کمک 
سرمایه گذار خصوصی و حامیان مالی اثر، در حال پیش تولید کار هستیم اما فیلم هایی 
از جمله فیلم ما که با بودجه خصوصی ساخته می شوند، نیازمند حمایت از طرف دولت 

هستند.
محمدپور تصریح کرد: با توجه به مشکالت پیش آمده 

و مســائل مربوط به برجام، امیدوارم مسئوالن 
ســینمایی و دولت تمام تالش خود را انجام 
دهند تا سینماگران دچار مشکالت ناشی از 
این اتفاقات نشوند؛ در صورت عدم پشتیبانی 
دولت و نهادهــای مرتبط امــکان فعالیت 

سینماگران در عرصه های خارجی و بین المللی 
وجود نخواهد داشت.

دالیل جالب رامبد جوان برای ساخت »خندوانه«
»رامبد جوان« بازیگر، مجری و کارگردان گفت:  مــا عادت داریم دنیا را 

ســخت بگیریم؛ فکر می کنیم اگر راحت با همه چیــز برخورد کنیم، 
می گویند فالنی را ببین چقدر بی خیال است و سریع به ما انگ بی خیالی 
می زنند؛ برای همین ما هم تالش می کنیم تا از این برچسب ها دور بمانیم!

وی ادامه داد: بهتر است این فکر باطل و مســخره را از خودمان دور کنیم و ادای آدمی را در 
نیاوریم که هیچ چیزی خوشحالش نمی کند. اگر ما ذهن مان را رها کنیم و اجازه بدهیم که 

خنده در زندگی ما به یک قانون تبدل شود، آن وقت خیلی راحت به همه چیز می خندیم 
و بعد می بینیم که چطور زندگی نیز به ما لبخند می زنــد. باور کنید این یک قانون 
است که »وقتی می خندید زندگی هم به شما خواهد خندید«. کارگردان فیلم هایی 
چون »اسپاگتی در هشت دقیقه« و »نگار« افزود: خوشحال نبودن به سالمت جامعه 
آسیب می رساند. وی در ادامه درباره طراحی برنامه خندوانه گفت: »روزی که ایده 
خندوانه به ذهنم رسید مطمئن بودم باید کاری کنم تا مخاطبم حالش خوب باشد 
و به همین خاطر مرتب در برنامه این موضوع را یادآوری می کنم. آیتم های مختلفی 
طراحی و میهمان هایی را دعوت کردیم که یا راهکار می دهند یا با هنرشــان این 
موضوع را به مخاطب یادآوری می کنند. وقتی شما حال تان خوب باشد، این خوبی 
را  به دیگران هم  انتقال می دهید. کارگردان خندوانه با بیان اینکه در واقع حال 
خوب یا بد مسری است و این روزها برای جامعه ما کیمیاست، ادامه داد: بسیاری 
براثر فشار زندگی و استرس های جامعه شهری خنده را فراموش می کنند. توجه 
به این موضوع من را به فکر ساخت »خندوانه« انداخت. این برنامه ساز تلویزیون در 

پایان متذکر شد: در زندگی کاری  خود، به هیچ چیز به اندازه کاری که در خندوانه انجام 
می دهیم، اعتقاد ندارم.

سینماچهره

از »خانواده دکتر ماهان« چه خبر؟
فیلم برداری ســریال تلویزیونی »خانواده دکتر ماهان« با اضافه شدن سعید 
ترکمان، خیام وقارکاشانی، سامرند معروفی، فهیمه امن زاده، ابوالفضل شاه 
کرم، لبخند بدیعی و حدیث نیک رو به عنوان بازیگر در سوادکوه استان مازندران 
آغاز شد. »خانواده دکتر ماهان« داســتانی است در ستایش زندگی و خوشبختی 
خانوادگی؛ داستانی که مخاطبش را به ساده زیستی داوطلبانه دعوت می کند. این مجموعه 
روایتگر نگاهی تازه و الهام بخش در جهت تشویق کردن جسارت انسان برای تغییر و شکستن 
عادت هایی است که انسان امروز را تنهاتر از همیشه، خسته و ملول کرده است. از منظر دکتر 
ماهان زندگی یک راه نرفته و ناشناخته است؛ از همین رو امیر عطش و التهابی دارد تا همسر و 
فرزندان نوجوانش را با خود در ماجراجویی شنیدن نوای اسرارآمیز طبیعت و پاسداری از زیست 
بوم همراه کند. امین زندگانی، الله اسکندری، شیوا ابراهیمی، ارسطو خوش رزم، بهرام شاه 

محمدلو، سعیدامیرسلیمانی و رویا افشار ازجمله بازیگران این سریال هستند. 

قاب شیشه ای
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  موبایل ۳۰ درصد گران شد

پیشنهاد سردبیر:

تکنولوژی جدید شارژ اپل  در سپتامبرعرضه می شود
 تکنولوژی جدید شارژ گجت های اپل در سپتامبر به بازار خواهد آمد. اگر در مورد 
مت AirPower کمپانی اپل نشنیده اید، بدانید که تنها نیستید. برای نخستین بار 
مت AirPower همزمان با iPhone8 و iPhone X، نام این گجت به زبان آورده 
شــد اما از آن زمان به بعد هیچ بحثی از آن نشد. PowerMat قادر خواهد بود سه 
دستگاه اپل را همزمان و فقط با قرار دادن آنها روی مت به صورت بی سیم شارژ کند. 

این سه دستگاه می توانندآیفون، اپل واچ 
و کیس ایرپاد باشــند. ورژن جدید کیس 
ایرپادها از شارژ بی سیم پشتیبانی خواهد 
کرد.این وســیله جانبی برای گوشی های 
اپل به دلیــل چند مانــع تکنیکی مانند 
مدیریت حرارت در این دســتگاه بیش از 
حد زمان گرفته اســت. متخصصان این 
شرکت در تالش هســتند مطمئن شوند 
مدار این دستگاه بیش از حد داغ نمی شود. 
این اکسسوری ساختار پیچیده ای دارد و 

برد مدار آن دارای چیپست مخصوص اپل است که ورژن کوچک شده iOS روی آن 
نصب شده که انرژی الزم را برای دستگاه های اپل تامین می کند.

 S9 و Galaxy S9 ،گوشــی های پرچمدار سامسونگ
 iPhone X ،با قابلیت های جدید برای رقابت با تاجدار اپل Plus
پا به عرصه رقابت گذاشتند. چند ویژگی از این گوشی ها را ارائه 
و مقایســه کرده ایم تا بتوانید راحت تر دربــاره آنها تصمیم 

بگیرید.
قیمت

نخســتین و مهم ترین موضوعی که هرکسی به آن توجه ویژه ای دارد، 
قیمت اســت که سامســونگ در این زمینه از رقیب خود پیش است. 
ارزان ترین iPhone X در بازار آمریکا بــه قیمت 999 دالر به فروش 
می رسد و قیمت آن در بازار ایران حدود 8/5 میلیون تومان است. این 
قیمت هنگام خرید پرچمدار سامسونگ به دو مدل اختصاص می یابد 
که برای خرید Galaxy S9 حــدود 720 دالر در بازار آمریکا )حدود 
6 میلیون تومان( و برای S9 Plus باید 840 دالر )6/5 میلیون تومان( 
پرداخت کنید. این دو مدل هم برای نمونه های 64 گیگی دو دستگاه 
هستند اما باید این را هم در نظر داشت که با اضافه کردن کارت حافظه 

می توانید میزان ذخیره دستگاه را افزایش دهید.
دوربین

S9 دوربینی با یک حسگر دارد که در دستگاه S9 Plus این دوربین 
در پشت دســتگاه شــبیه iPhone X، جای خود را به یک دوربین 
دوگانه داده اســت. دوربین S9 Plus دارای حسگر 12 مگاپیکسلی 
 S98 واید و 12 مگاپیکسلی تله فوتو است. تکنولوژی استفاده شده در
Plus همانند Note 8 اســت و با آن می توانید هنگام عکســبرداری 

میزان وضوح تصویر را مشخص کنید. از طرف دیگر، 
iPhone X فناوری Portrait Lighting را 

روی حسگر دوربین خود دارد که به شما 
اجازه می دهد آپشن های مختلفی را 

هنگام و بعد از عکس گرفتن 

داشته باشــید. در ادامه مقایســه لنزهای S9 Plus و iPhone X را 
مشاهده کنید. نکته جالبی هم که دوربین Galaxy S9 دارد، دیافراگم 
قابل تغییر آن است که اجازه می دهد میزان روشنایی تصاویر را با توجه 

به نور محیط تنظیم کنید.
جک هدفون

جک هدفون از ویژگی هایی است که سامسونگ در آن می تواند برنده 
باشد. سامسونگ روی پرچمدار خود »جک هدفون« تعبیه کرده است؛ 
در صورتی که این جک هدفون، جک رایــج در تلفن های همراه روی 
iPhone X وجود ندارد. الزم اســت برای وصل کردن یک هدفون به 

iPhone X از دانگل لیتنینگ اپل و یا بلوتوث دستگاه استفاده کنید.
سیستم عامل

مقایسه Android Oreo 8.1 با iOS 11 تقریبا مانند مقایسه سیب  با 
پرتقال است اما عوض کردن این دو با یکدیگر تصمیم بزرگی است که اگر به 
یکی از آنها عادت کرده باشید، عادت کردن به سیستم عامل دیگر برای شما 
ســخت خواهد بود. ترجیح دادن اینکه کدام سیستم عامل برای شما بهتر 
است بستگی به نظر خودتان دارد. باید این را هم در نظر گرفت که هر کدام از 
برنامه ها یا فیلم هایی که روی یک سیستم عامل بگیرید دیگر روی سیستم 

عامل حریف نمی توانید داشته باشید.
طراحی

 S9 بدنه هر دو پرچمدار از شیشــه و فلز ساخته شده اســت. گوشی های
دارای صفحه خمیده هستند. قاب گوشی های iPhone X از باال تا پایین 
باریک تراند و در قسمت باال یک قسمت برای ناچ در نظر گرفته شده است. 
iPhone X در دو رنگ خاکستری و نقره ای تولید می شود در حالی که 

S9 ها با رنگ های مشــکی، آبی کورال، بنفش و خاکستری 
تیتانیومی تولید شده اند.

حسگر اثر انگشت
هیچ کدام از این دو گوشی دارای 
حسگر اثر انگشت پشت صفحه 
نمایش نیستند؛ اما S9 حسگر 
خود را نســبت به نسل قبلی 

پرچمدار خود در پشــت قاب نگه داشته ولی نســبت به نسل قبل خود 
در موقعیت بهتری قرار گرفته اســت. بر خالف دستگاه های سامسونگ، 
iPhone X حسگر اثر انگشتی ندارد و برای باز کردن قفل دستگاه باید از 
Face ID یا رمز عبو استفاده کرد. اگر در نظر دارید که گوشی شما حسگر اثر 

انگشت داشته باشد، باید در این رقابت سامسونگ را برنده اعالم کرد.
سنسور تشخیص چهره

هــر دو پرچمــدار کمپانی هــای »سامســونگ« و »اپــل« دارای 
سنســورهای تشــخیص چهره هســتند که می توان از آنها برای باز 
کردن قفل دســتگاه اســتفاده کرد اما تکنولوژی در این دو پرچمدار 
متفاوت اســت. iPhone X از تکنولوژی عمق حقیقــی بهره می برد 
که در آن دوربین جلوی دســتگاه نقشــه ای ســه بعدی از چهره شما 
تهیه می کنــد و هر دفعه بــرای باز کــردن دســتگاه از آن بهره می 
 S9 .برد. اپــل ادعا می  کنــد این ویژگــی از تاچ آی دی امن تر اســت
و S9 Plus از اســکن هوشــمند اســتفاده می کنند. این تکنولوژی 
ترکیبی از اســکن قرنیه چشم و تشــخیص چهره اســت که نیاز به 
نقشــه برداری از صورت در این فناوری نیســت. اســکن هوشمند به 
راحت باز کردن قفل گوشــی کمک می کند. با این وجــود امنیت باز 
کردن قفل گوشی در گوشــی های اپل مخصوصا iPhone X از سایر 
 گوشی  ها بهتر است و این گوشی می تواند رقابت را به نفع خود به پایان

 برساند.
جمع بندی

هر دو گوشی یک سری قابلیت هایی دارند که رقیب ندارد و می تواند به 
عنوان مزیت برای خرید آنها در نظر گرفته شود. به عنوان 
مثال برای سامسونگ می توان به ظرفیت حافظه 
 iPhone X و جک هدفون اشــاره کرد و در
می توان دســت روی امنیت باز کردن 

گوشــی  گذاشت.قفــل 

فناوری

 تعبیه اسکنر سه بعدی چهره و حسگر اثر انگشت 
زیر نمایشگر در گلکسی اس 10

سامسونگ احتماال با تعبیه اسکنر سه بعدی چهره و سنسور اثر انگشت زیر نمایشگر 
در گلکسی اس 10، اسکنر عنبیه را کنار خواهد گذاشت.

اسکنر عنبیه، از موبایِل نه چندان مورد قبوِل گلکسی نوت 7 به خانواده گوشی های 
سامسونگ راه پیدا کرد و کمپانی کره ای از این قابلیت و سیستم شناسایی چهره به 
عنوان »اسکن هوشمند« یاد می کند. البته سیستم شناسایی چهره فعلی گلکسی در 
برابر آیفون 10، می 8 یا فایند اکس حرف چندانی برای گفتن ندارد و حاال رسانه های 
کره ای از احتمال کنار گذاشته شدن آن در گلکســی اس 10 خبر داده اند. بر این 
اساس تالش های سامسونگ برای تعبیه سنسور اثر انگشت در نمایشگر گلکسی نوت 
۹ راه به جایی نبرده و کمپانی کره ای قصد پیاده سازی آن را در پرچمدار بعدی سری 
اس دارد.عالوه بر این مهندسان این شرکت در پی کاهش ضخامت ماژول اسکنر سه 
بعدی چهره اختصاصی برای اس 10 هستند که در صورت موفقیت سیستم مبتنی 
بر دوربین سلفی فعلی و اسکنر عنبیه را منسوخ خواهد کرد. کمپانی کره ای از تامین 
کنندگان خواسته نمایشگر گلکســی اس 10 را در دو سایز 5.8 و 6.۳ اینچی تولید 
کنند؛ بنابراین روند قبلی سری گلکسی اس در این پرچمدار نیز حفظ خواهد شد، 
هرچند ممکن است شاهد کاهش حاشیه های نمایشــگر یا راهکارهای دیگر برای 

افزایش نسبت صفحه نمایش به بدنه باشیم.

Minima؛ کانسپتی کوچک از اسمارت فون ها 
یک طراح خالق در کنار در نظر گرفتن سایز تلفن های همراه و برقراری تعادل بین 
کاربری آسان گوشی هوشمند و تکنولوژی مدرن، یک طرح از اسمارت فونی جدید به 
نام Minima ریخته است. در نخستین نگاه به این گوشی متوجه می شوید که صفحه 
نمایش آن کوچک تر از صفحه نمایش های دیگر گوشی های هوشمند است. نمایشگر 
این گوشی ۳ اینچ است و به اندازه ای کوچک است که فقط توانایی نمایش کیبورد 
لمسی را روی خودش دارد و با نسبت تصویر 18/۹ هر اپلیکیشن موجود در بازار با آن 

همخوانی دارد. همه دکمه های این 
گوشی روی لبه کناری آن قرار گرفته 
و ایــن قابلیت هــا Minima را یک 
گوشی هوشمند به روز و مناسب برای 
جیب می کند. Minima یک گوشی 
کانسپت است که کارایی یک گوشی 
هوشمند در بازار را انجام می دهد؛ یک 

کیبورد با کارایی راحت دارد و بدنه ای مناسب جیب برای آن طراحی شده است. این 
گوشی به عنوان ابزاری مناسب برای ارتباط در سال 2018 است. این گوشی کانسپت 
سیستم عامل دوگانه  ای هم دارد؛ سیستم عاملی ادغام شده از سیستم عامل ساعت 

هوشمند و سیستم عامل گوشی هوشمند.

تغییرات لوگوی »اپل« از سال ۱۹۷۶
شرکت اپل از سال 1۹76 در آمریکا فعالیت کرده و از آن سال تا به امروز لوگوی این 

شرکت دچار تغییرات زیادی شده است.
اپــل در آوریــل ســال 1۹76 توســط »اســتیو جابــز«، »اســتیو وزینــکا« و 
»رونالد وین«تاسیس شد و نخستین محصول این شرکت رایانه شخصی وزینکا به 
نام Apple I بود که در ژانویه 1۹77 به نام شرکت کامپیوتری اپل مزین شد و خط 

تولی آنها با فروش Apple II گسترش یافت.
طی ســال های اخیر، اپل به عنوان یکی از مهم ترین تولیدکننــدگان تلفن همراه 
هوشمند به شمار می رود و به عنوان یک کمپانی بی رقیب به کار خود ادامه می دهد.

از سال 1۹76 تا به حال، لوگوی این شرکت دچار تغییر و تحوالت زیادی شده تا به 

شکل امروز خود برسد. آخرین تغییری که روی لوگوی شرکت اپل انجام شد، در سال 
2016 اتفاق افتاد. این تغییرات را می توانید در تصاویر زیر مشاهده کنید.

  عکس خبر

با ال جی استایلر از شر آلودگی های روی لباس راحت شوید
»ال جی اســتایلر« با تمرکز بر نیروی بخار، قدرت تمیز کردن گردوغبــار، ریزگرد و مقابله با 
آلرژی ها را دارد؛ همچنین با قابلیت Easy Pants Crease Care چین و چروک شــلوار را 

کامال باز می کند و چروک های قسمت زانو، کمر و دیگرقسمت های لباس را کاهش می دهد.

خبر

کنترل سالمت با حسگرهای 
ارزان قیمت پالستیکی

تیمی از پژوهشــگران بین المللی، حســگر ارزان قیمتی را از 
پالستیک نیمه رسانا ســاخته اند که می تواند برای تشخیص 
و نظارت بر طیف وسیعی از مشکالت سالمتی، مانند عوارض 
جراحی یا بیماری های اضمحالل عصبی مورد اســتفاده قرار 
گیرد. این حسگرها می توانند مقدار متابولیت های حیاتی مانند 
الکتات یا گلوکز که در عرق، اشک، بزاق یا خون وجود دارند را 
اندازه گیری کنند. دستگاه حاضر توسط گروهی پژوهشی به 
 King سرپرستی دانشگاه کمبریج و دانشگاه علم و تکنولوژی
Abdullah  KAUST در عربستان سعودی انجام گرفته است.   

استفاده از »هوش مصنوعی« 
برای پیش بینی وضعیت آب وهوا 

محققان دانشکده مهندسی کلمبیا دریافتند که با استفاده از 
تکنیک »یادگیری ماشــین« در »هوش مصنوعی« می توان 

وضعیت آب و هوا را پیش بینی کرد.
محققان تاکنون در مورد پیش بینی صحیح وضعیت آب وهوایی 
بحث های زیادی کرده اند. پیش بینی های صحیح آب و هوایی 
در پاسخ به افزایش »گازهای گلخانه ای« امری ضروری است.

در این راستا، محققان دانشکده مهندســیکلمبیا، از تکنیک 
یادگیری ماشین برای نشان  دادن ابرها با وضوح باالتر استفاده 
کردند. »پیر جنتین« رهبر این پژوهش و عضو موسسه زمین 
و داده های علمی گفت: بررســی این ابرهــا می تواند تغییری 

اساسی در پیش بینی وضعیت آب و هوا ایجاد کند.
   Cloud Brain( محققان این فرآیند هوش مصنوعی جدید را
CBRAIN( نام نهاده اند. این فرآیند بســیاری از ویژگی های 
ابرها از قبیل دما، رطوبت و ویژگی های تابشــی را پیش بینی 
می کند که برای شبیه ســازی مدل های آب و هوایی ضروری 

هستند.

 مینی رایانه ای کوچک تر از
 دانه برنج! 

مینی رایانــه ای در ابعاد 0/۳ میلی متر ابداع شــده که ممکن 
اســت عنوان کوچک ترین رایانه جهان را بــه خود اختصاص 
 Think دهد. مینی رایانه یک در یک میلی متری در کنفرانس
2018  رونمایی شد اما پیش از آن، عنوان کوچک ترین رایانه 
به »Michigan Micro mote« در ابعاد دو در دو در چهار 
میلی متر اختصاص داشــته که روی آن برنامه نویسی شده و 
حتی در صورت خاموش شدن نیز دیتای خود را حفظ می کند.

مشــکل مینی رایانه یک میلی متری این اســت که به دلیل 
ریزبودن نمی توان آنتن رادیویی روی آن نصب کرد و از طریق 

نور، دیتا روی آن منتقل می شود.   

  موبایل ۳۰ درصد گران شد
رییــس اتحادیــه دســتگاه های مخابراتــی از گرانــی ۳0 تــا 40 درصــدی قیمت 
گوشــی موبایــل بــه دلیــل تخصیــص نیافتــن ارز دولتــی بــه واردکننــدگان 
 خبــر داد و گفــت: بازرگانــان بــه جــای واردات رســمی، گوشــی مســافری 
می آورند. »مهدی محبی« با اشاره به وضعیت بازار گوشی تلفن همراه در پی نوسان نرخ 
ارز طی هفته های اخیر، اظهار داشت: بازار گوشــی موبایل به دلیل عدم تخصیص ارز 
دولتی به این صنف و مشکالت واردات، دچار وضعیت وخیمی است و طی 20 روز گذشته 
شاهد افزایش ۳0 تا 40 درصدی قیمت انواع گوشی در این بازار بوده ایم. رییس اتحادیه 
دستگاه های مخابراتی با بیان اینکه تنها در صورتی که ارز 4200 تومانی به این 

صنف اختصاص داده شود، امکان بازگشت قیمت وجود دارد، 
خاطرنشان کرد: این موضوع باید از سوی بانک مرکزی و وزارت 

صنعت پیگیری شود.

iPhone X و Galaxy S9 مقایسه دو پرچمدار رقیب؛
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ابالغ وقت رسیدگی
4/39 شماره ابالغنامه: 9710100370100738 شماره پرونده: 9509980358700233 
شماره بایگانی شعبه: 950025  آگهی ابالغ وقت رسیدگی به  آقای ستار میرزایی متواری، 
در خصوص اتهام آقای ستار میرزایی دائر بر نزاع دسته جمعی منجر به قتل عمد مرحوم 
فرهاد محمدی پرونــده که به این شــعبه) اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت 
ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق شــماره 453(  ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9509980358700233 شعبه 1 دادگاه کیفری یک استان اصفهان)17 
کیفری استان ســابق( ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1397/05/30 ساعت 9  تعیین که 
حســب دســتور دادگاه طبق موضوع تبصره یک  ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری 
به علت متواری بودن متهم در دو نوبت به فاصله 10 روز در یکی از جراید کثیراالنتشــار 
آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار  آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
 ضمن اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.  
م الف:6933 شعبه 1 دادگاه کیفری یک اســتان اصفهان )17 کیفری استان سابق( 

)161 کلمه، 2 کادر(
اجرايیه

4/6 شماره اجراییه:9710420351500089  شــماره پرونده:9609980351500496 
شماره بایگاني شعبه:960567 بموجب درخواست اجراي حکم  9609970351501502 
محکوم علیهم 1- سید هادي میرطالبي اسفرجاني فرزند سید علي 2- سید علي میرطالبي 
اسفرجاني فرزند سید نصراله هر دو به نشــاني اصفهان پارک الله مجتمع مسکوني الله 
ک ایثار بن بست گل نرگس پ 111 و 3- سید هاشــم میرطالبي اسفرجاني فرزند سید 
محمد به نشاني استان اصفهان شهرضا اســفرجان منزل شخصي سید هاشم میرطالبي 
پ 1 متضامنا محکوم اند به پرداخت 1- سیصد و پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته 
2- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان وصول که بر مبناي تغییر شاخص اعالمي 
بانک مرکزي محاسبه خواهد گردید 3- پانزده میلیون و دویست و سي و هفت هزار ریال 
بابت هزینه دادرسي 4- هشت میلیون و هفتصد و شصت هزار ریال بابت حق الوکاله در 
حق محکوم له بانک انصار با مدیریت آقاي آیت اله ابراهیمي به نشاني اصفهان خ شمس 
آبادي جنب ک باغ جنت سرپرســتي بانک انصار با وکالت هاله ثمري فرزند ماشاءاله به 
نشاني اصفهان خیابان هشت بهشت غربي چهار راه گلزار ساختمان آسیا طبقه اول واحد 
1  و 5- نیم عشردولتي. راي نسبت به هادي و علي میرطالبي غیابي است. محکوم علیه 
مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 
قانون اجراي احکام مدني(. 2-ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد.3- مالي معرفي کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسســات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهاي 
مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت مي شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 
1394(. 4-خودداري محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجراي 
حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد. )ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394( 5- انتقال مال به دیگري 
به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي 
نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مي شود )ماده 21 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(. م الف: 6226 شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي 

شهرستان اصفهان)503 کلمه، 5 کادر(
مزايده اموال غیر منقول

4/2 اجراي احکام حقوقي شــعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اي در خصوص 
پرونده اجرایي کالســه 961784 ج / 1 اول له آقاي علي خدادادیان و علیه آقاي علیرضا 
زارعي مبني بر مطالبه مبلغ 495/602/899 ریال بابت هزینه دادرسي بابت محکوم به و 
هزینه هاي اجرایي و حق االجراي دولتي که  آقاي حسن شجاعي ملک خود را به عنوان 
وثیقه معرفي نموده و به علت عدم معرفي محکوم علیه ظرف مهلت قانوني دستور ضبط 
وثیقه صادر شده است. در تاریخ 1397/4/30 ســاعت 8/5 صبح در محل اجراي احکام 
دادگستري اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 25/129 حبه مشاع از 72 حبه 

شــش دانگ ملکي با پالک ثبتي شــماره 482 فرعي از4 اصل بخش 20 ثبت اصلي با 
مشخصات مندرج در نظریه کارشناسي که ذیال درج شده است ملکي آقاي حسن شجاعي 
و اکنون در تصرف مالکانه شخص ثالث مي باشد توسط کارشناس رسمي دادگستري به 
شرح ذیل ارزیابي شــده و نظریه وي مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید مي توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشاني فوق مراجعه و از ملک 
بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملي در 
وجه اجراي احکام حقوقي در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود تســلیم ملک مورد مزایده پس ازپرداخت تمام بهاي آن صورت 
خواهد گرفت. هزینه هــاي اجرایي برعهده محکوم علیه مي باشــد. اوصاف ملک مورد 
مزایده: مشخصات ملک: ملک مورد بازدید شش دانگ یک باب خانه داراي یک جلد سند 
دفترچه اي به شماره 81945750/ الف و پالک ثبتي 482 فرعي از 4 اصلي صفحه 126 
شماره 2522 دفتر 14 بخش 20 اصفهان به مساحت 356/88 متر مربع، شمااًل به طول 
12 متر درب و دیوار به کوچه، شرقًا به طول 28/20 متر دیوار به پالک 481 فرعي، جنوبًا 
در سه قسمت به طول 2/8 و 1/85 و 9/30  متر درب و دیوار به کوچه، غربًا به طول 30 متر 
دیوار به پالک 483 فرعي مي باشد.  وضعیت ملک: ملک مذکور یک باب خانه با کاربري 
مسکوني حدود 380 متر مربع اعیاني در دو طبقه اسکلت دیوار باربر و تاق ضربي هر طبقه 
داراي دو خواب بدون نما سازي و محوطه سازي درب و پنجره نماي شمالي آلومینیوم و 
جنوبي آهني کف ســازي داخلي و حیاط موزاییک دیوارها گچ، چهارچوب داخلي فلزي و 
درب سه الیي آشپزخانه همکف اوپن تا سقف کاشــي یا کابینت فلزي سرمایش کولر و 
گرمایش بخاري آشپزخانه طبقه اول با کابینت MDF داراي انشعاب آب به شماره 10034 
و انشعاب برق با شماره سریال 7900947 و انشعاب گاز به شماره 02123951  کدپستي 
 8168153449 )کدپســتي خانه مقابل 79/8168153579( با قدمت بیش از 20 ســال 
مي باشد. نظریه کارشناسي: با توجه به موارد فوق و بازدید انجام شده و استعالم و تحقیقات 
محلي و با در نظر گرفتن مشــخصات فوق الذکر، موقعیت ملک مساحت عرصه و اعیان 
ملک، نوع کاربري، قدمت، وضعیت موجود، نوع مصالح مصرفي، شرایط عرضه و تقاضا و 
کلیه موارد تاثیرگذار در ارزش ملک،  ارزش شش دانگ این ملک با کلیه حقوق متصوره 
قانوني در زمان کارشناسي مبلغ 1/420/000/000 ریال معادل یکصد و چهل و دو میلیون 
تومان برآورد مي گردد. در نتیجه ارزش 25/129 حبه مشاع آن به مبلغ 495/602/899 
ریال ارزیابي کــه مقدار 1/191 حبه مشــاع آن به مبلــغ 23/491/894 ریال بابت حق 
االجراي دولتي و مقدار 23/938 حبه مشاع آن به مبلغ 472/105/005 ریال بابت طلب 
 محکوم له مي باشد. م الف:5212 اجراي احکام حقوقي شعبه اول دادگستري اصفهان 

)  569 کلمه، 6 کادر(
حصر وراثت

4/37  خانم زهرا ماندنی ماربینی دارای شناســنامه شــماره 986 به شرح دادخواست به 
کالسه  103/97 ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حبیب ماندنی ماربینی به شناســنامه 23 در تاریخ 1396/8/4 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار پســر 
به نامهای 1- محمد ماندنی ماربینی به شــماره شناسنامه 56316 و 2- مرتضی ماندنی 
ماربینی به شماره شناســنامه 1199، 3- فخرالدین ماندنی ماربینی به شماره شناسنامه 
72429 ، 4- کمال الدین ماندنی ماربینی به شماره شناسنامه 1359 و سه دختر به نامهای 
1- بتول ماندنی ماربینی به شماره شناســنامه 14 ، 2- صدیقه ماندنی ماربینی به شماره 
شناسنامه 18، 3- زهرا ماندنی ماربینی به شــماره شناسنامه 986 و یک همسر دائمی به 
نام سرور دیانی میرآبادی به شماره شناسنامه 4 و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 90  شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اردستان )193 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/38  آقای اصغر کریمی ماربینی دارای شناســنامه شماره 1847 به شرح دادخواست به 
کالسه  142/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی کریمی ماربینی به شناسنامه 526 در تاریخ 79/12/24 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به هفت دختر و شش 
پسر و یک همســر دائمی که عبارتند از: 1- زهرا کریمی ماربینی به شماره شناسنامه 10 
متولد 38/3/30 صادره از اردســتان فرزند متوفی 2- مریم کریمی ماربینی به شــماره 
شناســنامه 846 متولد 56/11/3 صادره از اردســتان فرزند متوفی 3- اشــرف کریمی 
ماربینی به شماره شناســنامه 12 متولد 59/7/1 صادره از اردستان فرزند متوفی 4- بتول 
کریمی ماربینی به شــماره شناســنامه 9 متولد 39/3/2 صادره از اردستان فرزند متوفی 

5- اعظمه کریمی ماربینی به شــماره شناســنامه 3 متولد 36/4/3 صادره از اردســتان 
فرزند متوفی 6- اکرم کریمی ماربینی به شــماره شناســنامه 2 متولد 64/1/1 صادره از 
اردستان فرزند متوفی 7- اقدس کریمی ماربینی به شماره شناسنامه 12 متولد 46/1/5 
صادره از اردستان فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 91  شــعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اردستان )224 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/39 شماره ابالغنامه: 9710100370100738 شماره پرونده: 9509980358700233 
شماره بایگانی شعبه: 950025  آگهی ابالغ وقت رسیدگی به  آقای ستار میرزایی متواری، 
در خصوص اتهام آقای ستار میرزایی دائر بر نزاع دسته جمعی منجر به قتل عمد مرحوم 
فرهاد محمدی پرونده که به این شعبه) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 453(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9509980358700233 شــعبه 1 دادگاه کیفری یک استان اصفهان)17 کیفری استان 
سابق( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/05/30 ساعت 9  تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع تبصره یک  ماده 394 قانون آیین دادرســی کیفری به علت متواری بودن 
متهم در دو نوبت به فاصله 10 روز در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم 
ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار  آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد.  م الف:6933 شعبه 1 

دادگاه کیفری یک استان اصفهان )17 کیفری استان سابق( )161 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

4/66 کالسه پرونده 960428-28 شــماره دادنامه: 97/2/4-9709976795800191 
مرجع رسیدگی: شعبه 28 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مسعود شریفی قلعه 
نوعی به نشــانی اصفهان خ جی چهار راه شــهید رجایی کوچه چوبگین کوی گو پالک 
28، خوانده: امیرحسین احمدی به نشانی مجهول المکان، خواسته: تقاضای صدور حکم 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 185/874/650 ریال بابت 8 فقره فاکتور به شــماره  
هــای 002761 و 002578 و 002587 و 0025858 و 002868 و 002874 و 002885 
و 002892 به احتساب خسارات تاخیر تادیه از سررســید حواله صادره لغایت اجرا حکم و 
هزینه های دادرسی، 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 خواهان 
مسعود شریفی قلعه نوئی به طرفیت خوانده امیر حسین احمدی به خواسته تقاضای صدور 
حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 185/874/650 ریال بابت هشت فقره فاکتور 
به شماره  های002761، 002578، 002587، 002558، 002868 ، 002874، 002885 
و 002892 با احتساب خسارات تاخیر در تادیه از سررسید حواله صادره لغایت اجرا حکم و 
هزینه های دادرسی با عنایت به محتویات پرونده فتوکپی مصدق فاکتورهای صدرالذکر 
که همگی به امضا خوانده رسیده است و عدم حضور و دفاع و عدم ارسال الیحه از ناحیه 
خوانده علیرغم نشر آگهی در روزنامه کثیراالنتشار اصفهان زیبا به تاریخ 1396/8/20 و 
اظهارات شهود طی صورتجلسه 1396/11/9 دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا 
به مواد 198 و 519 از قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 185/874/650 ریال بابت اصل خواسته به انضمام خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
آخرین فاکتور 96/5/10 لغایت زمان اجــرا و پرداخت 3/543/430 ریــال بابت هزینه 
دادرسی و نشــر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و ســپس ظرف بیست روز قابل 
اعتراض در یکی از محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد.  م الف:6982 
 شــعبه 28 حقوقی مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف اصفهــان )338 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

4/11 کالسه پرونده اصلی: 960320 شــماره دادنامه: 9709976794700144 تاریخ 
رسیدگی: 97/2/8 مرجع رسیدگی کننده: شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
عباس بینا به نشــانی اصفهان خیابان عبدالرزاق جنب بانک ســپه طبقه فوقانی مجتمع 
اقتصاد راه صادق پالک 30، خوانده: محمد یاسر حق شــناس جزی  به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشــکار:  به تاریخ 97/2/8 شعبه 17 با عنایت به 
محتویات پرونده کالسه 960320و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: 
در خصوص دعوی عباس بینا  به طرفیت محمد یاسر حق شناس جزی به خواسته  مطالبه 

وجه دو فقره چک به شماره های 063096 و 970332 جمعًا به مبلغ 23/000/000 ریال 
به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در 
ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حضور نیافته و هیچگونه 
دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش 
ابراز و اقامه ننموده شــورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد  
198- 515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 23/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 550/000 ریال هزینه دادرســی و 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها تا زمان وصول  بر اساس آخرین شاخص بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف 
 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. 
م الف: 6961 شعبه 17 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان )296 کلمه، 

3 کادر(  
ابالغ رای

4/12 کالسه پرونده 950849 شــماره دادنامه: 9609976795200833 تاریخ دادنامه: 
96/9/29 مرجع رسیدگی: شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: شرکت زمزم 
به مدیریت عامل آقای مهدی یزدان شناس به نشــانی اصفهان سپاهان شهر کمربندی 
باغ ابریشم سمت چپ کیلومتر 5 انبار شــرکت زمزم ایران مرکز اصفهان با وکالت قدرت 
حیدری دستنائی به نشانی اصفهان چهارباغ باال شرکت زمزم واحد حقوقی،  خوانده: حسین 
عبادی  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 170/000/000 ریال، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی شرکت زمزم به مدیریت عامل مهدی 
یزدان شناس به وکالت قانونی قدرت حیدری دستنائی به طرفیت حسین عبادی به خواسته 
مطالبه مبلغ 170/000/000 ریال موضوع 2 فقره چک به شماره های 91005/537016 
و 910005/537028  به انضمام مطلق خســارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و 
بقا اصول اسناد و مدارک در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و 
اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نیز عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و 
اینکه مشارالیه هیچگونه دلیل و یا مدرک موثر قانونی مبنی بر برائت ذمه خویش اقامه و 
ارائه نکرده است شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد  310، 313 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 515، 519 و 522 
قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 170/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 5/030/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه آگهی و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول محکوم به طبق 
آخرین شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی در حق  خواهان صادر و اعالم می گردد. 
رای صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و سپس  ظرف مدت بیســت روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف:6949 شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان )348 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/48 شماره صادره: 1397/42/499267- 1397/3/22 نظر به اینکه سند مالکیت تک 
برگی ششدانگ پالک ثبتی شماره 239 فرعی از 4497 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان 
ذیل ثبت 239279 در صفحه 68 دفتر امالک جلــد 1290 به نام آقای حبیب اله فرهمند 
دهقانپور تحت شماره چاپی 191363  ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده 
با ارائه درخواســت کتبی  به شــماره وارده 245543مورخ 97/2/30 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 9622 مورخ 97/2/27 به گواهی دفترخانه 
239 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت مسافرت مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
 چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 7735 قویدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )232 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
4/13 شماره دادنامه: 9609970351001760 شماره پرونده: 9609980351000776 
شماره بایگانی شــعبه: 960965 خواهان: آقای میثم طیبی نائینی فرزند جالل به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان خیابان رباط دوم خ مخابرات کوچه ساحل بن بست ساحل 
3 پالک 36 طبقه 2، خواندگان: 1- شــرکت آذین رخش شرق به نشانی اصفهان خیابان 
هشت بهشت غربی کوی فرهاد ســاختمان نور طبقه فوقانی کدپستی 8154758451 
شناســه ملی 10260418221 ثنا ندارد 2- آقای وجیه اله رحیمی رضایی فرزند نوراله به 
نشــانی مجهول المکان 3- آقای مصطفی خبازی فرزند غالمحسین به نشانی اصفهان 
خیابان پروین خیابان هفت تیر کوچه شــکوهی منزل دوم ســمت راســت، خواسته ها: 
1- مطالبه خسارت دادرســی 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، رای 
دادگاه: در خصوص دادخواست آقای میثم طیبی نائینی فرزند جوادبه طرفیت 1- شرکت 
آذین رخش شرق 2- آقای وجیه اله رحیمی رضایی فرزند نوراله 3- آقای مصطفی خبازی 
فرزند غالمحسین به خواســته مطالبه مبلغ 225/531/000 ریال بابت وجه چک شماره 
9534/378108 مورخ 96/8/10 به انضمام خســارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه اواًل 
باتوجه به اینکه عقیده دارد از مفاد مواد 16، 15 و 22 قانون صدور چک استنباط می شود 
که حکم مقرر در ماده 22 این قانون مشمول دادرسی حقوقی دعوی مطالبه وجه چک نیز 
می گردد و دادرسی کیفری خصوصیتی ندارد که این حکم مختص به آن باشد و قانونگذار 
دراین ماده صرفا در مقام تعیین اقامتگاه قانونی صادرکننده چک بوده است، بنابراین گواهی 
مامورابالغ مبنی بر عدم شناسایی نشانی بانکی خوانده ردیف اول را به منزله ابالغ تلقی می 
نماید. ثانیًا با عنایت به تصویر مصدق چک و ظهر آن و گواهینامه عدم پرداخت صادر شده 
از بانک محال علیه و بنابر وصف تجریدی چک و اینکه به موجب ماده 313 قانون تجارت 
به محض ارائه باید کارسازی شود و با توجه به اینکه مسوولیت تضامنی خواندگان به لحاظ 
احراز صاحب حساب و امضا بودن و امضای ظهر چک به عنوان ضمانت محرز است، دعوی 
خواهان را وارد می داند و از آنجایی که خواندگان هیچ گونه دلیلی دال بر عدم حسن نیت 
دارنده چک و ید غیر قانونی و نامشــروع وی ابراز  نداشته اند مستندا به مواد 249، 314 و 
315 قانون تجارت198، 502، 515، 519 و 520 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده واحده 
الحاقی به تبصره ماده 2 قانون صدور چک و ماده 19 این قانــون حکم به الزام تضامنی 
نامبردگان به پرداخت 225/531/000 ریال بابت اصل خواسته، مبلغ 7/513/585 ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت اجرای حکم بر 
اساس شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
حکم صادر شده غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و سپس ظرف مهلت 20 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در 
دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف:6932 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )464 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

4/22 کالســه پرونده: 961351 مرجع رسیدگی کننده: شــعبه 11 شورای حل اختالف 
اصفهان، شماره دادنامه: 9609976794104708-96/12/21 خواهان: حسین غزل گو 
به نشانی خیابان سجاد نبش میدان حسن قاضی ج پلیس 10+ کلینیک ساختمانی غزل گو 
با وکالت افسانه غالبی سیف آبادی به نشانی اصفهان اردستان شهرک کاوه نبش میدان 
امام حسین موسسه حقوقی صدرای اردســتان،    خواندگان: 1- شرکت تاسیساتی پسر 
شجاع سیانکوه  به نشانی شهرستان اردل بخش سیانکوه روستای ملک شیر، 2- یعقوب 
لطفی   به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه دو فقره چک، گردشکار:  به تاریخ 
96/12/12 با توجه به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شعبه 11 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی حســین غزل گو  به طرفیت 1- شرکت 
تاسیساتی پسر شجاع سیانکوه 2- یعقوب لطفی به خواسته  مطالبه  مبلغ 80/000/000 
ریال وجه دو فقره چک به شــماره های 456590-94/9/20 و 456589-94/8/20  به 
انضمام کلیه خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و وصف تجریدی بودن چک 
و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد 
و عدم حضور خواندگان در جلسه رســیدگی و اینکه مشارالیه ها در قبال دعوی مطروحه 
دفاعی بعمل نیــاورده و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونــی مبنی بر برائت ذمه 
خویش ابراز و اقامه ننموده اند شــورا به لحاظ مصون ماندن دعوی و مستندات خواهان 
از هرگونه خدشــه و تعرض قانونی دعوی مطروحه را ثابت تشــخیص داده و مستندا به 

مواد  198- 515-522-519 قانون آیین دادرســی مدنی و رای وحدت رویه 536 مورخ 
1369/7/10هیات عمومی دیوانعالی کشور حکم به محکومیت تضامنی خوانده شرکت 
تاسیســاتی به عنوان صادرکننده و خوانده یعقوب لطفی به عنوان ظهرنویس به پرداخت 
مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/090/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
حق الوکاله وکیل خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف تا زمان وصول 
بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر واعالم می دارد رای صادره 
غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از 20 روز بعد  
قابل تجدیدنظر خواهی در کلیه شعب حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 6950 شعبه 

11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )382 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

4/23 شماره دادنامه: 9709970354800521 شماره پرونده: 9609980365300243 
شماره بایگانی شعبه: 960253 شــاکی: آقای رضا آبافت فرزند علی با وکالت آقای کریم 
اکبریان فرزند رحیم به نشانی اصفهان خمینی شــهر میدان شهدا جنب اداره برق اول خ 
طالقانی ط فوقانی لوازم خانگی نادری، متهم: آقای امیر مزروعی به نشانی مجهول المکان، 
اتهام ها: 1- خیانت درامانت 2- تحصیل مال از طریق نامشروع، دادگاه با  توجه به جامع 
محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: اتهام اقای امیر مزروعی دایر بر خیانت در امانت نسبت 140 )یکصد و چهل( 
گرم طال موضوع قرار جلب به دادرسی صادره از همین شعبه و شکایت شاکی خصوصی 
اکبر اکبریان به وکالت از رضا آبافت فرزند علی با عنایت به محتویات پرونده شکایت شاکی 
خصوصی، تحقیقات معمول مودای شهود تعرفه شده، متواری بودن متهم و عدم توفیق 
ضابطین دادگستری در جلب و دســتگیری وی وعدم حضور نامبرده در جلسه دادرسی با 
وصف ابالغ و انتظار کافی جهت تدارک دفاع و تکذیب اتهام و نظر به دیگر قرائن و امارات 
منعکس در پرونده، از نظر این دادگاه محرز می باشــد لذا مستندا به اصول سی و ششم و 
یکصد و شصت و ششم از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و مواد 140 و 144 از قانون 
مجازات اسالمی و ماده 674 ازقانون تعزیرات مصوب 1375 متهم را به تحمل هجده ماه 
حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه می باشد و ظرف بیســت روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان است. م الف:6928 

شعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر  اصفهان) 122 جزایی سابق( )276 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/49 چــون مدیریــت آمــوزش و پرورش ناحیه شــش اصفهــان طی نامه شــماره 
1730/165114/180 مورخ 1397/2/20 مدعی شده که سند مالکیت ششدانگ پالک 
ثبتی 10354/52  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که در صفحه 564 دفتر 340 اداره جنوب 
ذیل شماره 42617 بدوا به نام موسسه خیریه علی و حســین همدانیان  به شماره چاپی 
108347 ثبت و سند صادر گردیده و  به موجب سند انتقال قطعی 74008 مورخ 66/11/7 
دفترخانه 65 اصفهان به اداره آموزش و پرورش اصفهان انتقال قطعی یافته و نیز به موجب 
سند انتقال 101364 مورخ 73/8/24 دفتر 86 اصفهان 246/75 سهم مشاع از 15900/75 
 سهم ششــدانگ پالک به غیر انتقال یافته و به گواهی دفتر امالک در رهن و بازداشت 
نمی باشــد و به علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده اســت و تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی نموده اســت طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 7751 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک شرق اصفهان  )246 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/50 مرجع رسیدگی: شــعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 335/97 حل 3 ، وقت رسیدگی ســاعت 4/50 بعداز ظهر روز 
سه شنبه مورخه 1397/5/2، مشــخصات خواهان: امیر طاهری فرزند قدمعلی به نشانی 
خمینی شهر منظریه خ ش موذنی کوچه 37 با وکالت احمد سعیدپور فرزند فتح اله به نشانی 
خمینی شهر خ طالقانی نبش کوچه 7، مشــخصات خوانده: مرتضی باستانی جوان فرزند 

محمد،  خواسته و بهای آن:  مطالبه وجه چک به میزان 75/000/000 ریال به انضمام کلیه 
خسارات قانونی و هزینه دادرسی و حق الوکاله  وکیل، دالیل خواهان: کپی مصدق چک 
12/775252 مورخ 96/8/25 و گواهینامه عدم پرداخت، گردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت 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 شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 1200 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )211 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/51 خانم مریم ســتاره پور ورنوســفادرانی دارای شناسنامه شــماره 25306 به شرح 
دادخواست به کالسه  236/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عباس ســتاره ورنوسفادرانی به شناســنامه 15401 در تاریخ 
96/10/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- مریم ستاره پور ورنوســفادرانی فرزند اکبر، ش.ش 25306 همسر 2- محمد 
پارسا ستاره پور فرزند عباس، ش.ش 1276047495 فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1192 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )133 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/52 خانم بهرام ســتاره پور ورنوســفادرانی دارای شناسنامه شــماره 16598 به شرح 
دادخواست به کالسه  235/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان هویدا باقرپور به شناسنامه 85 در تاریخ 96/6/14 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- عباس ستاره پور 
ورنوسفادرانی فرزند تقی، ش.ش 15401 فرزند 2- بهرام ستاره پور ورنوسفادرانی فرزند 
تقی، شــش 16598 فرزند 3- داود ســتاره پور فرزند تقی، ش.ش 12 فرزند 4- محمد 
ستاره پور فرزند تقی، ش.ش 24941 فرزند 5- مریم ستاره پور ورنوسفادرانی فرزند تقی، 
ش.ش 16599 فرزند 6- زهرا ســتاره پور فرزند تقی، شش 7357 فرزند 7- زهره ستاره 
پور ورنوسفادرانی فرزند تقی، ش.ش 502 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1191 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )180 کلمه، 1 کادر(
اخطار اجرايی

4/53 شماره: 852/96 به موجب رای شماره 1500 تاریخ 96/10/26 حوزه 8 شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه غالمرضا قنبریان 
فرزند حبیب به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 131/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان چک ها 24737230-
96/2/27 و 24733229-96/3/3 لغایت اجرای حکم و پرداخت نیم عشــر دولتی و رای 
صادره غیابی است. مشخصات محکوم له: مظاهر مکاری فرزند نعمت اله به نشانی خمینی 
شهر خ شریعتی شمالی ک فرهنگ بن بست اســحاق پور. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:1198 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )184 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

4/55 شماره دادنامه: 9709973630500354 شماره پرونده: 9509983631001143 
شماره بایگانی شعبه: 960969  شاکی: آقای محمد سلیمانی فرزند هوشنگ با وکالت آقای 
مهدی ملک محمد فرزند علی به نشــانی اصفهان چهارباغ عباسی نبش سید علی خان 
پاساژ میهن طبقه سوم دفتر وکالت آقای مهدی اشتهاردیها، متهم: آقای مهدی کبیری 

دهکردی فرزند علیرضا به نشانی اصفهان میدان قدس خ مصلی کوچه 30 پالک 4 سمت 
چپ طبقه همکف ، اتهام: تسبیب در ضرب و جرح عمدی با فرار از صحنه، گردشکار : دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای مهدی کبیری دهکردی فرزند علیرضا، دائر 
 بر تســبیب در ایراد صدمه بدنی عمدی با فرار از صحنه، موضوع کیفرخواست و شکایت 
آ قای محمد سلیمانی فرزند هوشنگ با وکالت آقای مهدی ملک محمد فرزند علی، با توجه 
به اقرار صریح و مقرون به واقع متهم، گواهی پزشــکی قانونی نظر کارشناس که مصون 
از اعتراض مانده دادگاه بزه انتســابی را محرز تشخیص و به استناد مواد 710، 559، 713 
بند ب 488 بند پ ماده 291 از قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 متهم را به پرداخت 
دیات زیر ظرف دو ســال از تاریخ وقوع بزه محکوم می نماید: ارش شکستگی استخوان 
ناویکوالژ چهار درصد دیه کامل، ارش شکستگی کونی میانی و خارجی جمعا چهار درصد 
دیه کامل، ارش شکستگی استخوان کبوئید چهار درصد دیه کامل، ارش شکستگی دومین 
و سومین استخوان کف پای چپ جمعا چهار درصد دیه کامل، ارش قطعه تاندوم انگشت 
شســت و قطع عصب و شــریان جمعا دو درصد دیه کامل، ارش نقص عضوی پای چپ 
پانزده درصد دیه کامل، جراحت نافذتین در ناحیه مچ پای چپ هر مورد یک دهم دیه کامل 
این رای غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه و سپس ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 
م الف:149 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر تیران )جزایی سابق( )318 کلمه، 3 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
4/57 نظر به اینکه خواهان علی محمد رجبیان بیدگلی دادخواســتی به خواسته مطالبه 
وجه به طرفیت امین قربانیان المشــیری به مجتمع شوراهای حل اختالف آران و بیدگل 
واقع در خیابان نواب صفوی تقدیم که پس از ارجاع به شــعبه سوم به کالسه 3/233/97 
ثبت و برای تاریخ سه شنیه 97/8/1 ساعت 18 وقت رسیدگی تعیین گردیده و از آنجائیکه 
خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبــرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر 
در جلسه دادرسی حاضر شــوند . ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نماید . انتشار این آگهی 
به منزله ابالغ محسوب شده و در صورت عدم حضور ، شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
شد . م الف: 144  عباسعلی دهقانی رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم اران و بیدگل 

)155 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/56 شماره 500480-97/3/28 نظر به اینکه خانم معصومه امینی تهرانی فرزند جعفر 
با ارائه دو برگ استشهادیه محلی که هویت شهود رسمًا گواهی شده مدعی مفقود شدن 
ســند مالکیت دفترچه ای مربوط به پالک ثبتی 1442 فرعی از یک اصلی بخش دوازده 
ثبت اصفهان شده  که در دفتر 19 صفحه 97 ذیل شماره 2489 به نام جعفر امینی تهرانی 
صادر و طی سند انتقال 11806-1335/07/2 دفترخانه 41 تیران به خانم معصومه امینی 
نامبرده فوق صلح گردیده است. اینک برابر ماده 120 اصالحی  قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است و یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل آن به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا 
 در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود ســند مالکیت المثنی صادر و به متقاضی تسلیم
  می گــردد. م الــف: 151 اداره ثبت اســناد و امالک تیــران وکــرون)187 کلمه،

 2 کادر(
احضار متهم

4/54 شماره درخواست: 9710463634900002 شماره پرونده: 9609983634900694 
شماره بایگانی شــعبه: 960728 نظر به اینکه درپرونده کالسه 960728 د/ 4 آقای رضا 
جعفر زاده تحت تعقیب می باشــد به واســطه معلوم نبودن محل اقامت نامبردگان و به 
تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه زاینده رود آگهی تا ظرف 
مدت 30 روز از تاریخ نشــر آگهی در شعبه چهارم دادیاری دادســرای عمومی و انقالب 
شهرستان خمینی شهر واقع در منظریه بلوار دانشجو حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید 
در صورت عدم حضور در موعد مقرر رســیدگی و اظهار عقیده می نماید.  م الف1203 
 شــعبه 4 دادیاری دادســرای عمومی و انقالب شهرســتان خمینی شــهر )105 کلمه،

 1 کادر(
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مفاد آراء
3/429 برابر آراء صــادره هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان 
امروز چاپ اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی نسبت به بند الف( بمدت 
2 ماه و نسبت به بند ب( بمدت یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه 
نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تکلیــف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
1. رای شــماره 139760302008000615 -  08 / 02 / 97 - موقوفه شــیخ شاه نظربه 
تصــدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرســتان شهرضاششــدانگ یکباب مغــازه وزمین 
محصورمتصل به آن که عرصه واعیان وقف مي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 

اصلي امالک شاهرضا به مساحت 77 / 220 مترمربع.
2. رای شــماره 139760302008000617 -  08 / 02 / 97 - موقوفه شــیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشدمي باشــد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک 

شاهرضا به مساحت 54 / 81 مترمربع.
3. رای شــماره 139760302008000618 -  08 / 02 / 97 - موقوفه شــیخ شاه نظربه 
تصــدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرســتان شهرضاششــدانگ یکباب مغــازه وزمین 
محصورمتصل به آن که عرصه واعیان وقف مي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 

اصلي امالک شاهرضا به مساحت 16 / 262 مترمربع.
 4. رای شــماره 139760302008000619 -  08 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب مغازه که عرصه واعیان 
 وقف مي باشــد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شــاهرضا به مساحت

 15 / 26 مترمربع.
 5. رای شــماره 139760302008000620 -  08 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 73 / 227 مترمربع.
 6. رای شــماره 139760302008000621 -  08 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 17 / 201 مترمربع.
 7. رای شــماره 139760302008000624 -  08 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 47 / 136 مترمربع.
8. رای شــماره 139760302008000625 -  08 / 02 / 97 - موقوفه شــیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یک قطعه زمین محصورمحل 
درمانگاه که عرصه وقف واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 

اصلي امالک شاهرضا به مساحت 42 / 2248 مترمربع.
9. رای شــماره 139760302008000626 -  08 / 02 / 97 - موقوفه شــیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 73 / 51 مترمربع.
10. رای شــماره 139760302008000630 -  08 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 20 / 146 مترمربع.
11. رای شــماره 139760302008000631 -  08 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 88 / 60 مترمربع.
12. رای شــماره 139760302008000632 -  08 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 26 / 176 مترمربع.
13. رای شــماره 139760302008000633 -  08 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 07 / 48 مترمربع.
14. رای شــماره 139760302008000634 -  08 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 15 / 68 مترمربع.
15. رای شــماره 139760302008000635 -  08 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 40 / 182 مترمربع.
16. رای شــماره 139760302008000636 -  08 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 53 / 268 مترمربع.
17. رای شــماره 139760302008000637 -  08 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 23 / 348 مترمربع.
18. رای شــماره 139760302008000696 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 05 / 89 مترمربع.
19. رای شــماره 139760302008000697 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 85 / 203 مترمربع.
20. رای شــماره 139760302008000698 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 61 / 222 مترمربع.
 21. رای شــماره 139760302008000699 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 17 / 203 مترمربع.
22. رای شــماره 139760302008000700 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب مغازه که عرصه واعیان 
 وقف مي باشــد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شــاهرضا به مساحت

 67 / 17 مترمربع.
23. رای شــماره 139760302008000701 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 11 / 55 مترمربع.
24. رای شــماره 139760302008000702 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یک قطعه زمین محصورمحل 
آموزشي که عرصه وقف واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 

اصلي امالک شاهرضا به مساحت 06 / 3286 مترمربع.
25. رای شــماره 139760302008000703 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 58 / 200 مترمربع.

26. رای شــماره 139760302008000704 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 24 / 109 مترمربع.
27. رای شــماره 139760302008000705 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب مغازه که عرصه واعیان 
وقف مي باشــد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به مساحت 50 

مترمربع.
28. رای شــماره 139760302008000706 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 93 / 102 مترمربع.
29. رای شــماره 139760302008000707 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 19 / 113 مترمربع.
30. رای شــماره 139760302008000708 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب مغازه که عرصه واعیان 
 وقف مي باشــد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شــاهرضا به مساحت

 70 / 16 مترمربع.
31. رای شــماره 139760302008000709 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب مغازه که عرصه واعیان 
 وقف مي باشــد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شــاهرضا به مساحت

 56 / 71 مترمربع.
32. رای شــماره 139760302008000710 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب مغازه که عرصه واعیان 
آن وقف مي باشــد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به مساحت 

07 / 131 مترمربع.
33. رای شــماره 139760302008000711 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب مغازه که عرصه واعیان 
آن وقف مي باشــد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به مساحت 

45 / 58 مترمربع.
34. رای شــماره 139760302008000712 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 80 / 187 مترمربع.
35. رای شــماره 139760302008000713 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 11 / 38 مترمربع.
36. رای شــماره 139760302008000714 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 05 / 159 مترمربع.
37. رای شــماره 139760302008000715 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 13 / 118 مترمربع.
38. رای شــماره 139760302008000716 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب مغازه که عرصه واعیان 
 وقف مي باشــد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شــاهرضا به مساحت

 03 / 17 مترمربع.
39. رای شــماره 139760302008000717 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 37 / 290 مترمربع.
40. رای شــماره 139760302008000718 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرســتان شهرضاششــدانگ یک قطعه فضاي سبزکه 
عرصه وقف واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک 

شاهرضا به مساحت 16 / 1290 مترمربع.
41. رای شــماره 139760302008000719 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یک قطعه زمین محصورمحل 
) دانشــگاه پیام نور( که عرصه وقف واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 

فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به مساحت 48 / 29818 مترمربع.
42. رای شــماره 139760302008000720 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یک قطعه زمین محصور ) محل 
اداره اب وفاضالب ( که عرصه وقف واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 

فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به مساحت 40 / 5728 مترمربع.
43. رای شــماره 139760302008000721 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یک قطعه زمین محصور محل 
آموزشي که عرصه وقف واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 

اصلي امالک شاهرضا به مساحت 17 / 1792 مترمربع.
44. رای شــماره 139760302008000722 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یک قطعه زمین محصور محل 
آموزشي که عرصه وقف واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 

اصلي امالک شاهرضا به مساحت 85 / 2271 مترمربع.
45. رای شــماره 139760302008000723 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکقطعه فضاي سبزکه عرصه 
وقف واعیاني متعلق به غیرمي باشــد مفروزي ازپالک 121 فرعــي از 69 اصلي امالک 

شاهرضا به مساحت 50 / 3547 مترمربع.
46. رای شــماره 139760302008000725 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرســتان شهرضاششــدانگ یک باب مغازه که عرصه 
واعیان وقف مي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به مساحت 

37 / 18 مترمربع.
47. رای شــماره 139760302008000727 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 545 مترمربع.
48. رای شــماره 139760302008000728 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 30 / 231 مترمربع.
49. رای شــماره 139760302008000729 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 38 / 128 مترمربع.
50. رای شــماره 139760302008000730 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 31 / 435 مترمربع.
51. رای شــماره 139760302008000731 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 59 / 380 مترمربع.
52. رای شــماره 139760302008000732 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 70 / 287 مترمربع.
53. رای شــماره 139760302008000733 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 25 / 130 مترمربع.
54. رای شــماره 139760302008000734 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 

واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 
به مساحت 62 / 163 مترمربع.

55. رای شــماره 139760302008000735 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه 
واعیان وقف مي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به مساحت 

53 / 25 مترمربع.
56. رای شــماره 139760302008000736 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 89 / 199 مترمربع.
57. رای شــماره 139760302008000737 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 27 / 307 مترمربع.
58. رای شــماره 139760302008000774 -  10 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 60 / 203 مترمربع.
59. رای شــماره 139760302008000775 -  10 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب مغازه که عرصه واعیان 
 وقف مي باشــد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شــاهرضا به مساحت

 02 / 27 مترمربع.
60. رای شــماره 139760302008000797 -  11 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب مغازه که عرصه واعیان 
 وقف مي باشــد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شــاهرضا به مساحت

 10 / 22 مترمربع.
61. رای شــماره 139760302008000798 -  11 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 68 / 168 مترمربع.
62. رای شــماره 139760302008001069 -  22 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب مغازه که عرصه واعیان 
 وقف مي باشــد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شــاهرضا به مساحت

 67 / 17 مترمربع.
63. رای شــماره 139760302008001070 -  22 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب مغازه که عرصه واعیان 
وقف متعلق به غیرمي باشــد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به 

مساحت  50 مترمربع.
64. رای شماره 13976030200800101524 -  09 / 03 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یک قطعه پارک فضاي سبز 
که عرصه وقف واعیان متعلق به غیرمي باشــد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي 

امالک شاهرضا به مساحت 20 / 2823 مترمربع.
65. رای شــماره 13976030200800101526 -  09 / 03 / 97 - موقوفه شــیخ شاه 
نظربه تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرســتان شهرضا ششــدانگ یک قطعه زمین 
محصوربااعیانهاي احداثي برآن که عرصه وقف واعیان متعلق به غیرمي باشــد مفروزي 

ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به مساحت 74 / 12063 مترمربع.
66. رای شماره 13976030200800101527 -  09 / 03 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه 
واعیان وقف مي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به مساحت 

50 مترمربع.
67. رای شماره 13976030200800101528 -  09 / 03 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یک قطعه زمین محصورمحل 
پارک شهرترافیک بااعیانهاي احداثي برآن که عرصه وقف واعیان متعلق به غیرمي باشد 

مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به مساحت 12635 مترمربع.
68. رای شماره 13976030200800101529 -  09 / 03 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یک قطعه زمین محصورمحل 
پارک خانه شــهربااعیانهاي احداثي برآن که عرصه وقف واعیان متعلق به غیرمي باشــد 
مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به مساحت 73 / 28902  مترمربع.

69. رای شماره 13976030200800101530 -  09 / 03 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یک قطعه زمین بااعیانهاي 
احداثي برآن که عرصه وقف واعیان متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 

69 اصلي امالک شاهرضا به مساحت 55 / 27386  مترمربع.
70. رای شماره 13976030200800101531 -  09 / 03 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یک قطعه پارک فضاي سبزکه 
عرصه وقف واعیان متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک 

شاهرضا به مساحت 79 / 4060  مترمربع.
71. رای شماره 13976030200800101532 -  09 / 03 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یک قطعه پارک فضاي سبزکه 
عرصه وقف واعیان متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک 

شاهرضا به مساحت 25 / 4623  مترمربع.
72. رای شماره 13976030200800101533 -  09 / 03 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یک باب پارکینگ که عرصه 
وقف واعیان متعلق به غیرمي باشــد مفروزي ازپالک 121 فرعــي از 69 اصلي امالک 

شاهرضا به مساحت 38 / 6546  مترمربع.
73. رای شماره 13976030200800101534 -  09 / 03 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یک باب پارکینگ که عرصه 
وقف واعیان متعلق به غیرمي باشــد مفروزي ازپالک 121 فرعــي از 69 اصلي امالک 

شاهرضا به مساحت 69 / 3521  مترمربع.
74. رای شــماره 13976030200800101535 -  09 / 03 / 97 - موقوفــه شــیخ 
شــاه نظربه تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرســتان شهرضا ششــدانگ یک قطعه 
فضاي ســبزبااعیانهاي موجــوددرآن که عرصه وقــف واعیان متعلق به غیرمي باشــد 
 مفــروزي ازپالک 121 فرعــي از 69 اصلي امالک شــاهرضا به مســاحت 80 / 5734 

 مترمربع.
75. رای شــماره 13976030200800101536 -  09 / 03 / 97 - موقوفــه شــیخ 
شــاه نظربه تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرســتان شهرضا ششــدانگ یک قطعه 
فضاي ســبزبااعیانهاي موجــوددرآن که عرصه وقــف واعیان متعلق به غیرمي باشــد 
 مفــروزي ازپالک 121 فرعــي از 69 اصلي امالک شــاهرضا به مســاحت 98 / 1817 

 مترمربع.
76. رای شــماره 13976030200800101537 -  09 / 03 / 97 - موقوفــه شــیخ 
شــاه نظربه تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرســتان شهرضا ششــدانگ یک قطعه 
فضاي ســبزبااعیانهاي موجــوددرآن که عرصه وقــف واعیان متعلق به غیرمي باشــد 
 مفــروزي ازپالک 121 فرعــي از 69 اصلي امالک شــاهرضا به مســاحت 60 / 2623  

مترمربع.
77. رای شماره 13976030200800101538 -  09 / 03 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه 
واعیان وقف مي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به مساحت 

77 / 18 مترمربع.
78. رای شماره 13976030200800101539 -  09 / 03 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه 
واعیان وقف مي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به مساحت 

48 / 20 مترمربع.
79. رای شماره 13976030200800101540 -  09 / 03 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یک باب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 26 / 118 مترمربع.
80. رای شماره 13976030200800101541 -  09 / 03 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه 
واعیان وقف مي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به مساحت 

50 مترمربع.
 81. رای شــماره 13976030200800101542 -  09 / 03 / 97 - موقوفه شــیخ شاه 
نظربه تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرســتان شهرضا ششــدانگ یک باب مغازه که 
عرصه واعیان وقف مي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به 

مساحت 50 مترمربع.
82. رای شماره 13976030200800101543 -  09 / 03 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 

تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یک قطعه زمین محصورکه 
عرصه واعیان وقف مي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به 

مساحت 52 / 8693 مترمربع.
83. رای شماره 13976030200800101544 -  09 / 03 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششــدانگ یک قطعه فضاي سبزکه 
عرصه وقف واعیاني مي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به 

مساحت 86 / 1927 مترمربع.
84. رای شماره 13976030200800101545 -  09 / 03 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یک قطعه زمین محصورمحل 
ورزشگاه قدس که عرصه وقف واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي 

از 69 اصلي امالک شاهرضا به مساحت 56 / 39934 مترمربع.
85. رای شماره 13976030200800101573 -  10 / 03 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یک قطعه زمین محصورمحل 
پارک شهیدبهشتي که عرصه وقف واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 

فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به مساحت 98 / 32437  مترمربع.
 تاریخ انتشار نوبت اول : 19 / 03 / 1397                     

تاریخ انتشار نوبت دوم: 03 / 04 / 1397            
م الف:  179  سید اسداله موسوی رئیس ادره ثبت اسناد و امالک شهرضا  

مفاد آراء
3/428 برابر آراء صــادره هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان 
امروز چاپ اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی نسبت به بند الف( بمدت 
2 ماه و نسبت به بند ب( بمدت یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه 
نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تکلیــف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
1. رای شــماره 139660302008002865 -  26 / 05 / 96 - حشــمت نصیري فرزند 
غالمحســین ششــدانگ یکباب مغازه مفروزي ازپالک 2975 فرعي از 1 اصلي ابنیه به 

مساحت 38 / 26 مترمربع.
2. رای شماره 139660302008002920 -  30 / 05 / 96 - سیدمجدالدین دادخواه فرزند 
سیدمحمد سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 365 و 4508 فرعي 

از 3 اصلي موغان به مساحت ششدانگ 40 / 79 مترمربع.
3. رای شماره 139660302008002921 -  30 / 05 / 96 - آرزورضائي فرزند ناصر سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 365 و 4508 فرعي از 3 اصلي موغان 

به مساحت ششدانگ 40 / 79 مترمربع.
4. رای شماره 139660302008002922 -  30 / 05 / 96 - سیدمجدالدین دادخواه فرزند 
سیدمحمد ششدانگ یکباب مغازه مفروزي ازپالک 365 و 4508 فرعي از 3 اصلي موغان 

به مساحت ششدانگ 70 / 84 مترمربع.
5. رای شماره 139660302008002923 -  30 / 05 / 96 - سیدمجدالدین دادخواه فرزند 
سیدمحمد ششدانگ یکباب مغازه مفروزي ازپالک 365 و 4508 فرعي از 3 اصلي موغان 

به مساحت ششدانگ 45 / 91 مترمربع.
6. رای شماره 139660302008003429 -  30 / 06 / 96 - سیدمجدالدین دادخواه فرزند 
سیدمحمد ششدانگ یکباب مغازه باساختمان فوقاني آن مفروزي ازپالک 1233 فرعي از 

3 اصلي موغان به مساحت 104 مترمربع.
7. رای شــماره 139660302008005131 -  26 / 09 / 96 - مجیدطیارئي شهرضائي 
فرزند فضل اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 528 فرعي از 2 

اصلي فضل آباد به مساحت ششدانگ 50 / 200 مترمربع.
8. رای شماره 139660302008005132 -  26 / 09 / 96 - افسانه یوسفیان فرزند رحمان 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 528 فرعي از 2 اصلي فضل آباد 

به مساحت ششدانگ 50 / 200 مترمربع.
9. رای شماره 139660302008006030 -  12 / 11 / 96 - محمدحسین شفي فرزند فتح 
اله 42 حبه وشش - یازدهم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 
10825 و 10824 و 812 ) که به شماره 13498 تبدیل شده ( فرعي از 2 اصلي فضل آباد به 

مساحت ششدانگ 80 / 98 مترمربع.
10. رای شماره 139660302008006031 -  12 / 11 / 96 - سمیه نقوي فرزند عبداله 29 
حبه وپنج - یازدهم حبه مشاع از72 حبهششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 10825 و 
10824 و 812 ) که به شماره 13498 تبدیل شده ( فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 80 / 98 مترمربع.
 11. رای شماره 139660302008006205 -  24 / 11 / 96 - مرتضي گالبي  فرزند حیدر 

سه دانگ مشاع ازششدانگ:
الف( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 1552 فرعي از 2 اصلي فضل آباد بمساحت 
30 / 72 مترمربع که به انضمام ششــدانگ پالک 14925. 2 و قسمتي ازپالک 1602. 2 

جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 1602 فرعي از 2 اصلي فضل آباد بمساحت 
ششدانگ  10 / 111 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 14925. 2 و قسمتي ازپالک 

1552. 2 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
12. رای شــماره 139660302008006295 - 28 / 11 / 96 - وراي اصالحــي 
139760302008001183 -  25 / 02 / 97  علي رضاخدادادي پورشهرضا فرزند عباس 
ششدانگ قسمتي ازیکباب مغازه مفروزي ازپالک 531 فرعي از 3 اصلي موغان به مساحت 
35 / 99 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 2120. 3 جمعا تشکیل یک باب مغازه را 

داده است..
13. رای شماره 139660302008006345 -  29 / 11 / 96 - نیره ذوالفقاري فرزند حبیب 

اله سه دانگ مشاع ازششدانگ:
الف( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 1552 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 
30 / 72 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 14925. 2 و قسمتي ازپالک 1602. 2 جمعا 

تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 1602 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 
ششدانگ  10 / 111 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 14925. 2 و قسمتي ازپالک 

1552. 2 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
14. رای شماره 139760302008000110 -  18 / 01 / 97 - رمضان خدایار فرزند حسن 
ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 752 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 

89 / 129 مترمربع.
15. رای شماره 139760302008000291 -  27 / 01 / 97 - محمدداوودکاله دوز فرزند 
کیومرث ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 572 فرعي از 2 اصلي فضل آباد 

به مساحت ششدانگ 47 / 150 مترمربع.
16. رای شــماره 139760302008001000 -  20 / 02 / 97 - الهام سامع فرزند محمد 
دودانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 423 و 435 فرعي از 2 

اصلي فضل آباد به مساحت ششدانگ 35 / 203 مترمربع.
 17. رای شماره 139760302008001001 -  20 / 02 / 97 - جنت خدادادي پور فرزند 
عباس چهاردانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 423 و 435 

فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت ششدانگ 35 / 203 مترمربع.
18. رای شــماره 139760302008001466 -  08 / 03 / 97 - غالمرضادهقان فرزند 
حسین دودانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1557 فرعي از2 اصلي 
فضل آباد به مساحت ششدانگ 204 مترمربع درازاء 3 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک 

1557. 2 انتقال عادي مع الواسطه ازطرف جنت تاکي.
19. رای شماره 139760302008001467 -  08 / 03 / 97 - زهره گالبي شهرضا فرزند 
حیدر چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1557 فرعي از2 اصلي 
فضل آباد به مساحت ششدانگ 204 مترمربع درازاء 6 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک 

1557. 2 انتقال عادي مع الواسطه ازطرف جنت تاکي نسبت به 5 حبه مشاع.
20. رای شــماره 139760302008001484 -  08 / 03 / 97 - مصطفي دهقان فرزند 
حسین سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1092 فرعي از2 اصلي 

فضل آباد به مساحت ششدانگ 30 / 223 مترمربع.
21. رای شــماره 139760302008001486 -  08 / 03 / 97 - اعظم طباطبائیان فرزند 
خلیل سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1092 فرعي از2 اصلي 

فضل آباد به مساحت ششدانگ 30 / 223 مترمربع.
 تاریخ انتشار نوبت اول : 19 / 03 / 1397                     

تاریخ انتشار نوبت دوم: 03 / 04 / 1397          
م الف:  181  سید اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
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مدیرکل محیط زیست استان:
 اهداف ما در حوزه حفاظت 
محیط زیست، محقق نمی شود

مدیرکل محیط زیســت اســتان اصفهان گفت: 
برخی از اهداف ما در حوزه حفاظت محیط زیست 
به دلیل وجود دســت های پشــت پرده محقق 
نمی شود و در این زمینه نیازمند همکاری بیشتر 
دیگرنهادها هستیم.ســید رحمــان دانیالی در 
خصوص سیاســت های محیط زیست استان در 
خصوص توســعه های درون صنایع که در شعاع 
۵۰ کیلومتری شهر اصفهان اتفاق می افتد، اظهار 
کرد: ما بر این باوریم که اســتقرار صنایع و روند 
فعالیت آنها در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان 
رعایت نشده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر 
صنایع شــکل گرفته و جدا کردن آنها کار بسیار 
سختی اســت، تصریح کرد: باید توجه داشت که 
برخی از توســعه هایی که اخیرا در صنایع اتفاق 
افتاده در راستای اهداف زیســت محیطی بوده 
است.مدیرکل محیط زیست استان اصفهان ادامه 
داد: البته برخی از توسعه هایی که صورت می گیرد 
اهداف پشــت پرده ای دارد که محیط زیست به 
تنهایی توان مقابله با این توسعه ها را ندارد و نیاز 
است که دیگران و به ویژه اصحاب رسانه در این 
زمینه همراه محیط زیست باشند.وی با بیان اینکه 
در حال حاضر جلوگیری از صنایع آب بر در استان 
اصفهان برای محیط زیست به عنوان یک تکلیف 
ابالغ شده است، افزود: در این زمینه نیز تاکنون 
اقدامات خوبی را در دســتور کار قرار داده ایم و 
توانسته ایم با توســعه و ایجاد برخی از صنایع در 

منطقه جلوگیری کنیم.

ادامه روند نجات ماهیان گرفتار 
در گودال های زاینده رود

طرح نجات ماهیان گرفتار در گودال های رودخانه 
زاینده رود اجرا شــد.رییس اداره محیط زیست 
شهرستان لنجان گفت: در پی وقوع خشک شدن 
رودخانه زاینده رود، ایــن اداره با همکاری دیگر 
دستگاه ها ماهیان گرفتار در آخرین گودال های 
باقی مانده را نجات دادند.فاطمه محمدی افزود: 
در این طرح حدود ۲۰هــزار قطعه ماهی نجات 
یافته و در باالدست سد چم آسمان این شهرستان 
رها ســازی شــد.وی گفت: طرح نجات ماهیان 

گرفتار از اوایل خرداد آغاز شده بود.
 

 نشان گذاری مرز شرقی
 پناهگاه حیات وحش قمیشلو

بیش از ۹ کیلومتر از مرز شــرقی پناهگاه حیات 
وحش قمیشلو در منطقه جهاد آباد با ۱۲۰ پایه 
)بنچ مارک ( بتونــی و هزینه  ۶۰۰ میلیون ریال 

نشان گذاری شد.
به گزارش پارمــا؛ رییس اداره محیط زیســت 
طبیعی حفاظت محیط زیســت استان اصفهان 
گفت: با توجــه به عدم وجود عــوارض فیزیکي 
و لــزوم تحدید حدود و تفکیــک اراضي منطقه 
حفاظت شده از سایر اراضي و کاربري ها تثبیت 
این قســمت از مرز منطقه ضروري بــود که با 
پیگیري هاي به عمل آمده نســبت بــه این امر 

اقدام شد.
بهروز ستایش اظهار کرد:  بنابر گزارش دریافتی، 
۳ کیلومتر از مرز منطقه قمیشــلو نیز در ســال 
گذشته نشان گذاری شــده بود و به تدریج سایر 
نواحي منطقه قمیشلو نیز طي ماه هاي آتي بنچ 

مارک گذاري و تحدید حدود خواهد شد.

 شیب مالیم افزایش دما
 تا پایان هفته

کارشــناس مســئول پیش بینی هوای استان 
اصفهان گفت: تا پایان هفته، شیب مالیم افزایش 
دما برای استان اصفهان پیش بینی می شود.علی 
عسگریان با اشاره به بررسی نقشه های هواشناسی 
اســتان اصفهان اظهار کرد: بررسی این نقشه ها 
بیانگر حاکمیت جوی آرام روی اســتان اصفهان 
است.وی با بیان اینکه آســمان استان اصفهان 
طی چند روز آینده به صورت صاف تا کمی ابری 
پیش بینی می شود، اضافه کرد: وزش باد نسبتا 
شــدید را نیز در برخی از مناطق استان به ویژه 
مناطق مرکز و شــرق خواهیم داشت.کارشناس 
مســئول پیش بینی هوای استان اصفهان گفت: 
در این بــازه زمانی خور و بیابانــک با ۴۲ درجه 
ســانتی گراد، گرم ترین و فریدونشــهر با دمای 
۱۱ درجه ســانتی گراد، خنک ترین نقطه استان 

اصفهان پیش بینی می شود.

عکس  روز 

سازش 80 درصدی پرونده های قضائی اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

آب وهوا

 عالئم نامعلوم

جلوگیری از فعالیت داروخانه 
و پزشک متخلف در اصفهان

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: 
با اعالم گــزارش معاونت غذا و داروی دانشــگاه 
علوم پزشــکی اســتان مبنی بر فروش دارو در 
داروخانه بدون حضور مســئول فنی، پرونده این 
داروخانه متخلف به شعبه رسیدگی به تخلفات 
بهداشــتی و درمانی تعزیرات حکومتی اســتان 
فرستاده شد.غالمرضا صالحی افزود: با حکم رییس 
شعبه رســیدگی کننده، این داروخانه تا معرفی 
مسئول فنی واجد صالحیت تعطیل شد.وی افزود: 
همچنین پزشک فوق تخصص جراحی پالستیک 
و زیبایی که از بیمار ۲۰میلیــون ریال هزینه ای 
بیشتر از تعرفه قانونی به عنوان زیرمیزی دریافت 
کرده بود، با شکایت شاکی و تایید کمیسیون ماده 
۱۱ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرونده متخلف 
در شعبه رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمان 

تعزیرات بررسی شد. 

 اعدام برای دزد مسلح
 بانک های شیراز و اصفهان

حکم محاربه برای سارق مسلح بانک های شیراز 
و اصفهان صادر شد.رییس کل دادگستری استان 
فارس گفت: این سارق تک رو به اتهام مباشرت 
در ۲۳ فقره سرقت مســلحانه، ایجاد ناامنی و 
وحشــت عمومی از سوی دادســرای عمومی 
و انقالب شــیراز در فروردین امســال به اعدام 
محکوم شده است.گفتنی است، در پی وقوع ۸ 
فقره سرقت مسلحانه بانک در سال های ۹۴ و ۹۵ 
در شهرستان شــیراز و ۴ فقره سرقت مسلحانه 
بانک در اســتان اصفهان که همه آنها توســط 
یک نفر به صورت تک رو با اسلحه کالشینکف 
صورت می گرفت، موضوع به صــورت ویژه در 
دســتور کار ماموران پلیس آگاهی استان قرار 
گرفت. با تالش های شــبانه روزی و رصد کامل 
اطالعاتی، سرنخی از حضور فرد سارق در یکی 
از خیابان های شهر شیراز به دست آمده و متهم 
به هویت » س- الف« در یکی از مخفیگاه های 
خود،پس از مراقبت های محسوس و نامحسوس 

طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

 برخورد خودرو با درخت 
5 مصدوم برجای گذاشت

برخورد یک دستگاه خودروی سواری سمند با 
درخت در خانه اصفهان، بامداد روز گذشــته به 
مصدوم شدن پنج سرنشــین این خودرو منجر 
شد. مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان 
اصفهان گفت: در این حادثه که ساعت حدود ۳ 
بامداد امروز رخ داد، پنج نفر شامل دو مرد و سه 

زن مصدوم شدند.
 غفور راستین افزود: مصدومان پس از دریافت 
خدمات درمانی اولیه در محل سانحه، به وسیله 
سه دستگاه آمبوالنس به بیمارســتان آیت ا... 

کاشانی منتقل شدند.  

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان 
خبر داد:

سازش 80 درصدی 
پرونده های قضائی اصفهان 

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از مصالحه 
۸۰ درصدی پرونده های متشــکله قضائی در 
دوایر مشاوره کالنتری های اصفهان طی خرداد 
ماه سال ۹7 خبر داد. سرهنگ حسن یاردوستی 
گفت: در خرداد ماه امسال تعداد یک هزار و ۲۶۴ 
پرونده در دوایر مشــاوره کالنتری های کالن 
شــهر اصفهان تشکیل شده اســت. وی افزود: 
مشــاوران کالنتری ها که اکثرا دارای مدارک 
مرتبط و تحصیالت عالیه هســتند طرفین این 
پرونده ها را به مصالحه و آرامش دعوت کرده و 
با تکنیک های روان شناسی موفق به سازش ۸۰ 
درصدی شدند.رییس پلیس مرکز اصفهان وجود 
دوایر مشاوره در کالنتری ها را ضروری دانست 
و افزود: تالش همراه با سرعت عمل و همچنین 
تیزبینی و ذکاوت و استفاده از فن بیان قوی، از 
جمله مواردی است که مشاوران به نحو احسن به 
کار گرفته و این روند در کاهش سیر پرونده های 

ارجاعی به دادسرا تاثیر مستقیم دارد.

اخبار

ناجا

معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان اصفهان گفت: اعضای سمن های جوانان 
استان اصفهان با شرکت در ۵۳ کارگاه آموزشی در 
حوزه های اجتماعی، فعالیت گروهی و کارآفرینی 

توانمند می شوند.
رامین نعیمی افزود: امســال ۵۳ کارگاه آموزشی 
ویژه اعضای سازمان های مردم نهاد جوانان استان 
اصفهان با موضوعات فردی، اجتماعی، کارآفرینی، 
چگونگی فعالیت در ســازمان های مــردم نهاد با 
اعتباری افزون بــر یک میلیــارد و ۵۰۰ میلیون 
ریال در اصفهان برگزار می شــود.وی بیان کرد: بر 
اساس توانمندی و ظرفیت سمن ها هر یک از دوره 
ها توسط یکی از ســازمان های مردم نهاد جوانان 
استان اصفهان برگزار می شود و تنها دولت اعتبار 
مورد نیاز را تامین می کنــد و کلیه فرآیند اجرایی 
و انتخاب اساتید بر عهده تشــکل های مردم نهاد 
جوان اســت. معاون فرهنگی و جوانــان اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان ادامه داد: برگزاری 
این کارگاه های آموزشی به تقویت عملکرد فردی 

و اجتماعی اعضای سازمان های مردم نهاد جوانان 
می انجامد و دانش و مهارت جوانان را ارتقا می دهد.
وی با بیان اینکه دوره و کارگاه های آموزشی ملی 
نیز برای توانمندسازی اعضای سازمان های مردم 
نهاد جوانان برگزار می شــود، خاطرنشــان کرد: 
استان اصفهان امسال میزبان دو کارگاه آموزشی 
ملی با موضوع فعالیت های پژوهشی و پیشگیری از 

آسیب های اجتماعی است.

معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان:

سمن های جوانان استان اصفهان توانمند می شوند
دبیر انجمن اسالمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: تنها نهادی که می تواند شور و نشاط را به 
دانشگاه بیاورد، تشکل دانشجویی و یک انجمن اسالمی 
دارای اختیار اســت. اگر بخواهیــم نهادهای دیگری 
را به عنوان جایگزین انجمن های اســالمی بگذاریم 
سبب از بین رفتن شور و نشاط در دانشگاه می شویم. 
مجید ســلیمیان در خصوص مهم ترین مشــکالت 
تشکل های دانشجویی، اظهار کرد: یکی از مهم ترین 
مشکالت کنونی این اســت که انجمن های اسالمی 
مانند گذشته آزادی عمل ندارند و این امر باعث شده 
است فعالیت های دانشجویی محدود شود. وی افزود: 
البته اگر بخواهیم این مشــکالت را طیفی نگاه کنیم، 
قاعدتا انجمن اسالمی در این زمینه بیشتر مورد هجمه 
بوده است. گواه این مطلب هم این است که تشکل هایی 
مانند بسیج دارای اتحادیه در کشور هستند؛ اما ۶ سال 
است که هنوز یک اتحادیه آزاد اندیش برای انجمن های 
اسالمی شــکل نگرفته اســت. دبیر انجمن اسالمی 
دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تصریح کرد: 
بسیاری از تشکل های دانشجویی در سطح کشور برای 

اینکه بخواهند یک نماینده مجلس را به دانشگاه بیاورند 
باید مســیرهای خیلی پیچیده را طی کنند که اغلب 
هم ممکن اســت با حضور آن نماینده مخالفت شود. 
سلیمیان خاطرنشــان کرد: نظارت کافی در خصوص 
بودجه اختصاصی به تشکل های دانشجویی وجود ندارد. 
البته در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان این مشکل را 
نداریم؛اما موردهایی وجود دارد که بودجه تشکل ها به 

شکل مستقیم در اختیارشان قرار نمی گیرد. 

دبیر انجمن اسالمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

انجمن های اسالمی مانند گذشته آزادی عمل ندارند

معاون آموزش حوزه خواهران اصفهان گفت: آزمون دوره بازپذیری حوزه علمیه خواهران اصفهان برای طالب واجد 
شرایط برگزار شد.زهرا شفیعی بیان کرد: دوره بازپذیری فرصتی است برای ادامه تحصیل طالبی که به هر دلیل  در 
سطح ۲ شرایط ادامه تحصیل را نداشته اند و همچنین طالب نظام قدیم که دارای مدرک سطح ۱ از مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه هستند، می باشد.وی افزود: آزمون بازپذیری حوزه علمیه خواهران استان اصفهان همزمان با سراسر 
کشور  روز جمعه با حضور ۸۳ نفر از داوطلبان برگزار شد. شفیعی گفت: در مرحله اول داوطلبان باید حداقل پنجاه 

درصد امتیاز آزمون کتبی را جهت معرفی به مرحله مصاحبه اخالقی رفتاری کسب کنند.

برگزاری آزمون دوره 
بازپذیری حوزه علمیه 

خواهران اصفهان

خبر

با مسئوالن

بی هویتی درد تازه ای است که حاال  کودکانی 
که والدین شان تبعه خارج هستند با آن دست 
به گریبان اند. کودکانی که جرم شــان تنها 
داشتن پدر و مادر خارجی است در حالی که 
حاصل یک ازدواج ثبت شده و قانونی هستند، 
در ایران به دنیا آمده اند و سال ها در این خاک 
زندگی کرده اند؛ اما بر اســاس قانون نمی 
توانند شناسنامه بگیرند. کودکان و جوانانی 
که به انگ بی هویتی در جامعه مبتال هستند 
نه می توانند درس بخوانند، نه کار کنند و نه 

آینده ای را برای خود بسازند.
در حالی که همواره در مورد  آمــار کودکان بدون 
شناسنامه در ایران نگاه سیاسی و غیر اصولی حاکم 
بوده است؛ اما بر اســاس آمارهای غیر رسمی بیش 
از یک میلیون کودک بی هویــت در ایران زندگی 
می کنند. از این میزان حدود ۴۰۰ هزار نفر کودکان 
هستند که عمال به دلیل نداشتن برگه های هویتی 
از تحصیل و سایر حقوق شهروندی محروم هستند؛ 
هر چند سال گذشته برخی از فرمانداری ها اعالم 
کردند که برای کودکان مهاجر مقیم افغان یا آنهایی 
که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان هستند، 
کارت آموزش صــادر می کنند؛کارتــی که به آنها 
 اجازه می داد، بدون مــدارک هویتی ادامه تحصیل 
بدهند. همه مدارس هم موظف شدند با ارائه کارت 
حمایت تحصیلی، دانش آموزان را ثبت نام کنند؛ اما 
این اقدام در عمل به دلیل وجود موانع بروکراتیک  

نتیجه چندانی نداشت.
 بســیاری از این کودکان به علت فقر مالی و یا عدم 
امکان حضور در مدارس مجبور به کار می شــوند 
پدیده ای که در نهایت تبعات گسترده اجتماعی از 
آزار و اذیت و اعتیاد در این کودکان را ایجاد می کند.

دولت چه برنامــه ای برای کودکان بدون 
شناسنامه دارد؟

کودکانی که پدر و یا مادر خارجی داشتند تا پیش 
از سال  می توانســتند شناســنامه بگیرند و جزو 
شــهروندان ایرانی باشــند؛ اما پس از تغییر قانون 

عمال بخش بزرگی از این کــودکان که حاال اغلب 
بزرگ شده و در آستانه ورود به بازارهای کار هستند 
همچنان بدون شناســنامه باقی مانده اند؛ هر چند 
بر اســاس قانون این افراد می توانستند پس از ۱۸ 
سالگی برای گرفتن شناســنامه اقدام کنند؛  اما در 
عمل پروسه سخت و نفس گیر گرفتن کارت هویتی 
همچنان سد بزرگی در برابر این افراد است. سیف ا... 
ابوترابی، ســخنگوی ســازمان ثبت احوال کشور 
در رابطه با صدور شناســنامه یا هر مدرک هویتی 
برای اتباع غیرایرانی و فرزندان آنها، گفت: تعدادی 
اتباع غیرایرانی هســتند که با مجوز دولت از سوی 
اســتانداران اقدام کرده و گواهی والدت برای این 

افراد صادر می شود. 
وی ادامه داد: در واقع بــا اجازه دولت زمانی که این 
افراد ازدواج می کنند پس از تولد فرزندشــان اداره 
ثبت احوال شناســنامه و مدارک هویتی برایشــان 
صادر می  کند و پس از ســن ۱۸ سالگی )البته یک 
ســال از این تاریخ باید گذشته باشــد(، به خودی 
خود این فرزندان تابعیت ایرانــی خواهند گرفت.
ابوترابی گفت: اما عده ای از اتباع غیرایرانی هستند 
که بدون اجازه دولــت با ایرانیــان ازدواج کرده و 
صاحب فرزند می شــوند. در نتیجه گواهی والدت 

برای این افراد به عنوان اتباع ســایر کشور ها صادر 
می شــود ؛اما با اجازه صادر شــده از سوی رهبری 
برای ادامه تحصیل و کار در کشور مشکلی ندارند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: عده ای 
هم هســتند که مدعی ایرانی بــودن دارند که این 
افراد باید از فرمانداری مجوز الزم را گرفته و پرونده  
برایشــان تشکیل می شود و دســتگاه های امنیتی 
و انتظامی برای تشــخیص هویت آنها اقدام کرده، 
پرونده به شــورای تامین می رود و پس از گذراندن 
 مراحــل قانونی مــدارک هویتی برایشــان صادر 

خواهد شد.
ابوترابی ادامــه داد: برای افرادی هــم که تقاضای 
تابعیت ایرانی می کنند فرآیند متفاوتی وجود دارد 
که باید مجوزهای الزم وجود داشــته باشد و در آن 

صورت تابعیت صادر می شود.
تحصیل؛ اصلی ترین دغدغه کودکان اتباع 

خارجی
فرناز، دختر یک تبعه پاکستانی و از یک مادر ایرانی 
اســت. پدرش سال هاســت در ایران زندگی کرده 
و حاال درآمــد خوبی هم دارد؛ اما بر اســاس قانون 
نتوانسته برای دخترش شناسنامه بگیرد. فرناز ۱۵ 
سال دارد و به رغم تالش های چند ساله نتوانسته 

به صورت رسمی در مدرسه ای ثبت نام شود و تنها 
به حضور در کالس ها بسنده کرده است.او نمونه ای 
از هزاران کودکی است که پشــت درهای مدارس 

ایران مانده اند. 
استفاده از اطالعات پرونده تحصیلی از دغدغه های 
اتباع خارجی غیر مجاز برای ثبت نام فرزندان خود 
در مدارس است؛ عاملی که موجب شده تا بسیاری از 

مدارس از ثبت نام این افراد اجتناب کنند. 
محمد جواد ابطحی، نمانیده خمینی شــهر و عضو 
کمیسیون آموزش مجلس با اشــاره به لزوم ایجاد 
زمینه های تحصیل رایگان برای اتباع خارجی معتقد 
است: اگرچه باید تدابیر الزم برای تحصیل این افراد 
در نظر گرفته شــود؛ اما هر کشــوری برای امنیت 
داخلی خود باید نحوه پذیرش و اسکان اتباع بیگانه 
را رصد کند.نماینده مردم خمینی شهر در مجلس 
شورای اســالمی افزود: بی ســوادی کشور، تبعات 
نامناســبی برای جامعه دارد. همه ما با هم زندگی 
می کنیم و رفتار ما بر ســایر افــراد جامعه اثرگذار 
است؛ بنابراین نیاز است که برای تحصیل تمام مردم 
جامعه از جمله اتباع خارجی تالش های بیشــتری 
صورت گیــرد. وی بیان کرد: یکــی از دغدغه های 
اتباع خارجی غیرمجاز برای ثبت نام فرزندان خود 
در مدارس اســتفاده از اطالعات موجود در پرونده 
تحصیلی فرزندان و در نتیجه برخورد با آنهاســت 
به همین دلیل ممکن است از ثبت نام فرزندان خود 
در مــدارس اجتناب کنند.ابطحی ادامــه داد: باید 
اطمینان خاطر به آنها داده شود که از اطالعات آنها 
در آموزش و پرورش اســتفاده ای نمی شود تا آنان 
بتوانند با آســایش و آرامش خیــال فرزندان خود 
را برای تحصیل در مدارس کشــور ثبت نام کنند. 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اسالمی در پایان افزود: آموزش و پرورش می تواند 
با طراحی سایت یا سامانه زمینه تحصیل فرزندان 
اتباع خارجی غیرمجاز را فراهم کند در صورتی که 
هر یک از این افراد برای ورود به این ســایت از کد 
اختصاصی خود استفاده کنند اطمینان خاطر برای 
آنها به وجود می آید که از اطالعات آنها سوء استفاده 

نخواهد شد.

من شناسنامه می خواهم!
  اتباع خارجی همچنان محروم از حقوق شهروندی؛  

طی حکمی از سوی وزیر نیرو؛
رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان منصوب شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، ســید مهدی ابطحی را به سمت رییس شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان منصــوب کرد. منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، ســید 
مهدی ابطحی را به سمت رییس شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان منصوب کرد.سید مهدی ابطحی، 
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان است؛ او دوره کارشناسی خود را در 
رشته راه و ساختمان در دانشگاه شیراز، کارشناسی ارشد عمران راه و ترابری را در دانشگاه علم و صنعت و 
دکترای عمران راه و ترابری را از دانشگاه علم و صنعت اخذ کرده است.وی تاکنون چاپ بیش از 7۰ مقاله 
در نشریات علمی معتبر داخلی و بین المللی و کنفرانس های داخلی و بین المللی، تالیف ۳ جلد کتاب و 

ثبت ۵ اختراع را در کارنامه فعالیت علمی و دانشگاهی خود دارد.

رییس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور:
مدارس خودگردان غیرقانونی  هستند

رییس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشــور وزارت آموزش و پــرورش وجود مدارس خودگردان را 
غیرقانونی دانست و گفت: اگر مدرسه خودگردانی شناسایی کنیم به نیروی انتظامی اطالع می دهیم تا با آن 
برخورد کنند.غالمرضا کریمی درباره وجود مدارس خودگردان که به آموزش اتباع افغانســتانی می پردازند، 
اظهار کرد: مدارس خودگردان از نظر ما غیرقانونی محسوب می شود؛ اگر مدرسه ای به ما مراجعه کند و نظارت 
ما را بخواهد تحت پوشش ما می رود و اگر غیر از این باشــد غیرقانونی است.وی افزود: مدارس خودگردان به 
شدت کاهش یافتند؛ مگر مدارسی باشــند که در زیر زمین و یا فضاهای نامناسب دایر شوند. از نظر ما هیچ 
مدرسه خودگردانی در کشور قابل قبول نیست و باید همه اینها مجوزهای الزم را از ما بگیرند و استانداردهای 

آموزش و پرورش ایران را پیدا کنند.

یاسمین عسگری

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2446 | June  24,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



9
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2446 |یکشنبه 3 تیر 1397 | 10 شوال 1439

مرگ حتمی انسان با خوردن هسته »زردآلو«
پیشنهاد سردبیر:

اخبار

پریسا سعادت

چند دهه اســت که در ایران بحث بر سر خصوصی سازی ادامه دارد. 
پس از اقتصاد، طی چند سال اخیر خصوصی سازی به سایر ارگان های 
اجتماعی  حتی بهداشــت و سالمت نیز گســترش یافته است. این 
موضوع در حالی اســت که روند خصوصی سازی  در حیطه بهداشت 
و درمان در ایران،  نگــران کننده به نظر می رســد. در برهه کنونی 
 که بیمه ها در حداقل میزان حمایتی خود هســتند و دارو و درمان 
هزینه های هنگفتی را به ســبد هزینه های خانوار تحمیل می کند، 
نوع و جهت گیری خصوصی سازی شبکه بهداشت به خصوص برای 
قشــر کم درآمد جامعه مبهم و نگران کننده است. سال گذشته وزیر 
بهداشت به صراحت از خصوصی سازی در سیستم بهداشت و درمان 
کشور گفت و آن را راهی برای رسیدن به سطح مطلوب خدمات در 

این حیطه عنوان کرد.
 این ســناریو وقتی تکمیل شــد که آگهی های واگذاری پایگاه های 
بهداشت در روزنامه های کثیراالنتشار رصد شدند و از آنجا که بر اساس 
قانون اساسی، ســالمت مردم بر عهده دولت گذاشته شده است این 
 روند برون سپاری و واگذاری در خفای کامل خبری صورت گرفته و 

می گیرد.
طرح تحول سالمت در »کما«

در حالی که یکی از اصلی ترین طرح های دولت روحانی تحت عنوان 
طرح تحول ســالمت همچنان نیمه کاره و دارای سرنوشتی نامعلوم 
است، انتقادها از اجرای این طرح و سودی که نصیب بیمارستان ها 
و شرکت های تامین کننده تجهیزات شده است، مورد انتقاد شدید 

قرار دارد.
 عالوه بر کمبود بودجه، ناکارآمدی این طرح نیز از سوی کارشناسان 
بهداشتی مطرح می شــود؛ هرچند نمی توان از تاثیرات مثبت این 
طرح در ایران غافل شد اما در مقایسه با میزان هزینه های انجام شده 
و تعریفات توجیهی، این طرح نتوانســت انتظارات را برآورده سازد. 
عالوه بر این، حوزه خصوصی ســازی در بخش های دیگری از شبکه 
درمان کشور از جمله درمان اعتیاد و مراکز بازپروری نیز با انتقادات 

جدی روبه رو است.
پیامد های خصوصی سازی درمان اعتیاد درایران

امروزه بیش از هشــت هزار مرکز ســرپایی و اقامتی )کمپ( برای 
درمان اعتیاد در کشور وجود دارد که عمدتا توسط بخش خصوصی و 
غیردولتی تاسیس شده اند و درصد بسیار اندکی از آن را مراکز دولتی 

تشکیل می دهند. 
از آنجا که مصرف مــواد در ایران جرم شــناخته می شــود و برای 

معتادان محدودیت ها و تنبیهاتی درنظر گرفت شده، بخش 
خصوصی درمان اعتیاد توانسته به صورت نسبی بیمارانی 
را که از مراجعه به مراکز دولتی بیم دارند، به شکلی وسیع 

جذب و از بــازار مواد غیرقانونی خــارج کند؛ اما این 
تعداد مرکز درمانی به معنی پوشش مناسب درمان 
اعتیاد در کشور نیست، به نظر می رسد بخش مهمی 
از مصرف کنندگان مواد به خاطر شرایط اجتماعی 

خود از این امکان بی بهره اند. 
ســودآوری مراکز تــرک اعتیاد در 

چند سال گذشــته موجب رشد 
قارچ گونه این مراکز و البته باال 
رفتن میزان تخلف پزشــکان 
در آنها شده است. این مسئله 

باعث شــده عمال بســیاری از 
آســیب دیدگان اجتماعی مصرف 

کننده مواد که به دلیل عوارض جســمی، 
روانــی و اجتماعی اعتیــاد و آســیب های زمینه ای در 

مراحل پیشرفته آسیب و بیماری اعتیاد قرار دارند، از حمایت های 
دولتی برای درمــان و بازتوانی اعتیاد محروم باشــند و درعین 
حال بضاعت پرداخت هزینه های درمــان در مراکز خصوصی و 
حتی دولتی را  نداشته باشــند. ناکارآمدی مراکز درمان اعتیاد 
 موجب شده موجی از بدبینی نسبت به این مراکز در جامعه شکل

 بگیرد.
خصوصی سازی سالمت؛ اما و اگرهای بی جواب!

نظام ارائه مراقبت ســالمت یک نظام مختلط است که در آن هم 
بخش دولتی و هم بخش خصوصی فعال هستند؛ اما تا کنون سهم 
بخش دولتی بیشتر از بخش خصوصی بوده است. بخش خصوصی 
عمدتا در حوزه درمــان فعال بوده و مراقبت های بهداشــتی به 
صورت دولتی و رایگان ارائه شده اســت. در حال حاضر سیستم 
بهداشــتی و درمانی ایران با مشــکالت مهمی همچون کسری 
مزمن بودجه، سرانه پایین تخت بیمارستانی، سرانه پایین پزشک 

و... مواجه است.
 به نظر می رسد برای حل چنین مشکالتی دولت ها راه حل را در 
آنچه برون سپاری وظایف دولت به بخش خصوصی می نامند، یافته 
اند. این مسئله در حالی است که سونامی بیماران دیابتی و فشار 
خون در ایران، سالمت بخش بزرگی از مردم  را تهدید می کند و 
نیاز به مراقبت های بالینی و چکاپ های دوره ای منظم ضروری 

به نظر می رسد. 

این کار که امروز توسط اغلب مراکز دولتی و رایگان صورت می گیرد، 
در صورت گسترش روند خصوصی ســازی با آینده ای مبهم مواجه 
خواهد شــد؛ ضمن اینکه در میزان دسترســی به حداقل امکانات 
بهداشتی و سالمتی در جامعه و برای همه مردم نیز موانعی به وجود 
خواهد آمد. اگرچه  خصوصی سازی ابتدا از بخش درمان و واگذاری 
بیمارســتان های دولتی به بخش خصوصی آغاز شده بود، اما اکنون 
به مراکز و پایگاه های بهداشتی تســری یافته و این مراکز یکی پس 
از دیگری واگذار می شــوند. منتقدان معتقدند در وزارت بهداشت،  
مدیریت تجاری مستولی شده و درباره اموال و دارایی های عمومی به 
مثابه کاال هایی صحبت می شود که باید برای شان در بخش خصوصی 
مشــتری پیدا کرد. نقل قول هــای وزیر بهداشــت در خبرگزاری ها 
 عمدتا حــول محور حمایــت از بخش خصوصی و جلب مشــارکت 

آنهاست.  
تجربــه خصوصی ســازی بهداشــت و درمــان در کشــور های 
دیگــر حاکــی از آن اســت که ایــن حرکــت پرشــتاب در ایران 
عــاری از ریســک و خطــر نخواهد بــود و هــر گونــه بی توجهی 
 به ایــن روند مــی توانــد تبعــات اجتماعــی زیــادی را در ایران 

به همراه داشته باشد.

پیامد های خصوصی سازی  خاموش شبکه سالمت در ایران؛

خصوصی سازی راه حل است یا مشکل؟

نتیجه پژوهشی جدید نشــان می دهد که مصرف بســیاری از داروهای متداول ممکن است خطر ابتال به افســردگی را افزایش دهد. البته اگر 
درحال حاضر دارویی مصرف می کنید و هیچ نشانه ای از افسردگی در شما دیده نمی شود، نباید نگران باشید. این داروها شامل قرص های 

ضدبارداری، داروهای قلبی و برخی مسکن هاست که برای تعداد زیادی از مردم در بریتانیا تجویز می شود. در یک سوم از 26 
هزار نفر شرکت کننده در این مطالعه، افسردگی یکی از عوارض جانبی احتمالی مصرف این داروها دانسته شده است. این 

تحقیق که در مجله انجمن پزشکی آمریکا منتشر شده است، در آن افرادی مورد بررسی قرار گرفته اند که ساکن آمریکا 
بودند و 18 سال یا بیشتر سن داشتند و بین سال های 2005 تا 2014 به طور منظم نوعی دارو را مصرف می کردند.

این مطالعه دریافت که در برگه اطالعات 37 درصد این داروها از جمله برخی مسکن ها و آنتی اسیدها، افسردگی 
به عنوان یکی از عوارض جانبی بالقوه ذکر شده اســت. پژوهش جدید همچنین دریافته که میزان افسردگی 

در افرادی که داروی بیشتری مصرف می کردند، بیشتر بوده اســت. تخمین زده شده که حدود 5 درصد از 
بزرگساالن آمریکایی از افسردگی رنج می برند. بسیاری از مردم شاید متعجب شوند اگر بدانند داروهایی که 

مصرف می کنند خطر بروز عالئم افسردگی را در آنها افزایش می دهد و ممکن است منجر به افسردگی 
شود.»دیوید بالدوین« از کالج سلطنتی روان پزشکان بریتانیا می گوید: تعجب آور نیست که مصرف 

دارو برای مداوای بیماری هایی مثل مشــکالت قلبی و ریوی با عالئم افســردگی مرتبط باشد 
چراکه خود این بیماری ها احتمال افسردگی را افزایش می دهد.کالج سلطنتی پزشکان 

بریتانیا هم گفته  است: نمی توان همه یافته های این تحقیق را لزوما 
به جامعه بریتانیا تســری داد زیرا سیستم بهداشــت در بریتانیا با 

آمریکا فرق دارد.

 با این داروها افسرده می شوید؛

مصرفبرخیازداروهاانسانرا»افسرده«میکند

ترکیب سیر و عسل دو ماده طبیعی شــفاگر، یک معجون فوق العاده با خواص فراوان تولید می کند. درمان 
سرماخوردگی، گلو درد، تقویت سیستم ایمنی، کاهش درد مفاصل و خاصیت سم زدایی از مهم ترین خواص 
سیر و عسل در طب سنتی اســت. همچنین از خواص سیر و عســل برای الغری و آب کردن چربی های دور 
شکم در مدت زمان کوتاه استفاده می شود. ترکیب ســیر و عسل به دلیل وجود مواد آنتی اکسیدان و سرشار 
بودن از آنتی بیوتیک های طبیعی به درمان بیماری ها کمک می کند. عســل دارای »هیدروژن پروکساید« 

بخشــی از خاصیــت اســت کــه می تواند 
بدن برساند. همچنین آنتی بیوتیکی آن را به 
طبیعــی موجــود در محتوای بــاالی قند 
رشد برخی از باکتری ها عسل، به متوقف کردن 
باکتری هــا را از آنهــا کمک کــرده، رطوبت 
می شــود باکتــری در خارج می کند و موجب 
شود. »سیر« نیز دارای اثر خشک شدن نابود 
متعدد اســت و خواص ترکیباب ســولفوردار 

ضدقارچی، ضدویروسی و ضد انگلی دارد. بیشتر خواص سیر برای سالمتی به دلیل ترکیبی به نام »آلیسین« 
است که از طریق دستگاه گوارش وارد خون می شــود. در برخی از نسخه های طب سنتی به این ترکیب مواد 
دیگری مانند سرکه سیب، آب لیمو، زنجبیل، پیاز و فلفل قرمز اضافه می کنند که اثرات دارویی آن را افزایش 
خواهد داد. برای استفاده بهتر از خواص سیر و عسل توصیه می شــود، این ترکیب را صبح بعد از بیدار شدن 
و با معده خالی مصرف کنید. به این منظور دو قاشــق چایخوری از معجون سیر و عسل را با نصف فنجان آب 
مخلوط نموده و میل کنید. سیر و عســل هر دو ترکیبات مفیدی برای بدن هستند و تا کنون عارضه جانبی 
خاصی از هیچ یک گزارش نشده است. با این وجود توصیه می شود قبل از اســتفاده از این ترکیب با پزشک 
متخصص مشورت کنید. استفاده از ترکیب سیر و عسل با برخی داروهای خاص بایستی با نظر پزشک همراه 
 باشد و افرادی که دارای ناراحتی های معده، خونریزی معده و ناراحتی های کبد هستند، در مصرف آن احتیاط 

کنند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو:
لغووارداتواکسنhpvصحتندارد

سخنگوی ســازمان غذا و دارو با بیان اینکه لغو واردات واکسنhpv صحت ندارد، 
گفت: واردات واکسن hpvدر سال های اخیر انجام می شده که مقوله جدیدی نیست 

و سالیانه حدود 10 الی 15 هزار عدد واکسن وارد ایران می شود.
»کیانوش جهان پور« با بیان اینکه  تا کنون ســازمان بهداشت جهانی درخصوص 
واکسنhpvمشــکلی را اعالم نکرده است، افزود: این واکســن برای پیشگیری از 
بیمارهای عفونی اســت که طی یک دهه اخیر تولید شــده اســت. وی ادامه داد: 
کیفیت، ایمنی و ســالمت واکســن hpvدر دنیا مورد تایید قرار گرفته و مصرف 
می شــود. او با بیان اینکه مراحل اولیه تولید واکســن hpv انجام شده و در مدت 
کوتاه نمی توان نتیجــه را اعالم کرد، افزود: تایید واکســن hpv برای مصرف باید 
مراحل متعددی را طی کند که با حمایت دولت و ســازمان غذا و دارو وارد زنجیره 
hpvمصرف شود. سخنگوی ســازمان غذا و دارو با بیان اینکه لغو واردات واکسن

صحت ندارد، اضافه کرد: واردات واکســن hpvدر ســال های اخیر انجام می شده  
 که مقوله جدیدی نیست و سالیانه  حدود 10 الی 15 هزار عدد  واکسن وارد ایران

 می شود.

انتظارششسالهاصفهانبرایپیوستن
بهشبکهجهانیجامعهایمن

 رییس کارگروه جامعه ایمن مرکز بهداشت شماره یک اصفهان با اشاره به برنامه های 
جامعه ایمن در شهرستان اصفهان در این جلســه گفت: جامعه ایمن با مشارکت 
ســازمان ها برای ارتقای ســالمت، ایمنی و پیشــگیری از حوادث است. افزایش 
 ایمنی برای ســاکنان جامعه، کاهش هزینه ها برای مردم از اهم برنامه های جامعه

 ایمن است. 
»فاطمه عسکری« با بیان اینکه در سال 1386  سه شهرستان به عضویت جامعه 
ایمن در آمدند و از سال ۹6 این برنامه با هدف ایجاد شبکه ملی اقدامات خود را آغاز 
کرد، افزود: شــبکه جامعه ایمن با نظارت بر جامعه ایمن بــوده که برعهده وزارت 
جامعه بهداشت است. عسکری اذعان کرد: اهداف جامعه ایمن ایجاد ارتقای ایمنی و 
پیشگیری از حوادث و مرگ های ناشی از حوادث و آسیب هاست. همچنین تشکیل 
کمیته جامعه ایمن جلب مشارکت سازمان، طراحی و اجرای مداخالت پیشگیرانه 
پایش و نظارت برنامه های جامعه ایمن و ارزشیابی، از اهداف این جامعه است. وی 
خاطر نشان کرد: در شهر اصفهان تشکیل کمیته جامعه ایمن از سال 8۹ بوده و اهم 
فعالیت ها در این زمینه تشکیل جلسات در فرمانداری اصفهان است و در سال ۹4 
 پیشنهاد تشکیل ۹ کمیته فرعی برای رسیدن به اهداف جامعه ایمن در برنامه ها

 بوده است.

مرگحتمیانسانباخوردنهسته»زردآلو«
 اگــر از آن دســته افــرادی هســتید کــه زردآلــو را بــا هســته آن مصــرف

 می کنید، باید بگوییم حواس تان باشــد، زیرا خوردن هسته زردآلو  موجب مرگ 
انسان می شود. 

هسته  زردآلو حاوی مقدار کمی سیانور به شکل سیانید هیدروژن است اما مصرف 
 )FSA( آن در مقادیر معمول خطری ندارد. در اروپا ، آژانس استانداردهای غذایی

هشدار رسمی داده  مبنی بر اینکه مردم باید از خوردن این نوع 
هســته  خودداری کنند؛ به  دلیل اینکه هسته  زردآلو که 

حاوی سطح باالیی از سیانید است می تواند ُکشنده 
باشد.در این بین خوردن هسته  »زرد آلوی تلخ« 
بیشتر از هسته شــیرین منع شده است؛ زیرا 
میزان سیانید در این هسته ها بیشتر است و 
حتی ویتامین B17 موجــود در آنها نیز پس 

از خوردن تبدیل به سیانور شده و بسیار خطرناک 
است.  باید بدانید که هســته 30 عدد زرد آلو در یک 

روز برای کشتن یک انسان سالم کافی است! حتی کسانی که در یک وعده بین 10 تا 
15 عدد هسته زرد آلو بخورند نیز با عوارض جانبی نگران کننده ای مواجه می شوند.

عالئم مسمومیت ناشی از سیانید، شامل مواردی مانند: تهوع، سردرد، تب، تشنگی، 
بی خوابی و افت فشار خون می شود؛ حتی  در موارد شدید، »مرگ« را به دنبال دارد. 
هسته این میوه حاوی آمیگدالین اســت که در بدن به تولید ماده ای تحت عنوان 
سیانید می انجامد که مانند سیانور عمل کرده و ممکن است در افراد اختالل تنفسی، 
فلج و حتی مرگ را منجر شود. در نتیجه خوردن هستهٔ بیشتر از دو زردآلو در روز 

کار درستی نیست. 

راههایجلوگیریازنیشپشهخواص»سیر«و»عسل«درطبسنتی

آفتابسوختگیراچگونهدرمانکنیم؟
یکی از متخصصان »طب سنتی« درخصوص درمان آفتاب سوختگی، اظهار کرد: سوختن پوست بر اثر برخورد 
با نور آفتاب بیشتر به دلیل گرم شدن بیش از حد بدن است. اگر آفتاب سوختگی در مراحل اولیه درمان نشود 

باعث ایجاد تاول شده و پوست فرد به شدت آسیب پذیر خواهد شد.
»منصور خرمی زاده« با اشاره به اینکه یکی از روش های درمانی آفتاب سوختگی ماساژ صورت و گرم کردن آن 
است، گفت آفتاب موجب سوختگی پوست نمی شود؛ اصلی ترین دلیل آفتاب سوختگی به مشکالت درونی 
بدن فرد باز می گردد. بدن  باید رطوبت و حرارت کافی داشته باشد، در صورتی که مشکالت درونی حل نشود، 
سموم از بدن دفع نشــده و موجب ایجاد عارضه های پوستی می شــود؛ در مرحله نخست باید نوع ورودی و 

خروجی بدن را تنظیم نمود تا بتوان آن را درمان کرد. 
این متخصص طب سنتی با اشاره به اینکه باید برای درمان آفتاب ســوختگی عالوه بر ورودی های بدن راه 
خروجی را نیز درمان کرد، گفت: زمانی که مصرف مایعات همچنین فعالیت کاهش پیدا کند، تعریق در بدن 
کم می شود و همین امر موجب جمع شدن مواد زاید در بدن شده که در نتیجه با گرم شدن بدن این مواد خود 
را به شکل نامناسبی نمایش می دهند و وضعیت فرد بدتر می شود. برای درمان باید زمان بگذرد و عادت های 

نادرست فرد تغییر کند 

پشــه ها موجودات کوچکی هســتند که موجب آزار انســان می شــوند؛ به همین دلیل بــه دنبال راه هایی بــرای جلوگیری 
از نیــش آنها هســتیم. پشــه ها خطرناک ترین موجودات جهان هســتند؛ زیــرا با نیش خــود موجب انتقــال بیماری هایی 
از جملــه »تب نیــل غربــی«، »تــب زرد« و »تب دنگــی« به بــدن انســان می شــوند. بنابرایــن راه هایی وجــود دارد تا 
 این قاتالن کوچــک را دفع و آنهــا را نابود کنیــم. یکــی از راه های مقابله با نیش حشــرات اســتفاده از اســپری های دفع

 حشرات است .
انواع مختلفی از داروهای ضد حشره مخصوص در فروشگاه ها موجود است. هنگامی که از خانه بیرون می روید این اسپری های 
 دافع حشرات را به ســطح پوســت خود بزنید؛ از طرفی روغن گیاهی طبیعی »ســیترونال« می تواند دافعه خوبی برای پشه ها

 باشد.
همچنیــن گــزارش شــده »روغــن درخــت چــای« و »یتامیــن B « بــه برخــی افراد بــرای دفــع حشــرات کمک 
کرده اســت. اگر در آب  و هوای گرم و مرطوب هســتید، پشــه ها بیشــتر به ســراغ شــما می آیند؛ به این دلیل که پشــه ها 
 به بــدن هــای گــرم جــذب می شــوند؛ بنابرایــن خنــک نگــه داشــتن بــدن یکــی از راه هــای جلوگیــری از نیش 

پشه است.
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نیمار: 
 کسی نمی داند 

چه بر من گذشته است
نیمار، فوق ســتاره تیم ملــی برزیل که پس 
از ســوت پایــان بازی 
برزیل- سوئیس به 
شدت احساساتی 
شــده بود و اشک 
می ریخــت، پس 
از پایان بــازی در 
اینســتاگرام خــود 
مطلبی منتشر کرد و نسبت به انتقادات اخیر و 
اشک های خود واکنش نشان داد.نیمار نوشت: 
»کسی نمی داند برای رســیدن به این جایگاه 
چه بر من گذشته است. حرف زدن آسان است، 
حتی یک طوطی هم این کار را انجام می دهد؛ 
اما عمل کردن... تعداد کمی موفق می شــوند 
کاری انجام دهند. گریه ها از سر خوشحالی بود، 
به خاطر غالب شــدن، به خاطر میل و اراده به 
پیروزی. زندگی من هرگز آسان نبوده و امروز 
هم اینطور نخواهد بود. رویا ادامه خواهد داشت، 
نه رویا، بلکه ماموریت. تبریک به همه بچه ها به 

خاطر این بازی.«

امانوئل پتی:
مسی مثل رونالدو، رهبر نیست

پــس از درخشــش کریســتیانو رونالدو در 
بازی هــای ابتدایی تیم 
ملی کشــورش در 
جام جهانی ۲۰۱۸ 
ناکامی هــای  و 
ادامــه دار لیونل 
مســی در پیراهن 
تیم ملــی آرژانیتن، 

یسه  این دو فوق ســتاره دنیای فوتبال مقا
دوباره تبدیل به موضوعی داغ شــده است. در 
آخرین مقایسه ها، امانوئل پتی، هافبک سابق 
تیم ملی فرانسه و بارسلونا گفت: »مسی، رهبر 
نیست، او در این زمینه در حد رونالدو نیست. 
مســی، یکی از برترین بازیکنان تاریخ فوتبال 
است؛ اما باید بتواند این ذهنیت را نشان دهد. 
مسی باید بیدار شــود. وقتی اوضاع با بارسلونا 
خوب پیش می رود، او یک بازیکن خارق العاده 
اســت. این موضوع را بارها در لیگ قهرمانان 
دیده ایم؛ اما وقتی شــرایط خوب نیست او در 
زمین گم می شــود و دیگر حضور ندارد. دیگر 
نمی دود و فقط راه مــی رود و گویا دیگر نگران 

بازی و توپ نیست.«

 رکوردی خاص
 برای »لیخشتاینر«

استفان لیخشتاینر، کاپیتان تیم   ملی فوتبال 
ســوئیس یــک رکورد 
را در دیــدار ایــن 
تیم با صربســتان 
به نــام خــود به 
ثبــت رســاند. او 
با حضــور در دیدار 
برابر صربستان تعداد 
بازی های  خود بــا پیراهن ســوئیس در جام 
جهانی را به عدد ۹ رســاند که این یک رکورد 
در تاریخ فوتبال ســوئیس به شــمار می آید.

لیخشتاینر، در سه جام جهانی ۲۰۱۰، ۲۰۱۴ 
و ۲۰۱۸ برای سوئیس به میدان رفته و می تواند 
تعداد بازی های خود را هــم در صورت صعود 
تیمش به دور بعد افزایش دهد. آنها در صورت 
پیروزی برزیــل و با تســاوی این تیــم برابر 
صربستان با کسب یک تساوی در دیدار پایانی 
برابر کاستاریکا به دور بعد صعود خواهند کرد.

 پیشنهاد نجومی لیورپول
 به مهاجم اسپانیا

روزنامه موندو دپورتیوو اســپانیا خبر داد که 
باشــگاه لیورپــول بــا 
خواســته یورگــن 
کلوپ، ســرمربی 
آلمانی خــود به 
جــذب  دنبــال 
مارکــو آسنســیو، 
ستاره جوان تیم ملی 
اسپانیا و عضو باشــگاه رئال مادرید است و در 
این راه برای جذب این ستاره جوان پیشنهاد 
نجومــی ۱۸۰ میلیــون یورویی داده اســت.
قرارداد آسنســیو با رئال تا ۲۰۲3 است و بند 
فسخ قرارداد ســتاره تیم ملی اســپانیا 7۰۰ 
میلیون یورو اســت و با پیشــنهاد لک لک ها 
اختالف زیادی دارد ولی با وجود اینکه آسنسیو 
فصل گذشــته با اعتماد زیدان در رئال مطرح 
شــد و هنوز بازیکن درجه اول به شــمار نمی 
 آید، این پیشــنهاد خیلی خوب برای رئالی ها 

محسوب می شود.

بیرانوند  بهترین دروازه بان ایران از نگاه آمار

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

درخشش امید ابراهیمی در جام جهانی باعث شده تا شایعه جدایی او 
از استقالل بیش از قبل به گوش برسد. با این همه سرپرست استقالل 
دلیل فوق العاده جالبی برای ماندن امیــد در این تیم دارد. نصرا... 
عبداللهی درباره ماندن یا رفتن هافبک دفاعی استقالل گفته:»برای 
بازیکنان بازی کردن در ایران بهتر است. امید ازدواج کرده و رفتن به 

خارج از کشور برای او خیلی آسان نیست!« 

دلیل آبی ها برای ماندن امید

اعضای تیم فوتبال پیکان برای برگزاری اردوی ۶ روزه راهی کردان 06
کرج شدند.در این اردو قرار است تیم پیکان یک یا دو بازی دوستانه 
هم برگزار کند.همچنین مهدی شــیری که پس از عقد قرارداد با 
پرسپولیس به دلیل بســته بودن پنجره نقل و انتقاالت این باشگاه 
نمی تواند در نیم فصل اول در این تیم به میدان برود همراه با پیکانی ها 

راهی کردان شد تا نیم فصل اول لیگ برتر را در این تیم بازی کند.

بازیکن پرسپولیس با پیکانی ها به »کردان« رفت
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 نقش شمخانی 
در حل مشکل آزادی

حتما در جریان این موضوع هســتید که به رغم 
فروش بلیت برای دیدن بازی ایران اســپانیا در 
ورزشــگاه آزادی، تا ســاعاتی قبل از شروع این 
مســابقه اجازه حضور خانواده ها در اســتادیوم 
صادر نشــده بود که در نهایت این اتفاق رخ داد. 
در شرایطی که طی روزهای گذشته گفته شده 
بود شخص وزیر کشور مجوز ورود تماشاگران به 
اســتادیوم را صادر کرده؛ اما سایت فرارو روایت 
دیگری از این ماجرا دارد و نوشــته:  چند نفر از 
تماشاگرانی که در مقابل درب ورودی استادیوم 
آزادی شــاهد گفت وگوی علی شمخانی، دبیر 
شورای عالی امنیت ملی با فرمانده ارشد نیروی 
انتظامی بودند، گفته اند که شــمخانی که برای 
مشاهده بازی ایران و اسپانیا به ورزشگاه آزادی 
تهران رفته بود و پس از مواجه شدن با ممانعت 
پلیس بــرای حضور مردم در اســتادیوم آزادی 
با پذیرش مســئولیت موضوع، شــخصا دستور 
بازگشایی درب های ورزشگاه را صادر کرده است.

انتقاد جدید کی روش؛
 شیوه برگزاری جام جهانی!

کارلوس کی روش بعد از باخت یک بر صفر مقابل 
اســپانیا طی گفت و گویی با یکی از خبرنگاران 
انگلیسی زبان از شــیوه برگزاری مسابقات جام 

جهانی انتقــاد کرد و 

گفت: واقعا 
همه چیز به ســود 
تیم های اروپایی است.  آیا 
تیم های آســیایی مثل ایران 
می تواننــد ۴ روز یک بار در 
چنین مســابقات مهمی به 
میدان برونــد؟! در چنین 
شــرایطی در جام جهانی 
تیم های اروپایی تیک آف 
می کننــد و از بقیه تیم ها 
خود را جدا می کنند. قبل 
از جام جهانــی طبق تقویم 
فیفا فقــط تیم هــا ۱5 روز 
برای حضــور در جام جهانی 
فرصت دارند آیا این فرصت 
برای تیم هایی غیر اروپایی 
کافی است؟! این شرایط 
منصفانه نیســت و فاصله ای بین فوتبال اروپا و 

سایر کشورها در آسیا رخ می دهد.

 حضور ۵ مامور پلیس ایران 
در جام جهانی

رییس پلیس بین الملل نیروی انتظامی جمهوری 
اســالمی ایران با اشــاره به برگزاری مسابقات 
جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه و سفر تعدادی 
از اتباع کشورمان به محل برگزاری این مسابقات 
اظهار کرد: 5 تن از مامــوران پلیس بین الملل 
ایران به کشور روسیه اعزام شدند.سردار هادی 
شیرزاد افزود: همکاران ما قبل از آغاز مسابقات 
عازم روســیه شــدند و در طول زمان برگزاری 
مســابقات نیز در این کشــور حاضــر خواهند 
بود.وی با بیــان اینکه نیروهــای اعزامی پلیس 
بین الملل ایران به کشــور روســیه تسلط کامل 
به موضوعات پلیسی، انتظامی و همچنین زبان 
انگلیســی دارند، گفت: تمام ایرانیانی که برای 
دیدن رقابت های جام جهانی فوتبال عازم کشور 
روسیه شــده اند می توانند در صورت مواجهه با 
هرگونه اتفاق از جمله مشــکل بلیت یا سرقت 
اموال و قرار گرفتن در شــرایط اضطــراری، با 
نماینــدگان پلیس بیــن الملل کشــورمان که 
در روسیه مســتقر هســتند، تماس بگیرند تا 
 پیگیری های بعدی با مشاوره و کمک آنها انجام

 شود.

در حاشیه

پیشخوان

کــی روش: غیرممکن از 
همین جا شروع می شود

اینستاگرام

برایسربلندیایرانومردمکشورمانمیدویم
استاندار اصفهان تاکید کرد:

ضرورت معرفی نقش اصفهان در ورزش کشور
استاندار اصفهان در جلسه دیدار اعضای شورای کمیته المپیک آسیا با استانداری اصفهان اظهار کرد: 
حیدر فرمان، از دوستان قدیمی من است و از مدیران موفق در آسیاست.محسن مهرعلیزاده افزود: حضور 
قهرمانان ورزش های مختلف در اصفهان موجب خواهد شــد تا نقش اصفهان به عنوان یک شهر موثر 
در ورزش کشور شناخته شود. استاندار اصفهان گفت: با توجه به امکانات و تجهیزات خوب و همچنین 
مربیان و باشگاه های معتبر در اصفهان و شــرکت های بزرگی که می توانند در اصفهان اسپانسر باشند، 
آمادگی داریم که در این شهر به عنوان میزبان مسابقات مختلف را برگزار کنیم و درخواست این میزبانی ها 
را می دهیم.وی خاطرنشان کرد: کاروان اعزامی به بازی های آسیایی یک کاروان ۶5۰ نفره است که 3۸۰ 
نفر ورزشکار در آن حضور دارند که از این تعداد ورزشــکار نزدیک به یک هفتم ورزشکاران اصفهانی در 
رشته های مختلف خواهند بود که احتماال در ۲۲ رشته قهرمانان ما که در اردو هستند به احتمال زیاد جزو 
تیم اعزامی ایران خواهند بود.مهرعلیزاده بیان داشت: ۸۲ نفر از ورزشکاران در اردو هستند ولی احتماال 
حدود 5۰ نفر از آنها مسافر جاکارتا خواهند بود؛ مسابقات آسیایی از ۲3 مرداد در اندونزی آغاز خواهد 
شد و از آنجایی که ورزش فی نفسه مهم است و ارزش دارد، برای همه ورزشکاران حاضر در این مسابقات 
آرزوی موفقیت دارم و برای ورزشکاران ایران و به خصوص اصفهانی ها موفقیت بیشتری آرزو می کنم.

وی تاکید کرد: در دوره های قبلی نمی دانم اســتاندارها برای ورزشکاران جوایزی در نظر می گرفتند یا 
خیر ولی از آنجایی که من خودم ورزشی هستم برای ورزشکاران اصفهانی جوایزی در نظر گرفته ایم؛ با 
محبت و دوستی که از قدیم داشتیم، امیدواریم بتوانیم ورزش زورخانه ای را جزو  ورزش های اصلی در 
دوره بعدی مسابقات آسیایی قرار دهیم. مهرعلیزاده در پایان با اشاره به جوایزی که استاندار اصفهان به 
قهرمانان در بازی های آسیایی اهدا می کند، اضافه کرد: برای هر مدال طال 5۰ میلیون، نقره 3۰ میلیون 

و برنز هم ۲۰ میلیون تومان به ورزشکاران اهدا خواهد شد.

احســان حاج صفی، بازیکن اصفهانی تیم ملی فوتبال که با تیم ملی در جام جهانی روسیه 
به سر می برد، در دو دیدار قبلی ایران برابر مراکش و اســپانیا در ترکیب اصلی قرار داشت.

حاج صفی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از حمایت هواداران و مردم ایران تشکر کرد 
و نوشــت: »به یاری خداوند و حمایت هاتون، بازی پرتغال را با تمام توان و قدرتمون تالش 

می کنیم تا سربلند از میدون بیرون بیاییم«.

 سردار، ســرباز وظیفه 
شناس کی روش

 ایران3- کره جنوبی یک، 
برد 12 هزار نفری

 برزیل با جان کندن برد، 
اشک نیمار در آمد

پیش از آغاز جام جهانی، انتقاد های فراوانی به لیست تیم ملی شد 
و یکی از پست هایی که در مورد آن صحبت شد، دروازه بان تیم ملی 
بود.عملکرد ضعیف بیرانوند در برخی بازی ها مثل دیدار با السد در 
قطر و یا تقابل با الهالل در امارات، اشتباه عجیب در بازی مرحله رفت 
لیگ برتر مقابل ســپاهان و البته بازی برگشت با فوالد خوزستان 
در ورزشگاه غدیر اهواز، دلیلی برای این انتقادات بود. با وجود این 
بازی های ضعیف باز هم او باثبات ترین دروازه بان ایران است و طی 
دو فصل حضورش در پرسپولیس، 3۴ بار موفق به بسته نگه داشتن 

دروازه اش شده و بیشترین آمار کلین شیت را به نام خود ثبت کرده 
است. بیرانوند در دو سال اخیر کمترین گل خورده را هم ثبت کرده 
و تنها 2۵ گل خورده است و این در حالی است که سوشا مکانی در 
یک فصل به تنهایی 3۴ گل خورد! سوشا، تحت هدایت برانکو و در 
پرسپولیس که نایب قهرمان لیگ پانزدهم شد، بیشترین سهم را 
در قهرمان نشدن تیم داشــت! در همان فصل پانزدهم بیرانوند در 
کنار شیخ ویسی در نفت کمترین گل خورده لیگ را بعد از استقالل 
خوزستان که دروازه بانی برزیلی داشت ،ثبت کرد تا در 3 سال اخیر 
بهترین دروازه بان ایران باشد.3گل مقابل استقالل و ذوب آهن، 2گل 
مقابل سپاهان در لیگ برتر و ۴گل مقابل الهالل و 3گل مقابل السد 
در لیگ قهرمانان آسیا و 2گل خورده مقابل سوریه در مقدماتی جام 
جهانی بدترین عملکرد های بیرانوند در دو سال اخیر است؛ اما نگاهی 

به همین بازی ها نشان می دهد چقدر فاز دفاعی پرسپولیس و تیم ملی 
ضعیف بوده که بیرانوند زیاد گل خورده. نبودن دفاع چپ و هافبک 
دفاعی تخصصی مقابل استقالل، نبودن سیدجالل حسینی مقابل 
الهالل، دادن فضای شوت زنی به بازیکنان السد و پاشیدن نظم دفاعی 
مقابل ذوب آهن و سپاهان تاثیر زیادی در گل خوردن های بیرانوند 

داشت.بیرانوند با ۸ کلین شیت در ۹ بازی مقدماتی جام جهانی 
نشان داد در روز هایی که دفاع تیم ملی عملکرد خوبی داشته 
باشد، او هم به تیم برای کسب نتیجه کمک می کند. او  در دو بازی 

اخیر جام جهانی عملکرد فوق العاده ای از خود بر جای گذاشت تا 
نشان دهد بهترین انتخاب برای دروازه تیم ملی است. قامت بلند و 
خروج های به موقع بیرانوند در کنار سیو های بی نظیر او، بیرانوند را 
حتی به یکی از بهترین دروازه بان های جام جهانی تبدیل کرده است.

انتقاد های بی مورد پیش از جام جهانی؛

 بیرانوند
 بهترین دروازه بان ایران از نگاه آمار

مرضیه پرورش نیا، یکی از ورزشکاران اصفهانی 
اســت که قرار اســت در بازی های آســیایی 
جاکارتا که از  ۲7 مرداد تا ۱۱ شــهریور ماه در 
اندونزی برگزار می شود، به عنوان نماینده دیار 
زاینده رود در رشته تراپ که یکی از شاخه های 
ورزش تیراندازی اســت، شرکت کند. پرورش 
نیا که در دوره گذشته  بازی های آسیایی با ۱5 
سال سن به عنوان کوچک ترین ورزشکار ایرانی 
حضور یافته بود در این دوره در تالش است تا 
با اســتفاده از تجربه ای که در دوره قبلی این 
مسابقات به دست آورده است برای مدال آوری 

پای به میدان این رقابت ها بگذارد.
پرورش نیا در گفت وگو 

با زاینــده رود درباره 
ورودش به رشته تراپ 
می گویــد : پدرم اهل 

شــکار بودند و این رشته هم به شــکار بسیار  
نزدیک  بود، از این رو پدر و برادرم به این رشته 
روی آوردند. من هم از بچگی به این رشته عالقه 
مند شدم  به طوری که از ۱۱ سالگی به ورزش 
تیراندازی روی آوردم؛ البتــه اوایل فعالیتم به 
صورت تفریحی بــود و به دلیــل اینکه حمل 
سالح تیراندازی برایم دشوار بود نمی توانستم 

به صورت حرفه ای در این ورزش کار کنم.
ملی پوش اصفهانی تیم ملــی تیراندازی ادامه 
می دهد: در سال ۹۱ توانســتم به تیم ملی راه 
یابم و در دوره گذشــته بازی های آسیایی به 
عنوان کوچک ترین ورزشکار شناخته شدم که 

در این بازی ها شرکت کرده است.
 پرورش نیا درباره عناوینی که تاکنون کســب 
کرده ، می گوید: در سن ۱۴ سالگی در مسابقات 
آســیایی اهداف پروازی نوجوانان آسیا نایب 
قهرمان شدم و در مسابقات اینچئون با اختالف 

دوبشــقاب از راهیابی بــه فینــال بازماندم، 
همچنیــن دربخش تیمی این رشــته به مقام 
چهارم آســیا رسیدیم. در مســابقات آسیایی 
کویت مقام سوم را به دست آوردم، در مسابقات 
کســب ســهمیه المپیک هند با اختالف چند 
امتیاز به فینال نرسیدم و در مسابقاتی که اخیرا 
در کشور کره جنوبی برگزار شد با کسب ۱۰3 
امتیاز  و ارتقای ۶ نمره ای توانستم رکورد ایران 

را در مسابقات برون مرزی بشکنم.
ورزشــکار اصفهانی ادامه می دهد: اگر شرایط 
تمرینی مناســب و اردوهای منظم داشــتم، 
می توانستم در مسابقات به نتایج بهتری دست 
یابم؛ هرچند که با وجود این محدودیت ها هم 
نتایجی که کســب کرده ام قابل قبول است به 
طوری که با اختالف امتیاز اندک از راه یابی به 

فینال باز ماندم.

پــرورش نیــا 
حمایت های فدراســیون 

تیراندازی در ایــن دوره را خوب توصیف 
می کند و می گوید: خدا را شکر در دوره کنونی 

فدراســیون تیراندازی حمایت بیشــتری از 
ورزشکاران این رشــته صورت می گیرد و 
اردوهای منظمی برای ما ترتیب داده شده 
است که با توجه به بهبود شرایط تمرینی  

امیدواریم که بتوانیم در مسابقات آتی، مسابقات 
جهانی که مردادماه برگزار می شود  نتایج خوبی 
کسب کنیم، من در این مسابقات در رده جوانان 
شرکت می کنم و به دنبال کسب مدال در این 

مسابقات هستم.
ملی پوش اصفهانی تیم ملی تیراندازی درباره 
وضعیت رشــته تراپ در اصفهــان می گوید: 
متاســفانه در اصفهان با وجود اســتعداد های 

فراوان در این رشته، ســایت  المپیکي اهداف 
پروازي نداریم و مجبور هستیم براي تمرینات 
بهتر به تهران برویم. خود مــن به خاطر انجام 
تمرینات مجبور شــده ام چندین ماه درس و 
دانشــگاهم را رها کنم که اگر اصفهان خودش 
سایت المپیکی داشت این مشکالت را نداشتم 
و می توانســتم در کنار درس بــه تمرین هم 

بپردازم.
پرروش نیا می افزاید: اســتعدادهاي زیادي در 
اصفهان وجــود دارد که به دلیــل بي توجهي 
و هزینه هاي بــاالی این ورزش، اســتعدادها 
نمي توانند شکوفا شــوند. رشد بانوان در رشته 

تراپ بسیار باالست و بعد از تهران در  
رتبه دوم این رشته در 

کشور قرار داریم.

اصفهان جایگاه دوم »تراپ« در کشور را دارد
 بانوی ملی پوش تیراندازی:

»تراپ« در انگلیســی به معنی قفس است؛ 
قفس های چوبی که در آن پرندگانی را که از 
قبل شکار شده بود، نگهداری می کردند تا 
بعدها مورد استفاده لردهای انگلیسی قرار 
بگیرد. این رشته ورزشی برای اولین بار در 
انگلستان و در حدود سال های 1700 میالدی 
برای اولین بار ایجاد شد. در ابتدا این ورزش 
با تیر اندازی به کبوتران زنده ای که از قفس 
رها می شدند انجام می شده است.در سال 
1۸00 این ورزش تقریبا با همین مشخصات 
در کشور آمریکا آغاز شــد. اولین باشگاه 
رسمی در سال 1۸31 در شهر سینسیناتی 
اوهایو تاسیس شد و همزمان این رشته در 
انگلســتان نیز به فعالیت خود ادامه داد.

رشته تراپ از سال 1۹00 در بازی 
های المپیک وارد شــد. 
رشته های تیراندازی به 
اهداف پروازی شامل 
تراپ، تراپ دوتایی 

و اسکیت است.

سمیه مصور
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پتانسیل ویژه اصفهان در گردشگری مذهبی
پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

همزمان با فصل تابستان آغازشد:
آغاز طرح تشدید نظارت بر 
واحد های اقامتی در اصفهان

همزمان با آغاز فصل تابســتان، طرح تشــدید 
نظارت بر واحد های اقامتی در اســتان اصفهان 
آغاز شد. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان اصفهان گفت: طرح نظارت 
تلفیقی بر تاسیســات و موسســات گردشگری 
استان به ویژه واحدهای اقامتی به صورت مشترک 
با نظــارت اداره کل میراث فرهنگی اســتان و با 
همکاری نهادهایی همچون اماکن عمومی ناجا، 
تعزیرات حکومتی، بهداشــت و درمان، سازمان 
صنعت و معدن و تجارت و بــا همکاری اتحادیه 
های صنفی دفاتر مسافرتی و واحد های اقامتی 

آغاز شد.
»فریدون الهیاری« افزود: این طرح شامل نظارت 
بر کیفیت خدمات ســتاد سفر اســتان اصفهان 
در حوزه های واحدهای اقامتی داخل شــهرها، 
میهمان پذیرهــا، واحدهای اقامتــی بین راهی، 
بناها و جاذبه های گردشگری است.وی با اشاره 
به وجود 103هتل، هتل آپارتمان و مهمان پذیر 
و واحدهای اقامتی بین راهی در اســتان گفت: 
کارشناسان و بازرســان بهداشت بر فعالیت این 
مراکز نظارت کرده و به واحدهای متخلف تذکر 

داده می شود.

مدیر روابط عمومی خانه حکمت سازمان 
فرهنگی،تفریحی استان خبرداد:

تابستان فلسفی برای اصفهانی ها
مدیر روابط عمومی خانه حکمت سازمان فرهنگی 
تفریحی شهرداری اصفهان گفت: همزمان با آغاز 
فصل تابستان کارگاه های آموزشی، نشست ها 
و همایش های آموزشــی متعددی در این مرکز 

برگزار می شود.
»ســعیدمحمدی« افزود: این کارگاه ها شامل 
فیلســوفان کوچک ویژه مربیان فلســفه برای 
کودکان، معرفت شناســی با محوریت مقدمه بر 
نظریه های توجیه معرفتی، تاملی بر زمان بدون 
گذر )مبحثی در رابطه با زمــان( باحضور رهان 
انصاری مهر، معرفت النفس باحضور نصرا... شاملی 
و فلســفه و ادبیات با محوریت قصه های شــیخ 
اشراق با حضور محسن محمدی است. مدیر روابط 
عمومی خانه حکمت سازمان فرهنگی تفریحی 
شــهرداری اصفهان افــزود: دوره آموزش طب 
سنتی براساس آموزه های ابن سینا و فلسفه دین 
با تدریس حامد ناجی، مغالطات تفکر با تدریس 
مرتضی حاج حسینی، مطالعاتی در فلسفه نیچه با 
تدریس علی کرباسی زاده، متن خوانی افالطون با 
تدریس کورنگ بهشتی و اشعار منظومه با حضور 
جعفر شاه نظری از دیگر کارگاه های خانه حکمت 
است. عالقه مندان به شــرکت در این دوره های 
آموزشی می توانند برای ثبت نام به خانه حکمت 
اصفهان واقع در خیابان شیخ مفید شرقی، جنب 

کلینیک الزهرا مراجعه کنند.

کمپ بازی سازی رایانه ای در 
دانشگاه اصفهان برگزار می شود

کمپ تابستانی بازی ســازی در حوزه بازی های 
رایانه ای تیر و مردادماه امسال در دانشگاه اصفهان 
برگزار می شود. رییس مرکز تخصصی بازی های 
رایانــه ای دانشــگاه اصفهان گفــت: این کمپ 
تابســتانی با هدف آموزش، تیم سازی و جذب 
ســرمایه در حوزه بازی های رایانه ای و با حضور 
دانش آموزان و دانشــجویان عالقــه مند به این 
صنعت، 23 تیر تا آخر مرداد امسال در دانشگاه 

اصفهان برگزار می شود.
»جواد راســتی« افــزود: هدف مــا از برگزاری 
این کمپ، تشــکیل تیم های دانــش آموزی یا 
دانشجویی حرفه ای در زمینه بازی سازی رایانه ای 
و ایجاد فرصت های کسب وکار و جذب سرمایه 
برای آنهاســت.وی گفت: دوره های آموزشــی 
موتوربازی سازی، طراحی، درآمدسازی، طراحی 
هنری 2 بعدی و سه بعدی و پویانمایی )انیمیشن( 

در این کمپ به مدت 90 ساعت ارائه می شود.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان:

۵۰ هزار اصله درخت در اصفهان 
خشک شد

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان گفت: ۵0 هزار اصلــه درخت در اصفهان 
خشک شده است و هر روز به خاطر هشدار سقوط 
درختان خشک شده، به دنبال شناسایی این درختان 
و قطع آنها هســتیم.»فروغ مرتضایی نژاد« اظهار 
داشــت: آبی برای آبیاری فضای ســبز و درختان 
اصفهان در دست نداریم و همین مسئله سبب شده 
که از سه میلیون اصله درختی که در شهر اصفهان 
است، ۵0 هزار اصله درخت از سال گذشته تاکنون 
خشک شود. وی بیان داشــت: آبیاری فضای سبز 
و درختان از طریق چاه های در اختیار شــهرداری، 
آب رودخانه زاینده رود یا از طریق پســاب صورت 
می گرفت.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: بسیاری از چاه های 
در اختیار شــهرداری، نیمه خشک یا خشک شده 
است، رودخانه هم که از ســال گذشته تاکنون باز 
نبوده و پساب فاضالبی هم تاکنون در اختیار ما قرار 
نداده اند. مرتضایی گفت: یک هــزار هکتار جنگل 
شرق با یک دهم آب مورد نیاز آن هم به شکل پساب 
و به صورت بســیار بی کیفیت  آبیاری می شود که 

آسیب رسان است.

رییس اداره امور قرآنی و امور خیریه استان:
11 نفر از استان اصفهان موفق به 
کسب رتبه های برتر قرآنی شدند

رییس اداره امور قرآنی اوقاف و امورخیریه اســتان 
اصفهان گفت: ســال گذشــته یازده نفر از استان 
اصفهان در مرحله کشوری مسابقات قرآنی موفق 
به کسب عناوین برتر قرآنی شدند.»یحیی قاسمی« 
اظهار داشــت: مصطفی اصفهانیان از کاشان رتبه 
نخست رشته حفظ مسابقات بین المللی، دو نفر در 
رشته حفظ 20 جزو برادران، سه نفر در حفظ کل 
خواهران، دو نفر در رشته حفظ 20 جزو خواهران 
و سه نفر در رشته تفسیر خواهران در مرحله کشور 

رتبه های برتر را کسب کردند.  

رییس آموزش وپرورش استثنایی استان:
 طرح سنجش سالمت نوآموزان 

در اصفهان اجرا می شود
رییس اداره آموزش و پرورش اســتثنایی اســتان 
اصفهان با بیان اینکه طرح سنجش سالمت نوآموزان، 
گامی موثر در ارائه خدمات بهینه در زمینه آموزشی 
و تربیتی است، افزود: این پایگاه ها به صورت ثابت و 
سیار تمام مناطق استان و حتی مناطق عشایرنشین 
را پوشش می دهند.»محســن الماسی« ادامه داد: 
در این طرح دانش آمــوزان در زمینه های بینایی، 
شنوایی، قد و وزن، دهان و دندان، آمادگی تحصیلی، 
اختالل رفتاری، گفتاری و اوتیسم مورد سنجش قرار 
می گیرند. وی افزود: اجــرای این طرح، راهی برای 
شناسایی نوآموزان دیرآموز با نیاز ویژه ذهنی برای 
ارائه آموزش و مداخالت به هنگام در استان است. 
الماسی گفت: هنگامی که خانواده ها برای ثبت نام 
در پایه اول فرزندشان به دبستان مراجعه می کنند از 
طریق همان مدرسه به پایگاه های سنجش معرفی و 
نوبت دهی انجام می گیرد و در صورت تایید سالمت، 
نوآموزان برگه سالمت دریافت می کنند و برای ثبت 
نام به مدرسه تحویل می دهند.وی مدارک الزم برای 
مراجعه به پایگاه سنجش شامل، فرم نوبت گیری، 
اصل شناسنامه نوآموز و والدین آنها و کارت بهداشت 
نوآموز عنوان کرد و گفت: اگر والدین تا ســه روز به 
پایگاه های معرفی شده مراجعه نکنند مشمول 10 
هزار تومان جریمه خواهند شــد و اگر این سه روز 
بیشتر شد دوباره باید ثبت نام انجام شود و هزینه 2۵ 

هزار تومانی را بپردازند

تبادالت فرهنگی با گردشــگران خارجی در زمینه 
آداب و رســوم، همچنین عقاید دینــی ایرانیان و 
اســتفاده از ظرفیت های گردشــگری مذهبی از 
جمله مسائلی است که در بحث صنعت گردشگری 
کشــور مــورد غفلــت واقع شــده اســت.  از این 
رو »مدرســه ناصریه«  به عنوان نخســتین پایگاه 
تخصصــی و متمرکز در زمینه گردشــگری، قریب 
به 10 ســال فعالیت های متنوع و گسترده ای برای 
گردشــگران در این راســتا ترتیب داد و توانست با 
استفاده از ظرفیت جغرافیایی خود که در دل مسجد 
امام قرار گرفته است، به نتایج خوبی در این زمینه 
دست یابد؛ اما ناآشــنایی بســیاری از ارگان های 
دخیل در امر گردشگری با این مدرسه و همچنین 
شهرستانی بودن، سبب شد نتواند فعالیت های خود 
را آن گونه که می خواهد معرفی کند. از این رو این 
مرکز تصمیم گرفت برای نخســتین بار اقدام به راه 
اندازی غرفه ای در نمایشگاه بین المللی گردشگری 
کند و به معرفــی فعالیت های خــود دراین زمینه 

بپردازد.
حضور تعدادی روحانی جوان در دهمین نمایشگاه 
بین المللی گردشــگری که روزهای گذشــته در 
اصفهان برپا شده بود، تعجب و کنجکاوی حاضران 
را به همراه داشت. در این میان برخی به نگاه گذری 
از غرفه بســنده می کردند اما عده دیگری ترجیح 
می دادند اطالعات بیشــتری از این غرفه به دست 
بیاورنــد و با روحانیــون جوان حاضــر در غرفه به 

گفت وگو می پرداختند.
برپایی این غرفه بهانه ای شد تا گفت وگویی با مدیر 
حوزه علمیــه ناصریه اصفهان در حاشــیه دهمین 
نمایشگاه بین اللملی گردشــگری استان اصفهان 
داشته باشــیم. »محســن اخوان« در گفت وگو با 
»زاینده رود« درباره اهداف حضور این مدرســه در 
نمایشــگاه  می گوید: در کنار انتقــال تجربیات به 
دیگر ارگان هایی که در زمینه گردشــگری فعالیت 
می کنند، ارائه توانمندی های این مدرسه در اجرای 
فعالیت های تبلیغی و مذهبی در اماکن مختلف که 
به جذب بیشتر گردشــگر کمک می کند، از دیگر 
اهداف ما برای حضور در این نمایشــگاه است تا با 
ارتباط گیــری و همکاری منظم با ســایر نهادهای 
تصمیم گیرنده در باب گردشگری بتوانیم به شکلی 

هدفمنــد و دقیق به معرفی مردم و ایران اســالمی 
بپردازیم.

مدیر حوزه علمیــه ناصریه اصفهان بــا بیان اینکه 
گردشــگری در ایران صرفا نشــان دادِن چند بنای 
معماری و تاریخی برای گردشــگر نیســت، عنوان 
می کند: متاسفانه هنوز هم نتوانسته ایم  کشور ایران  
را با تمام  ظرفیت هایی که در بحث گردشگری دارد 
به گردشگران نشــان بدهیم و برای شان بگوییم که 
دارای چه تمدن و فرهنگ غنی و بی نظیری هستیم.

اخوان ادامه می دهد: یکی از مســائلی که در بحث 
گردشگری مطرح است تبادل فرهنگی است، زیرا ما 
با گردشگرانی مواجهه هستیم که فقط برای دیدن 
چند فضای معماری وارد ایران نمی شوند، آنها سفر 
می کنند تا دلیل ساخت این بناها، دلیل خوشمزگی 
غذاها، دلیل پوشش ایرانیان و... را درک کند؛ سفری 
برای فهمیدن، شناختن و درک کردن، تا تفاوت ها 
را درک کنند و به گمشــده اصلی خودشان برسند. 
وی تصریح می کند: حــوزه علمیه ناصریه بر همین 
اساس تالش کرده اســت تا نیازهای گردشگران را 

از هر ســن، جنس، ملیت و با هر فرهنگ و اعتقادی 
شناسایی کند و طرح ها و برنامه ریزی های دقیقی 
در این زمینه انجام دهد. مدیر حوزه علمیه ناصریه 
بیان می دارد: ما  قصد داریم با این برنامه های طراحی 
شده، گردشگر بدون پاسخ به پرسش های ذهنی و 
اعتقادی درباره اســالم و مردم ایران از کشور خارج 
نشــود؛ زیرا  اگر کســی که با پای خودش به ایران 
آماده است را  نتوانیم به شناخت دقیق و صحیحی 
از ایران برســانیم و او با همین رویه به کشــور خود 
برگردد، باز هم مثل قبل قطعا تحت تاثیر رسانه های 
تاکتیک محور قرار می گیرد و این فرصت مناسب از 
دست می رود. اخوان ادامه می دهد: ما نمی خواهیم 
گردشگر بدون برنامه ریزی و عجوالنه از چند بنای 
تاریخی و معماری ما در چند شــهر مشخص، بدون 
درک صحیح از اعتقادات و تاریخ و فرهنگ این کشور 
از پایانه های مسافربری ایران خارج شود. نگاه ما فقط 
اقتصادی محض نیســت. ما می توانیم با یک برنامه 
ریزی دقیق، هدفمند و هماهنگ آمار گردشگران را 
افزایش دهیم، اما می خواهیم در کنار بحث اقتصادی  

گردشگر را به شناخت دقیقی از ایران در عرصه های 
مختلف برســانیم. وی با بیان اینکه از هند تا چین، 
همچنین کشــورهای اروپایی در زمینه گردشگری 
مذهبی ورود پیدا کرده اند و سود سرشاری از این راه 
به دست آورده اند، می افزاید: گردشگری مذهبی در 
سراسر دنیا در حال رشــد و توسعه است؛ زیرا مردم 
دنیا دوست دارند با ادیان الهی از نزدیک آشنا شوند.

آنان دوست دارند تفاوت هندو و مسلمان را در یک 
جامعه ببینند،می خواهند در مراســم عزاداری ماه 
محرم ما شرکت کنند و دوست دارند در بزرگ ترین 
پیاده روی دنیا یعنی اربعین حسینی حضور یابند و 
از نزدیک شــاهد این جنب وجوش و اعتقاد باشند؛ 
ولی ما نتوانسته ایم از این پتانسیل ها در گردشگری 
استفاده کنیم و توفیق خاصی دراین زمینه به دست 
نیاورده ایم. اخوان خاطرنشان می کند: غفلت از این 
پتانســیل های بالفعل در زمینه گردشگری سبب 
شد ما برنامه های مشخصی برای اجرایی شدن این 
پتانســیل ها تدوین کنیم که در این زمینه نیازمند 

همکاری سایر ارگان ها هستیم.

پتانسیل ویژه اصفهان در گردشگری مذهبی
  صنعتی که در دنیا مورد توجه قرار گرفته است؛  

براساس اطالع رســانی صورت گرفته به خبرنگاران، قرار بود جلسه 
ساعت 17 آغاز شود؛ اما طبق روال مرسوم در ایران، راس ساعت آغاز 
نشد! به محل نشست استاندار که رســیدیم، گفتند: گویا اشتباهی 
صورت گرفته و جلسه ساعت 17:30 دقیقه برگزار می شود و اشتباه 
اطالع رسانی شــده است اما جلسه ســاعت 17:30 هم شروع نشد! 
گفته شده بود این نشست »خیلی خاص« است و به برخی رسانه های 
»خاص« هم اطالع داده شده و از آنها دعوت شده است ولی تقریبا تمام 
خبرنگاران از اکثر رسانه های اصفهان حضور داشتند و متوجه تاکید 
روی »خاص« بودن این نشست نشدیم! نشستی که موضوع خاصی هم 
نداشت و بیشتر به یک اطالع رسانی درباره حضور نمایندگان ورزش 
اصفهان در بازی های المپیک آســیایی جاکارتا اختصاص داشت. نه 

حرف محرمانه ای زده شد و نه اطالعات ویژه ای دستگیرمان شد!
تا رسیدن اســتاندار و میهمانانش، فرصت مناسبی بود تا دیدار زنده 
برزیل-کاستاریکا در چارچوب مسابقات جام جهانی را از طریق تبلت 
تماشــا کنیم. میهمانان خارجی که برخی های شــان زودتر رسیده 
بودند، اشتیاق زیادی برای تماشای بازی داشتند . درعوض خبرنگاران 
و عکاسان ایرانی، وقعی به این بازی ننهادند و دل مشغولی های دیگری 
داشتند! بازی صفر-صفر دنبال می شد و »نیمار« با آن مدل موهای 

خاصش، چهره ویژه دیدار بود. 
ساعت از 17:30 هم گذشته بود که استاندار  با لبخندی برلب از راه 
رســید. یکی از ویژگی های خاص مهرعلیزاده همین خنده رو و آرام 
بودن اوست. دوست قدیمی او »حیدر فرمان« )معاون اجرایی شورای 

المپیک آسیا ( نیز همراهش بود. 
هرچند استاندار اصفهان دارای دکترای مهندسی اقتصاد است و رزومه 
پرباری هم درحوزه سیاست دارد، اما او در دوره دوم ریاست جمهوری 

رییس دولت اصالحات، رییس سازمان تربیت بدنی بوده و علقه و عالقه 
ویژه ای نســبت به ورزش دارد و درحال حاضر نیز رییس فدراسیون 
بین المللی ورزش های زورخانه ای است و شاید عکس با لباس ورزشی 
نداشته باشد اما یحتمل ورزش و ورزشکاران را دوست دارد.  وی عضو 
هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش است و سال ها پیش مجتمع 
تفریحی- ورزشی بزرگ کیش را در این منطقه ایجاد کرده اما فعال در 
اصفهان از ساخت و سازهای ورزشی و تفریحی خبری نیست! چالش 

نشاط در شهر شاید به زودی به دغدغه آقای استاندار نیز تبدیل شود!
مهرعلیزاده در این نشست یادی از »شیخ احمد الفهد« رییس کویتی 

شورای المپیک آسیا کرده و جای او را خالی کرد. 
شیخ احمد از معدود کسانی اســت که روابط خود با ایران را قربانی 
سیاســت بازی های کثیف پشــت پرده و دالرهای نفتی سعودی ها 

نکرده است. 
آقای اســتاندار در این نشســت گفت: حضور قهرمانان ورزش های 
مختلف در اصفهان موجب خواهد شد تا نقش اصفهان به عنوان یک 

شهر موثر در ورزش کشور شناخته شود. 
مهرعلیزاده تاکید کرد: با وجود امکانات و تجهیزات خوب، همچنین 
مربیان و باشــگاه های معتبر در اصفهان و شــرکت های بزرگی که 
می توانند در اصفهان اسپانســر باشــند، آمادگی داریم در این شهر 
به عنوان میزبان مســابقات مختلف را برگزار کنیم و درخواست این 

میزبانی ها را می دهیم.
طبق گفته اســتاندار قرار اســت یک کاروان 6۵0 نفره  که 380 نفر 
ورزشکار در آن حضور دارند و از این تعداد ورزشکار نزدیک به یک هفتم 
ورزشــکاران اصفهانی در رشــته های مختلف خواهند بود، جزو تیم 
اعزامی ایران به مسابقات جاکارتا باشند. مسابقاتی که از 23 مرداد در 

اندونزی آغاز خواهد شد.
مهرعلیزاده یــک خبر خوش هم برای ورزشــکاران مدال آور در این 
مسابقات داشت: »برای هر مدال طال ۵0 میلیون، نقره 30 میلیون و 

برنز هم 20 میلیون تومان به ورزشکاران اهدا خواهد شد«.
ساعت حدود 18:30 دقیقه بود که نشست تمام شد. »حیدر فرمان« 
به چند پرسش خبرنگاران پاســخ داد. پرسش هایی که خیلی خاص 
نبود و به جز یکی دو سوال، بقیه کلیشه ای و تکراری بودند. در حین 
پرسش و پاسخ، صدای کنده شدن دِر بستنی هایی که برای پذیرایی 
مقابل خبرنگاران قرار داده شــده بود، به وضوح به گوش می رسید. 
حتی »ســلطان حســینی« مدیرکل اداره ورزش و جوانان هم که از 
میهمانان این نشست بود، چند لحظه ای برای بازکردن دِر بستنی با 

بستنی کلنجار رفت! 
نشست تمام شد. برزیل هم با دوگل کاستاریکا را برد . استاندار سریع 
جلسه را ترک کرد و فرصت نشــد از او بپرســیم که راستی تکلیف 
تظلم خواهی مردمی که تا پانزده روز جواب خود را در ادارات استان 
نگرفته اند و به این سو و آن سو پاس داده می شوند، چه شد. قرار بود 

وکیل مردم این شهر باشید. 

حاشیه ای از نشست استاندار؛

خیلی خاص نبود!

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 
 در شرکت تولیدی و صنعتی خودرنگ سهامی خاص ثبت شماره 3560 

شناسه ملی 10260243777

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که راس 
ساعت 11صبح مورخ 97/4/17 در محل اصفهان – بوستان سعدی- طبقه دوم بانک کشاورزی – ساختمان 

ریف – کد پستی 56773-81756 تشکیل می گردد حضور به هم رسانید .
دستور جلسه : انتخاب مدیران – انتخاب بازرسان – تصویب ترازنامه و صورت های مالی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
 درشرکت صنایع شیمیایی پلیمر ایران سهامی خاص ثبت شماره 8933 

شناسه ملی 10260300242

بدین وسیله از کلیه ســهامداران شرکت دعوت می گردد در جلســه مجمع عمومی عادی سالیانه که 
راس ساعت  10 صبح  مورخ 97/4/16 در محل اصفهان – بوستان سعدی- طبقه دوم بانک کشاورزی – 

ساختمان ریف – کدپستی 56772-81756 تشکیل می گردد حضور به هم رسانند .
دستور جلسه : انتخاب مدیران – انتخاب بازرسان – تصویب ترازنامه و صورت های مالی

مقام دعوت کننده : هیئت مدیره شرکتمقام دعوت کننده : هیئت مدیره شرکت

سمیه پارسا 

سمیه مصور

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2446 | June  24,  2018  | 12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

11
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2446 | یکشنبه 3 تیر 1397 | 10 شوال 1439



39
19

حضرت علی )علیه السالم(:
   در حكمت هاى منسوب به ايشان:براى خوردن، 

زندگی مكن؛ بلكه براى زنده ماندن بخور .
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 افقی:
1 - استفاده از نمودارميله اي واگرايي انحراف ميانگين 
کــه از ســاده  ترين و در عين حــال کاربردی ترين 
شاخص هاي تکنيکال است، براي نخستين بار توسط 
اين اقتصاددان در دهه 1970مورد اســتفاده قرار 

گرفت. - بزرگ ترين صادرکننده گوشت گاو
2 - از گل ها - بهبود يافتن زخم - پايتخت کشــور 

فالسفه
3 - هميشه - سرزنش

4 - همان بس اســت - الهي - حيــا و آزرم - دختر 
کارتوني معروف

5 - کاله تاجدار پادشاهان - بخشش - حمار - الفت 
گرفته

6 - ديدار از مکان مقدس - فلز تمدن - خاموش
7 - خانه بزرگ - خزنده گزنده - حرف تنفر - جنگ 

و ستيز
8 - اختالف بين صادرات و واردات

9 - دوستي - ميان - مقابل رفت - طعم
10 - رها کردن گلوله - سيما و چهره - الهه جنگل و 

شکار نزد روميان باستان
11 - پوشيدگي ســخن - گالبي - حرف همراهي 

- خواب تازي
12 - طرف - از ادات تنبيه - ششمين بازار مبادالت 

ارز با 4درصد در جهان - محل ورود
13 - خرس استراليايي - يار ايراني پيامبر )ص(

14 - خلق - کشور صادرکننده عمده سوخت - ظرف 
خميرسازي

15 - حساب هاي يورو خارج از منطقه يورو - بي مورد
 عمودی:

1 - دست به يقه - از روش هاي معامله گري که زماني 
استفاده مي شــود که بازار روند مشــخصي ندارد و 

قيمت بين دو سطح مشخص نوسان مي کند

2 - خداي باستان - روان - نگار - نوعي حلوا
3 - رها و آزاد - انرژي - نابينا

4 - شغال - قصه گو - سبزي ساالدي
5 - شــکوه و عظمت - طايفه و خاندان - داشــتن 

ملک زياد
6 - آنچه که گل و الي ته مجاري يا منابع آب ها را پاک 

مي کند - مرقد - شعله آتش
7 - گرد و غبار - روح - تاي پارچه - زشت

8 - گوشــت آذري - آب بســته - نجــات يافته - 
بي حرکت - ضمير غايب

9 - نقره - فرار حيوانات - خرماي تازي - مرجان
10 - از شهر هاي شمالي - بســيار سجده کننده - 

ترازنامه
11 - گوناگون - نت چهارم موسيقي - هميشگي

12 - در حال تماس - تيراندازي - سلب کننده
13 - از بت هــاي زمان جاهليت - صفت ســاعت 

خراب - بوي ماندگي
14 - هنوز فرنگي - خدمتکار - جمع هندي - درخت 

جنگلي از تيره نارون ها
15 - پنجمين واردکننده جهــان - از بزرگ ترين 

شرکاي اقتصادي و تجاري ژاپن
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یادداشت

 چند روز پيش بود که با تلفن يکی از دوستانم راهی يکی از مناطق 
حاشيه ای شهر شديم تا مقداری پوشــاک و لوازم زندگی را که  از 
مدت ها قبل آماده کرده بوديم، به خانواده هايی برسانيم که به شدت 
نيازمند کمک های هرچند کوچکی هستند که شايد به چشم نيايد. 
زمانی که به آنجا رسيديم متوجه چشم هايی شديم که از مدت ها 

پيش گويا انتظار کشيده بودند برای دريافت اين کمک ها. 
زمانی که خوشــحالی آنها را بابت دريافت اين کمک ها برای يکی 
ديگر از دوســتانم تعريف کردم، گفــــت: از اين خانواده ها زياد 
است، قرار باشد آدم به اينها کمک کنــــد بايد همه عمــرش را 
کمک کند و البته به ميلياردها تومان پول نياز است؛ چون با دست 
خالی که نمی شود کاری کرد. از سخن اش تعجب کردم! با خودم 
فکر کردم اگر چنين تفکری فراگير شود چقدر بد می شود؛ چون 
خوب میدانم برای اينکه به ديگران کمک کنيم نياز نيســت پول 

هنگفتی داشته باشيم.
در خانــه همه آدم هــا - حتی آنها که زندگی متوســطی دارند- 
چيزهايی برای بخشيدن پيدا می شود؛ برای نمونه، تلويزيون قديمی 
که حــاال تلويزيون بهتری جای آن را گرفته اســت و گوشــه ای 
خاک می خــورد، کولــری که با يــک تعمير می تواند دوبــاره 
کار کنــــد و لباس هايی که ديگر نمی پوشيم و فقط کمدمان را 
اشــــغال کرده اند، اما شــــايدلباسی ايده آل برای يک نيازمند 
باشند. در کنــــار اينها، اگر نمی توانيم ماهانه 100 هزارتومان به 
آدم های نيازمند اختصاص دهيــم، اما 10 هزار تومان را که بيشتِر 
ما می توانيم. بارها ديده ام همين 10 هزار و 20 هــزار  و 30 هزار 
تومان ها وقتی جمع شــده اند، گره هايی را از زندگی يک يا چند 
نيازمند باز کرده اند. مشــکالت اقتصادی اين روزها فشار زيادی 
به جامعه وارد می کند؛ ولی بيش از همه، اين خانواده ها هســتند 
که زير بار اين مشکالت له می شــوند و به چشم نمی آيند. اگر ما 
نگاه مان را تغيير دهيم می توانيم گره گشای زندگی ديگران باشيم. 
بايد توجه کنيم اگر نگاه ما آدم ها به جهان تغيير کند، جهان هم 
تغيير می يابد؛ اين تغيير نگاه، شــدنی است؛ کافی است بخواهيم 

و امتحان کنيم.

گره گشای زندگی دیگران باشیم

سمیه مصور

اخیر  ســال های  در 
تبدیل هواپیما به هتل 
رواج بیشــتری یافته 
اســت؛ زیــرا برخی 
میهمانان دوست دارند 
تجربه ماندن در آن را 

داشته باشند.

عکس روز

هتل های 
هواپیمایی

روستازاده ای که سوگلی شاه شد )6(
 اگر چه سياست با تمام زوايای مثبت و منفی اش به برخی وجهه  نيک و به 
برخی وجهه ای پليد می بخشد، اما هيچ جای تاريخ ننوشته که »انيس« با 
وجوِد تالفی ای که در قبال عمل سپهساالر کرد، وجهه اش را در سياست بد 
و پليد کرد. هيچ جا درباره انيس ننوشته که: زنی مکار و پليد بود؛ چنان که 
درباره »مهد عليا« و سياست های کثيف و هرزه مآبی های او يا بريزبپاش های 
شبانه از دخل پادشــاهی، بسيار نوشــته اند. انيس برعکس مادرشوهرش 
برای  خود خرج نمی کــرد و تا می توانســت از دخل و ثروت  پادشــاه در 
 جهات مثبت بذل و بخشــش می کرد. او زنی بســيار نيکوکار و دســتگير

 بود.
 »ناصرالدين شاه«  عادت داشت هر روز لباســی نو بپوشد؛ بنابراين انيس 
لباس های شاه را به سادات فقير می بخشيد. از دريای  اموال شاه در مراسم 
مذهبی بسيار خرج می نمود و مال و ثروت خود را خرج آستان  مقدس امام 

حسين و امام رضا )عليهم السالم( می کرد. 
نامش فاطمه بود دختــر نورمحمد گرجی اهل روســتای امامــه. از تبار 
گرجيانی بود که زمان صفويه از گرجســتان به ســمت مازنــدران کوچ 
کرده بودنــد. »فاطمــه« ملقــب بــه »انيس الدولــه« روســتازاده ای 
که در بيســت ســال پايانی  ســلطنت ناصرالدين شــاه، بدون آنکه عقد 
 دائمــی شــاه باشــد، بانــوی دائمــی اول و قدرتمندتريــن زن ايرانی

 بود.

بریده ها

بيست تا ســــريال خارجی می بينی، يک بازيگرش تکراری نيست. 
اينجا شش تا فيلم رو پرده است، در چهارتا نويد محمدزاده، باران کوثری 
و پــگاه آهنگرانی بــازی می کنن؛ اون دوتــای باقی مونــده هم اکيپ 

مهران غفوريان و رضا شفيعی جم هستن! 
 به اســتاد گفتم: ميشــه نمره 9 من رو 10 کنين تا پاس بشم؟ گفت: 
من که هنوز امتحان نگرفتم، چــرا  االن اومدی؟ گفتم برای اينکه بعد از 

امتحان اگه اومدم نگين قبل از امتحان کجا بودی! 
آلبالــو و گيالس  اين جوری هستن که وقتی داری می خوری شــون   

حس می کنی يه کرم هم باهاش رفته پايين! 
 احسان عليخانی اگه هزينه کت و شلوارهاش که برای اجرای برنامه 
ماه عسل ميخره رو به صورت نقدی به فقرا اهدا کنه، خيلی بيشــــتر از 

برنامه اش براشون سود داره! 
 يعنی اگه امين تارخ کچل باشه، شــيطون نمی تونه گولش بزنه که 

هميشه براش کاله گيس می ذارن؟! 
 حواسم نبود که صدای پيام هام رو قطع کرده بودم.  االن ديدم مامانم 
چهار روز پيش پيام داده حواست باشه برنج نسوزه. به نظرتون ديره يا برم 

به برنج سر بزنم؟! 
 هميشه از امتحان متنفر بودم. جزوه ها رو پخش می کنی روی زمين، 
هر ثانيه هشت تا حشــره که تو عمرت نديدی ميان روشــون و تا اونا رو 

بُکشی، وقت امتحان رسيده و تو هيچی نخوندی! 

شبکه اجتماعیزنگ تاریخ

ولش می کنــی و می روی یکی 
دیگر پیدا می کنی.

اما بعد که ســنت بــاال می رود، 
فکــر شــروع دوبــاره، خیلــی 
وحشــتناک اســت. مــن ترجیــح 
می دهــم تحمل کنم تــا اینکه 
بخواهــم خانــواده را از هــم 
بپاشم. شاید آدم یاد بگیرد که 

کنار بیاید.

میوه خارجی/جوجو مویز

فکــر شــروع دوبــاره 
وحشتناک است

آدم وقتــی جــوان اســت، بــه 
خودش می گویــد که تحمل 
خیلــی چیزهــا را نــدارد. اگر 
ازدواجــت بــه انــدازه کافی 
پرشــور و هیجان نباشد، اگر 
زندگی با طــرف مقابلت طبق 
انتظاراتــت پیــش نمــی رود، 

 يک شــهروند چينی پس از مدت هــا دوری از خواهــرش، هنگامی که 
می خواست به استقبال او در فرودگاه هنگ کنگ برود، دست به اقدام جالب 
و عجيبی زد. اين مرد برای مواجه شدن با خواهرش برنامه جالبی ترتيب داد 
که از اين ديدار برای شان يک خاطره خوش و جالب باقی بماند. مرد چينی 
لباسی شبيه به يک دايناســور بزرگ به تن کرد و آماده يک مالقات به ياد 
ماندنی با خواهرش شــد. وقتی دختر جوان با يک هيوالی عظيم الجثه در 
فرودگاه مواجه شد، تازه  فهميد کسی که درون اين دايناسور پنهان شده، 

برادرش است که اينگونه به استقبال او آمده است.

استقبال عجیب مرد چینی از خواهرش در فرودگاه! 

وقتی نوبت به طراحی های جديد و خالقيت به ميان می آيد، طراحان سعی 
می کنند چيزی را به تصوير بکشند که کسی تا به حال نديده است. استوديو 
پالپاس ) Pulpas Studio ( نيز در طراحی رستوران »الپيالر« که يک 
خانه استيک در شهری کوچک در جنوب اسپانياست، از همين ايده پيروی 
کرده است. اين رســتوران چهره ای جذاب و خالقانه دارد؛ رستورانی که 
سقف آن پوشيده از حلقه های تنه درخت و بطری های شيشه ای سبز رنگ 

بوده و چهره ای طبيعی به محيط بخشيده است.

رستورانی با سقف درخت در اسپانیا

کالســکه با اســب يا ماشــين های گران قيمت را فراموش کنيد. زوج جوان 
هندوستانی که وسيله ای خاص را برای ماشين عروس خود انتخاب کرده بودند 
خبرساز شــدند. آنها تراکتور داماد را برای ماشين عروس خود انتخاب کردند. 
در ويدئويی که در فضای مجازی منتشــر شده اســت »چتان« و »مامتا« در 
حالی ديده می شوند که در قسمت بيل تراکتور که به شکلی جالب تزئين شده  
نشسته اند و مهمانان، آنها را مشــايعت می کنند. داماد جوان در اين خصوص 
گفت: من عاشق شغلم هستم و با همسرم تصميم گرفتم وسيله ای که هر روز با 

آن کار می کنم را برای بزرگ ترين رخداد زندگی ام در کنارمان داشته باشيم.

ماشین عروس جالب زوج هندوستانی! 

نمکی و دستیارش )2(
خمپاره و توپ يکريز می باريد و زمين مثل ننوی بچه تکان می خورد. اعصابم  پاک 

خط خطی بود. يک آدم، در  لباس نظامی با يک اسپری در نظر بگيريد، آن هم 
درست تو شکم دشمن! مانده بودم معطل که اگر زبانم الل، يک موقع چند 
تا عراقی غول بريزند ســرم و بخواهند دخلم را بياورند، چطوری از خودم 
دفاع کنم؟! اسپری تو صورت شان بپاشم؟ از طرف ديگر، هوش  و حواسم 
به اين بود که يک موقع با دوست و آشنا روبه رو نشوم و آبرويم نرود. روی 
بدنه چند تا ماشــين نظامی که چرخ هايش ســوخته  بود، با رنگ، اسم 
لشکرمان را نوشــتم. يک ضدهوايی درب و داغان ديدم که زرنگ های 

قبل از من، همه جاش اعالم مالکيت کرده بودند. از لشکر 17 علی  
بن ابيطالب )ع(  تا لشکر 5 نصر مشــهدی ها. از حرص ام حتی 
روی گونی سنگرها هم می نوشتم. روی پليت دستشويی، روی 
برانکاردی که يک دسته نداشت، فرغونی که يک سوراخ  گنده 
وسطش بود و يک تانک سوخته که فقط لوله اش سالم بود. 
همين طور به شــانس نازنينم لعنت فرستادم که يکهو يک 
موجود گنده از پشت خاکريز پريد اين طرف که من داشتم 
استراحت می کردم. کم مانده بود از ترس سکته کنم. اول فکر 
کردم خرس يا يک يوزپلنگ وحشی است!  خوب که نگاه کردم 

ديدم يک قاطر خسته است. طفلکی انگار مرا با صاحبش اشتباه 
گرفت. چون جلو آمد و سرش را چسباند به سينه ام  و شروع کرد 

به فوت و فوت کردن. چه نفس هايی هم می کشيد!

در جبهه 
بزرگ شده و بچه جنگ است. حتما 

معروف ترین کتاب های طنزی است که امیریان دستگیرشد، ترکش های ولگرد و جام جهانی در جوادیه از فرزندان ایرانیم، رفاقت به سبک تانک، گردان قاطریزه، وقتی آقاجان 1349 در کرمان به دنیا آمده؛ اما اصلیت اش آذری است. آثاری مانند: می نویسد، همان شخصیت شیرین کاِر شهرآشوب خودش است. او سال اکنون شرو شیطان است  و در بیشتر داستان های طنزی که برای نوجوانان می شدند.» امیریان« یکی از این نوجوان ها بود. وی از نوجوانی تا در شناسنامه شان و هزاران دوز و کلک دیگر، به جبهه اعزام در فیلم ها، نوجوان هایی را دیده اید که با دستکاری 
برای نوجوانان نوشته است.
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