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عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

۴۰۰ نقطه بحرانی در اصفهان 
شناسایی شد

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به شناسایی ۴۰۰ نقطه 
بحران شهری در اصفهان گفت: این نقاط به لحاظ چارچوب های 
نرمال از سالمت صد درصدی برخودار نبوده و بیماری اجتماعی در این 

نقاط وجود داشته است...

سرانهپرداختصدقه
دراصفهانماهیانه
370توماناست

شیب تند قیمت ها در بازار موبایل
  افشاگری وزارت ارتباطات از پشت پرده گرانی تلفن همراه؛ 

امام جمعه اصفهان:

مسئوالن دست از سیاسی بازی بردارند

آگهی مناقصه و مزایده عمومی )نوبت   دوم(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید را مطابق جدول زیر از فروشندگان 
ذی صالح انجام دهد . همچنین از طریق مزایده مورد زیر را مطابق جدول ذیل به فروش رساند.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292:  تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/4/16
 تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/4/17 

www.abfaesfahan.ir  محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا : 8-36680030-031 ) داخلی 388- مزایده داخلی 458 (
   تاریخ انتشار: 97/4/6

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

500/100/000جاریمزایده فروش اقالم راکد و ضایعاتی و مازاد مصرف 97-2-1۰6
175/000/000اوراق مشارکتخرید، حمل ، نصب و راه اندازی آشغالگیر مکانیکی ریزتصفیه خانه فاضالب شهرضا97-1-63/۴
190/000/000جاری خرید لوله فوالدی اسپیرال به همراه پوشش قطر 1400 میلی متر97-1-81/3

286/000/000جاریخرید لوله فوالدی قطر اسمی 300و 500میلی متر جهت منطقه شاهین شهر97-1-82/3

اعتبارات تملک دارایی خرید لوله فوالدی آبده چاه ) شهرداری – استیجاری (97-1-91/2
سرمایه ای 

367/000/000

خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار در اقطار 200 و 300 میلی متر جهت 97-1-93/2
مناطق شاهین شهر و دو شهر اصفهان

1/500/000/000جاری

 خرید لوله پلی اتیلن آب شرب قطر 160میلی متر 97-2-97/2
جهت خطوط انتقال چاه های بحران

اعتبارات تملک دارایی 
سرمایه ای 

450/000/000

97-2-98/2470/000/000  خرید لوله پلی اتیلن آب شرب قطر 200میلی متر
 جهت خطوط انتقال چاه های بحران

 اعتبارات تملک دارایی
 سرمایه ای

نام روزنامه:  زاینده رود

3



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2449 | چهارشنبه 6  تیر 1397 | 13 شوال 1439

علیرضا کریمیان
تعطیلی بــازار تهران  طــی روزهای اخیر 
واکنش هــای متفاوتی را به همراه داشــته 
اســت برخی از آن به عنــوان زنگ خطر 
برای ایران نــام برده اند و برخــی دیگر از 
 کارشناسان آن را یک واقعه قابل پیش بینی 

دانسته اند.
تجمع و اعتصــاب بازاریان تهــران در اعتراض به 
مشکالت اقتصادی و ارزی اخیر صورت گرفت. این 
روزها کسبه بازار تهران و سراسر ایران با مشکالت 
مختلفی از جمله کمبود نقدینگی، تامین نشدن ارز 
به میزان کافی، اختالل در عرضــه و تقاضای بازار، 
نوسان هزینه و قیمت های تمام شده روبه رو هستند 
و ســکوت و عدم ارائه برنامه خاص و توجه دولت و 
تیم اقتصادی آن موجب نگرانی و تشدید تنش ها 
در بازار شده اســت. در چند روز گذشته اعتراضات 
در بازار موبایل تهران نیز وجود داشــته است. این 
اولین بار نیست که بازار اعتصاب یا اعتراض می کند؛ 
روال بازار در اعتراضات صنفی مشــخص است و تا 
تعطیلی کامل بازار هم ممکن اســت ادامه یابد؛ اما 
آنچه در این میان قابل توجه اســت شائبه فشار از 
بیرون و وارد شــدن برخی از نیروهای اغتشاش گر 
به جمع کسبه بازار است. بر اساس گزارش ها همه 
بازاریانی که مغازهایشان را بسته اند موافق اعتصاب 
و اعتراض نبودند؛ اما به دلیل شــلوغی های ایجاد 
شده در پی این حرکت ناچار به بستن مغازه هایشان 
شدند. برخی از فعاالن بازار تهران از دخالت برخی 
افراد غیرمسئول و با هویت نامشخص در شلوغی ها 
و اعتراضات به وجود آمــده خبر می دهند. به گفته 
کسبه، این افراد نه تنها کســبه معترض را بعضا به 
زور به جمع خودشــان که در حال اعتراض بودند 

اضافه می کردنــد، بلکه کرکره های هــر مغازه ای 
که هنوز تعطیل نشــده بود را نیز بــه اجبار پایین 
می کشــیدند و از کسبه می خواســتند تا آنها را باز 
نکنند! البته معترضان به وضعیت اقتصادی نیز در 
بازار کم نبودند. یکی از  کسبه بازار تهران به فارس 
گفت : ما در صنف پوشاک هســتیم و نابود شدیم. 
هر سال ۸ نفر در بازار پوشاک ورشکسته می شوند. 
گرانی بیداد می کند و مردم پول ندارند خرید کنند.

وی تاکید می کند: هزینه ها باالتر از درآمدها شده 
و نمی دانیم چه بر ســرمان می آید. وقتی پوشاک 

گران می شود مشتری نیســت، بازار کساد است و 
هر روز هم نرخ ها تغییر می کند. شــکی نیست که 
اقتصاد و بــازار امروز حال و روز چندان مناســبی 
ندارد و نوسانات مختلف نیز باری روی این مشکالت 
می گذارد؛ اما در این وضعیت باید مشخص شود که 
چه کســانی و با چه هدفی به دنبال تعطیل کردن 
بازار و به راه انداختن کارناوال اعتراضی هســتند و 
از ســوی دیگر دولت نباید این اعتراضات را نادیده 
 بگیرد و تنها به شــعارهای بدون هدف اکتفا کند.
 شنیده شدن صدای بازاریان به عنوان قلب اقتصادی 

ایران و برخورد شــفاف با این اعتراضات می تواند 
مردم را قانع به صبر و امیدوار به درســت شــدن 
اوضاع کند. نکته مهم این اســت کــه همانطور که 
برای پایین کشــیدن کرکــره های بــازار عده ای 
دست به تهدید و ارعاب زدند نباید برای بازگشایی 
دوباره بــازار نیز نیروی انتظامی و ســایر نهادهای 
امنیتی بــه همین حربه متصل شــوند؛ چرا که در 
نهایت هر روندی با اجبار و بــدون بر طرف کردن 
 اصل و علت یــک اعتراض بی ســرانجام و ناموفق 

خواهد ماند.

وزیر دفاع آلمان:
اروپا درصدد همکاری های 

جدید نظامی است
وزیر دفــاع آلمان طی ســخنانی از برنامه ریزی 
کشورهای اروپا برای همکاری های جدید نظامی 
خبر داد.»اورزال فون در الین« وزیر دفاع آلمان 
با اشــاره به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اظهار 
داشــت: عدم حضور انگلیــس در اتحادیه اروپا 
می تواند سبب کاهش همکاری های نظامی این 
کشــور با اروپا شــود. وی در ادامه با بیان اینکه 
آلمان، فرانســه و انگلیس درصدد برنامه ریزی 
برای همکاری های جدید نظامی هستند، افزود: 
وزرای دفاع ۹ کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست 
اخیر خود در لوکزامبــورگ موافقت خود برای 
همکاری های جدید نظامی را اعالم کرده و پیش 

نویس آن را به امضا رساندند.

 پمپئو: 
 باید در رابطه با مسکو

 منعطف باشیم
 مایــک پمپئو، وزیــر خارجه آمریــکا می گوید 
واشــنگتن بایــد در رابطه بــا روســیه قاطع و 
درعین حال انعطاف پذیر باشــد و تالش خود را 
وقف شناسایی زمینه هایی کند که در آن منافع 
مشترک وجود دارد.وی در این باره گفت: موارد 
اختالف نظر زیاد است و ارزش هایمان به گونه ای 
باورنکردنی متفاوت هســتند؛ اما مواردی وجود 
دارد که با یکدیگر اشــتراک داریم و تشــخیص 
مواقعــی که می توانیــم با یکدیگــر کار کنیم و 
همزمان حفظ آمریکا از گزنــد بدی های طرف 
مقابل، از جمله چالش های پیش روی یک وزیر 
خارجه است.گفتنی است؛ سرگئی الوروف وزیر 
خارجه روســیه قرار اســت امروز با جان بولتون 
مشاور امنیت ملی کاخ سفید در مسکو دیدار کند.

اعضای فتح برای تعیین جانشین 
»محمود عباس« توافق کرده اند

یک روزنامــه لبنانی اعالم کرد کــه حال رییس 
تشــکیالت خودگردان فلســطینی »تعریفی« 
نــدارد و اعضای فتــح طی هفته های گذشــته 
 چندین نشســت برای تعیین جانشین او برگزار

 کرده اند. 
روزنامــه »االخبار« همچنین نوشــت وضعیت 
سالمتی عباس »باثبات« نیست، هفته ای دو بار به 
بیمارستان تخصصی رام ا...می رود، تحت معاینات 
دوره ای و درمان چند ساعته قرار می گیرد و سپس 
این بیمارســتان را ترک می کند؛ اما تشکیالت 
خودگردان دستور داده هیچ خبری در این باره در 
رسانه ها منتشر نشود و پزشکان درباره وضعیت 
سالمتی عباس حرفی نزنند. این روزنامه لبنانی 
ادامه داد، رهبران فتح در اقدامی پیشگیرانه سعی 

دارند موضوع جانشینی عباس را قانونی کنند.

کره شمالی برگزاری تظاهرات 
ساالنه ضد آمریکایی را لغو کرد

به دنبال توقف رزمایش های نظامی مشــترک 
 آمریــکا و کــره جنوبی در شــبه جزیــره کره، 
کره شــمالی نیز برگــزاری یــک تظاهرات ضد 
آمریکایــی کــه هــر ســال در پیونــگ یانگ 
برگزار می شــود را لغو کرد. براســاس گزارش 
آسوشیتدپرس، مقامات کره شمالی این موضوع 
را تایید نکرده اند؛ اما رســانه هــای دولتی این 
کشور می گویند اطالعاتی دریافت کرده اند که 
این رویداد برگزار نخواهد شد. اخیرا وزارت دفاع 
آمریکا اعالم کرد که آمریــکا برگزاری رزمایش 
ساالنه مشترک نظامی با کره جنوبی را در حمایت 
از نتایج نشست کیم و ترامپ در سنگاپور متوقف 

خواهد کرد. 
کره شــمالی همواره نســبت به برگــزاری این 
رزمایش ها معتــرض بــوده و آن را از اقدامات 
خصمانه آمریکا و کره شمالی برای تشدید تنش 
در شبه جزیره کره خوانده است. کره شمالی روز 
یکشنبه نیز بقایای اجساد صدها نظامی آمریکایی 
که طی جنگ کره در ســال های 1۹53-1۹50 

کشته شده بودند را به آمریکا تحویل داد.

اعتراض به وقت گرانی
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه 

اعالم کرد:
ناکامی تروریست های تکفیری 
برای نفوذ به عمق خاک کشور

روابط عمومی قــرارگاه قدس نیروی زمینی 
ســپاه در اطالعیه ای اعالم کــرد : یک تیم 
تروریستی وابسته به گروهک های تکفیری از 
منطقه تهالب میرجاوه) میل ۹۶ ( قصد نفوذ 
به عمق خاک جمهوری اسالمی ایران و انجام 
اعمال خرابکارانه و تروریستی را داشتند که با 
هوشیاری رزمندگان مستقر در منطقه مرزی  
، ناکام و پس از درگیری و دادن تلفات متواری 
شــدند.در ادامه این اطالعیه آمده است:  در 
درگیری و تبادل آتش  بین رزمندگان قرارگاه 
قدس نیروی زمینی ســپاه و تروریست ها ، 
سه تروریســت تکفیری به هالکت رسیده و 
تعدادی زخمی شــدند و مابقــی آنان نیز به 

عمق خاک کشور پاکستان گریختند .

کواکبیان 
عضو فراکسیون امید مجلس:

رییس مجلــس با اشــاره بــه وجود فقــر تعامل 
رســانه در قوه قضائیه، گفت: با وجــود تالش های 
قضات و مســئوالن ایــن قــوه کار رســانه ای در 
آن، محدود به برخی فرمایشــات آیــت ا... آملی و 
 آقــای اژه ای بــه عنوان ســخنگو شــده اســت.

علی الریجانی گفت: این مســئولیت کار رسانه ای 
مفصلی را نیازمند است؛ البته همه آن به گفتار نیست 
و روی آن باید کار روانی انجام شــود تا هم مردم از 
تالش های شما مطلع شوند و هم جنبه بازدارندگی 
کار شما ارتقا یابد.رییس مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه وظیفه ذاتی قــوه قضائیه، تحقق عدالت 
است، تصریح کرد: البته دســتگاه های دیگر نیز در 
زمینه عدالت مسئول هستند؛ اما قوه قضائیه وظیفه 
ذاتی اش تحقق عدالت اســت که باید در این زمینه 
تالش کند. وی ادامه داد: از مســئولیت دیگر مهم 
قوه قضائیه، ایجاد امنیت در ابعاد مختلف اقتصادی، 
اجتماعی و سیاســی اســت؛ یعنی امنیت در حوزه 
اقتصاد به دست شما شــکل می گیرد و دیگر قوا در 

کنار شما هستند یعنی شما جلودار هستید.

کار رسانه ای در قوه قضائیه 
محدود است

الریجانی:

کافه سیاست

پارلمان

ویژه

پیام مقام معظم رهبری به ملی پوشان 
فوتبال ایران:

شما پیروز و سرافراز برگشتید

»حسین فریدون«  از رساله اش دفاع می کند!

پیشنهاد سردبیر:

عضو فراکسیون امید مجلس با انتقاد از شرایط 
اقتصادی کشــور و افزایش قیمت سکه، ارز و 
طال، گفت: 20 روز است رییس جمهور و دولت 
ساکت هســتند در حالی که رییس جمهور 
باید درباره شرایط اقتصادی به مردم توضیح 
دهد.مصطفی کواکبیان ، اظهار داشت: هر روز 
شاهد افزایش قیمت سکه، طال، ارز و خودرو 
هستیم، 20 روز است دولت و رییس جمهور 
ســاکت هســتند در حالی که رئیس جمهور 
باید با مردم سخن بگوید و به مردم درباره این 
شرایط توضیح دهد.وی افزود: رییس جمهور 
اگر می گوید برخی چوب الی چرخ می گذارند، 
بیاید به مردم توضیح دهد، دستگاه اجرایی و 
تیم اقتصادی دولت باید با مجلس و قوه قضائیه 
هماهنگ باشد. کواکبیان تاکید کرد: عده ای 
می گویند رییس جمهور عمدا می خواهد کشور 

را به هم بریزد که این خیلی خنده دار است.

 20 روز است دولت و 
رییس جمهور ساکت هستند

اردکانیان
وزیر نیرو:

نایب رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
با اشاره به فعالیت ســازمان یافته شبکه های نفوذ 
و ســودجو در اقتصاد کشــور گفت: اگر شــخص 
به تنهایــی بخواهد با این شــبکه مقابله کند، این 
شبکه او را می شــکند. وی درباره راهکارهای حل 
مشــکالت اقتصادی و ارزی کشــور اظهــار کرد: 
مسئوالن ناکارآمد، شــبکه سودجو و سیاست های 
غلط مشــکالت ارزی را ایجاد کرده اســت. اسدا...

بادامچیان بیان کرد: دولت اگر می تواند مشــکل 
را حل کند به مردم بگوید. مثــال بگوید در دو ماه 
مشــکالت را حل می کنم  و اگر نتوانست در پایان 
دو ماه مشــکالت را حل کند، از ملت عذرخواهی 
کرده و بگوید می خواستم مشــکالت را حل کنم؛ 
اما نتواستم. بادامچیان افزود: رییس جمهور قبل از 
اینکه دیر شود باید فکری کند. شنیده ایم بحث هایی 
برای تغییر در دولت وجــود دارد. دولت تغییر را به 
صورتی انجام ندهد که فایده ای نداشته باشد بلکه 
 تغییر باید اساســی و اصولی باشد که به مردم امید 

بدهد.

رییس جمهور قبل از اینکه 
دیر شود، چاره ای بیندیشد

نایب رییس شورای مرکزی حزب موتلفه:

وزیر نیــرو گفت:اســتفاده از واژه بحران برای 
موضوع آب صحیح نیست؛ چراکه اگر روزی در 
شرایط بحرانی قرار بگیریم باید به دنبال واژه ای 
جدید بگردیم. ما یک جامعه بدمصرف در آب 
و برق هستیم و اگر بگوییم بحران نباید سهم 
رفتار خودمان را در آن نادیده بگیریم.وزیر نیرو 
با بیان اینکه اگر روزی موفق شــویم ده درصد 
بهره وری در بخش کشاورزی را بهبود ببخشیم 
تا سال ها مشکلی در بخش آب نخواهیم داشت، 
اظهار داشت: با تشکیل کمیته سازگاری با کم 
آبی در حال پیدا کردن راه حل واحدی هستیم.
اردکانیان تاکید کرد: ســال گذشــته ۹300 
مگاوات تولید برق آبی داشتیم؛ اما امسال ٤500 
مگاوات کاهش تولید را خواهیم داشت که با در 
نظر گرفتن عواملی چون افزایش مصرف رقمی 
حدود 5 هزار مگاوات کاهش تولید برق وجود 

خواهد داشت.

استفاده از »بحران« برای 
موضوع آب صحیح نیست

پیشخوان

بین الملل

رییس جمهوری در همایش سراســری قوه قضائیه اظهار کرد: در 
هیچ شرایطی حتی بدترین شرایطی که دشمنان بخواهند برای ما 
پیش بیاورند، مردم در نیازمندی های ضروری روزمره خود از جمله 
مواد غذایی مشکل نخواهند داشت.روحانی خاطرنشان کرد: امروز با 
شرایطی که کشور با آن مواجه است و همچنین بدخواهی هایی که 
همواره وجود داشــته و پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز افزایش 

یافته، وحدت و اتحاد باید از همیشه بیشتر باشد.وی تاکید کرد: ما 
در دنیا این حرف را به کرسی نشاندیم که پرونده هسته ای جمهوری 
اسالمی ایران پرونده ای امنیتی نیســت. وی گفت: از سال ۹٤ که 
شرایط جدیدی ایجاد شــد و ما از یک پیچ خطرناک عبور کردیم، 
توانستیم تولید و فروش نفت مان در اوپک و حق ملت در تجارت با دنیا 
را باز پس بگیریم و کشورهای بزرگ را برای سرمایه گذاری در ایران 

دعوت کنیم؛ اما این پیروزی و موفقیت ها از روز نخســت خوشایند 
صهیونیست ها و آمریکایی ها نبود. وی تصریح کرد: در هیچ شرایطی 
حتی بدترین شرایطی که دشمنان بخواهند برای ما پیش بیاورند، 
مردم در نیازمندی های ضروری روزمــره خود از جمله مواد  غذایی 
مشکل نخواهند داشت. ما در بســیاری از موارد مانند گندم، شکر و 

روغن اصال نیازی به واردات نداریم .

رییس جمهور:
برای زندگی عادی مردم، ارز رسمی کشور حتما کافی خواهد بود

 در حاشیه تعطیلی بازار تهران؛ 

مخالفان برجام چرا ساکتند؟

تعطیلی بــازار تهران بعد 
چهل سال

گریه کردیم اما شاد بودیم

ریشه یابی التهاب بازار

شکایت 12هزار خانواده  شهدای ترور در مجامع بین المللی
رییس بنیاد هابیلیان گفت: برای اولین بار لیستی دوازده هزار نفری با امضای خانواده شهدای ترور جهت ارائه 
به مجامع بین المللی آماده شده است. سید محمدجواد هاشمی خطاب به خانواده شهدای ترور گفت: بیش 
از ده سال است که با تشکیل یک مجمع، در صدد برآوردن همان مقاصدی هستیم که شما می خواستید. 
هاشمی نژاد، حمایت کشورهای غربی از تروریست های پناهنده به این کشــورها را مورد انتقاد قرار داد و 
تصریح کرد: نباید گذاشت امثال »کالهی«، 30 سال در کشورهای اروپایی، آسوده زندگی کنند. وی از تهیه 
لیستی با امضای 12 هزار امضا توسط خانواده شهدای ترور که توسط منافقین به شهادت رسیده اند، خبر 
داد و افزود: بعد از اینکه این لیست تهیه شد، می خواهیم آن را به همه مجامع بین المللی ببریم و در مورد آن، 
مطالبه حقوقی داشته باشیم؛ کاری که تا کنون انجام نشده است.وی با بیان اینکه لیستی از شهدای ترور 

وجود نداشت، خاطرنشان کرد: ما طی دو سال، توانستیم این کار را انجام دهیم.

»حسین فریدون«  از رساله اش دفاع می کند!
با وجود اینکه از سوی تعدادی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعالم شده بود تخلف در روند تحصیلی 
»حسین فریدون« محرز شده ولی شنیده می شود که وی در مرحله دفاع از رساله دکترای خود است.بنابراین گزارش؛ 
حسین سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی گفت: قرار بود که کمیته سه نفره ای در 
این رابطه تشکیل شود که تشکیل شد، ولی با وجود پیگیری های ما هنوز هیچ گزارشی داده نشده است. وی افزود: 
بین اعضای کمیته بررسی پرونده تحصیلی »حسین فریدون«، اختالفی وجود دارد مبنی بر اینکه درباره این پرونده 
چشم پوشی شــود؛ بنابراین، طبق تصمیم اعضای کمیته، گزارش در اختیار آقای زاهدی ) رییس وقت کمیسیون 
آموزش مجلس( قرار گرفته است.شنیده می شود که در رابطه با رساله حسین فریدون،  قوام راهنما، سریع القلم و 
حاج یوسفی به عنوان مشاور، صناعی داور داخلی، دهقانی )از دانشگاه عالمه( و هادیان ) از دانشگاه تهران( به عنوان 

داوران خارجی نقش دارند.

چهره ها

سخنگوی هیئت رییسه مجلس:
تعطیالت دو هفته ای مجلس 

به تعویق افتاد
سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی 
از به تعویق افتادن تعطیالت مجلس خبر داد.
بهروز نعمتی با اعالم این خبر، گفت: در جلسه 
غیرعلنی، رای گیری صورت گرفت و نمایندگان 
با به تعویق افتــادن تعطیالت مجلس موافقت 

کردند.
نماینده مــردم تهران گفت: به دلیل مســائل 
کشور و مشکالت موجود فعال به مدت یک هفته 
سرکشــی نمایندگان به حوزه های انتخابیه و 

تعطیالت مجلس به تعویق افتاده است.

در ادامه بررسی اصالحیه قانون مبارزه 
با تامین مالی تروریسم؛

مجلس مجازات »تامین مالی 
تروریسم« را تعیین کرد

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی مجازات 
تامین مالی تروریســم را تعییــن کردند.در 
مجلس شورای اسالمی، بررسی ماده 2 الیحه 
اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریســم 
مصوب 13 بهمن 13۹٤ در دســتور کار قرار 
 گرفت و پس از اظهارات مخالفان و موافقان به 

تصویب رسید.
بر اســاس این ماده »تامین مالی تروریسم در 
صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی االرض 
تلقی شــود، مرتکب به مجــازات آن محکوم 
می شود و در غیر این صورت عالوه بر مصادره 
وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال، 
 معــادل ارزش آن به نفع دولت، بــه مجازات 
2 تا 5 ســال حبــس و جزای نقــدی معادل 
 2 تا 5 برابــر منابع مالی تامین شــده محکوم

 می شود«.

اسپوتنیک مدعی شد:
 حمله رژیم صهیونیستی

 به هواپیمای ایرانی
تلویزیــون ســوریه اعــالم کــرد کــه رژیم 
صهیونیســتی، دو موشک به ســمت حومه 
فرودگاه دمشق شلیک کرد.رژیم صهیونیستی 
بامداد روز سه شنبه با شلیک دو موشک، حومه 
فرودگاه دمشق را هدف قرار داده است.پدافند 
هوایی ارتش سوریه این دو موشک شلیک شده 
را قبل از اصابت به نقطه مورد نظر، هدف قرار 

داده است.
با این حال اســپوتنیک مدعی شــد که هدف 
جنگنده های اســرائیلی، یک هواپیمای باری 
ایرانی بوده که در فرودگاه دمشق مستقر بوده 
است.برخی منابع خبری نیز با انتشار تصاویری 
مدعی شدند که یک موشــک به زمین اصابت 
کرده است. منابع خبری سوریه می گویند که 
 یک موشک توسط پدافند هوایی ارتش سوریه

 منهدم شد.

دفتر مقام معظــم رهبری در تمــاس با وزیر 
ورزش، پیام رهبر انقالب را به تیم ملی فوتبال 
ابالغ کرد.دفتر مقــام معظم رهبری در تماس 
با مسعود ســلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان 
در روســیه،  پیام رهبر معظــم انقالب به ملی 
پوشــان فوتبال ایران را ابالغ کرد.متن پیام به 
این شرح است: »به تیم ملی ایران بگویید شما 
پیروز و ســرافراز برگشــتید. آفرین. ان شاءا...

موفق باشید.«
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شیب تند قیمت ها در بازار موبایل
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

فواید تغییر زمان ارائه اظهارنامه 
مالیات صاحبان مشاغل

اظهارنامه های مالیاتی، امروزه یکی از مهم ترین 
جنبه های تجاری و اداری تمام کسب و کارها 
را تشــکیل می دهند؛ زیرا نحوه پر کردن آنها، 
زمان مناســب تحویل و بسیاری از موارد دیگر 
می تواند بر میزان مالیات پرداختی توسط آنها 

تاثیرگذار باشد.
تا قبل از تصویــب اصالحیه قانون مالیات  های 
مستقیم بر اساس قانون پیشین، کلیه مودیان 
مالیاتی اعم مالکان واحدهای اجاری، اشخاص 
حقیقی و اشــخاص حقوقی حداکثــر تا پایان 
تیرماه هر سال مهلت داشتند اظهار نامه مربوط 
به درآمدهای عملکرد ســال قبل خــود را به 
ادارات امور مالیاتی مربوطــه ارائه کنند. این 
محدودیت زمانــی در تیرماه هر ســال باعث 

بروز ازدحام غیرعادی ناشی از تراکم مراجعات 
صــورت پذیرفته توســط مودیانــی که قصد 
 ارائــه اظهارنامه در مدت محدود را داشــتند، 

می شد.
بعد از تصویب قانون جامع مالیات ها در ســال 
1345، در دوره های متوالی اصالحاتی در این 
قانون صورت گرفت که آخرین و مهم ترین آن 
را می توان اصالحیه جدید قانون مالیات های 
مستقیم دانســت که در تابستان سال گذشته 
به تصویب رســید. با توجه به این اصالحیه، از 
ابتدای ســال 95 قوانین مالیاتی دچار تغییر و 
تحوالت قابل توجهی شــده است و بخش های 

زیادی از نظام اقتصادی را در بر می گیرد.

بازار

کیف لپ تاپ

سفیر ایران در سنگاپور مطرح کرد:
سنگاپور عالقه مند به 

سرمایه گذاری در اصفهان
ســفیر جمهوری اســالمی ایران در سنگاپور 
گفت: ســفیر ســنگاپور عالقه مند به ارتباط و 
سرمایه گذاری در اصفهان است. »جواد انصاری« 
افزود: اگر اصفهان طرح امکان ســنجی کامل و 
جامعی داشته باشد، سرمایه گذاران سنگاپوری 

با اصفهان همکاری خواهند کرد.
در ادامه »قدرت ا... نوروزی« بیان داشت: نگاه ما 
در مورد دیپلماسی شهری متفاوت است؛ در حال 
حاضر اصفهان با چهارده شهر دنیا خواهرخوانده 
است، از نظر ما این خواهرخواندگی ها می تواند 

بسیاری از گره ها را باز کند.
 ما نخســتین اقدام را با کمک وزارت خارجه در 
برگزاری هفته فرهنگی در فرانسه انجام دادیم. 
وی اذعان داشت: در این ســفر بین شهری در 
فرانسه که ساکنان آن را ارامنه تشکیل می دهند، 
با محله جلفای اصفهان خواهرخواندگی داشتیم 
و زمینه ها را فراهم کردیم تــا پاریس نیز هفته 

فرهنگی در اصفهان داشته باشد. 
وی خاطرنشان کرد: در لهســتان با شهرداران 
زیادی صحبت کردیم و شــرایط را برای بخش 
خصوصی فراهم کردیم تا تعامالتی داشته باشند 
اما اجالس سنگاپور ظرفیت بزرگی برای اصفهان 
اســت و به دنبال مذاکره در خصوص توســعه 
سرمایه گذاری در اصفهان از طریق فرصت های 

این نشست هستیم.

رییس اتاق اصناف اصفهان :
بازار اصفهان در آرامش است

رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: بازار اصفهان در 
آرامش است و مردم و بازاریان همچون روزهای 

گذشته به خرید و فروش مشغول هستند.
»رســول جهانگیری« درباره شایعاتی مبنی بر 
اعتصاب بازاریان اصفهان اظهار داشت: مشکلی 
در بازار اصفهان وجود ندارد و اگر موردی در این 

زمینه شایعه شده، درست نیست.
وی افزود: بازار اصفهان در آرامش است و مردم و 
بازاریان همچون روزهای گذشته به خریدوفروش 
مشغول هستند؛ البته نمی گوییم مشکلی در بازار 
وجود ندارد، رکود هست اما بحث تعطیلی مطرح 
نیست و مسئله ای از جمله اعتراض وجود ندارد.

 هشدار به مصرف کنندگان 
به دنبال ممنوع شدن واردات

با توجه به قــرار گرفتن »خودرو« در لیســت 
کاالهــای ممنوعــه وارداتــی، پیش فــروش 
خودروهای وارداتــی از این به بعــد غیرمجاز 

خواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان خردادماه 
مصوبه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی مبنی 
برممنوعیــت واردات بیــش از 14۰۰ قلم کاال 
را به ســازمان توســعه تجارت ابالغ کرد. طبق 
این ابالغیــه از ابتدای تیرماه ثبت ســفارش و 
واردات کاالهای لوکــس و غیرضروری از جمله 
خودرو ممنوع شده، همچنین ثبت سفارش های 
پیشین انجام گرفته برای واردات این محصوالت 
نیز در صورتی که تا تاریخ 3۰ خرداد ماه ارز آنها 
تخصیص نیافته باشــد، ممنوع اســت.طبیعتا 
با ممنوع شــدن واردات خودرو از این پس این 
وزارتخانه مجوزی برای پیش فروش خودروهای 
وارداتی صادر نخواهــد کرد و عمال پیش فروش 
خودروهای خارجــی از ابتدای تیرماه غیرمجاز 
است. این در حالی است که شنیده می شود برخی 
از شرکت ها همچنان به پیش فروش خودروهای 
وارداتی مشغول هســتند. این وضعیت پلیس 
را نیز به واکنش واداشته اســت. در این زمینه 
سرپرســت پلیس آگاهی تهران بزرگ درمورد 
پرداخت هرگونه پول به شرکت های واردکننده 

خودروهای خارجی هشدار داد.
سرهنگ »حمیدرضا یاراحمدی« به شهروندان 
توصیه کرد که از پرداخت پول به شرکت هایی 
که همچنان مدعی واردات خودرو هستند، جدا 

خودداری کنند.
یاراحمدی تصریح کرد: بررسی های به عمل آمده 
در بازار کنونی خودروی کشور حکایت از آن دارد 
که برخی شــرکت های فعال در زمینه واردات 
خودرو همچنان به ثبت نام غیرقانونی سفارش 
از شهروندان برای خرید خودرو ادامه می دهند 
که با توجه به مصوبه اخیــر دولت در خصوص 
ممنوعیت واردات خــودرو و عدم اختصاص ارز 
به این موضــوع، قطعا انجام تعهــدات مبنی بر 
تحویل خودرو برای این گروه از شرکت ها وجود 

نخواهد داشت.

سکه تمام 
بهار آزادی

 2،690،000
تومان

1،460،000 نیم سکه
تومان

780،000ربع سکه
تومان

420،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

238،000
تومان

      قیمت سکه و طال

کيف لپ تاپ کيس الجيک مدل 
Top Loading VNAI-215

 192,000
تومان

کوله پشتي لپ تاپ 
B200 لنوو مدل

 164,900
تومان

کوله پشتي لپ تاپ مدل 129 
مناسب براي لپ تاپ 15.6 اينچي

 209,000
تومان

بازار موبایــل در روزهای گذشــته یکی از 
ملتهب تریــن بازارهای ایران بوده اســت. 
اگر چه شــرایط کلی اقتصاد به سمتی پیش 
رفته که رکود و تورم موجب آشــفتگی در 
اغلب بازارهای کاالیی کشور شده است، اما 
»موبایل« با جهش های قیمتی زیاد و برخی 
از حواشی دیگر، این روزها پس از »سکه« و 
»ارز« یکی از خبرسازترین بازارهای کشور 

بوده است.
 ایران یکی از بزرگ ترین بازارهای فروش تلفن همراه 
به خصوص موبایل های هوشمند است. برخی حجم 
فروش روزانه بازار ایران را تا روزانه پنج هزار دستگاه 

تلفن هوشمند تخمین زده اند.
گرانی با ارز دولتی در بازار موبایل

پس از تک نرخی شدن ارز، بازار موبایل جهش های 
قیمتی زیادی را تجربه کرد. یکی از موبایل فروشان 
اصفهان در این رابطه به زاینــده رود گفت: بعد از 
عید برخی برندهای موبایــل تا دو برابر هم افزایش 
قیمت داشته و این مسئله در مورد قطعات جانبی 
موبایل نیز به همین صورت بوده اســت. احمدی با 
اشــاره به اینکه ارزان ترین موبایــل در بازار باالی 
یک میلیون تومان قیمــت دارد گفت: حتی برخی 
از مارک های موبایل مانند هــوآوی نیز که به ارائه 
موبایل های ارزان قیمت مشهور بود، دیگر دستگاه 
موبایل زیر یــک میلیون به بــازار عرضه نمی کند. 
گرانی های اخیر در بازار موبایل در حالی اســت که 
به تازگی وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات اعالم 
کرد: واردکننــدگان موبایل بــا ارز 42۰۰ تومان 
موبایل وارد کرده اند و در بــازار به قیمت بازار آزاد 

فروخته اند.
وقتی وزیر افشا گری می کند

در پــی بــاال گرفتــن بحث هــا در مورد شــائبه 
گران فروشی شــرکت های موبایل و اصرار وزارت 
ارتباط مبنــی بر ایــن مســئله »آذری جهرمی« 
در صفحــه توییتــر خود اعــالم کرد که لیســت 

شــرکت هایی که به آنها 
ارز 42۰۰ تومانــی برای 
واردات گوشی تلفن همراه 
تخصیص یافته اســت، با 
هماهنگــی بانک مرکزی 
و وزارت اقتصاد، توســط 
روابــط عمومــی وزارت 

ارتباطات منتشــر خواهد شــد. بر همین اســاس 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات، فهرســت 
واردکنندگان گوشی همراه با ارز دولتی را رسانه ای 
کرد. بــر این اســاس وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات، با اعالم فهرستی از 4۰  شرکت واردکننده 
گوشی همراه چنین توضیح داد: از ابتدای سال 97 
تا 29 خردادماه به 4۰ شــرکت وارد کننده گوشی 
تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است که 
3۰ شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص 
داده شــده، اقدام به واردات گوشــی تلفن همراه 
کرده اند. در ادامه این توضیح آمده است: رقم کل ارز 
اختصاص یافته به 4۰ شرکت مذکور 22۰ میلیون و 
643  هزار و 2۰6 یورو را شامل می شود که تاکنون 
محموله هایی با مجموع رقم 75 میلیون و 283 هزار 

و 86۰ یورو با عاملیت 3۰ 
شــرکت واردکننــده از 
گمــرک ترخیص شــده 

است. 
 همه چیز برگردن 

بازار است
طبق گفته منابع موثق تا 
قبل از 19 آذرماه 1396 که نخستین تاریخ اعمال 
طرح موسوم به رجیســتری در بازار ایران بود 9۰ 
درصد حجم فروش تلفن هــای همراه به کاالهایی 
اختصاص داشــت که از طریق مبــادی غیرقانونی 
یا به اصطالح قاچاق وارد کشــور می شد و تنها 1۰ 
درصد فروش، اختصاص به محصوالت واردات قانونی 
داشت. بدیهی اســت بعد از شروع طرح ریجستری 
تمام بــار 9۰ درصــدی کاالی قاچــاق به دوش 
واردکننده قانونی محول شــد که فــارغ از ایرادات 
اجرایی طرح، این نیز یکی از نسنجیده ترین اقدامات 
وزیر برای اجرای این طرح عظیم شــد )زمانی اوج 
این ایراد را درک می کنید کــه بدانید بازار موبای، 
چهارمین بازار بزرگ کشور در زمینه گردش مالی 
اســت و با از بین بردن این بازار حجم گردش مالی 

کشور را تا حد زیادی کاهش می دهد(. درمجموع، 
هر چه از این طرح بگذرد و کاالهــای قاچاق بازار 
کمتر شود، سطح جنس قانونی کمتر و قیمت کاال 
متعاقبا افزایش خواهد یافت.  این مســئله موجب 
شــده فعاالن بازار موبایل، برخی از سیاســت های 
اجرایی دولت مانند طرح رجیستری و عدم تخصیص 
ارز دولتی را عامل گرانی موبایل عنوان کنند. معاون 
وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات در مصاحبه ای 
اعالم کرد: طرح رجیســتری به هیچ عنوان تاثیری 
در بحث افزایش قیمت گوشــی های تلفن همراه 
نداشته اســت. »حسین فالح جوشــقانی« معاون 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و رییس سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران یادآورشد: 
این وزارتخانه ناظر بر بازار گوشی های تلفن همراه 
در کشور نیست؛ بلکه دســتگاه هایی مانند وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف 
کننــدگان و تولیدکننــدگان، ســازمان تعزیرات 
حکومتی و غیره در حوزه هــای مختلف نظارتی و 
کنترلی وظیفه دارند که اقدامات الزم را انجام دهند.

زیان دیده ها شکایت کنند
اگر چه هیچ گاه دیده نشــده که ضررهای ناشــی 
از گران فروشــی برای مردم جبران شــود، اما در 
اقدامی »نادر آذری جهرمی« اعالم کرد: در راستای 
استیفای حقوق مصرف کنندگان، از طریق سامانه 
*7777#، امکان استعالم شــماره سریال تلفن 
همراه و دریافت پاســخ در خصوص تامین گوشی 
تلفــن همــراه از طریــق ارز 42۰۰ تومانی فراهم 
شده اســت که بدین ترتیب افرادی که زیان دیده 
هســتند می توانند از طریق تعزیــرات، زیان خود 
را جبــران کنند و بــرای خریدهای آتــی از نحوه 
واردات گوشــی مطلع شــوند. او گفت: در راستای 
مقابله با فســاد، عملکرد واردکنندگان و شــبکه 
توزیع در کارگروه پروژه رجیســتری که متشکل از 
وزارت اطالعات، صنعت، اقتصاد، ارتباطات و ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز اســت، بررســی و موارد 
 تخلف برای رســیدگی به مرجــع ذی صالح اعالم 

خواهد شد. 

شیب تند قیمت ها در بازار موبایل
  افشاگری وزارت ارتباطات از پشت پرده گرانی تلفن همراه؛ 

مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و ســلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: کاغذ مورد نیاز حوزه چاپ و نشر 
و مواداولیه تولید آن پس از تایید این دفتر به بانک مرکزی ارجاع می شــود تا با نرخ دالر 38۰۰ تومانی وارد کشور 
شود.»پروین نباتی« افزود: در این طرح، پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به مواد اولیه کاغذهای داخلی نیز در دستور 
کار است و انتظار می رود با این اقدام حمایتی، شاهد افزایش تولید انواع کاغذ و مقوا و تامین نیاز کشور باشیم. نباتی 
بیان داشت: در طرحی دیگر مواد اولیه کاغذهای داخلی چاپ، تحریر و روزنامه مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز 

قرار می گیرند و مشابه کاغذهای وارداتی، ارز مواد اولیه این کاغذها با نرخ هر دالر 38۰۰ تومان محاسبه می شود.

مدیر دفتر صنایع شیمیایی و 
 سلولزی وزارت صنعت، معدن 

و تجارت خبرداد: 

»کاغذ« با ارز یارانه ای 
وارد می شود

خبر
 

  عکس روز

بازار غیر رسمی »ارز«
 معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری گفت: بسیاری از شهرها از جمله اصفهان با معضل »بی آبی« 
مواجه هستند. فعال این شرایط ماندگار است و باید برنامه ای داشته باشیم تا بتوانیم با چنین شرایطی 

زندگی کنیم.
»محمدعلی شجاعی« اظهار کرد: اساس کار بر این شده که نیازهای جاری را بسنجیم و طبق برنامه ای 
که تدوین می شود حرکت کنیم. وی افزود: تیر خالص زاینده رود زمانی که چاه های آب سطح سفره 
های زیرزمینی را کاهش داد، زده شد و در پی آن دولت فردی را به عنوان  پزشک مغز و اعصاب برای 
جراحی به اتاق عمل اصفهان فرستاد. معاون اقتصادی و توســعه منابع استانداری با اشاره به اهمیت 
کرامت انسانی افزود: آب را از کشــاورز گرفتیم و وی را تبدیل به فردی کردیم که نمی تواند معیشت 

خود را درمان کند.
 متاسفانه عدم تدبیر، نداشتن برنامه و عدم هم افزایی سبب شده تا امروز در چنین وضعیتی قرار داشته 
باشیم. شــجاعی با بیان اینکه نگاه »مهرعلیزاده« نگاهی اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است، افزود: 

اصفهان ظرفیت مناسب را دارد تا مشکل کم آبی حل شود.
وی با بیان اینکه این منابع تعریف شده شامل سرمایه گذار، تعریف شده دولتی و همچنین سهم کشاورز 
خواهد بود، اضافه کرد: باید دســتگاه های دولتی ما را همراه کنند. بخش خصوصی را باید پذیرفت و 

مردم را نیز باید دخالت دهیم زیرا تضمین اجرای برنامه بیشتر می شود.
شجاعی ادامه داد: امیدوارم به جایی برسیم که اختیار اســتان و استانداری ها را بیشتر کنیم و ما نیز 
تا جایی که بشود با توانمندی خود در استان مشــکات را حل می کنیم. متاسفانه نگاه مرکز  در مورد 
اشتغال اصفهان و سیستان و بلوچســتان نگاهی برابر است در حالی اصفهان برنامه ریزی خاص خود 

را می طلبد.

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری:

بی آبی ماندگار است؛ باید با چنین شرایطی زندگی کنیم

بعد از عید برخی برندهای موبایل تا 
دو برابر افزایش قیمت داشته و این 

مسئله در مورد قطعات جانبی موبایل 
نیز به همین صورت بوده است

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:
بهره برداری از مهم ترین پروژه های شرکت گاز در شرق استان 
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: پروژه های عمرانی سطح استان اصفهان،حدود 4۰ میلیاردتومان 
درهفته دولت افتتاح و تعدادی دیگر نیز در دهه فجر آماده می شود.»سیدمرتضی علوی« افزود: صرفه جویی 
در مصرف گاز به اقتصاد خانواده و جامعه کمک می کند و در این خصوص هر خانوار می تواند به کاهش مصرف 
گاز کمک کند. وی گفت: گاز ایمن و مستمر به مردم می دهیم ولی در برخی مناطق شرق اصفهان در خصوص 
استمرار گاز نگران هستیم. او تصریح کرد: شرایط سخت است و پرداخت گازبها به برخی خانوارها فشار می آورد؛ 
ولی قبول کنیم دست ما باز نیست و حق برداشت از پول گاز را نداریم. علوی با اشاره به مهم ترین پروژه های 
در دست اقدام، افزود: شرق استان اصفهان شاهد آغاز بهره برداری از گاز CNG در چهار شهر جندق، 
فرخی، خور و بیابانک و انارک در هفته دولت خواهد بود که به عنوان مهم ترین پروژه ها مطرح می شود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:
نزدیک به ۹ هزار چاه غیرمجاز در اصفهان فعال است!

معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: از 17 هزار و 13۰ چاه غیرمجاز در ســطح 
استان اصفهان، بالغ بر هشت هزار و 964 چاه غیرمجاز فعال است.»حسن ساسانی« اظهار داشت: در حال حاضر 
هشت هزار و 166 چاه غیرمجاز، متروکه و غیرفعال است. وی با بیان اینکه در سال گذشته چهار هزار و 5۰3 چاه 
غیرمجاز کشف و ضبط شد، ادامه داد: طی سال های 92 تا 96 بیشترین میزان چاه غیرمجاز، در سال 95 کشف 
و ضبط شد و بالغ بر یک هزار و 622 چاه شناسایی شــد و پس از آن در سال 92 ، یک هزار و 266 چاه غیرمجاز 
کشف شد. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان اعالم کرد: در سال 93، 393، در سال94، 
563 و درسال  96 ،689  چاه غیرمجازشناسایی شد. وی  ادامه داد: در سال 92، 258، سال 93، 242، سال 94 

،355، سال 95، 364 و سال 96، 433 دستگاه و ادوات غیر مجاز کشف و ضبط شد.

مرضیه محب رسول
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 بررسي ريشه هاي عرفان 
در موسسه »رويش مهر«

ایران در طول تاریخ، همواره مرکز معنویت و عرفان 
بوده است. گرایش های عرفانی در میان ادیان ایرانی 
همواره وجود داشته است. در همین راستا موسسه 
فرهنگی هنری »رویش مهر« بر آن است تا با حضور 
»اصغر رستگار« ریشه های تاریخی عرفان را در ایران 

بررسی کند.
»زهرا سترده« در این رابطه گفت: موسسه فرهنگی 
هنری رویش در مورد بخش های مختلف هنری و 
فرهنگی فعالیت دارد و عرفان را نیز می توان به عنوان 
یکی از فعالیت های فرهنگی برشمرد که پژوهش های 
مختلفی در این خصوص انجام شــده اســت. وی 
افزود: عرفان از دیدگاه مخاطبان همیشه به عنوان 
موضوعی جذاب تلقی شده است و در واقع موضوع 
مورد عالقه بخشی از جامعه است و می خواهند به 
این مسئله پی ببرند که چطور شد عرفان به وجود 
آمد و عرفان در اســالم چه گرایشــی است و پیش 
زمینه های قبل از اســالم به موضــوع عرفان چه 
کمک هایی می کرده اســت و آیا می توانیم بگوییم 
ادیان قبل از اســالم نیز زمینه هایــی از این عرفان 
را داشته اند. ســترده گفت: اصغررستگار، مترجم و 
پژوهشگری است که در زمینه عرفان فعالیت داشته  
و چهارجلد کتاب در مورد ریشه های عرفان در ادیان 
به قلم وی نگارش شده است؛ ما هم با توجه به اینکه 
رســتگار در زمینه عرفان فعالیت داشته و دیدگاه 
مثبتی در این خصوص دارد، از وجودش اســتفاده 
کردیم تا نگاه عرفانی به مسائل مختلف را از دوران 

گذشته ایران بررسی کنیم.
عالقه منــدان برای حضور در نشســت »بررســی 
ریشه های تاریخی عرفان در ایران« می توانند شنبه 
۱۶ تیرماه ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ به موسسه فرهنگی 
هنری رویــش مهر، واقع در خیابــان چهارباغ باال، 
چهارراه نظر، کوچه مجیــد پورمعراج)۱۶(، پالک 
۱۰ مراجعه کنند. این نشست در چهار جلسه برگزار 

می شود.

 رمان عاشقانه  
»اوريانا فاالچي« منتشر می شود

»فرید مرادی« پژوهشگر و ویراستار انتشارات نگاه در 
این رابطه گفت: این روزها ترجمه رمان »پنه لوپه به 
جنگ می رود« نوشته »اوریانا فاالچی« را در دست 
چاپ داریم که اثری جنگی و عاشقانه از این نویسنده 

و روزنامه نگار ایتالیایی است.
وی افزود: ترجمه ای که در دســت انتشــار داریم، 
توسط »فرشــته اکبرپور« انجام شده است. پیش 
از این انقالب، نسخه بازگردانی شــده این رمان به 
قلم »ویدا مشفق« توسط انتشارات امیرکبیر چاپ 
شد و حاال پس از سال ها ترجمه جدیدی از آن ارائه 
می شود. فاالچی خبرنگار بین المللی و شناخته شده 
ایتالیایی است که در ایران هم اقبال زیادی داشته 
و دارد. این ویراستار در ادامه گفت: موضوع بیشتر 
کتاب های فاالچی که وجه خبری هم دارند، جنگ و 
ویرانی هایی که به جا می گذارد، روزگار حکومت های 
نظامی و شکنجه و چنین مسائلی است. پیش از این 
کتاب، اثر دیگری از او را بــا نام »نامه به کودکی که 
هرگز زاده نشد« چاپ کردیم. ترجمه »پنه لوپه به 
جنگ می رود« چند سال پیش به نشر نگاه داده شد 
و آن زمان به کتاب مجوز چاپ داده نمی شد. مرادی 
گفت:  اصوال نمی شود در وزارت ارشاد، به یک الگو و 
دلیل محکم و مستدل درباره مجوز گرفتن یا نگرفتن 
کتاب، دست پیدا کرد. چون ما در نهایت نفهمیدیم 
چه  شــد که کتاب مجوز نمی گرفــت! متوجه هم 
نشــدیم که چه  شــد که مجوز گرفت! مثال یکی از 
کتاب های ما حدود پنج یا شش سال پیش غیرمجاز 
اعالم شد اما چند سال بعد، بدون یک واو کم و زیاد، 
مجاز اعالم شد. بنابراین منطقی در این زمینه وجود 
ندارد. در زمینه کتاب هایی کــه برای اخذ مجوز به 
ارشاد می فرستیم، آثاری هستند که می گویند چند 
خط یا صفحه اش را اصالح یا حذف کنید. اما آثاری 
هم هستند که اصال درباره شان جواب نمی دهند و 
اگر در سایت ارشــاد هم وضعیت کتاب را پیگیری 
کنی، همواره با این توضیح روبه رو می شوی که »در 
دست بررسی است«! وی ادامه داد: با توجه به منطقی 
که گفتم وجود ندارد، نمی دانیم مســائل جنسی 
کتاب های خارجی هستند که باعث مشکل می شوند 
یا موضوعات سیاسی یا اخالق اجتماعی شان! کتابی 
بوده که در دوره دولت احمدی نژاد مجوز گرفته اما 
در دولت بعدی، لغو مجوز شده است. درباره کتاب 
»پنه لوپه به جنگ می رود« هم نمی دانم چرا مجوز 
نمی گرفت. البته باید به این نکته مهم اشــاره کنم 
که چنین کتاب هایــی که اول مجــوز ندارند ولی 
بعدا مجوز می گیرند، با پیگیــری، نامه نگاری های 
متعدد و رفت وآمدهای زیاد، موفق به کسب مجوز 
می شوند. خود ما همیشه مقابل این پدیده، منتقد 

و گیج هستیم. 

گالري گردي

سه ايراني به آکادمي »اسکار« دعوت شدند

پیشنهاد سردبیر:

هنر و ادبیات

نمايشگاه »انعکاس از گذشته« 
در گالری امروز

شــهر در میان خیال و واقعیت گم می شود و در 
میان حجم ها، رنگ ها و ساختمان های سر به فلک 
کشیده، این خیال است که به پرواز درآمده تا شهر 

را روی دیوار به تصویر بکشد.
نمایشگاه »انعکاس از گذشته« در گالری »امروز«، 
ســفری تصویری از نمای خیالی و واقعی از شهر 
اســت که هنرمندان با موضوعی واحد توانسته 
اند گوشه ای از شهر خود را روی کاغذ خلق کنند. 
»مهرداد بردبار« در این رابطــه اظهار کرد: ما در 
نمایشــگاه  انعکاس از گذشــته، محیط شهری، 
صنعتی و محیط های طبیعی را بررسی می کنیم 
و مجذوب تقابل میان مکان با ادراک انسان و بهره 

برداری وابسته به آن در طول تاریخ می شویم.
بردبار گفــت: در این نمایشــگاه ۲۴ اثر از هفت 
هنرمند شامل ژاله اکبری، محمد پیریایی، پرهام 
پیوندی، مهرداد بردبار، ایِین چمبرلین، احسان 
روح االمین و شیالن سلیمی به نمایش گذاشته 
شده اســت که تعدادی از هنرمندان از فرم ها و 
نمادهای آبســتره اســتفاده کرده اند و بعضی از 

هنرمندان نیز از طراحی رئالیسم بهره گرفته اند.
  عالقه منــدان بــرای بازدید از این نمایشــگاه، 
می تواننــد یکم تــا ۱۷ تیرماه به جــز روزهای 
پنجشنبه و جمعه، ســاعت ۱۲ تا ۲۰ به گالری 
امــروز، واقع در خیابان آبشــار دوم، بن بســت 

۳)فرشید( پالک ۳۲۴ مراجعه کنند.

جشنواره مدادرنگي در گالري 
»نگاه نو«

مدیر گالری نگاه نــو از برگــزاری دومین دوره 
جشنواره تخصصی نقاشــی مدادرنگ خبر داد و 
گفت: هدف از برگزاری این جشنواره رونق دادن 
به بخش مداد رنگی است؛ زیرا این سبک از چشم 
مردم خارج شده اســت و می خواهیم دوباره این 

سبک رونق خود را بازیابد.
»بابک شــکرانی« اظهار کرد: نخســتین دوره 
جشنواره تخصصی نقاشی مدادرنگ در سال ۹۵ 
برگزار شــد که در این دوره ۷۰ تابلوی نقاشی به 
بخش داوری رسید و توسط »حسین هادی پور« 
داوری شد و نفرات برتر لوح تقدیر دریافت کردند. 
شــکرانی گفت: داوری آثــار در دو مرحله انجام 
می شــود و در هر مرحله، آثار به مــدت پنج روز 
به نمایش گذاشــته می شــود و ۱۳ شهریورماه 

منتخبان در گالری نگاه نو معرفی خواهند شد.
حسین هادی پور گفت: در کشــور های اروپایی 
حدود هفت سال است که تکنیک مدادرنگ رونق 
بســیار خوبی پیدا کرده اســت و به همین دلیل 
تصمیم گرفتیم با برگزاری یک جشنواره استانی 
و سپس گسترش آن در ســطح ملی بتوانیم به 
جشنواره های جهانی ورود پیدا کنیم؛ زیرا امروز 
ایران به عنوان مهد هنــر می تواند بهتر به جهان 
معرفی شــود. وی که داوری دوره اول جشنواره 
تخصصی نقاشی مداد رنگ را به عهده داشته و در 
دوره دوم نیز به عنوان داور این جشنواره فعالیت 
دارد، تصریح کــرد: در دوره قبــل فقط کارهای 
رئالیسم و هایپ رئالیســم در نمایشگاه بود که از 

این میان یک اثر مدرن و مفهومی وجود داشت. 

 آثار محسن الهيان 
در نگارخانه »ديبا«

نمایشگاهی از آثار نقاشی خط »محسن الهیان« تا 
هفتم تیرماه با ۳۳ اثر در ابعاد مختلف در نگارخانه 

»دیبا« در حال برگزاری است.
محسن الهیان، خالق این نمایشگاه با بیان اینکه 
مضمون این نمایشگاه نقاشی خط کلمه »او«ست، 
اظهار کرد: آثار این نمایشــگاه، ابداعی است و از 
یک عرفان خاصی پیروی مــی کند. این حرکت 
جدیدی است که در تاریخ هنر در جریان است، اما 
این سبک را نمی توان»نقاشی خط« نامید چرا که 
نقاشی خط دارای اصول قانونمندی است درحالی 
که این کار از اصول و قواعد به دور است.این استاد 
خوشنویسی ادامه داد: من به دنبال ثبت این سبک 
هستم؛ زیرا این سبک از فضای نقاشی خط کامال 
به دور است و به هیچ عنوان خوشنویسی نیست؛ 
من توانستم  با یک رهایی درونی و ارتباط با رنگ 
ها و فرم ها تعدادی اثر را خلق کنم. وی افزود: در 
آثار یک سماع دیده می شود که به خوبی از خود 
بی خود شدن هر اثر را به نمایش می گذارد. آثار با 
سبک های مختلف سیاه و سفید، تک رنگ، رنگی 
و دورنگ توانسته با استقبال خوبی روبه رو شود.

الهیان با بیان اینکه ۷۰۰ اثــر از کلمه »او« خلق 
کرده که ۳۳ اثر در این نمایشگاه به نمایش گذاشته 
شده است، گفت: خلق کلمه »او« یک اتفاق بود و 
من پس از نوشتن آن توانستم با این کلمه ارتباط 
بگیرم و به نظر من چیزی جز »او«وجود ندارد و 
همه چیز »او«ســت.عالقه مندان برای بازدید از 
این نمایشــگاه  می توانند تا هفتم تیرماه صبح ها 
ساعت ۱۱ تا ۱۳ و بعد از ظهرها ساعت ۱۶ تا ۲۰ 
به نگارخانه دیبا، واقع در خیابان خاقانی، کوچه 

مهررنگ)۱۵(، پالک ۳۹ مراجعه کنند.

»سينما ســاحل« شــايد بهترين سينماي 
اصفهان از نظر مکاني باشــد. ســينمايي با 
منظره زاينده رود که فعال خشــکيده است 
و البته ســينما ســاحل نيز درحال حاضر 
درکماست. اين سينما که ســال ۱۳۵4 با نام 
»آفريقا« افتتاح  شــد، هم اکنون متعلق به 
حوزه هنری اســت و ۶4۳ نفر ظرفيت دارد. 
به دليل بازســازي جديد، مدتي اين سينما 
تعطيل بــود اما خبر خوب اينکه بازســازي 
به زودي تمام مي شــود و ســاحل يا همان 
 آفريقاي سابق، به جمع سينماهای اصفهان

 برمي گردد.
باید منتظر ماند و دید، آیا »ســاحل« با بازســازي 
جدیــدش مي توانــد پابه پــاي ســینماي مدرن 
سیتي سنتر رقابت کند یا نه؟ سینما ساحل قرار است 
با ۹سالن سینمایي وقابلیت هایي مثل سینما روباز، 
دالبی اتمس و گرادین بودن چیدمان صندلی ها برای 
نخستین بار در کشور بازگشــایي شود. این پردیس 
ســینمایی همچنین دارای بخش های جانبی مثل، 

کتابخانه، کافه کتاب وکافی شاپ است.
بخش های جانبی این سینما به گونه ای طراحی شده 
که کل جمعیتی که به ســینما مراجعه می کنند را 
تحت پوشش قرار داده و برای افراد بیرون از سینما 
هم امکان سرویس دهی دارد؛ به جرات می توان گفت 
یکی از پردیس های بی نظیر در کشور است و از لحاظ 

استاندارد هیچ کاستی ندارد.
سينما ساحل براي جشنواره کودک افتتاح 

مي شود
شهردار اصفهان با بیان اینکه بازسازی سینما ساحل 
در مدت هفت ماه موجب خوشــحالی است، گفت: 
امیدواریم تا قبل از شروع جشنواره بین المللی فیلم 
کودک و نوجوان شاهد افتتاح سینما ساحل باشیم. 

  »قدرت ا... نوروزی« در بازدید از روند بازسازی سینما 
ساحل ضمن ابراز خرسندی از اینکه عملیات اجرایی 
این سینما از دی ماه سال گذشته آغاز شده و پیشرفت 
بسیار خوبی داشته است، اظهار کرد: بازسازی سینما 
ساحل با مشارکت شهرداری اصفهان و حوزه هنری 

در حال انجام است. 
وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان یک میلیارد 
تومان به صورت نقدی در ساخت سینما ساحل 
کمک کرده است، افزود: بخشی از این مبلغ در 
شروع کار به طور نقدی پرداخت شده است و 
مابقی نیز به همین روال پرداخت می شود؛ 
همچنین شهرداری اصفهان عوارض قانونی 
به مبلــغ چهارمیلیاردتومان کــه باید در 

بازسازی سینما ســاحل دریافت کند را در راستای 
اهداف فرهنگی بخشید. 

نوروزی با بیان اینکه ســینما ســاحل یک پردیس 
سینمایی با ســالن های مختلف از جمله سالن های 
ویژه برنامه های تخصصی، سالن بزرگ با بیش از ۷۰۰ 
صندلی، مهدکودک، تاالر اجتماعات، سینمای رو باز 
و امکانات دیگر است، اضافه کرد: با وجود این امکانات، 
سینما ســاحل در نوع خود یک سینمای استثنایی 
است که خانواده ها می توانند از فرصت ایجاد شده به 
راحتی استفاده کنند. در این مکان اتفاق بسیار خوبی 

در بخش هنری خواهد افتاد. 
شــهردار اصفهان با اشــاره به بازســازی ســینما 
»همایون« خاطرنشــان کرد: برای بازسازی سینما 
همایون نیــز برنامه هایــی در دســتور کار داریم و 
امیدواریم این ســینما نیز به فضایی مناسب برای 
پاسخگویی به نیاز بخش فرهنگی شهر تبدیل شود. 

وی تصریح کرد: بازسازی سینما ساحل در سه شیفت 
کاری در حال انجام است. پروژه ای که شاید در گذشته 
نزدیک به دو سال زمان می طلبیدتا به اتمام برسد، در 
حدود هفت ماه دیگر به پایان خواهد رســید. باید از 
همه کســانی که در این پروژه همکاری می کنند و 
شرکت بهمن سبز که مســئول پروژه است، تشکر 
کرد. تالش می کنیم در این شرایط سخت، مشکالت 
کارگران و پیمانــکار را هم به ســرعت حل کنیم. 
شــهرداری اصفهان پروژه های عمرانی را با سرعت 
پیش می بَرد اما گاهی به دلیل وجود مشــکالت، در 

پرداخت ها با موانع و سختی هایی مواجه می شود. 
نوروزی با بیان اینکه در طرح بازسازی سینما ساحل 
برای معلوالن نیز تمهیداتی اندیشیده شده است تا 
بتوانند از تمام سالن های سینما استفاده کنند، اظهار 
کرد: امیدوارم تا قبل از شــروع جشنواره بین المللی 

فیلم کودک و نوجوان  که یک رویــداد بین المللی 
در استان اصفهان است، شاهد افتتاح سینما ساحل 
باشیم تا امکان ارائه خدمات خوب وجود داشته باشد 

و منشا خدمات هنری سینمایی باشد. 
شهردار اصفهان با بیان اینکه هر  قدر در حوزه فرهنگی 
و هنری هزینه شود، نوعی سرمایه گذاری در جهت 
توسعه شهر است، گفت: باید در آینده نزدیک شاهد 
وجود ســینماهای مختلف در همه مناطق شهری 

باشیم. 
وی در مورد برنامه های موردنظر به منظور توســعه 
سینماها در نقاط مختلف شهر اصفهان، اظهار کرد: 
پس از اتمام پروژه بازسازی سینما ساحل، طرح 
عملیاتی بازســازی »تاالر اندیشه« واقع 
در خیابان نظــر و تبدیل آن به پردیس 

سینمایی و تئاتر نیز شروع می شود.
 در برنامه هــای پیش بینی شــده، 
ســینماها دیگــر در چهاربــاغ 
متمرکــز نخواهند بــود و در 
مناطــق مختلــف و محــروم 
شــهر نیــز ســینما احداث 
می شــود. همانطــور کــه در 
مناطــق ۸، ۱۵ و ۱۱ ایــن 
برنامــه در حال انجام اســت. 
در مجموع دست کم ۲۴ پروژه ســینمایی تئاتری 
 با مشــارکت  شــرکت بهمن سبز در دســتور کار

 داریم. 
نوروزی در خصوص برگزاری نشست های تخصصی 
و کارشناسی ســینما و فیلم در اصفهان، اظهار کرد: 
در اصفهان زیرساخت های اصلی در بخش نرم افزاری 
وجود دارد اما متاســفانه این اتفاق خوب نیفتاده و 

نشست های تخصصی کاهش یافته است. 
البته زیرساخت های ســخت افزاری نیز کم است و 
به نظر می رسد در گذشــته، کمتر به این امور توجه 

شده است. 
با وجود در اختیار داشــتن پردیس ها و رویدادهای 
فرهنگی ایام نوروز، هفته فرهنگی، تعامالت جهانی 
و هفته اصفهان که در آذرماه پیش رو است، در آینده 
نزدیک تحوالت خوبی را در اصفهان شاهد خواهیم 

بود. 

سينما ساحل براي جشنواره کودک جان تازه مي گيرد

آکادمی اسکار امسال با دعوت از ۹۲۸ نفر از چهره های سینمایی، رکوردی 
در زمینه افزایش اعضایش به جای گذاشت و در این میان از سه چهره ایرانی 
نیز دعوت کرد. به گزارش ورایتی، در حالی که آکادمی اسکار سال پیش از 
۷۷۴ عضو جدید برای پیوستن به آکادمی خبر داده بود، امسال با دعوت 
از ۹۲۸ نفر دست به اقدامی متفاوت زده است. این در حالی است که سال 
۲۰۱۶ از ۶۸۳ نفر و سال ۲۰۱۵ از ۳۲۲ نفر برای پیوستن به آکادمی دعوت 

شده بود که در جای خودش ارقام بزرگی محسوب می شدند.
از ایران حسین جعفریان از فیلم »فروشنده« در بخش فیلم برداران، علی 
عسکری و فرنوش صمدی سازندگان فیلم »سکوت« و »نگاه«   در میان 
سازندگان انیمیشن و فیلم کوتاه، از جمله افرادی هستند که برای پیوستن 
به آکادمی اسکار انتخاب شده اند. افزایش اعضای آکادمی به بیش از ۹۲۰۰ 
نفر تالشی برای افزایش تنوع است که از سال ۲۰۱۶ و با هشتگ »اسکار 

خیلی سفید است«، ایجاد شد. دو هفته پس از شروع این کمپین آکادمی 
اعالم کرد هدفش دو برابر کردن اعضا تا ســال ۲۰۲۰ با افزودن بر تعداد 

اعضای جدید و انتخاب در میان زنان و رنگین پوستان خواهد بود.   
در صورتی که همه اعضای دعوت شده در سال ۲۰۱۸ به این دعوت پاسخ 

مثبت بگویند، اعضای آکادمی به رقم ۹۲۲۶ نفر خواهد رسید.
در عین حال این افراد اگر دعوت را بپذیرند، میزان اعضای آکادمی در میان 
رنگین پوستان را که در سال ۲۰۱۷ حدود  ۱۳ درصد بود به ۱۶ درصد در 

سال ۲۰۱۸ می رسانند.
در همین حال در میــان افراد جدید ۴۹ درصد زن هســتند که موجب 
می شود میزان زنان عضو اســکار از ۲۸ درصد زن در سال ۲۹۱۷ به ۳۱ 

درصد افزایش یابد.
بازیگرانی چــون دانیل کالویا، میندی کالینــگ، تیفانی هدیش، کمیل 

نانجیانی، بلیک الیولی، امی شــومر، دیو چاپل، میلس تلر، راندال پارک، 
دیسی ریدلی، تیموتی شــاالمه، هونگ چائو، امیلی کالرک، لنا هیدی، 
رجینا هال، رشیدا جونز، لیلی جیمز، لیلی کالینز در میان دعوت شدگان 

امسال جای دارند.
بازیگران حدود ۲۰ درصد اعضای اسکار را تشکیل می دهند که بزرگ ترین 
شاخه اسکار است. اعضای جدید از ۵۹ کشور مختلف دعوت شده اند.در 
میان نویسندگان »جی.کی رولینگ« و در میان کارگردان ها »شان بیکر« 

سازنده »پروژه فلوریدا« از جمله دعوت شدگان به اسکار هستند.
کونزنی والیس با چهارده سال سن، جوان ترین دعوت شده به اسکار است 
و سوفیا گوالدولینا آهنگساز ۸۶ ساله، مسن ترین عضو دعوت شده است. 
از این میان هفده تن برنده اسکار هســتند و ۹۲ نفر نامزد دریافت اسکار 

شده بودند. شاهرخ خان و طاهر رحیم نیز در میان مدعوین هستند.

سوفيا محمدي

سه ايراني به آکادمي »اسکار« دعوت شدند

موسیقی

گروه موسيقی »ماکان بند« در راه اصفهان
نازنين يوسفي: تابستان است و  برگزاری کنسرت هاي موسیقي. خبر خوب اینکه دوگروه موسیقي 
در راه اصفهان هستند؛کنسرت موسیقی »ماکان بند« در تاالر رودکی اصفهان برگزار می شود. این 
گروه که عالقه مندان فراواني در اصفهان دارد، قرار است روز جمعه ۱۴ تیرماه در سیتي سنتر به روي 
صحنه برود وحال و هواي شهر راعوض کند. گروه موسیقی پاپ »ماکان بند« از معدود گروه هایی  است 
که طی یک سال مشهور شد.  نام »ماکان« ریشه فارسی و دیلمی دارد که نام یکی از پسران »کاک« از 

حاکمان مازندران در قرن چهارم هجری قمری است که سرداری دلیر بوده است.
در این گروه »رهام هادیان« و »امیر مقاره« به عنوان خواننده فعالیت دارند و »امیر میالدنیکزاد«  نیز 
رهبری ارکستر را به عهده دارد، همچنین سرپرســت گروه نیز »یاشار خسروی« یکی از نوازندگان 

مطرح ساکسیفون اســت که در سال 
۱۳۹۵ پس از تشــکیل این گروه، 

رهبری آن را بر عهده گرفت.
 ازجملــه آلبوم هــای گــروه 
موســیقی ماکان بند می توان 
به: نرو، شــیک، با تو آرومم، این 
خیابونا، بارون و هــر بار این در 

رو اشاره کرد. این کنسرت در ۱۴ 
تیردر تاالر رودکی اصفهان برگزار 

می شــود و عالقه منــدان 
می توانند بــرای تهیه 
بلیــت و اطالعــات 
به نشــانی  بیشــتر 
irancon�  اینترنتی

cert.com مراجعه 
کنند.

عالقه مندان موسيقي جمعه به خانه هنرمندان بروند
خانه موســیقی حوزه هنری 
اصفهان، هشــتمین نشست 
از سلسله نشست های ماهانه 
موسیقی را با عنوان »بررسی 
آمــوزش موســیقی ایرانی« 
با حضور جمعی از اســاتید، 
عالقه منــدان و هنرمندان را 
روزجمعه هشتم تیرماه برگزار 

می کند. 
در ایــن نشســت »احمــد 

هنرمند« و »کامبیز فانیان« درباره موسیقی ایرانی به ارائه سخن خواهند پرداخت. احمد هنرمند 
از هنرمندان پیشکسوت در عرصه موسیقی اصفهان است که سال ۱۳۱۳ در نصف جهان متولد 

شد و زیرنظر»حسین یاوری« به فراگیری ساز عرفانی» نی« پرداخت. 
وی تبحر خاصی در دستگاه های موسیقی و نواختن  نی دارد، ضمن اینکه سال ۸۷ نیز کتابی را 

در زمینه سفره هفت سین وفلسفه آن منتشر کرد.
کامبیز فانیان نیز یکی از محققان و پژوهشگران موسیقی نواحی ایران است و به عنوان سرپرست 

و آهنگساز در گروه موسیقی ایرانی »کهن« فعالیت دارد.
بخشــی از این برنامه نیز به اجرای موسیقی ســنتی ایران اختصاص دارد و»مهرداد بابک مهر« 
نوازنده تار اســت و »ســجاد منصوری« نیــز نوازندگی تنبــک را به عهــده دارد، ضمن اینکه 

»حسین رستمی«خواننده این برنامه خواهد بود.
هشتمین نشست از سلسله نشست های ماهانه خانه موســیقی با نام »بررسی آموزش موسیقی 
ایرانی« جمعه هشتم تیرماه ساعت ۱۰ صبح در خانه هنرمندان اصفهان، واقع در خیابان آبشار 

اول برگزار می شود.

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2449 | June  27,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



باتریموبایلرازهایصاحبشرافاشمیکند

پیشنهاد سردبیر:

بهبود امنیت »وای فای« پس از 14 سال؛
 عرضه تاییدیه WPA3 برای دستگاه ها آغاز شد

امنیت وای فای باالخره پس از 14 سال شاهد یک به روز رسانی جدید بود. نهاد مرجع 
این حوزه یعنی »وای فای االینس« )Wi-Fi Alliance( به تازگی شــروع به عرضه 
تاییدیه برای محصوالتی کرده که از پروتکل امنیتی WPA3 پشتیبانی می کنند.این 
استاندارد، نوید مقابله با بسیاری از آســیب پذیری های پیشین مرتبط با شبکه های 
بیســیم وای فای را می دهد. از مهم ترین این موارد فراهم کــردن رمزگذاری داده 
جداگانه است که از داده های کاربران در برابر شنود در شبکه های وای فای، حفاظت 
می کند. عالوه بر این، امکان حدس زدن پسوردها در این پروتکل مشکل تر از پیش 
شده است. به نظر می رسد به این زودی ها شاهد به تاریخ پیوستن WPA2 نباشیم. 
البته پس از این WPA3 به عنوان یک اجبار برای هر محصولی که تاییدیه وای فای 
االینس را دریافت می کند به شــمار می رود. در صورتی که از درجه حرفه ای امنیت 
سازمانی WPA3 استفاده کنید، می توانید از رمزگذاری معادل با 192 بیتی بهره ببرید 
که به این ترتیب امکان نفوذ به داده های امن مشکل تر می شود. عالوه بر این به لطف 
قابلیتی به نام »Easy Connect«، امکان اتصال آسان دستگاه های خانه هوشمند 
و اینترنت اشیا به راحتی فراهم می شود. در آینده گوشی های هوشمند و هر دستگاه 
دیگری که به وای فای متصل می شــود، از WPA3 پشــتیبانی خواهد کرد. انتظار 

می رود در سال 2020 این پروتکل را در دستگاه های بیشتری ببینیم.

نسخه باز بتایiOS 12  در دسترس 
قــرار گرفــت و بر خــاف نســخه بتای 
توسعه دهندگان منتشر شده در 4 ژوئن، همه 
مردم می توانند آن را دانلــود و نصب کنند. 
توجه شما را به بررسی هایی از ویژگی های این 
نسخه iOS جلب می کنیم تا متوجه شوید چه 
چیزهایــی در این نســخه خــوب و چه 

ویژگی هایی هنوز به آن اضافه نشده است.
قبل از اینکه این نسخه بتا را روی دستگاه های 
»اپل« خود نصب کنید، بهتر اســت به چند 

هشدار توجه کنید:

    درست است که iOS 12  درحال حاضر به صورت 
عمومی منتشر شــده، اما توجه داشــته باشید که 
هنوز نسخه بتای آن منتشر شده و بهتر است آن را 
روی iPhone یا iPad قدیمی خود نصب کنید و 
از آن بهره ببرید تا اینکه آن را روی دستگاه روزمره 
خود نصب کنید؛ زیرا امکان دارد مشکلی برای آن 

پیش آید.
    اگر این نســخه iOS را نصب کردید، توقع تفاوت 
انقالبی و اساسی نسبت به iOS 11 نداشته باشید. 
در نظر داشــته باشــید که iOS 12 بیشــتر روی 
حل کردن مشــکالت و بهبود عملکرد این سیستم 
عامل تمرکز کــرده تا معرفی کــردن ویژگی های 

جدید آن.
حال با خاطرنشــان کردن این هشــدارها، به چند 

ویژگی جالب از این نسخه بتا توجه کنید:
بهتریــن ویژگــی iOS 12، میموجی و 

انیموجی های بیشتر
شــاید ســاختن »میموجی« خنده دار باشد اما به 
نسبت جالب و سرگرم کننده نیز هست. این قابلیت 
به شــما کمک می کند تا میموجی ساخته شده از 
صورت خود را روی ســر خود بگذارید و در هنگام 
چت کردن ویدئویــی از آنها اســتفاده کنید. ابزار 
ساخت میموجی در اپلیکیشن پیام های iOS 12 و 
FaceTime قرار دارد اما برای پیدا کردن آن شاید 
با مشکل مواجه شوید. برای اســتفاده از میموجی 

باید بــه بخــش دوربین 
پیام رسان خود بروید و بعد 
از قســمت فیلتر افکت ها 
میموجی یــا انیموجی را 

انتخاب کنید.
ایــن  کنــار  در 
اضافــه  میموجــی 

شــده بــه iOS 12،  انیموجی هــای دایناســور، 
 روح و کــوآال هــم بــه تازگــی بــه آن اضافــه 

شده اند.
Screen Time برنامه

اگر دوست دارید بدانید که چه مدت از زندگی خود 
را با گوشــی تان گذرانده اید یا اینکه وقت خود را با 
گوشی تلف کرده اید، برنامه Screen Time این 
زمان را به شما نشــان خواهد داد. این برنامه نشان 
می دهد که صفحه گوشــی شــما چه مدت روشن 
بوده است. همچنین می توانید برای خود محدودیت 
زمانی را مشخص کنید تا پس از مدت خاصی صفحه 

خاموش شود.
 ایــن قابلیت صفحــه نمایــش Downtime نام 
دارد. ایــن قابلیت می تواند بــه والدین کمک کند 

تــا مانــع هــدر رفتــن 
فرزندان شــان  وقــت 
تبلــت  و  گوشــی   بــا 

شوند.
ی  تیفیکیشن ها نو

بهتر
 12 iOS برنامه های روی
مبنی بر این بوده اســت که مشکل ویبره خوردن و 
نوتیفیکیشن دریافت کردن دائم این سیستم عامل 

بهبود پیدا کند یا به طور کامل حل شود.
 با قابلیت جدیــدی که در iOS 12 اضافه شــده، 
کاربران می توانند با مشخص کردن برخی مخاطبان 
یا شماره ها، از آنها هیچگونه پیامی دریافت نکنند 
و با خیال راحت از دســت مزاح ها راحت شــوند. 
حتی با قابلیــت جدید این امکان وجــود دارد که 
نوتیفیکیشن هایی را که دل تان نمی خواهد ببینید، 

غیرفعال کنید.
مموی صوتی، سرچ عکس ها و چت گروهی 

Face Time در
اپل ویژگی های جدیدی به سیستم عامل خود اضافه 
کرده است. کســانی که از مموهای صوتی زیادی 

استفاده می کنند، حاال با کنترل های فوروارد سریع 
و حافظه بیشتر در iCloud می توانند از این قابلیت 

بهره بیشتری ببرند. 
در نسخه جدید سیستم عامل اپل، دیگر گشتن در 
گالری تصاویر کاربران راحت تر شده و با جست وجو 
می توانند سریع آنها را پیدا کنند. همچنین گالری 
چند تصویر را پیشــنهاد می دهد تا با افراد دیگر به 
اشتراک بگذارید.کسانی که عالقه دارند با دوستان 
خود به صورت گروهی چت کنند، با نســخه جدید 
اپلیکیشــن Face Time در iOS این کار را انجام 
خواهنــد داد و همزمان می توانند بــا 31 نفر دیگر 
ارتباط برقرار کنند. این اپلیکیشن به صورت خودکار 
تصویر کســی را که در حال صحبت اســت، بزرگ 

می کند و تاکید را روی تصویر وی قرار می دهد.
 iOS 12 چه قابلیت هایی در نسخه بتای

وجود ندارد؟
iOS 12 راه های زیادی را مانند بازی های چندنفره، 
افزوده شــدن به Safari و ...، پیــش روی کاربران 
خود قــرار خواهد داد تا واقعیت مجــازی برای آنها 
جذاب تر شود؛ اما این قابلیت ها به این نسخه اضافه 
نخواهند شــد تا همزمــان بــا ARKit 2 در اوایل 
فصل پاییز وارد بازار شــوند. قبال هم اعالم شــده 
که نسخه نهایی iOS 12 هم در همان زمان عرضه 
خواهد شد. درحال حاضر تنها چیزی که در واقعیت 
مجازی این گوشی جدید است، اپ اندازه گیری آن 
است که با توجه به شــباهت کارکرد آن با اپ های 

توسعه دهندگان دیگر، چندان جذاب نیست.
قابلیت دیگری که به نســخه بتای iOS 12 اضافه 
نشده است، میانبرهایی اســت که با دستیار صوتی 

آن، Siri همراه می شوند.
 بر اســاس توضیحاتی کــه در کنفرانس توســعه 
دهندگان اپل داده شــده بود، قابلیت جدیدی که 
به دســتیار صوتی اپل قرار است اضافه شود، امکان 
افزودن میانبرهای صوتی برای آن است که با انتشار 
نسخه بتای عمومی این سیستم عامل هنوز روی آن 
قرار نگرفته است و باید منتظر بمانیم تا همزمان با 

نسخه نهایی iOS 12 از این قابلیت استفاده کنیم.

iOS12ویژگیهایجدیدنسخهبتای
  بتای iOS 12 برای عموم منتشر شد؛

این اپلیکیشن به صورت خودکار 
تصویر کسی را که در حال صحبت 

است، بزرگ می کند و تاکید را 
روی تصویر وی قرار می دهد

تازه ها 

باتری موبایل رازهای صاحبش را فاش می کند
باتری موبایل هر کاربر، شخصی ترین رازهای او را بدون اطالعش فاش می کند و هکرها 
می توانند با رصد آن متوجه شوند او در موبایلش چه تایپ کرده، چه زمان عکس گرفته و 
آخرین تماس او چه زمانی و با چه کسی بوده است. هکرها با کمک چنین روشی می توانند 
پسوردهای کاربر را ثبت، همچنین وب سایت های مورد توجه کاربر، آخرین باری که از 
دوربین استفاده شده و زمان برقراری تماس را رصد کنند. برای چنین حمله ای، موبایل 
باید در حال استفاده و خارج از وضعیت شارژ باشد. باتری های موبایل هدف جالبی برای 

هکرها هستند زیرا تمام فعالیت های دستگاه را آشکار می کنند. 
هکرها برای چنین حمله ای از روش ردیابی استفاده می کنند که در باتری های هوشمند 
استفاده می شــود. باتری های هوشــمند که به طور روزافزون در موبایل های جدید 

استفاده می شــوند، مصرف شارژ هر 
اپلیکیشین و ویژگی دســتگاه را به 
طور جداگانه رصــد می کنند و عمر 
باتری دستگاه را می افزایند. هکرها 
با روشی مشــابه می توانند مصرف 
شــارژ را رصد و فعالیت های کاربر و 
هر آنچه در موبایلش تایپ می کند را  

بررسی کنند.

ساخت»هوش مصنوعی«رایانه که می تواندمناظره کند
جدیدترین رایانه ساخت شرکت IBM که مبتنی بر فناوری پیشرفته هوش مصنوعی 

است، توانایی مذاکره و مباحثه با انسان را دارد.
شــرکت آی.بی.ام ) IBM( که یک شــرکت آمریکایی چندملیتی است، در حوزه 
تکنولوژی، ســاخت رایانه، تراشــه پردازنده و ســایر فناوری های نوین در جهان 

فعالیت های گسترده ای دارد. 
جدیدترین رایانه ساخت این شرکت که بر پایه فناوری فوق پیشرفته هوش مصنوعی 
طراحی و توسعه داده شــده است، قادر خواهد بود با انســان در موارد و حوزه های 
گوناگون به بحث و مناظره بپردازد. این رایانه در مباحثی همچون حوزه پزشــکی 
عملکرد بســیار مناســب و قابل قبولی را از خود به نمایش گذاشــت اما در زمینه 
شوخ طبعی چندان جالب نبود. رایانه آی.بی.ام از لحاظ دانش به رقبای انسانی خود 
برتری کاملی داشت و با بهره گیری از هوش مصنوعی خود توانست توجه و نظر دست 
کم 9 نفر از حضار را به ســمت خود تغییر دهد. این رویداد که در سانفرانسیسکوی 
ایاالت متحده آمریکا برگزار شد، نخستین باری بود که افراد خارج از شرکت آی. بی.ام 
می توانستند شاهد یک مناظره واقعی و مستقیم میان انسان و هوش مصنوعی باشند. 
شرکت های بزرگ و غول های تکنولوژی در جهان همچون گوگل، اپل، مایکروسافت، 
فیس بوک و IBM در عرصه هوش مصنوعی با هم رقابت دارند که رایانه های مبتنی 

بر هوش مصنوعی نیز وارد میدان رقابت تنگاتنگی شده اند. 

در این خودرو می توانید حین رانندگی بخوابید!
»ولوو« خودرویی تمام خودکار طراحی کرده است که اجازه می دهد حین مسافرت 

از پشت رل به فضای کابین رفته، غذا بخورید، فیلم ببینید یا بخوابید.
اتومبیل های خودران که از پروژه DARPA به خیابان ها آمدند، بسیار سریع تر از 
آنچه تصور می شــود، مورد محبوبیت قرار گرفتند و به نظر می رسد طی چند سال 

آینده میزان استقبال و خرید از آنها نیز چند برابر شود.
این سرویس به زودی به نام Highway Assistant ، اساسا همان چیزی است که 
مردم از سیستم خودکار رانندگی تسال نیز انتظار دارند. اما امنیت این سیستم باالتر 
از موارد پیشین است؛ به طوری که این سیستم شما را مطمئن می کند که کار را به 

او سپرده و به کابین رفته، فیلم ببینید، استراحت کنید و غذا بخورید.

  عکس خبر

5 و 6 مردادماه؛ طوالنی ترین ماه گرفتگی قرن 21
مرداد، یک ماه عالی برای طرفداران نجوم است. ناظران آسمان در شب 5 و 6 مردادماه 1397 به 

طوالنی ترین ماه  گرفتگی قرن 21 در نیمکره شرقی می پردازند.

خبر

انتشار باج افزار خطرناک 
درکانال های تلگرامی فارسی

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای 
نســبت به انتشــار باج افزار خطرناک در کانال های تلگرامی 
فارسی زبان هشدار داد. مرکز »ماهر« با اشاره به انتشار باج افزار 
»Cybersccp« در کانال های تلگرامی فارســی زبان اعالم 
کرد: مشاهدات اخیر در فضای ســایبری کشور مخصوصا در 
پیام رسان تلگرام، حاکی از آن است که یک باج افزار از خانواده 
خطرناک شناخته شده HiddenTear با نام Cyber.exe در 
پوشش برنامه ای کاربردی با ادعای ساخت تصویر جعلی کارت 
ملی، کارت بانکی، شناسنامه و پاسپورت در حال انتشار است.

 فاز ویدئویی نبرد غول ها

رقابت »فیســبوک« و »گوگل« دو غول فنــاوری، این روزها 
وارد فاز جدیدی شــده اســت. اینســتاگرام، به عنوان یکی از 
زیرمجموعه های فیسبوک با راه اندازی قابلیت تلویزیونی خود 
رسما یوتیوب، مجموعه ویدئومحور گوگل را به چالش کشیده 
اســت.»IGTV« یا همــان تلویزیون اینســتاگرام تازه ترین 
امکانی اســت که روی این نرم افزار شبکه اجتماعی قرار گرفته 
تا مخاطبان بتوانند فیلم های بیــش از 60 ثانیه تا 60 دقیقه را 
به اشتراک بگذارند. پیش از این فیلم هایی که روی اینستاگرام  
اشتراک گذاری می شــد، یک دقیقه بود که با این امکان از این 
پس کاربران آن می توانند فیلم های یک ساعته خود را اشتراک 
بگذارند و تماشا کنند. شاید موتور جست وجوی گوگل یکی از 
دست های قدرتمند او در رقابت با فیسبوک باشدپخش ویدئو 
از طریق »یوتیوب« یکــی دیگر از مزیت های گــوگل در برابر 
فیسبوک بود که اکنون با راه اندازی »IGTV« و قابلیت پخش 
عمودی بار دیگر شاهد این هســتیم که فیسبوک فاز جدیدی 
از رقابت با گوگل را آغاز کرده اســت. رقابتی که در عصر پایان 
تلویزیون ها خبر از جدی بودن رقابت برای پخش ویدئو می دهد.

اعتراض کارکنان آمازون به 
سیاست های »ترامپ«

تعــدادی از کارکنان شــرکت آمازون با ارســال نامــه ای برای 
»جف بزوس« موسس و مدیرعامل شرکت آمازون از وی خواستند  
از فروش ابزار کنترل و نظارت به پلیس و سازمان های اطالعاتی 
آمریکا خودداری کند.ارســال این نامه به فاصله کوتاهی بعد از 
اعتراضات کارکنان گوگل و مایکروسافت به دالیل مشابه صورت 
می گیرد؛ آنان خواســتار پایان هرگونه همکاری با ارتش و دیگر 
نهادهای نظامی و اطالعاتی ایاالت متحده بودند.ارسال این نامه 
واکنشی به سیاست های ســختگیرانه جدید دولت »ترامپ« در 
برابر مهاجران غیرقانونی نیز محسوب می شود که باعث شده صدها 
نفر از والدین مهاجر غیرقانونی از کودکان شان جدا نگهداری شوند.

راه اندازی سامانه #۷۷۷۷* برای گوشی هایی که با ارز 
غیردولتی خریداری شده اند

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پســتی توئیتری از راه اندازی سامانه 7777#* 
برای پیگیری گوشی هایی که با ارز غیر دولتی و قیمت گران خریداری شده  اند، خبر داد.

وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات با پســتی در صفحه شــخصی رســمی خود در 
توئیتر، درباره نحوه اســتعالم نام شــرکت های واردکننده و نوع ارز تخصیصی به آن ها 
شفاف ســازی کرد.»آذری جهرمی« در پســت خود نوشــت: »پس از انتشــار لیست 
واردکنندگان، امکان اســتعالم نــام شــرکت وارد کننده و نــوع ارز تخصیصی 
برای واردات گوشــی نیز از روز گذشــته با دســتور تســریع رییس جمهور، 

در ســامانه *7777#فراهم شد. نخســتین جلسه کارگروه 
 مستندســازی  تخلفات رخ داده نیز با حضور نماینده تعزیرات

    تشکیل شد«.
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نماینده مردم نجف آباد خبر داد:
تزریق ۵ میلیون متر مکعب آب 

به مرکز کشور
نماینده مــردم نجــف آباد در  نجف آباد
مجلس شورای اسالمی گفت: یکی از بزرگ ترین 
پروژه های ملی کشــور انتقال پنج میلیون متر 
مکعب آب شیرین شــده خلیج فارس به فالت 
مرکزی ایران با ســرمایه گذاری ۶۵۰۰ میلیارد 
تومانی اســت که تاکنون این پــروژه ۵۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است.
ابوالفضل ابوترابی در نشست با مدیران ارشد این 
شهرســتان اظهار کرد: بخش هایی از تجهیزات 
مورد نیاز برای شــیرین کردن آب دریا در بنادر 
ایران تخلیه شــده و تعداد دیگــری نیز در حال 

بارگیری از کشورهای تولید کننده است.

فرماندار شهرضا:
  سخت گیری های بانک ها در 
پرداخت تسهیالت مبنا  ندارد

فرماندار شــهرضا در کارگروه  شهرضا
اشتغال و سرمایه گذاری شهرســتان بیان کرد: 
علمی در که دانشگاه ها آموزش داده می شود در 

اقتصاد کارایی ندارد. 
علی اصغر رفیعی نــژاد با بیان اینکــه این طرح 
می تواند بخش قابل توجهی از فارغ التحصیالن 
را جذب بازار کار کند، گفت: اکنون بســیاری از 
دانشــجویانی که از دانشــگاه ها فارغ التحصیل 
شده اند، نتوانسته اند با محیط کار آشنا شوند و در 
هر صورت برخی از نخبگان جامعه که در بخش 
خصوصی فعال هستند به محیط های کارورزی 

می روند.
رفیعی نژاد با تاکیــد بر اینکه رونــق اقتصادی 
و فعــال بــودن واحدهــای اقتصــادی باید در 
دستور کار بانک های شهرســتان شهرضا باشد، 
 تصریح کرد: بانک ها باید در مســائل معیشتی و
  اقتصــادی و اداری در شهرســتان مشــارکت

  کنند و اگــر ســخت گیری ها در بانک ها وجود 
 دارد و مبنــای قانونــی ندارد بایــد تجدید نظر 

شود.

اخبار

تزریق ۵ میلیون متر مکعب آب به مرکز کشور

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

پوشش 21 هزار و ۵00 نفری 
بیمه سالمت در نطنز

رییس بیمه ســالمت شهرستان  نطنز
نطنز اظهار کرد: بالغ بر 21 هــزار و ۵۰۰ نفر در 
سطح شهرستان نطنز تحت پوشش بیمه سالمت 
هستند و از آن استفاده می کنند.جواد تدبیری  
افزود: میزان جذب بیمه شــدگان در شهرستان 
نطنز در سال جاری نسبت به سال قبل با رشد ۵ 
درصدی روبه رو بوده که نشان از استقبال مردم 
شهرستان نطنز از بیمه سالمت است. رییس بیمه 
سالمت نطنز گفت: ارتباط خوب و موثر سازمان 
بیمه سالمت ایران با موسسات بیمه گذار؛ یعنی 
همان ادارات، می تواند نقــش مهمی در میزان 
رضایت بیمه شدگان از ســازمان بیمه سالمت 
داشته باشد.وی تصریح کرد: ارتباط با موسسات 
بیمه گــذار و ارائه تمام بخشــنامه های مختص 
بیمه شــدگان بــه این موسســات و آشــنایی 
بیمه شــدگان تحــت پوشــش از قوانیــن و 
دستورالعمل های سازمان بیمه سالمت می تواند 
نقش موثــری در موفقیت ســازمان و رضایت 

بیمه شدگان تحت پوشش داشته باشد.

فرماندار برخوار خبر داد:
راه اندازی دو کمپ ترک 

اعتیاد فعال در برخوار
فرماندار برخوار در مسجد جامع  برخوار
دولت آباد با اشاره به هفته جهانی مبارزه با مواد 
مخدر و شهدای این عرصه اظهار کرد: در سطح 
کشور از بین پنج آسیب اجتماعی )اعتیاد، طالق، 
حاشیه نشینی، فساد، بحران های منطقه ای و 
حاد( مواد مخدر و استعمال آن رتبه اول را دارد.

محمد حســن قمی ضمن قدردانی در خصوص 
اقدامات انجام شده برای مبارزه با مواد مخدر در 
سطح شهرستان برخوار، عنوان کرد: کشف مواد 
مخدر در سطح شهرستان خصوصا در سه ماهه 
اول سال رشد چشــمگیری داشته است.رییس 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر برخوار از 
راه اندازی دو کمپ ترک اعتیاد فعال شامل کمپ 
جوینــدگان راه آزادی خــورزوق و حیات پاک 
برخــوار و دو کمــپ در حال مجوز در ســطح 
شهرستان خبر داد و خاطر نشان کرد: با همراهی 
و تالش همه دستگاه های مربوطه، انتظار می رود 
برنامه های ویژه در این حوزه در طول هفته برگزار 
شــود که این امر نیازمند تــالش و ریل گذاری 

صحیح همه ادارات و نهادهای وابسته است.

سرپرست فرمانداری گلپایگان در  گلپایگان
حاشیه اجرای طرح »سه شنبه های بدون خودرو« که 
با هدف فرهنگ سازی استفاده از دوچرخه و کاهش 
ترافیک با حضور فرماندار، شهردار گلپایگان و کارکنان 
این مجموعه در سطح شهر برگزار شد، با بیان اینکه 
این طرح به پیشنهاد شــهردار گلپایگان در راستای 
ترغیب و تشــویق عموم مردم، مدیــران و کارکنان 
ادارات و نهادها در استفاده از دوچرخه به جای خودرو 
در مراجعه به محل کار انجام گرفت، اظهار داشت: از 
شــهردار گلپایگان که به دنبال برنامه های رفاهی و 
عمرانی شــهری اســت، تقدیر و قدردانی می شود.

حسین یارمحمدیان با اشــاره به اینکه در شهرهای 
صنعتی  دنیا، مسئوالن امر و مجموعه های طرفدار 
زیســت محیطی در حــال چرخش به اســتفاده از 
دوچرخه سواری و تردد به آن به جای خودرو هستند 
که باعث آلودگی برای شــهرها و ساکنین آن شده 
اســت، افزود: تردد رو به گسترش خودرو در شهرها 
باعث آلودگی محیطی و در نهایت ایجاد بیماری های 
مختلف برای آحاد جامعه شــده است که امیدواریم 
تمامی مردم و مســئوالن با برنامه ریزی به ســمت 
استفاده از تردد پاک بروند که بهترین این تردد پاک 

همین دوچرخه سواری است.
سرپرســت فرمانــداری گلپایگان تصریــح کرد: با 
توجه به برگزاری سه شــنبه های بدون خودرو در 
شهرستان گلپایگان از مردم درخواست می کنیم که 
با استفاده کمتر از خودروهای سواری با دوچرخه در 
سطح شهرها تردد کنند و از شهردار می خواهیم که 

تســهیالت تردد دوچرخه 
سواری را در ســطح شهر 
فراهم کند چــون در حال 
حاضــر خیابــان هایی که 
خودرو در آن تردد می کند 
ممکن است مشکالتی برای 
دوچرخه سواران به وجود 

آورد.وی تاکید کــرد: به منظور اســتفاده مداوم از 
دوچرخه به جای خودرو در دراز مدت شــهرداری 
ها می توانند مســیرهایی را برای دوچرخه سواری 
تعبیه کنند و در این راســتا نیز ادارات می توانند با 

اعطای تسهیالت به کارکنان 
و افرادی که با آن مجموعه 
در ارتباط هستند به منظور 
تهیه و خرید دوچرخه اقدام 
کنند.یارمحمدیــان بیان 
داشــت: اجرای طرح ســه 
شنبه های بدون خودرو قدم 
اول است و ما به دنبال این هستیم و آمادگی داریم که 
شرایط را برای دوچرخه سواری در سطح شهر تسهیل 
کنیم و دیگر دســتگاه هایی که باید پیگیر این امر 
باشند، مجموعه شهرداری و نیروی انتظامی است که 

باید با همکاری یکدیگر برای این امر تسهیالت مورد 
نظر را فراهم کنند. وی در پایان یادآور شد: در صورت 
اجرای این طرح، مدیران و کارکنان ادارات با استفاده 
از دوچرخه به محل کار خود مراجعه خواهند داشت؛ 
اما در حال حاضر که امکانات الزم برای این امر مهیا 
نیست. در روزهای سه شــنبه که تردد بدون خودرو 
نام گذاری شــده، انتظار است در این طرح مشارکت 
حداکثری داشته باشیم و به منظور استارت این کار 
در سه شــنبه آینده مدیران و کارکنان مجموعه آن 
با استفاده از لباس ورزشــی و دوچرخه در این طرح 
شرکت خواهند کرد. در ادامه شــهردار گلپایگان با 
اشاره به اینکه طرح سه شنبه های بدون خودرو طی 
سال گذشته از سوی شــهرداری در شورای ترافیک 
شهرستان مطرح شد، اظهار داشت: اعضای شورای 
ترافیک با پذیرش کلیات این طرح مقرر داشتند در 
این راستا با هماهنگی دستگاه های ذی ربط با نیروی 
انتظامی، بتوانیم ســه الی چهار ساعت طی روزهای 
سه شنبه در یکی از معابر اصلی شهر گلپایگان طرح 
سه شنبه های بدون خودرو را اجرا کنیم.وی تصریح 
کرد: در صورت اجرای این طرح در کل خیابان باید از 
تردد خودرو ممانعت به عمل آید چون تردد دوچرخه 
سواران و خودروها ممکن است امکان حادثه داشته 
باشد. محمد امین جمالی در پایان از احداث حاشیه 
در پیاده روی بلوار امــام رضا )ع( بــه منظور تردد 
 دوچرخه ســواری خبر داد و افزود: عملیات اجرای 
 ایــن طــرح عمرانــی در این بلــوار تــازه احداث 

عملیاتی می شود.

طرح »سه شنبه های بدون خودرو« در گلپایگان اجرایی  می شود

مدیر درآمد شهرداری کاشــان گفت: دریافت  کاشان
عوارض صنفی در کاشــان طی فصل تابستان 2۰ درصد تخفیف 
خواهد داشت.عباس شافعی با اعالم این خبر، اظهار کرد: این طرح 
 همراه با بخشــودگی جرایم دیرکرد عوارض نوســازی، اجرایی 
می شود و شهروندان برای استفاده از این تسهیالت می توانند به 
شــهرداری منطقه خود مراجعه کنند. وی افزود: قانون مالیات 
برارزش افزوده یکی از قانون های مترقی پس از انقالب است؛ اما 

به دالیل مختلف ابهام و بی نظمی هایی در پرداخت سهم عوارض 
شهرداری ها از محل این قانون وجود دارد و این موضوع باعث شده 
که شــهرداری ها نتوانند برنامه ریزی مشخصی در خصوص این 
منبع درآمدی پایدار داشته باشند. مدیر درآمد شهرداری کاشان 
یکی دیگر از چالش های شهرداری را احکام پیوسته دیوان عدالت 
اداری در خصوص ابطال تعرفه عوارض شــهرداری ها دانست و 
تصریح کرد: باید تعامل منطقی بین قضات دیوان و شهرداری ها 

برقرار شود؛ چرا که با این روند حداقل منابع درآمدی شهرداری ها 
نیز از دست خواهد رفت. وی یکی دیگر از مشکالت شهرداری در 
حوزه درآمد را روند آرام برگزاری جلسات کمیسیون ماده پنج و 
کمیته کار این کمیسیون دانست و افزود: پیگیری شورای شهر در 
تشکیل منظم جلسات نقش موثری را در تعیین تکلیف بسیاری 
 از پرونــده هــای شــهرداری و افزایــش درآمدهــا خواهــد

 داشت.

مدیر درآمد شهرداری کاشان:
عوارض صنفی کاشان  با 20 درصد تخفیف دریافت می    شود

 سرپرست فرمانداری گلپایگان: 

تردد رو به گسترش خودرو در 
شهرها باعث آلودگی محیطی و 

در نهایت ایجاد بیماری های مختلف 
برای آحاد جامعه شده است

احضار متهم
4/47 نظر به اینکه  آقای ســتار جاللــی راد از طرف این دادســرا در پرونده کالســه 
97/142101/ک 12 به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب اســت و ابالغ و احضاریه به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 
قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ نشرآگهی در 
شعبه 4 دادیاری دادســرای عمومی اصفهان جهت پاســخگویی به اتهام خویش حاضر 
شوند. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تایخ نشر آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 
 گردید. م الف: 7741 شعبه 4 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )99 کلمه،

1 کادر(  
احضار متهم
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9609980364901704 شــماره بایگانــی شــعبه: 961753 آگهــی ابــالغ به آقای 
محمدرضا کرمی گرجی فرزنــد ا... بخش به اتهــام توهین و تهدید نســبت به آقایان 
دادشــاه اقبالی بابادی و فرشاد اقبالی بابادی و خانم پریسا خســروی و توهین و تهدید و 
افتراء نســبت به خانم ثریا ظهرابی که از طرف این دادســرا در پرونده کالسه 961753 
د 30 تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به واســطه معلوم نبودن محــل اقامت آنان 
ممکن نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرســی کیفری مراتب به 
نامبردگان ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در شــعبه 30 دادیاری دادسرای 
عمومی اصفهــان جهت پاســخگویی به اتهام خویــش حاضر شــوند در صورت عدم 
حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شــد. )آدرس: 
 اصفهان بلوار آتشــگاه روبروی پمپ بنزین بهار نبش کوچه برلیان ســاختمان برلیان( 
م الف: 7742 شعبه 30 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان )153 

کلمه،2 کادر(  
احضار متهم

پرونــده:  شــماره   1397009000352639 نامــه:  شــماره   4 /200
9509980350600539 شــماره بایگانــی پرونــده: 970176 خانم الهــام مکانیک 
فرزند هرمــز محکــوم علیه پرونــده کالســه 970176 بــا توجه به وصــول نظریه 
کارشناســی مقتضی اســت ظرف ســه روز پــس از درج ایــن آگهی جهــت دریافت 
نظریه کارشناســی به اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرســتان اصفهــان خیابان 
 نیکبخــت مراجعــه و چنانچــه بــه نظریه اعتــراض داریــد کتبــا اعــالم نمایید. 
م الف: 7745 شعبه دوم اجرای احکام مدنی شهرستان اصفهان) مجتمع قضائی شماره 

1( )74 کلمه،1 کادر(  
ابالغ تجدیدنظر

پرونــده:  شــماره   9710460350400005 درخواســت:  شــماره   4 /201
9309980350400843 شــماره بایگانی شــعبه: 930891 نظر به اینکــه اداره اوقاف 
اصفهان در پرونده 930891 نسبت به دادنامه شماره 9609970350400120 این شعبه 
به طرفیت خانم بدری جان خسرویان و منیره الســادات فرخی تجدیدنظر خواهی نموده 
اســت و تجدیدنظرخواه آدرس تجدیدنظرخوانده را مجهول المکان معرفی نموده است 
لهذا در اجرای ماده 346 قانون آئین دادرســی مدنی به تجدیدنظــر خوانده از طریق این 
آگهی اخطار می گردد ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی فرصت دارد، به دفتر این شعبه 
به نشانی اصفهان خیابان شهید نیکبخت دادگستری کل استان اصفهان طبقه سوم اتاق 
308 مراجعه و ضمن معرفی نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را تحویل 
گرفته و چنانچه پاسخی به اعتراض ایشان دارد، کتبا اعالم نماید در غیر این صورت برابر 
مقررات اقدام می گردد. م الف: 7756 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

)141 کلمه،1 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

4/202 شماره ابالغنامه: 9710100354302170 شماره پرونده: 9609980363300822 
شماره بایگانی شــعبه: 961493  شــاکی آقای محمد ولی عظیمی شکایتی به طرفیت 
آقای حمیدرضا ســلیمانی فرزند حاجی به اتهام توهین و افترا تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 117 دادگاه کیفری دو اصفهان 
واقع در  اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ســاختمان دادگســتری کل استان 
اصفهان طبقه 4 اتاق 458 ارجاع و به کالسه 961493 ثبت گردیده که  وقت رسیدگی  آن 
1397/5/28 ساعت 11/30 تعیین  شده است که  به علت مجهول المکان بودن متهم و 
درخواست شاکی و به تجویزماده 349 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا متهم پس از اطالع از مفاد آن به دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:6936 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر 
اصفهان) 117 جزایی سابق( )155 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
4/203 شماره ابالغنامه: 9710100350502576 شماره پرونده: 9709980350500199 
شماره بایگانی شعبه: 970225  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
مسعود جان نثاری الدانی و وحید ملک محمدی فرزند محمد، خواهان  تعاونی ثامن االئمه 
به نمایندگی آقایان محمد حسین نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت آقای محمد 
هدایت دادخواستی به طرفیت  خواندگان مسعود جان نثاری الدانی و وحید ملک محمدی 
فرزند محمد  به خواســته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 225(  
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980350500199 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/05/29 و ساعت 8/30 تعیین که 
حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:6934 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)193 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/204 شماره ابالغنامه: 9710100353002393 شماره پرونده: 9609980359400782 
شــماره بایگانی شــعبه: 970137 مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست، محاکم 
کیفری دو دادگستری شهرســتان اصفهان به موجب کیفرخواســت در پرونده کالسه 
 970137 برای عماد فهیمی به اتهام خیانت در امانت تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به 
موضوع به این شــعبه   ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 307(  ارجاع و  وقت رســیدگی برای  مورخه  
1397/05/29 ســاعت 9 صبح تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن  
و عدم دسترســی به متهم و در اجرای مقــررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرســی 
دادگاه های عمومی و انقالب درامــور کیفری مراتب یک نوبت منتشــر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتســابی در وقت مقــرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی اســت در صورت 
عدم حضور، مطابق مقررات رســیدگی غیابی بــه عمل خواهد آمــد. م الف:7754 
 شــعبه 104 دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان) 104 جزایــی ســابق( )152 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

4/214 آقای امیر نوروزی فروشــانی دارای شناسنامه شــماره 1130455599 به شرح 
دادخواست به کالسه  267/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مهدی نوروزی فروشانی به شناسنامه 122 در تاریخ 1394/1/12 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- نازنین مهرابی کوشــکی فرزند تقی، ش.ش 771 )مادر( 2- امیر نوروزی فروشانی 
فرزند مهدی، ش.ش 1130455599 )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: 1242 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )131 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگي

4/206 شماره ابالغنامه: 9710100354302218 شماره پرونده: 9709980364600036 
شماره بایگاني شعبه: 970157  شاکي خانم زیور مرادي شکایتي به طرفیت آقاي میالد 
موري فرزند عزت اله  به اتهام ترک انفاق تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رســیدگي به شــعبه 117 دادگاه کیفري دو اصفهان واقع در  اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل اســتان اصفهان طبقه 4 اتاق 
458 ارجاع و به کالسه 970157 ثبت گردیده که  وقت رسیدگي  آن 1397/6/4 ساعت 
8/30 تعیین  شده اســت که  به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکي و به 
تجویزماده 349 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني  و دستور 
دادگاه  مراتب یک نوبت در یکي ازجراید کثیراالنتشار آگهي مي گردد تا متهم پس از اطالع 
از مفاد آن به دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشــاني کامل خود، در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگي حاضر گردد. م الف:6938 شعبه 117 دادگاه کیفري دو شهر اصفهان) 117 

جزایي سابق( )154 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگي
4/207 شماره ابالغنامه: 9710100354302231 شماره پرونده: 9609980360100658 
شماره بایگاني شعبه: 970211  شاکي زهرا موجودي شکایتي به طرفیت آقاي پوریا امیني  
به اتهام شروع به تخریب خودرو از طریق اسیدپاشي تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگي به شعبه 117 دادگاه کیفري دو اصفهان واقع در  اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق 
458 ارجاع و به کالسه 970211 ثبت گردیده که  وقت رسیدگي  آن 1397/6/4 ساعت 
11 تعیین  شــده اســت که  به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکي و به 
تجویزماده 349 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني  و دستور 
دادگاه  مراتب یک نوبت در یکي ازجراید کثیراالنتشار آگهي مي گردد تا متهم پس از اطالع 
از مفاد آن به دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشــاني کامل خود، در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگي حاضر گردد. م الف:6939 شعبه 117 دادگاه کیفري دو شهر اصفهان) 117 

جزایي سابق( )155 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگي

4/208 شماره ابالغنامه: 9710100353201855 شماره پرونده: 9609980358000153 
شماره بایگاني شعبه: 970287  نظر به اینکه شکایت آقاي سید محمدپور احمدي و خانم 
لیال شاهین پور علیه آقاي بهزاد هواي فرزند حسین به شماره شناسنامه 776 دائر بر خیانت 
در امانت نسبت به 5 فقره چک تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگي به شعبه 106 دادگاه عمومي)کیفري( شهرستان ارجاع و به کالسه و شماره 
بایگاني 970287 ک 106 ثبت گردیده که وقت رسیدگي آن 97/06/04 ساعت 10 صبح 
تعیین شده اســت   به علت مجهول المکان بودن متهم به تجویز ماده 115 قانون آیین 
دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور کیفري و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شود تا متهم پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر 
گردد. بدیهي است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگي غیابي به عمل خواهد 
آمد. )آدرس: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 332(. م الف:5259 شــعبه 106 دادگاه کیفري دو شهر 

اصفهان )106 جزایي سابق( )189 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

4/80 شماره: 1788/96 به موجب رای شــماره 37 تاریخ 97/1/15 حوزه 4 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه عبدالوحید ثارویی فرزند 
خداداد به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 3/015/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت حق الوکاله 
وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم پرداخت 
نیم عشر دولتی در حق خواهان محمود نقدی با وکالت آقای محمد علی  آلویی به نشانی 
خمینی شهر چهار راه شریعتی ابتدای شریعتی شــمالی ط فوقانی دفتر اسناد رسمی رای 
صادره غیابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 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، صریحاً اعالم نماید. 
م الف:1232 شعبه چهارم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )192 کلمه، 2 کادر(
اجراییه

4/231 شماره اجراییه:9710426794200133  شماره پرونده:9609986794200959 
شــماره بایگانی شــعبه:960963 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096794200132 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976794204523  محکوم 
علیه خیراله حســین پور ناغانی فرزند شعبان به نشــانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ دویســت میلیون ریال بابت اصل خواســته و 3/690/000 ریال هزینه 
دادرسی و نشــر آگهی و خســارت تاخیر در تادیه ازتاریخ سررسید چک شماره 934486 
مورخ 96/03/30 عهده بانک صادرات در حق محکوم له داریوش کاظمی فرزند خیراله 
به نشانی اصفهان شهر اصفهان خیابان شریعتی کوچه شریعتی بهار غربی پالک 5 و نیم 
عشر حق االجرا.  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 

یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 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 دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 7740 

شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع مدافع حرم(
ابالغ وقت رسیدگی

4/345 شماره ابالغنامه: 9710100353702183 شماره پرونده: 9509980359501983 
شماره بایگانی شعبه: 970212   دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان به موجب 
 کیفرخواســت در پرونده کالســه 970212 ک 111 شکایت امیر حســین قاسمی علیه 
1-  افشین رفیع طاهری 2- حمیدرضا اکبری به اتهام مشارکت در کالهبرداری تقاضای 
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازی- 
حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائی اموری تجاری و بازرگانی(  ارجاع 
و  وقت رسیدگی مورخ 97/05/16 ساعت 8/45 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول 
المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 344 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع 
از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، 
مطابق مقررات رســیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.  م الف: 193169 شــعبه 111 
دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان) 111 جزایی سابق(  

)162 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

4/346 شماره ابالغنامه: 9710100424203080 شماره پرونده: 9709980424200060 
شماره بایگانی شــعبه: 970060   آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به 
آقای شاپور باســره فرزند ابراهیم، خواهان مهدی جمالی دادخواستی به طرفیت خوانده 
باال به خواســته الزام به ایفای تعهد و اثبات وقوع بیع مطرح که به این شــعبه )اصفهان 
شهر جدید بهارستان خیابان الفت جنب ســاختمان عمران بهارستان( ارجاع و به شماره 
پرونده کالســه 9709980424200060 شــعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان )مجتمع بهارســتان( ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1397/05/16 ساعت 8/30 
تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یــک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد.  م الف: 193135 
 شــعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان)مجتمع بهارستان(  )162 کلمه،

 2 کادر( 

اعالم مفقودی 
پروانه بهره برداری به شــماره 104/61921/1313678 
و تاریخ 87/3/30 از ســازمان صنایع و معادن استان 
اصفهان مربوط به اینجانب رســول خســروی دهقی 
دارای کدملی 1092036172 مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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مفاد آراء 
4/344 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صــدور آراء صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
1- رای شــماره  770 مورخ  97/02/15 و رای اصالحی شماره 1633 مورخ 97/03/19 
هیات اول خانم نزاكت درج به شناســنامه شــماره 474 كدملي 4231376281 صادره 
بویراحمد فرزند عزت اله بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 147/72 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای محمود خیاركار خریداری شده 

است.
2- رای شــماره 2207 مــورخ 96/03/13 و رای اصالحــی شــماره 1223 مــورخ 
97/02/31 هیات اول خانم طیبه گنجعلي چم جنگلي به شناســنامه شماره 432 كدملي 
1289299331 صادره فرزند مسیب برششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 184/70 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره439 فرعي از 5000اصلي واقــع در اصفهان بخش 
 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیــه مفروز ثبتی

 گردیده است.
3- رای شماره 15348 مورخ 94/08/21 و رای اصالحی شماره 1267 مورخ 97/03/01 
هیات اول آقاي خسرو موسیوند به شناسنامه شماره 281 كدملي 4848830400 صادره 
الیگودرز فرزند ملك حســین بر ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 100/79 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 4483/131 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای محمود خیاركار خریداری 

شده است.
4- رای شــماره 1205 مورخ 97/02/31 هیات اول آقاي عبداله طاهریان حسین آبادي 
به شناسنامه شماره 152 كدملي 1288554249 صادره اصفهان فرزند رضا بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 191/85 مترمربع مفروزی از پالك شماره2 فرعي از1743 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
5- رای شــماره 588 مورخ 97/02/04 هیــات اول خانم فاطمه قدیانــي نژادزركي به 
شناسنامه شــماره 3367 كدملي 0046329544 صادره تهران فرزند علي بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 189.35 مترمربع مفروزی از پالك شماره1 فرعي 
از4373 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
6- رای شــماره  592 مورخ 97/02/04 هیــات اول آقاي محمد نامدار دســتجردي به 
شناسنامه شماره 64 كدملي 1288583893 صادره اصفهان فرزند اصغر بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 189.35 مترمربع مفروزی از پالك شماره1 فرعي 
از4373 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
7- رای شــماره 1143 مورخ 97/02/30 هیات اول  آقاي غالم رضا امیني نوگوراني به 
شناسنامه شماره 97 كدملي 6209769063 صادره باغ بهادران فرزند میرزاآقا برششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 273 مترمربع مفروزی از پالك شماره17 فرعي از 4485 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
8- رای شماره 963 مورخ 97/02/22 هیات اول  آقاي محمدحسین خواجه به شناسنامه 
شماره 9 كدملي 2372325485 صادره كازرون فرزند محمدعلي بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 144/95 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای محمود خیاركار خریداری شده است.
9- رای شــماره 1247 مورخ 97/03/01 هیات اول آقاي صفرعلي رزمجو به شناسنامه 
شــماره 470 كدملي 4689230382 صادره اردل فرزند جمعه ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 144/55 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای محمود خیاركار خریداری شده است.
10- رای شماره 936 مورخ 97/02/22 هیات اول آقاي خداداد انصاري بني به شناسنامه 
شــماره 143 كدملي 4622959208 صادره فرزند فتح اهلل بر ششــدانگ یکبابخانه به 
مســاحت 89/13 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 131فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای محمود خیاركار خریداری شده است.
11- رای شــماره 43 مورخ 97/01/14 هیات اول آقاي هوشنگ فرامرزي هفشجاني به 
شناسنامه شماره 165 كدملي 4622355558 صادره هفشجان فرزند خدارحم بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 77/30 مترمربع پالك شــماره 156فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای رجبعلی بقولی دستجردی خریداری شده است.
12- رای شــماره 1197 مورخ 97/02/31 هیات اول آقاي هوشــنگ عزیزي طاقانکي 
به شناسنامه شــماره 1234 كدملي 1819380831 صادره آبادان فرزند غالمرضا بر 12 
سهم از 66 سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت202 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
270 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان در 
 ازای مالکیت رسمی)ســهم االرث نامبرده از پدر و مادرش( مشــاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
13- رای شماره 1198 مورخ 97/02/31 هیات اول خانم پروانه عزیزي به شناسنامه شماره 
72 كدملي 5859979932 صادره آبادان فرزند غالمرضا بر 6 سهم از 66 سهم ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت202 مترمربع مفروزی از پالك شماره 270 فرعي از 4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی)سهم االرث 

نامبرده از پدر و مادرش( مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
14- رای شــماره 1199 مورخ 97/02/31 هیات اول خانم فاطمــه عزیزي طاقانکي به 
شناسنامه شــماره 673 كدملي 1819330095 صادره آبادان فرزند غالمرضا  بر 6 سهم 
از 66 ســهم ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت202 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
270 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان در 
 ازای مالکیت رسمی)ســهم االرث نامبرده از پدر و مادرش( مشــاعی اولیه مفروز ثبتی

 گردیده است.
15- رای شــماره 1200 مورخ 97/02/31 هیات اول خانم زهرا عزیــزي طاقانکي به 
شناسنامه شــماره 43 كدملي 4622356694 صادره طاقانك فرزند غالمرضا بر 6 سهم 
از 66 سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت202 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 270 
فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان در ازای 
مالکیت رسمی)سهم االرث نامبرده از پدر و مادرش( مشــاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده 

است.
16- رای شــماره 1201 مورخ 97/02/31 هیات اول خانم الفــت عزیزي طاقانکي به 
شناسنامه شــماره 7 كدملي 4622341441 صادره طاقانك فرزند غالمرضا بر 6 سهم 
از 66 ســهم ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت202 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
270 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان در 
 ازای مالکیت رسمی)ســهم االرث نامبرده از پدر و مادرش( مشــاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
17- رای شــماره 1204 مورخ  97/02/31 هیات اول  آقــاي منوجهر عزیزي طاقانکي 
به شناسنامه شــماره 2394 كدملي 1819433773 صادره آبادان فرزند غالمرضا بر 12 
سهم از 66 سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت202 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
270 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان در 
 ازای مالکیت رسمی)ســهم االرث نامبرده از پدر و مادرش( مشــاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
18- رای شــماره 1202 مورخ 97/02/31 هیات اول خانم مژگان عزیزي طاقانکي به 
شناسنامه شــماره 363 كدملي 1819492850 صادره آبادان فرزند غالمرضا بر 6 سهم 
از 66 ســهم ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت202 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
270 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان در 
 ازای مالکیت رسمی)ســهم االرث نامبرده از پدر و مادرش( مشــاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.

19- رای شــماره 1203 مورخ 97/02/31 هیات اول آقاي احمــد عزیزي طاقانکي به 
شناســنامه شــماره 1433 كدملي 1818172038 صادره آبادان فرزند غالمرضا بر 12 
سهم از 66 سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت202 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
270 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان در 
 ازای مالکیت رسمی)ســهم االرث نامبرده از پدر و مادرش( مشــاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
20- رای شماره 1224 مورخ 97/02/31 هیات اول خانم مریم نیکورز به شناسنامه شماره 
662 كدملي 1288842422 صادره اصفهان فرزند خدابخش بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 143/06 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای محمدحسن 

نوری خریداری شده است.
21- رای شــماره 1276 مورخ 97/03/01 هیات اول  آقاي محسن حاجیاني دستجردي 
به شناسنامه شماره 13166 كدملي 1292841321 صادره اصفهان فرزند حسنعلي بر دو 
دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مســاحت 781/40 مترمربع مفروزی از پالكهای 
4348/240 4348/241 واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
22- رای شــماره 1277 مورخ97/03/01 هیات اول خانم مهناز حاجیاني دستجردي به 
شناسنامه شــماره 1954 كدملي 1292729449 صادره اصفهان فرزند حسنعلي بر یك 
دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مســاحت 781/40 مترمربع مفروزی از پالكهای 
شــماره4348/240 و 4348/241 واقع در اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
23- رای شماره 1139 مورخ 97/02/30 هیات اول آقاي محمدرضا حاجیاني دستجردي 
به شناسنامه شــماره 3048 كدملي 1289163103 صادره اصفهان فرزند حسنعلي بر دو 
دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 781/40 مترمربع مفروزی از  پالك های 
4348/241 و 4348/240 واقع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
24- رای شماره 1274 مورخ97/03/01 هیات اول خانم محبوبه حاجیان دستجردي به 
شناسنامه شماره 820 كدملي 1289102147 صادره اصفهان فرزند حسنعلي  بر  یکدانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 781/40 مترمربع مفروزی از پالك های شماره 
4348/240و4348/241 واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
25- رای شــماره 1010 مورخ 97/02/24 هیات اول آقاي محمد محمدي فشاركي به 
شناسنامه شماره 2017 كدملي 1286816221 صادره اصفهان فرزند اسمعیل بر ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 65/65 مترمربع مفروزی از پالك شماره8 فرعي از4484 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای رحمت اله سعیدی خریداری شده است.
26- رای شماره 1055 مورخ 97/02/25 هیات اول آقاي علي جان كیاني هرچگاني به 
شناسنامه شماره 3047 كدملي 4621107186 صادره شهركرد فرزند رضا بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 78/5 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای سید 

مرتضی هاشمی دنبه خریداری شده است.
27- رای شــماره 989 مورخ 97/02/23 هیات اول آقاي ســید محمد حســین محقق 
طباطبایي به شناسنامه شــماره 705 كدملي 1291054901 صادره اصفهان فرزند سید 
اكبر بر 42 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 364 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره341 فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
28- رای شماره 1272 مورخ 97/03/01 هیات اول آقاي نصرت اهلل كرچي به شناسنامه 
شماره 192 كدملي 4171993628 صادره الیگودرز فرزند خیراهلل برششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 145/48 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای محمود خیاركار خریداری شده است.
29- رای شماره 925 مورخ 97/02/20 هیات اول خانم مرضیه ملك محمدي به شناسنامه 
شــماره 22117 كدملي 1282691481 صادره اصفهان فرزند اصغر بر ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 165/43 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای ابوطالب وحید دستجردی خریداری شده است.
30- رای شــماره 831 مورخ 97/02/17 هیات  اول آقاي هدایت شــاولي كوشوري به 
شناسنامه شماره 645 كدملي 1840411422 صادره فرزند خیبر برششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 189/80 مترمربع مفروزی از پالك شماره 209فرعي از4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است. 
31- رای شــماره 1009 مورخ 97/02/24 هیــات اول آقاي  محمد حســین كیاني به 
شناسنامه شماره 57 كدملي 4622997339 صادره شــهركرد فرزند رستم بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 155/5 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از 
طرف آقایان جعفر دهقانی دستجردی و رمضان ،محمود و رضا همگی دهقانی دستجردی  

خریداری شده است.

32- رای شــماره 578 مورخ 97/02/04 هیات اول آقاي اردشــیر صابري به شناسنامه 
شماره 3036 كدملي 4621107070 صادره فرزند حسن بر ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 77/89 مترمربع مفروزی از  پالك شماره فرعي از4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای سید 

مرتضی هاشمی دنبه خریداری شده است.
33- رای شــماره 13600 مورخ 96/12/24 هیات اول خانم عفت گارماسه دستجردي 
به شناسنامه شــماره 65 كدملي 1288728700 صادره اصفهان فرزند علي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 315 مترمربع پالك شماره 51 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است. 
34- رای شماره 884 مورخ 97/02/18 هیات اول آقاي  نصرت اله ظفریان به شناسنامه 
شماره 239 كدملي 4689220859 صادره اصفهان فرزند حبیب اله بر ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت53/25 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای 

علی مصدق  خریداری شده است.
35- رای شماره 4433 مورخ 95/03/14 هیات اول خانم كیانا حراجي به شناسنامه شماره 
1273323181 كدملي 1273323181 صادره اصفهان فرزند مهدي درسه دانگ مشاع 
از  ششدانگ یك باب مغازه  به مســاحت 98 مترمربع پالك شماره  3021 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
36- رای شماره 4432 مورخ 95/03/14 هیات اول  آقاي محمد احسان پور به شناسنامه 
شماره 1144 كدملي 1289043906 صادره اصفهان فرزند هوشنگ درسه دانگ مشاع 
از  ششدانگ یك باب مغازه  به مســاحت 98 مترمربع پالك شماره  3021 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
37- رای شــماره 1313 مورخ 97/03/03 هیات اول خانم اعظم صادقي هفشجاني به 
شناسنامه شماره 519 كدملي 1289253031 صادره فرزند جمشید بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 105/52 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای علی 

مصدق  خریداری شده است.
38- رای شماره 575 مورخ 97/02/04 هیات اول آقاي منصور برات پوریان به شناسنامه 
شــماره 232 كدملي 1818061554 صــادره آبادان فرزند عیدي محمد بر ششــدانگ 
یکبابخانه به مساحت 89.05 مترمربع مفروزی از پالك شماره 468فرعي از 4348-اصلي 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از 

طرف آقای مهدی همتکار دستجردی خریداری شده است.
39- رای شماره 283 مورخ 97/01/26 هیات اول  آقای بهنام پروین به شناسنامه شماره 
1308 كدملي 1817940082 صــادره آبادان فرزند منصور بر ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 269/12 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4370 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده 

است.
40- رای شماره 8041 مورخ 95/05/31 هیات اول آقاي امیررضا سیستاني به شناسنامه 
شماره 2124 كدملي 1284759083 صادره اصفهان فرزند غالمرضا بر چهار دانگ مشاع 

از  ششدانگ یك باب خانه به مســاحت624/56 مترمربع پالك شماره 3372/31 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
41- رای شــماره  8042 مورخ 95/05/31 هیات اول خانم اعظم سیستاني به شناسنامه 
شماره 44419 كدملي 1280332085 صادره اصفهان فرزند غالمرضا بر دو  دانگ مشاع 
از  ششدانگ یك باب خانه به مســاحت624/56 مترمربع پالك شماره 3372/31 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
42- رای شماره 826 مورخ 97/02/17 هیات اول خانم اقدس بقالیان زاده به شناسنامه 
شماره 25233 كدملي 1880244330 صادره شوشتر فرزند محمدعلي بر ششدانگ یکباب 
ساختمان تجاری به مساحت 103/20 مترمربع مفروزی از پالك شماره 26 فرعي از 4484 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
43- رای شــماره 847 مورخ 97/02/17 هیات اول آقــاي محمدرضا صناعي دهاقاني 
به شناســنامه شــماره 76 كدملــي 5129625692 صــادره دهاقان فرزنــد رضاقلي 
بر ششــدانگ یکباب مغازه  بــه مســاحت 25.16 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 
340فرعي از 5000 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان 
 به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای ســیف اله یزدانــی بروجنی خریداری

 شده است.
44- رای شــماره 8836 مــورخ 96/07/15 هیات اول  آقاي علي اصغر كشــاورزي به 
شناسنامه شماره 17 كدملي 1288715110 صادره فرزند غالمرضا بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 72.74 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طــرف آقای علی مصدق دنبه 

خریداری شده است.
45- رای شــماره 9669 مــورخ 96/08/07 هیــات اول آقاي غالمحســین صادقیان 
خشویي به شناســنامه شــماره 587 كدملي 6209512526 صادره لنجان فرزند عیدي 
محمد بر ششــدانگ یکباب خانــه به مســاحت 136/08 مترمربع مفــروزی از پالك 
شــماره1 فرعي از4482 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
 به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقــای منصور جمالی عســگرانی خریداری 

شده است.
46- رای شــماره 1219 مــورخ 97/02/31 هیــات اول  آقاي اصغر اســدي گندماني 
به شناســنامه شــماره 15862 كدملــي 1282627902 صــادره فرزند حاجــي اقا بر 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 106/50 مترمربعمفروزی از پالك شماره131 فرعي 
از4483 اصلــي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب 
 بیع نامه و مع الواســطه از طرف اقــای مانده علــی صالحیان دســتجردی خریداری

 شده است.
47- رای شماره 1195 مورخ 97/02/31 هیات اول  آقاي اكبر تاجمیرریاحي به شناسنامه 
شــماره 78 كدملي 1290053227 صادره اصفهان فرزند محمد بر 165 سهم مشاع از 
262/5 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 262/60 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره596 فرعي از 4473 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
48- رای شماره 1196 مورخ97/02/31  هیات اول آقاي اصغر تاجمیر ریاحي به شناسنامه 
شــماره 89 كدملي 1290068348 صادره اصفهان فرزند محمد  بر 5/97 سهم مشاع از 
262/5 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 262/60 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره596 فرعي از 4473 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
49- رای شماره 1314 مورخ 97/03/03 هیات اول  خانم بتول فروتن زاده به شناسنامه 
شماره 14042 كدملي 1140139177 صادره خمیني شهر فرزند عبداله بریك دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 163 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
50- رای شــماره 1315 مورخ 97/03/03 هیات اول آقاي محمــد مهدي حقي پور به 
شناسنامه شماره 4 كدملي 1141558238 صادره خمیني شهر فرزند اسداله برپنج دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 163 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
51- رای شــماره 1312 مورخ 97/03/03 هیات اول آقــاي  احمدرضا كریمي رئوف به 
شناسنامه شماره 42 كدملي 1288746016 صادره اصفهان فرزند غالمرضا بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 202/81 مترمربع  مفروزی از پالك شماره 4774 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 
آقایان عبدالعلی اسحقیان درچه ، محمدحســین پروین نجف آّبادی و فضل اله مالبیك 

دنبه بالسویه خریداری شده است.
52- رای شماره 1328 مورخ 97/03/03 هیات اول آقاي قربانعلي نصوحي به شناسنامه 
شماره 57 كدملي 5419356953 صادره مباركه فرزند محمد علي بر ششدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 212/20 مترمربع مفروزی از پالك شــماره  4380 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
53- رای شــماره 1193 مورخ  97/02/31هیات اول آقاي فضلعلي اخوان به شناسنامه 
شــماره 6815 كدملي 4679155779 صادره فرزند حمزه علي  برســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 91/90 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 
از طرف آقای علی مصدق به آقای حمزه علی اخوان و ســپس از طرف نامبرده خریداری 

شده است.
54- رای شــماره 1194 مورخ 97/02/31 هیــات اول آقاي علي اخوان به شناســنامه 
شماره 156 كدملي 4679642361 صادره جونقان فرزند حمزه علي برسه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 91/90 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 
از طرف آقای علی مصدق به آقای حمزه علی اخوان و ســپس از طرف نامبرده خریداری 

شده است.
55- رای شماره 1311 مورخ 97/03/02 هیات اول  خانم رقیه فرهادي به شناسنامه شماره 
6 كدملي 6219817729 صادره فریدن فرزند علینقي بر ششــدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 178/40 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای  سید مرتضی 

هاشمی  خریداری شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/04/06
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/04/21

م الف: 196619رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/474 شماره صادره: 1397/04/497774-1397/3/17 آگهی ابالغ مفاد رای موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 

رسمی
برابر رای شــماره 139660302033000095 مورخ 1396/12/28 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالك نطنز 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای احمد رجبی نطنزی فرزند غالمرضا به شماره 
ملی 1239482760 در 26 سهم مشــاع از 55 سهم ششدانگ قطعه زمین معروف به باغ 
پایین بمســاحت 1323 متر مربع پالك 429 فرعی از 34- اصلی واقع در مزرعه خطیر 
جزء بخش 9 حوزه ثبتی شهرستان نطنز خریداری از ورثه مالك رسمی وراث منور و بتول 
سهیلی محرز گردیده اســت لذا در اجرای ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 
روز و به منظور اطالع عمومی از طریق روزنامه كثیراالنتشــار ومحلی آگهی می شود تا 
چنانچه شخص یا اشخاصی به رای مذكور اعتراضی داشــته باشند از تاریخ انتشار آگهی 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ نمایند و معترض 
بایستی ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم 
دادخواست در مراجع ذیصالح قضایی نموده و گواهی مشعر بر تقدیم دادخواست را به این 
اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورتی كه اعتراضی در مهلت قانونی واصل نشده باشد و 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل را ارائه ننماید اداره ثبت برابر مقررات 
مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود صدور ســند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/03/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/04/06

م الف:124 اداره ثبت اسناد و امالك نطنز

ابالغ وقت رسيدگي
4/92 شماره ابالغنامه:9710106795600403 شماره پرونده:9609986795600546 
شماره بایگاني شعبه:960546  ابالغ شونده حقیقي: ایمان خاقاني به مجهول المکان، تاریخ 
حضور:1397/05/27 شنبه ساعت: 18 ،محل حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان 
آیت اله ارباب- روبروي مدرسه نیلي پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57، در خصوص 
دعوي فاطمه جان نثاري الداني به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در 
این شعبه حاضر شــوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایي به صورت 
الکترونیك انجام خواهد شد و ابالغ به صورت كاغذي در موارد محدود و استثناء انجام مي 
شود بنابراین ضروري است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه هاي آتي از 
طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب كاربري ) شناسه و رمز( 
دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکي از دفاتر خدمات الکترونیك قضائي و در صورت 
عدم دسترسي، به نزدیکترین واحد قضائي مراجعه نمایید. م الف:6235 شعبه 26 حقوقي 

شوراي حل اختالف اصفهان) مجتمع شهید حججي( ) 153 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسيدگي

4/93 شماره ابالغنامه:9710106794800691 شماره پرونده:9609986794800942 
شماره بایگاني شعبه:960942  ابالغ شونده حقیقي: حسن واحدي زاده اصل  فرزند علي 
كدملي 4231709963 به مجهول المکان، تاریخ حضور:1397/06/06 سه شنبه ساعت: 
17 ،محل حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروي مدرسه نیلي 
پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57، در خصوص دعوي مهدي دهقاني كلماني به طرفیت 
شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در این شــعبه حاضر شوید. توجه: پس از دریافت 
این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایي به صورت الکترونیك انجام خواهد شد و ابالغ به صورت 
كاغذي در موارد محدود و استثناء انجام مي شود بنابراین ضروري است نسبت به ثبت نام 
و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه هاي آتي از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود 
به سامانه، حساب كاربري ) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکي از دفاتر 
خدمات الکترونیك قضائي و در صورت عدم دسترسي، به نزدیکترین واحد قضائي مراجعه 
نمایید. م الف:6979 شعبه 18 حقوقي شــوراي حل اختالف اصفهان) مجتمع شهید 

حججي() 159 كلمه، 2 كادر( 
تحدید حدود اختصاصی

4/95 شماره صادره:1397/03/501632-1397/4/2 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ 
قطعه ملك واقع در كوی باب الرحی اردستان مشهور بملك محمد عابدین پالك شماره 
2381 فرعی از یك اصلی دهستان گرمسیر اردستان بخش هفده ثبت اصفهان كه طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام حسین كریمیان اردستانی فرزند مرحوم علی در جریان است و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینك بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 
1397/5/1  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به 
كلیه مجاورین اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:195308 خیراله عصاری  رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك اردستان )142 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

4/38  آقای اصغر كریمی ماربینی دارای شناســنامه شماره 1847 به شرح دادخواست به 
كالسه  142/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه 
شادروان علی كریمی 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 یك همسر دائمی كه عبارتند از: 1- زهرا كریمی ماربینی به شماره شناسنامه 10 متولد 
38/3/30 صادره از اردســتان فرزند متوفی 2- مریم كریمی ماربینی به شماره شناسنامه 
846 متولد 56/11/3 صادره از اردستان فرزند متوفی 3- اشرف كریمی ماربینی به شماره 
شناسنامه 12 متولد 59/7/1 صادره از اردســتان فرزند متوفی 4- بتول كریمی ماربینی 
به شماره شناســنامه 9 متولد 39/3/2 صادره از اردستان فرزند متوفی 5- اعظمه كریمی 
ماریینی به شماره شناســنامه 3 متولد 36/4/3 صادره از اردستان فرزند متوفی 6- اكرم 
 كریمی ماربینی به شــماره شناســنامه 2 متولد 64/1/1 صادره از اردستان فرزند متوفی
 7- اقدس كریمی ماربینی به شماره شناسنامه 12 متولد 46/1/5 صادره از اردستان فرزند 
متوفی و 1- رســول كریمی ماربینی به شماره شناســنامه 882 متولد 60/7/1 صادره از 
اردستان فرزند متوفی 2- حسن كریمی ماربینی به شماره شناسنامه 868 متولد 43/1/9 
صادره از اصفهان فرزند متوفی 3- اصغر كریمی ماربینی به شماره شناسنامه 1847 متولد 
40/8/1 صادره از اصفهان فرزند متوفی 4- جمشید كریمی ماربینی به شماره شناسنامه 
2204 متولد 37/4/1 صادره از تهران فرزند متوفی 5- حسین كریمی به شماره شناسنامه 
23 متولد 47/4/18 صادره از اردستان فرزند متوفی 6- حمید كریمی به شماره شناسنامه 
21 متولد 53/1/15 صادره ازاردســتان فرزند متوفی 7- فاطمه حاتمی ماربینی به شماره 
شناســنامه 9 متولد 21/1/1 صادره  از اردستان همســر متوفی. اینك با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یك مرتبه آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 91  شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اردستان )327 كلمه، 3 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/96 شماره صادره : 1397/42/501830-1397/4/3 چون آقای مراد شکرالهی فرزند 
امراله در اجرای مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکبابخانه واقع در محدوده 
پالك 4786 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان رانموده و رای شــماره 12657 مورخ 
1396/11/08 هیات حل اختالف موضوع قانون مذكور نسبت به آن صادر شده و تحدید 
حدود پالك اولیه تاكنون بعمل نیامده لذا طبــق تبصره ماده 13 قانون فوق الذكر تحدید 
حدود پالك شماره 481 فرعی از 4786 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نام آقای 
مراد شکرالهی فرزند امراله در روز شــنبه 1397/5/6 از ساعت 9 صبح در محل شروع و 
بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به كلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد كه 
در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین مجاور مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
 اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصــالح قضائی صورت پذیرد. 
م الف: 193766 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امــالك جنوب اصفهان)199 

كلمه، 2 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/197 شــماره صادره : 1397/42/501913-1397/4/3 نظر به اینکه  به موجب رای 
شــماره 6604 مورخ 1396/05/30 صادره از هیات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند 
رسمی تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 4786/422 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان كه طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام نوروز عســکری سده فرزند رمضانعلی در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینك به استناد 
ماده 13 قانون مذكور طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز چهارشنبه 
مورخ 1397/5/3 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهی به كلیه مجاورین اخطار می گردد كه در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 193810 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان)157 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

4/198 آقای حســن عاشــوری دارای شناسنامه شــماره 2255 به شــرح دادخواست 
بــه كالســه 97/282  از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثت نمــوده و 
چنین توضیح داده كه شــادروان كیکاوس عاشــوری بــه شناســنامه 2847 در تاریخ 
97/2/20 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفتــه ورثه آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- آهی جان عاشــوری فرزند غالمحســین، ش.ش 2859 متولــد 1328 صادره 
از شیراز )همســر متوفی( 2- حســن عاشــوری فرزند كیکاوس، ش.ش 2255 متولد 
1356 صادره از ســمیرم )پســر متوفی( 3- حسین عاشــوری فرزند كیکاوس، ش.ش 
11 متولــد 1361 صادره از ســمیرم )پســر متوفی( 4- اســماعیل عاشــوری فرزند 
 كیــکاوس، ش.ش 162 متولــد 1364 صادره از شــیراز )پســر متوفی( 5- ســهیال 
عاشــوری فرزند كیکاوس، ش.ش 2254 متولد 1354 صادره ازدهاقان )دختر متوفی( 
6- لیال عاشــوری فرزند  كیکاوس، ش.ش 2256 متولد 1359 صادره از دهاقان )دختر 
متوفی( 7- كبری عاشوری فرزند كیکاوس، ش.ش 1190024489 متولد 1368 صادره 
از دهاقان)دختر متوفی( متوفی  به جز نامبردگان فوق فاقد ورثه دیگری می باشد. اینك 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت آگهی می نماید تا هر كسی 
 اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ نشــر نخستین آگهی

  ظــرف یــك مــاه  بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد. 
م الف: 97/93 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )212 كلمه،3 كادر(  
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نماینده مردم شاهین شهردر مجلس:
مسئوالن بابت صدور مجوز 
معدن موته شفاف سازی کنند

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس 
شورای اسالمی گفت: مســئوالن استان اصفهان 
در خصوص صدور مجوز فعالیــت معدن تراورتن 
میمه برای مردم شفاف ســازی کنند.حسینعلی 
حاجی دلیگانی اظهار کرد: مسئوالن استان  اصفهان 
در خصوص دوگانگــی در تصمیم گیری و صدور 
مجوز فعالیت معــدن تراورتن میمــه برای مردم 
شفاف سازی کنند.وی افزود: اگر فعالیت این معدن 
مغایر با دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست 
است، چرا مسئوالن اســتانی مجوز فعالیت آن را 
واگذار کردند.وی ادامــه داد: موضوع مخالفت در 
گذشته تا بدان جا پیش رفته بود که استاندار قبلی 
با فعالیت معدن تراورتن میمه مخالفت کرده حتی 
در جلسه شورای عالی محیط زیســت به ریاست 
رییس جمهوری هم با استخراج معدن توسط  مردم 
مخالفت شده بود.حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: 
دوگانگــی در تصمیم گیری هــا و تبعیض در عدم 
واگذاری این معدن به مردم بخش میمه، این سوال 
را در ذهن مردم به وجود آورده که مگر چه اتفاقی 
افتاده است که اســتانداری اصفهان با فعالیت این 
معدن پس از ســال ها مخالفت مســئوالن قبلی، 

موافقت کرده است.

 بیش از ۲ هزار گونه گیاهی
 در  اصفهان شناسایی شده است

سرپرست معاونت نظارت و پایش حفاظت محیط 
زیست اصفهان گفت: در اســتان اصفهان بیش از 
۲هزارگونه گیاهی مربوط بــه ۷۰ جنس و در قالب 
۱۳۰ خانواده شناســایي شده است.حسین اکبری 
اظهار کرد: از این تعداد ۳۵۰ گونه دارویی، ۴۵ گونه 
انحصاری، چهار گونه آســیب پذیر ، ۱۶ گونه نادر 
و ۱۹ گونه در خطر انقراض محسوب مي شود.وی 
گفت: گون زارها، قیچ زارها، درمنزارها، جوامع بادام 
کوهی و سبز، تاغزارها وعرصه های رویشگاهی الله 
واژگون از مهم ترین عناصر گیاهي استان اصفهان 
محسوب مي شــود.وی همچنین با اشاره به حیات 
وحش استان اصفهان گفت: تاکنون در این استان 
۴۵۹ گونه مهره دار شامل ۳۰۶ گونه پرنده، ۴۲ گونه 
خزنده، ۶۲ گونه پستاندار، هشت گونه دوزیست و ۴۱ 
گونه ماهی شناسایی شده است.اکبری افزود: کل و 
بز، قوچ و میش، جبیر، آهوی ایران، یوزپلنگ ایرانی ، 
پلنگ ایراني ، هوبره، زاغ بور، گربه شني از مهم ترین 

گونه هاي جانوري استان اصفهان هستند.

رییس بخش خزندگان و دوزیستان دفتر 
حیات وحش سازمان محیط زیست:

سوسک ها فنا ناپذیرند
رییس بخش خزندگان و دوزیســتان دفتر حیات 
وحش سازمان محیط زیست گفت: سرعت تکثیر 
حشراتی مانند سوسک ها بسیار باال و مرگ و میرشان 
نیز کم اســت، به همین دلیل نابود شدنی نیستند.
ابراهیم تهرانی در رابطه با تکثیر حشرات در فصل 
تابستان اظهار کرد: حشرات به دلیل ریز و کوچک 
بودن می تواننــد در همه جا تخم گــذاری کنند و 
تعداد تخم های این حشــرات به علت کثرت بعد از 
متولد شــدن افزایش می یابد.وی افزود:حشراتی 
مانند سوســک نیــز همیــن گونه هســتند. این 
 گونه ها سال هاســت که در کنار انســان ها زندگی

 می کنند.

 ابالغ دستورالعمل ثبت نام 
 دانش آموزان اتباع خارجی

 تا هفته آینده 
غالمرضا کریمی، رییس مرکــز امور بین الملل و 
مدارس خارج از کشــور وزارت آموزش و پرورش 
اظهار کرد: دســتورالعمل ثبت نام دانش آموزان 
اتباع خارجی در مدارس کشــور تــا هفته آینده 

ابالغ می شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۴۵۳ هزار دانش آموز 
اتباع خارجی در مدارس کشور تحصیل می کنند 
که ۴۱۹ هزار نفر اتباع افغانستانی هستند.کریمی 
با بیان اینکه ۱۱۰ هزار دانش آموز افغانستانی که 
در مدارس ایران تحصیــل می کنند  فاقد مدارک 
هویتی  هستند، گفت: سیاست آموزش و پرورش 
ایران این است که تمام دانش آموزان افغانستانی 
که گواهی بهداشــت و نامه وزارت کشور دارند در 
مدارس ایران بتوانند تحصیل کننــد. وی افزود: 
نقطه تحول فعالیت درباره تحصیل اتباع خارجی 
در کشور، فرمان رهبر معظم انقالب درباره ثبت نام 

این دانش آموزان از سال ۹۳ بوده است.

اخبار

 سرانه پرداخت صدقه در اصفهان ماهیانه
 370 تومان است

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان 
خبرداد:

توقیف موتورسیکلت های 
سنگین قاچاق در اصفهان

فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان از توقیف 
دو دستگاه موتورسیکلت ســنگین غیر مجاز 
۴۰۰ و ۶۰۰ سی ســی به ارزش یک میلیارد و 
۵۰۰ میلیون ریال توسط ماموران انتظامی این 
فرماندهی خبر داد.سرهنگ حسن یاردوستی 
اظهار داشت:در پی اعالم نارضایتی شهروندان 
مبنی بر صداهای ناهنجار و ناامنی توســط دو 
دســتگاه موتورسیکلت ســنگین، موضوع در 
دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار 
گرفت.وي تصریح کرد: راکبان این دو دستگاه 
موتورسیکلت سنگین قاچاق و فاقد پالک در شهر 
جوالن می دادند که هر دو موتورسیکلت توقیف 
شــدند. این مقام انتظامی افزود: تردد اینگونه 
وسایل نقلیه در شهر موجب برهم زدن آرامش 
شهروندان می شود و فقط موتورسیکلت هایی 
که دارای مجوز پیست موتورسوارای هستند حق 

تردد تحت نظر پلیس دارند.

دستگیری قاچاقچی گیاهان 
دارویی درتیران وکرون

ســرهنگ علی صادقــی، فرمانــده انتظامی 
شهرســتان تیران وکرون، گفــت: درپی اعالم 
مســئوالن ســازمان حفاظت از محیط زیست 
شهرســتان »تیران و کرون« مبنی بربرداشت 
غیرمجازوقاچــاق گیاهان دارویــی از منطقه 
حفاظت شــده »داالنکوه« ، بررســی موضوع 
به صورت ویژه در دســتور کار ماموران انتظامی 
این فرماندهی قرار گرفــت.وی افزود: ماموران 
پس از انجام یکسری کارهای تخصصی و اقدامات 
خاص موفق شدند یک قاچاقچی گیاهان دارویی 
را شناسایی و حین برداشت و حمل این گیاهان 
دستگیر کنند. سرهنگ صادقی با اشاره به کشف 
۷۰۰ بوته گیاه دارویی و خوراکی قاچاق از این 
افراد، ادامه داد: در این رابطه پرونده تشــکیل و 

متهم به مراجع قضائی تحویل داده شد.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی 
اصفهان مطرح کرد:

توصیه های مهم اورژانس درباره 
تصادفات مسافرت های تابستانه

مدیر حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان 
اصفهان گفت: طرح امداد تابستانه فوریت های 
پزشکی از ابتدای تیرماه جاری تا پایان شهریور 
امسال اجرا خواهد شــد. غفور راستین افزود: 
برای اجرای این طرح، جلســات هماهنگی با 
دستگاه های مرتبط برگزار شــد. وی در ادامه 
بیان کرد: به محض مشــاهده هرگونه تصادف 
که منجر به آسیب های انســانی شده است با 
حفظ خونســردی و آرامش، فــرد مصدوم را 
با مالیمت بررســی کنید و در صورت آسیب 
شــدید، درد در ناحیه مهره های گردن یا سایر 
قســمت های ســتون فقرات، از حرکت دادن 
مصدوم خــودداری کــرده و بالفاصله با مرکز 
فوریت های پزشــکی ۱۱۵ تماس بگیرید. وی 
در ادامه توصیه ها در مقابله با افراد حادثه دیده 
گفت: در صورت ایست قلبی-تنفسی عملیات 
احیای قلبی-ریوی را شروع کنید، در برخورد 
با موارد شکســتگی، عضو آســیب دیده باید 
حتی المقدور با تختــه، مقوا یا آتل، بی حرکت 
شده و اگر عضو آسیب دیده تغییر شکل دارد، 
ســعی نکنید جا بیندازید. زمانی که مصدوم 
بیهوش اســت و خطر آتش ســوزی و انفجار 
خودرو وجود ندارد، بیمــار را جابه جا نکرده و 
مصدوم را از درون وسیله نقلیه به بیرون نکشید 
این کار ممکن است باعث آسیب بیشتر مصدوم 
شود، تنها در صورتی مجاز به این کار هستید که 
خطر عمده ای مثل خطر ســقوط آوار، انفجار، 
آتش سوزی و ... جان شما یا مصدوم را تهدید 
کند.اگر اطالعات پزشــکی و پیراپزشــکی در 
خصوص کمک های اولیــه دارید قبل از کمک 
از بی خطر بودن محل برای خودتان اطمینان 
حاصل کرده و از توقف در محل ناامن و ازدحام 

در محل حادثه پرهیز کنید.

معاون وزیر آمــوزش و پــرورش از بازگرداندن 
شهریه های اضافی اخذ شده در مدارس غیردولتی 

خبرداد.
مجتبی زینی وند درباره نحــوه انتخاب ارزیابان و 
ناظران مقیم در مــدارس غیردولتی گفت: برای 
انتخاب همه این افراد یکسری شرایط قرار دادیم، 
به عنوان مثال این افراد باید سطوحی از مدیریت 
را گذرانده یا سابقه مدیریت مدرسه داشته و یا به 
عنوان کارشناس در مناطق کار کرده باشند. وی 
افزود: پس از تدوین دستورالعمل نظارت جامع ، 
فرآیندی را تعریف کردیم بــه این صورت که در 
مرحله اول موسس باید خودارزیابی داشته باشد. 
در مرحله دوم کارشناسان اســتان و منطقه باید 
نظارت کنند که آیا خودارزیابی موسس متناسب 
با واقعیت های موجود در مدرسه هست یا نیست؛ 
در واقع ما برای نظارت بر این ســطح ارزیابی یک 

ناظر مقیم گذاشتیم.
معاون وزیر و رییس ســازمان مدارس غیردولتی 
و مشــارکت های مردمی آموزش و پرورش اضافه 

کرد: پیش تر ما از طرف وزارتخانــه افرادی را به 
استان های مختلف می فرســتادیم؛ آنها صبح به 
مدرســه مورد نظر می رفتند و تــا روز بعدی باز 

می گشتند.
 وی ادامه داد: برای این امر ما اول دســتورالعمل 
نظارت جامع را تدوین بعد ســامانه نرم افزاری را 
تهیه کردیم و در واقع االن همه این فرآیند در قالب 

سامانه نرم افزاری انجام می شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش:

شهریه های اضافی اخذ شده را برمی گردانیم
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به شناسایی 
۴۰۰ نقطه بحران شــهری در اصفهان گفت: این نقاط 
به لحاظ چارچوب های نرمال از سالمت صد درصدی 
برخودار نبوده و بیماری اجتماعی در این نقاط وجود 
داشته است. کوروش محمدی اظهار کرد: سیاست های 
برخورد و کنترل آسیب های اجتماعی در پنجمین دوره 
شورای اسالمی شهر تغییر یافت. پدیده انکار و کتمان 
آســیب ها کنار گذاشته شــد و تمرکز ویژه بر فعالیت 
ســازمان های مردم نهاد برای پیشــگیری داشته ایم. 
رییس کمیته آســیب های اجتماعی شورای اسالمی 
شهر اصفهان تصریح کرد: بسیاری از مناطق برخوردار 
اصفهان با مجموعه ای از آســیب های اجتماعی روبه 
رو هســتند و این نتیجه همان غفلت در گذشته بوده 
است؛ اما امروز تمرکز بر کل جمعیت انسانی شهر بدون 
توجه به مناطق قرار دارد.وی با بیان اینکه برنامه های 
مدیریت شــهری در این حوزه به یــک هفته محدود 
نمی شــود و تا یک ماه ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: 
سیاســت اصلی و نهفته در دل این برنامه ها مبتنی بر 
ایجاد نشــاط اجتماعی در شــهر اصفهان خواهد بود 

چرا که امروز اصفهان با شرایط بهینه ای از نظر دیدگاه 
نشاط برخوردار نیست و باید برای ایجاد شرایط مناسب 
و جلوگیری از گرایش جوانــان به مواد مخدر به مؤلفه 
نشاط اجتماعی بیشتر توجه کنیم.محمدی تصریح کرد: 
بسیاری از مشــکالت در حوزه اعتیاد به خاطر کاهش 
سطح اجتماعی جامعه و عدم مهارت افراد در برخورد 
با چالش های اجتماعی است چرا که امروز خانواده های 

ماهری نداریم و خیلی زود درگیر آسیب ها می شویم.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

۴۰۰ نقطه بحرانی در اصفهان شناسایی شد

مدیر کل کمیته امداد اصفهان گفت:هر اصفهانــی در ماه به طور میانگین ۳۷۰ 
تومان صدقه پرداخت می کند.حمیدرضا شــیران بیان داشت: سهم هر نیازمند 
تحت حمایت کمیته امداد در اســتان اصفهان از مجموع این مبالغ ماهیانه ۱۵ 
هزار تومان است. وی با بیان اینکه نزدیک به ۳۰ درصد از کمک های پرداختی این 
نهاد به نیازمندان، از مشارکت های مردمی تامین می شود، گفت: مابقی خدمات 
این نهاد از محل بودجه دولتی خواهد بود. وی کمک های ارائه شده به نیازمندان 

توسط کمیته امداد را فراتر از کمک به تامین معیشت اعالم کرد و گفت: رویکرد 
اصلی این نهاد، خوداتکایی ذهنی و اقتصادی مددجویان است و برای نیل به این 
مهم، خدمات تحصیلی، آموزشی، مذهبی، فرهنگی و شغلی به این نیازمندان ارائه 
می شود. مدیرکل کمیته امداد اصفهان افزود: مشارکت در کاستن هر چه بیشتر از 
عوارض فقر عالوه بر جنبه های بسیار مهم معنوی   نوعی سرمایه گذاری بلندمدت 

برای ایجاد یک جامعه امن، بالنده و به دور از آسیب های اجتماعی خواهد بود.

داد
 ام

یته
کم

با مسئوالن

دانشگاه ها مرکز ثقل رویدادهای اجتماعی و 
فرهنگی هر کشور هستند و آگاهی و حساسیت 
به موضوعات اساسی کشور حداقل در ایران و  
طی صد سال گذشته همیشه از دانشگاه ها و 
مراکز فرهنگی و فکری آغاز شده که بخشی 
شامل حوزه ها و جلسات درس علمای دینی 
و بخشــی نیز به مراکز علمی و ادبی مربوط 
می شــده اســت و حاال آن طور که متولین 
فرهنگی دانشــگاه ها می گویند رغبت در 
میان دانشجویان برای کار فرهنگی بسیار کم 

شده است. 
دبیرکل انجمن اسالمی دانشــگاه صنعتی اصفهان 
می گوید: دانشجویان رغبتی برای انجام فعالیت های 
فرهنگی ندارند. دانشــجو صبح به دانشگاه، ظهر به 
غذاخوری و شب به خوابگاه می رود و این مثلث هر 
روز تکرار می شود؛ مثلثی که به نظر می رسد نوعی بی 
حسی اجتماعی و فرهنگی را در جامعه رقم زده است.

وقتی همه به دانشجو گیر می دهند
رهبر انقالب همواره بر ایجاد و حفظ کرسی های آزاد 
اندیشی در دانشگاه ها و رونق مجالس بحث در این 
مکان ها به عنوان یکی از اصلی ترین نقاط ثقل جامعه 
تاکید کرده اند؛ اما همین دانشجویان برای برگزاری 
هر جلسه و هم اندیشــی باید از سد چندین مدیر و 
مسئول محافظه کار بگذرند. کوروش حیدری، دبیر 
کل انجمن اسالمی دانشــگاه صنعتی در این رابطه 

می گوید: در برخی موارد 
که میهمانی را می خواهیم 
به دانشــگاه دعوت کنیم، 
هیئت نظارت مشــکالتی 
را به وجود می آورد و برای 
برنامه های داخلی هم باید 
مجوز بگیریــم در صورتی 
که در گذشته این چنین 

نبود.
وقتی سلیقه جای قانون را در دانشگاه ها 

می گیرد

در دانشــگاه این مدیران 
هستند که معموال میزان 
فعالیت و حدود اختیارات 
فعالیت ها ی غیر درســی 
را مشخص می کنند؛ این 
مسئله طی سه دهه گذشته 
موجب شده تا دانشجویان 
و تشکل های آنها با نوعی 
ســردرگمی در برنامه ها و رویدادهــای خود روبه 
رو باشــند. آنها در ســال اجازه دارند تا همایش روز 
دانشجو را با یک ســخنران از حزب راست و یک نفر 

از اصالح طلب برگزار کنند و همان تشــکل ســال 
بعد اجازه ندارد حتی همان افراد ســال قبل را برای 

سخنرانی یا مناظره دعوت کند. 
این جناح گرایــی و عملکرد ســلیقه ای امروز بی 
تفاوتی فرهنگی و مشارکتی جامعه را سبب می شود. 
برخوردهای سلیقه ای در ســایر حوزه ها نیز همواره 
محل اعتراض بوده است؛ برخورد سلیقه ای با موضوع 
حجاب و پوشش، عدم همکاری برخی از دانشکده ها 
در صــدور مجوز فعالیــت کانون ها، عــدم فعالیت 
نشریه های دانشــجویی و لزوم توجه بیشتر به آنها، 
برخوردهای غیر قانونی با اردوهای دانشجویی، وجود 
مقررات دست و پا گیر در مسیر فعالیت های فرهنگی 
 در دانشــگاه و ... از جملــه مهم تریــن چالش های

 برخورد های ســلیقه ای با فعالیت های دانشجویی 
است.

فعالیت فرهنگی در دانشگاه ها حیاتی است
در یک برآورد کلــی اهدافی که در حیطه مســائل 
فرهنگی اجتماعی مدنظر قرار گرفته  می شود باید 
بر اساس نوع هدف بین دستگاه های مختلف تقسیم 
شود. در همین راســتا هر یک از دستگاه ها عالوه بر 
انجام وظایف ذاتی خود باید با هم افزایی نسبت به رفع 
مشکالت اجتماعی و فرهنگی موجود در جامعه تالش 
کنند. رفع مشکالت فرهنگی و اجتماعی از عهده یک 
دستگاه اجرایی خارج اســت و نیاز به همکاری همه 
دســتگاه ها دارد و در این میان فعالیت دانشگاه به 
منظور فرهنگ سازی و با مشارکت دانشجویان بسیار 

ضروری خواهد بود.

وقتی فرهنگ از دانشگاه بیرون گذاشته می شود

مســئول واحد فراهم آوری اعضای پیوند مرکز آموزشی درمانی 
الزهرا )س( اصفهان از اهدای عضو ۱۵ بیمار مرگ مغزی در سال 
جاری در اصفهان خبر داد.مریم خلیفه ســلطانی اظهار کرد: با 
توجه به اهمیت موضوع اهدای عضو بیماران مرگ مغزی، واحد 
فراهم آوری اعضای پیوند مرکز آموزشــی درمانــی الزهرا )س( 
اصفهان تالش های بســیاری را انجام داده تا بــه این مهم جامه 
عمل بپوشاند.مســئول واحد فراهم آوری اعضــای پیوند مرکز 

آموزشــی درمانی الزهرا )س( اصفهان با اشاره به ۵۱ مورد مرگ 
مغزی منجر به اهدای عضو در سال گذشته اصفهان متذکر شد: 
هم اکنون شــمار زیادی از بیماران نیازمند پیوند عضو در لیست 
انتظار به سر می برند و به سختی هزینه ها و رنج بیماری را تحمل 
می کنند در حالی که خداوند با دادن فرصت به برخی افراد برای 
بخشــیدن حیات دوباره به این بیماران لذت شیرین بخشش را 
نصیب آنان می کند. اعضای قابل اهدا شامل قلب و ریه ها، کبد و 

روده ها، لوزالمعده و کلیه هاســت که عالوه بر این اعضا، برخی از 
بافت های بدن نیز قابل پیوند است. با اهدای قرنیه می توان بینایی 
را به فردی که دچار صدمه شدید به چشم شده بازگرداند،  دریچه 
قلب برای کودکان با بیماری مادرزادی دریچه ای و بزرگســاالن 
با دریچه آســیب دیده به کار می رود، پیوند پوست نجات بخش 
بیماران با سوختگی شدید است و پیوند مغز استخوان تنها درمان 

ممکن در بعضی از سرطان های خون است.

اهدای عضو ۱۵ بیمار مرگ مغزی در اصفهان

  مثلث روزمرگی در میان دانشجویان؛  

 دانشجویان برای برگزاری 
هر جلسه و هم اندیشی باید 
از سد چندین مدیر و مسئول 

محافظه کار بگذرند

مدیرعامل انجمن آسیب نخاعی اصفهان:
خدمات رسانی به بیماران آسیب نخاعی مستلزم امکانات وسیع است

مدیرعامل انجمن آسیب نخاعی اصفهان گفت: تفاوت سن و سال و پایگاه اجتماعی افراد آسیب دیده نخاعی 
خدمات رسانی در این شرایط را مستلزم امکانات وسیع و اعتبار مالی کرده است. منصور گلناری با اشاره به اینکه 
انجمن آسیب نخاعی اصفهان با تحت پوشش قرار دادن ۴۰۰ نفر از معلولین گامی اساسی در راستای خدمت به 
جامعه معلولین برداشته است، اظهار داشت: این انجمن از حدود ۱۲ سال پیش با هدف حمایت و رسیدگی به 
امور بهداشتی و درمانی این قشر و همچنین آگاه سازی جامعه نسبت به ضرورت پیشگیری تاسیس شده است.
گلناری اظهار داشت: هر ماهه به طور میانگین حدود ۱۰ میلیون ریال هزینه بهداشتی آسیب دیدگان نخاعی 
است و اگر این افراد دچار بیماری مضاعف از جمله ناراحتی کلیوی، نارسایی تنفسی، زخم بستر و بیماری های 

قلبی و پوکی استخوان شوند، این هزینه ها به صورت غیرقابل تصور افزایش می یابد.

مدیر اداره فرهنگی هنری آموزش و پرورش اصفهان:
دانش آموزان اصفهانی تابستان امسال مهارت های فنی را فرا می گیرند

مدیر اداره فرهنگی هنری آموزش و پرورش اصفهان گفت: درصدد هستیم، تابستان امسال مهارت های فنی را به 
دانش آموزان آموزش دهیم تا حمایت از کاالی ایرانی در فرهنگ مان نهادینه شود.محمد اسماعیل زاده با اشاره به 
تشکیل ستاد برنامه ریزی و هدایت اوقات فراغت در آموزش و پرورش استان اظهار داشت: یکی از مهم ترین اهدافی 
که این ستاد دنبال می کند برنامه ریزی مناسب برای تابستان دانش آموزان است. وی گفت: از آنجایی که مسئله 
بحران آب بسیار جدی است ما در تابستان امسال به طور ویژه به این موضوع پرداخته ایم و در کنار این برنامه تصمیم 
داریم با همکاری هالل احمر و سازمان آتش نشــانی آموزش هایی را نیز در راستای امداد و نجات در اختیار دانش 
آموزان قرار دهیم. اسماعیل زاده اظهار داشت: از آنجایی که این ستادها به طور داوطلبانه شکل گرفته از سازمان ها و 

نهادها درخواست می کنیم از ستاد برنامه ریزی و هدایت اوقات فراغت حمایت کنند.

سرانه پرداخت صدقه در 
 اصفهان ماهیانه

 37۰ تومان است

مدیر کل کمیته امداد اصفهان:

عکس  روز 

شادی مردم پس از بازی تیم 
ملی فوتبال با پرتغال

سمانه سعادت

خبر
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مراقب عالئم هشدار دهنده گرمازدگی باشید
پیشنهاد سردبیر:

زل
من

کافه 

مواد الزم:
لیمو ترش دو عدد، شــکر 100 

گرم،گیالس 50 گرم
آب دو لیوان،یخ به میزان الزم

نعناع 3 برگ
طرز تهیه:

ابتدا شکر را در آب حل کرده و آب لیمو ترش ها 
را به آن اضافه می کنیم سپس آنها را در مخلوط 
کن ریخته و یخ و گیالس هسته گرفته و نعناع 
را به آن اضافه می کنیم. پس از چند دقیقه 
کامال مخلوط کــرده و در یک لیوان با 
برگ نعناع و برش های لیمو سرو 

می کنیم.

لیموناد گیالس

وقتی بچه ها را تربیت می کنید؛ در واقع در تربیت  
بچه های آنها هم دخیل هســتید. الگوها همیشه 
ثابت می مانند، پس اگر پدر و مادر خوبی باشــید 
می توانیــد فرزندانی تربیت کنید کــه آنها هم در 
آینده پدر و مادران خوبی باشند. در روابط تربیتی 
 والدیــن و فرزندان همیشــه این ســواالت طرح 
می شود که آیا به فرزندان خود محبت می کنید؟ 
آیا آنها را مورد تشــویق و تحسین قرار می دهید؟ 
آیا به قول هایتان پایبند هستید؟ آیا رفتار شما با 
کودک تان ثبات داشته و بین حرفی که می زنید و 
عملی که انجام می دهید هماهنگی وجود دارد؟ آیا 
بچه ها شاهد ابراز عشق و عالقه شما به همسرتان 

هستند؟
بر اساس یک اصل روان شناسی، پسر شما با همسر 
آینده خود به همان گونه رفتار می کند که شما با 
همســرتان برخورد می کنید و دخترتان با همسر 
خویش همان طور صحبت کرده و رفتار خواهد کرد 
که یک مادر با شوهرش رفتار و گفت وگو می کند. 
مهم ترین بخش زندگی که شما برای فرزندان تان 
تدارک می بینید ازدواج و خانواده است و بهترین 
نوع آماده سازی این است که کودک با پدری زندگی 
کند که مادرش را دوست داشته، محبت خود را به 
او نشــان می دهد و با مادری به سر ببرد که ارزش 
وجودی همسرش را در خانواده و نزد کودک اعالم 

می دارد.
بچه ها از دیده هایشان الگو می گیرند

مهم نیســت ما چه می گوییم، کــودکان رفتار ما 
را دیده و الگوی خود قــرار می دهند. تاثیرگذاری 

اعمال و رفتار ما بسیار بیشتر از حرف هایی است 
که می زنیم؛ بنابراین سعی کنید 

از این طریق به بچه ها 
آموزش بدهید 

که شیوه ای است غیر مستقیم و بهتر است بدانید 
که در تربیت فرزندان، آموزش غیر مستقیم موثرتر 
است تا بکن نکن ها، بحث و مجادله ها، گوشزدها و 
شعارهایی که به طور مداوم در مورد آنها به کار می 
گیریم. وقتی که شما با یکدیگر اختالف و تعارض 
دارید، به او نشــان بدهید که چگونــه دو آدم می 

توانند آن را به شیوه درست حل و برطرف کنند. 
تاثیر شگفت انگیز مادر بر تربیت کودکان

 از آنجایی که اکثر اوقات کودکان با مادران شــان 
ســپری و تربیت و پرورش آنان بیشــتر به دست 
مادران انجام شــده و پدران وقت کمتــری را با 
بچه های خود می گذراننــد، اینکه چگونه ارزش 
خود را از چشــم پدر خویش مشــاهده کنند، اثر 
بسزایی در کل زندگی شــان بر جای می گذارد. 
این حرف های یک فرد بزرگسال است که اعتقاد 
دارد وقتی که یک پدر تشویق و تحسین به موقع 
و مناسبی از فرزندانش به عمل آورد، می تواند اثر 
ماندگاری بر روحیه، شــخصیت و کل زندگی آنها 
بگذارد و این کار، انگیزه و مشوقی برای کودکان در 
رسیدن به مراحل باالتر می شود؛ همچنین ادای 
کلمات محبت آمیز و ابراز عالقه و عواطف از سوی 
همســران به یکدیگر و به فرزندان اهمیت زیادی 

دارد. مطالعات نشان داده که وقتی کودکان 
و نوجوانان ایــن محبت را تجربه 

نکنند، با روش های مخرب 
و آسیب رســان به 

دنبــال این 

حلقه گمشــده می گردند. یک روز نباید برای پدر 
و مادری بگذرد که به فرزندان خود چه خردسال و 
چه نوجوان ابراز محبت نکرده باشد. بسیاری از ما به 
کارگیری کلمات » لطفا «، » متشکرم« را فراموش 
کرده ایم و برخی از ما هنگام خطا از سوی خویش 
از ابراز عذرخواهی از فرزندمان امتناع می کنیم و با 

این واژه ها بیگانه ایم.
رابطه محبت آمیز پــدر و مادر بهترین 

الگوی تربیتی فرزندان
پژوهشگران همچنین می گویند رابطه محبت آمیز 
و محترمانه پدر و مادر با یکدیگر و با فرزندان زمینه 
ســاز بروز خالقیت در آنهاســت. توجه کردن به 
جزئی ترین حرکات، حرف ها و مهارت های فرزند 
که معموال از دید والدین پنهان می ماند نیز در بروز 
خالقیت کودکان و نوجوانــان نقش موثری دارد. 
گوش دادن فعاالنه به بچه ها و همدلی با احساسات 
و عقیده های آنان، اعتمــاد به نفس را افزایش می 
دهد. باید بدانیم کــه تقریبا هیچ چیــز به اندازه 
احساس تقدیر و با ارزش بودن به فرد حس خوبی 
نمی دهد. کودک احساس خوب مورد توجه قرار 
گرفتن را از والدین می آموزد. تشویق و تحسین را 
در مورد فرزندان خود فراموش نکنید؛ اما تشویق ها 
باید متوجه رفتارها و حرف های مشخص 
باشــد و به صورت صفت های کلی 

بیان نشود.
تشویق را فراموش 

نکنید

تشویق کودک به طور ویژه و خاص در موقع بروز 
رفتار شایسته، اثر مثبتی بر شخصیت او گذاشته و 
موجب باال بردن عزت نفس او می گردد. همچنین 
ســبب تقویت و تکرار آن رفتار در آینده می شود؛ 
عالوه بر اینکه به طور غیر مستقیم الگوی مناسبی 
برای فرزند خود فراهم آورده ایم.  حتی در صورت 
شکســت و افت تحصیلی بچه ها یــا انجام ندادن 
مسئولیت هایی که به آنان واگذار شده است، نباید 
با سرزنش، تحقیر، انتقاد، مقایسه، منت گذاشتن و 
نصیحت کردن موجب تخریب شخصیت و آسیب 
به پایه های تشکیل و تحکیم هویت او شده و توجه 

عاطفی خویش را از آنها دریغ کنیم.  
باید بدانیــد که خشــونت کالمی تاثیــر منفی 
ماندگاری روی کــودکان دارد و زمانی که کودک 
توسط والدین تحقیر می شود در آینده به یک فرد 
بیش از حد پرخاشگر و یا مطیع تبدیل می شود که 
در هر صورت شــخصیتی نامتعادل و آسیب پذیر 
خواهد داشت. بر اساس گزارش محققین، کسانی 
که در کودکی در معرض توهین و تحقیر پدر و مادر 
خود قرار می گیرند رشد آن قسمت از مغزشان که 
با یادگیری زبان ارتباط دارد مختل شده و شخص 
در آینده با مشــکالت فراوانی روبه رو خواهد شد. 
به عبارت بهتر، اســکن مغزی این افراد نشان می 
دهد که قسمت خاکستری مغز آنان که به مربوط 
فراگیری زبان اســت، 10 درصد کمتر از افرادی 
است که با آزار کالمی مواجه نبوده اند. متخصصان 
به انتقادهای مکرر و تحقیرآمیز توســط والدین و 
اطرافیان که به تدریج سبب ایجاد استرس و عدم 
اعتماد به نفس می شــود، بدرفتاری 
و آزار و اذیــت کالمــی 

می گویند.

آیا پدر و مادر خوبی هستید؟

سخنگوی وزارت بهداشت:
قیمت داروها در سامانه قرار می گیرد

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به راه اندازی سامانه ای برای اطالع مردم از وضعیت دارویی کشور و قیمت  
 داروها، اظهار کرد: هموطنان می توانند مشــکالت در زمینه دارو را از طریق این ســامانه و یا شــماره 1۹0

 اطالع دهند.
ایرج حریرچی در ارتباط با راه اندازی سامانه تیپک اظهارداشــت: اخیرا در سایت رسمی سازمان غذا و دارو، 
سامانه ای را برای دسترسی مردم به وضعیت دارویی کشــور راه اندازی کرده ایم. وی افزود: آدرس این سایت 
IRC.FDA.GOV.IR است که این سامانه از دو هفته پیش راه اندازی شده و تا اوایل هفته آینده نسخه اندروید 

آن نیز در دسترس مردم قرار می گیرد.
سخنگوی وزارت بهداشــت ادامه داد: مردم در صورتی که نام دارو را در این ســامانه وارد کنند قیمت دارو و 
نزدیک ترین داروخانه ای که این دارو را داشته باشد، برایشان اعالم می شود و در صورتی که مشکلی در قیمت 

و کمبود  وجود داشت می توانند آن را از طریق این سامانه و یا شماره 1۹0 اطالع دهند.

ارزان قیمت ها از لیست بیمه خارج شد
سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به خروج ۸0 قلم داروی بدون نسخه از لیست بیمه ها گفت: با این اقدام 

حدود 1۴0 میلیارد تومان برای منابع بیمه ای صرفه جویی انجام خواهد شد.
کیانوش جهانپور اظهار داشت: داروهای بدون نسخه در تمام دنیا به دارویی اطالق می شود که نیازی به نسخه 
پزشک نداشــته و بدون تجویز قابل تهیه است که این روند در اغلب کشــورهای دنیا به خصوص کشورهای 

پیشرفته در حال انجام است.
جهانپور با بیان اینکه این اقدام می تواند محرکی برای فرآیند دارویی داروخانه ها باشد، گفت: با حذف این داروها 
از لیست بیمه حدود 1۴0 میلیارد تومان برای منابع بیمه ای صرفه جویی صورت خواهد گرفت که می توان با 
تخصیص بهینه این منابع به درمان بیماران سخت و صعب العالج کمک کرد.وی افزود: باید توجه داشت که 
قیمت این داروها ارزان بوده و از جمله این داروها می توان به داروهای مســکن، سرماخوردگی، محلول های 

موضعی، ضدعفونی کننده ها و برخی ویتامین ها اشاره کرد.
ســخنگوی ســازمان غذا و دارو در پایان گفت: تعداد این داروها به حدود ۸0 قلم می رسد که افراد می توانند 
 آنها را بدون نسخه پزشــک از داروخانه ها تهیه کنند؛ همچنین این داروها در لیست داروهای پرعارضه قرار

 نمی گیرند.

یک متخصص طب سنتی گفت: افراد برای رهایی از 
نیش حشرات، اول از همه باید به سالمت بدن خود 
رسیدگی کنند که این کار با تغذیه سالم، حجامت و 

زالو درمانی میسر است.
جعفر غفارزاده  در خصوص راه رهایی از حشــرات 
در تابســتان، اظهار کرد: معموال حشــرات سراغ 
کســانی می روند که خون کثیفی دارنــد؛ به این 
معنا که خون در بدن آنها غلیــظ و به خون کثیف 
تبدیل شده اســت؛ همچنین افرادی که مبتال به 
دیابت هستند بیشتر از افراد دیگر در معرض نیش 
حشرات هستند. برای رهایی از نیش حشرات اول 
از همه باید به سالمت بدن خود رسیدگی کنند که 
این کار با تغذیه سالم، حجامت و زالو درمانی میسر 
است. این متخصص طب ســنتی با اشاره به اینکه 
در یک خانواده اصوال حشــرات تمام اعضا را نیش 
نمی زنند و برخی افراد را نیش می زنند، بیان کرد: 
اصوال افرادی که به اصطالح گوشتی شیرین دارند 
در معرض نیش حشرات هستند؛ لذا توصیه می شود 
این افراد در تابستان که حشــرات زیاد هستند از 

پشه بند استفاده کنند.
جای نیش حشرات را چگونه درمان کنیم؟

غفار زاده با تاکید بــر اینکه برای درمان جای نیش 
حشــرات روش های درمانی متفاوتی وجود دارد، 
گفت: یکی از ایــن روش ها ترکیب ســرکه با آب 
است، می توان این مواد را با هم ترکیب کرد و روی 
محل گزیدگی مالید؛ همچنین استفاده از گشنیز 
بسیار مفید است.وی با اشاره به اینکه برای رهایی 
از زنبور، مورچه و سوسک در منزل راه های مختلفی  
وجود دارد، افزود: آب ختمی و یا آب خرفه برای دور 
کردن حشرات از محل زندگی می تواند مفید باشد؛ 

همچنین می توان سرکه را با آرد جو ترکیب کرده 
و آن را روی محل گزیدگی قرار داد.

برای دور کردن حشرات چه کنیم؟
این متخصــص طب ســنتی ادامــه داد: مصرف 
ســکنجبین، آب انــار، آب کاهــو، آب خیــار، 
آب ســیب و آب کاســنی در رفع جای گزیدگی 
حشــرات مفید اســت؛ افراد می توانند این مواد 
را برای درمان اســتفاده کنند.غفارزاده با اشاره به 

و اینکه حشراتی مانند سوسک، مگس 
پشه به روش های 

مختلفی فراری می شوند، عنوان کرد: برای رهایی از 
مورچه، آهن ربا را در محل رفت و آمد آنها بگذارید؛ 
همچنین گوگــرد را دود کنید و دود آن را در خانه 
پخش کنیــد. روش دیگر برای رهایــی از مورچه 
استفاده از کیسه صفرای گاو است که می توان آن را 
در محل عبور و مرور آنها قرار داد. وی ادامه با اشاره 
به اینکه دود گوگرد و بوی ســیر باعث فرار زنبور 
می شود، اذعان کرد:  دود گوگرد، بوی سیر و عصاره 
ختمی باعث دور شدن زنبور می شوند؛ همچنین 
برای رهایی از پشه سبوس را دود کرده و آن را در 
محلی که هســتند پخش کنید این کار باعث فرار 

آنها می شود.

پژوهشگران سوئیسی در انســتیتو فدرال زوریخ 
موفق شدند نوعی برنج تراریخته غنی از آهن و روی 
تولید کنند. این غنی سازی با اضافه کردن سه ژن در 
ژنوم گیاه برنج انجام شده است.برای تولید این برنج 
تراریخته سه ژن به طور جداگانه در ژنوم گیاه برنج 
قرار داده شــد. یکی از این ژن ها تحرک یون های 
آهن ذخیره شده در واکوئل های گیاهی را تسهیل 
کرده و ژن دیگر فعــال کننده یک پروتئین ذخیره 
کننده آهن به نام فریتین است. ژن سوم جذب آهن 
و روی را در ریشه های گیاه برنج افزایش می دهد. 
بیشتر از ۹0 درصد مقدار توصیه شده آهن با مصرف 
این برنج تامین می شــود. 1۷0 درصد از محتوای 

روی الزم برای بدن نیــز در دانه  های این محصول 
تراریخته وجود دارد. امروزه حدود 1.۶ میلیارد نفر 
در سراسر دنیا مبتال به آنمی یا کم خونی هستند و 
فقر آهن یک علت مهم و اصلی بروز کم خونی است. 
مکمل های خوراکی آهن ممکن اســت با عوارض 
جانبی مثل معده درد و تهوع همراه باشــد. تولید 
محصوالت غذایی تراریخته حاوی آهن دســتاورد 
مهمی برای غلبه بر چنین محدودیت هایی است.
انســتیتو فدرال زوریخ )دانشگاه اچ پی تی زوریخ( 
در فهرست »برترین دانشگاه های جهان«  است و 
در رده بندی که توسط موسسه اروپایی تحقیقات 

دانشگاهی انجام شده رتبه پنجم جهان را دارد.

مرتضی صفوی، متخصــص تغذیــه در ارتباط با 
راهکارهای افزایش قد اظهار داشت: استفاده از مواد 
غذایی حاوی کلســیم و روی در این زمینه بسیار 
حائز اهمیت اســت؛ چرا که مصــرف این غذاهای 
حاوی کلســیم در رشد طولی اســتخوان هایی در 
بدن همچون استخوان ســاق و ران تاثیر داشته و 
باید مدنظر قرار گیرد. وی افزود: لبنیات، کلم، کلم 
بروکلی، اســفناج، گل کلم و کرفس حاوی کلسیم 
بوده و انواع گوشت قرمز و مغزها همچون مغز پسته، 
گردو و بادام حاوی زینک است، از طرفی سبزیجات 
نیز حاوی آهن بــوده و ویتامین C دارند که مصرف 
آنها توصیه می شود. این متخصص تغذیه ادامه داد:  
افرادی که کمبود ویتامین دارند،  مکمل ها را برای 
آنها به صورت قرص کلسیم و شربت کلسیم بسته 
به سن آنها توصیه می کنیم؛ همچنین کمبود زینک 
با قطره، شربت، کپسول و قرص زینک امکان پذیر 
اســت. صفوی با بیان اینکه مصرف مــواد غذایی 
حاوی پروتئین در افزایش قد تاثیر دارد، عنوان کرد:  

تخم مرغ ماده پروتئینی بوده که ارزش بیولوژیکی 
آن 100، لبنیات ۹2، گوشــت ۸5 و حبوبات ۴0 تا 
۶5 است. وی خاطرنشان کرد: ورزش های کششی 
در کنار تغذیه مناسب در افزایش قد بسیار موثر بوده 
و انجام ورزش هایی همچون والیبال، بسکتبال، شنا، 
دراز و نشست و پرش از ارتفاع در این زمینه توصیه 
می شود. این متخصص تغذیه گفت:  دخترها تا 1۷/5 
و پسرها تا 21/5 سالگی قد می کشند و بهترین پیک 
قدی برای پســرها 13 و برای دخترها 11 سالگی 
اســت؛ بنابراین در این زمان باید به رشــد قد آنها 

بسیار توجه کرد. 

محققان دریافتند رژیم غذایی سرشار از پروبیوتیک 
در زنان سالمند، ریســک از بین رفتن استخوان ها 
را به نصــف کاهش می دهد.رژیــم غذایی مملو از 
پروبیوتیک، عــالوه بر حفظ ســالمت روده ها، به 
کاهش ریســک پوکی اســتخوان هم کمک می 
کند. پوکی اســتخوان ناشــی از نابودی استخوان 
هاســت که موجب شکستگی اســتخوان یک زن 
از هر ســه زن باالی50 ســال در جهان می شود. 
شکنندگی اســتخوان ها یا پوکی استخوان ناشی 
از استخوان های ضعیف است که می تواند موجب 
شکستگی آنها در شــرایطی نظیر افتادن به زمین 
شود.طبق اعالم بنیاد بین المللی پوکی استخوان، 

این مشــکل هر ســاله موجب بروز شکســتگی 
استخوان در بیش از ۸.۹ میلیون نفر می شود؛یعنی 
هر 3 ثانیه یک بار یک مورد شکستگی ناشی از پوکی 
استخوان اتفاق می افتد.در سطح جهانی، یک زن 
از هر 3 زن باال 50 ســال شکستگی ناشی از پوکی 
استخوان را تجربه می کند، در حالی که این رقم در 
مورد مردان با رده سنی مشابه یک نفر به ازای هر 

5 نفر است.
محققان دریافتند زنانی که پودر حاوی باکتری های 
فعال دریافت کرده بودند در مقایســه با زنانی که 
دارونما دریافــت کرده بودند تنهــا نیمی از تراکم 

استخوانی بدن شان را از دست دادند.

پروبیوتیک ها ریسک از بین رفتن استخوان ها 
را کاهش می دهند

با شروع فصل تابســتان و افزایش گرما، تشخیص 
عالئم گرمازدگی یا ســکته گرمایی بســیار حائز 
اهمیت است. در حالت عادی، بدن با عرق کردن به 
تعدیل دمای بدن کمک می کند؛ اما در برخی موارد، 
سیستم کنترل دمای بدن بیش از حد فعالیت کرده 

و دمای بدن با سرعت بیش از حد زیاد افزایش می 
یابد.دمای بسیار باالی بدن می تواند به مغز و سایر 
اعضای بدن آسیب برســاند. افرادی که بیشتر در 
معرض گرمازدگی قرار دارنــد عبارتند از: نوزادان 
و کودکان تا ســن ۴ ســال، افراد باالی ۶5 سال، 
افراد دارای اضافه وزن و افرادی که داروهای خاص 

مصرف می کنند.
 دمای باالی 3۹.5 درجه بدن،پوســت قرمز، داغ و 
خشــک و تعریق کم یا عدم تعریق، ضربان قوی و 
تند، سردرد، سرگیجه، حالت تهوع،گیجی و کاهش 
سطح هوشیاری از عالئم هشدار دهنده گرما زندگی 

هستند.

توصیه کارشناسان؛

مراقب عالئم هشدار دهنده گرمازدگی باشید

چگونه از شر حشرات در تابستان خالص شویم؟

در سوئیس اتفاق افتاد؛

تولید برنج تراریخته غنی از آهن و روی 

راهکارهایی برای افزایش قد کودکان؛

پسرها و دخترها تا چه سنی قد می کشند؟

اخبار
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دلیل صالح برای شادی نکردن 
بعد از گلزنی به عربستان

محمد صالح در دیدار تیــم   ملی فوتبال مصر 
برابــر عربســتان تک 
گل تیمــش را بــه 
وارد  زیبایــی 
دروازه  سعودی ها 
کرد.ایــن بازیکن 
سرشــناس مصری 
بعد از گلی که به ثمر 
رساند، خوشــحالی نکرد که این باعث شد تا 
گمانه زنی های زیادی به وجود آید.ستاره تیم  
 ملی فوتبال مصر درباره خوشحالی نکردنش، 
گفت :» من خوشــحالی نکردم چرا که عالقه 
زیادی به کشور عربستان دارم. عربستان خانه 
دوم من اســت و نمی توانم بعد از گل زدن به 
برادران خود خوشحالی کنم«.تیم   ملی فوتبال 
مصر نمایشــی ناامید کننــده در جام جهانی 
۲۰۱۸ روسیه داشــت و در هر سه دیدار خود 
تن به شکست داد؛ البته محمد صالح در هر دو 
بازی که برای مصر در ترکیب اصلی به میدان 

رفت توانست گلزنی کند.

 بند عجیب در قرارداد
 ستاره جوان بارسلونا

باشــگاه بارســلونا در قرارداد بازیکن جوانش 
بند عجیبی آورده است.

ابــل رویــز، یکــی 
ســتاره های  از 
آکادمی  جــوان 
بارسلوناســت که 
از او به عنوان یکی 
از اســتعدادهای برتر 
فوتبال اســپانیا یاد می شود.

این ســتاره که از ســال ۲۰۱۲ از والنسیا به 
بارسلونا پیوست، قراردادش با کاتاالن ها تمام 
شده بود؛ اما باشــگاه بارسلونا به مدت 3 فصل 
دیگر قرارداد این بازیکن جوان را تمدید کرد.

نکته جالب در مورد این بازیکن ۱۸ ســاله بند 
عجیبی است که در قرارداد او مطرح شده است.

باشگاه بارســلونا قیمت رضایت نامه او را برای 
جدایی در قرارداد ۱۰۰ میلیون یورو آورده تا 
این بازیکن به راحتی نتواند بارسا را ترک کند.

تحلیل اشمایکل؛
 ایران استحقاق بیشتری داشت

»پیتر اشــمایکل« معتقد اســت کــه انریکه 
کاســرس، بازی تیم های 
ملی فوتبــال ایران و 
پرتغــال را کــه با 
تساوی یک - یک 
پایان یافت خراب 
و بارها از سیســتم 
کمــک داور ویدئویی 
VAR( اســتفاده کــرد.  (
دروازه بان پیشــین تیم ملی فوتبال دانمارک 
و باشــگاه منچســتر یونایتد درباره این بازی 
گفت: »داور نتوانســت بــازی را کنترل کند و 
باعث شــد تا آن  را از دســت بدهیم. او بارها 
 VAR به جــای تصمیم گیــری از سیســتم 

بهره گرفت.« 
اشــمایکل گفت: »ایران بهتــر از پرتغال بازی 
کرد. ایرانی ها ســخت مبــارزه کردنــد، زیرا 
می خواســتند پیروز شــوند. آنها بیشــتر از 
پرتغال می خواســتند در این بازی به پیروزی 
برسند. کریستیانو رونالدو در نیمه دوم چندان 
 مورد توجه قــرار نگرفــت و چند شــانس را 

از دست داد«. 

»فیفا« آرژانتین و کرواسی را 
جریمه کرد

با توجه به آغاز رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ 
و حضــور تیــم ملــی 
فوتبال آرژانتین در 
نهایت ایــن تیم 
نتوانســت نتایج 
خوبی را کســب 
کنــد و از طرفــی 
فیفــا، فدراســیون 
فوتبال آرژانتیــن را هم به دلیل 
دعوا و شــعار های هوادارانش در ورزشــگاه، 
۱۰۵ هزار دالر جریمه کرد.فیفا فدراســیون 
فوتبال آرژانتین را جریمه کــرد تا آنها بدون 
موفقیت و البته پرداخــت جریمه جام جهانی 
را ترک کننــد .تیم ملــی فوتبــال آرژانتین 
 با یــک امتیــاز توانســته در گــروه D قرار
 بگیــرد. همچنیــن  فدراســیون فوتبــال 
کرواســی هم از ســوی فیفا به خاطر تخلف 
هوادارانــش که اشــیایی را به داخــل میدان 
پرتاب کردنــد و درگیر شــدن با هــواداران 
 آرژانتین، ۱3 هزار فرانک سوئیس جریمه شده

 است.

شوت طارمی می توانست حماسه ساز شود

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

در شرایطی که شنیده می شد انصاری قرار است از استقالل جدا 
شود و شفر او را در لیســت مازاد قرار داده؛ اما او روز سه شنبه در 
تمرین حاضر شد.مهاجم استقالل پیش از این اعالم کرده بود به 
دلیل عدم دریافت مطالبات خود در فصل گذشته و همچنین باقی 
ماندن یک سال از قراردادش، فعال در تمرینات حاضر خواهد شد 

تا شرایط او برای آینده مشخص شود .

حضور غیرمنتظره انصاری در تمرین آبی ها

چند روز قبل بود که شایعه شد عملکرد خوب علیرضا بیرانوند در 11
جام جهانی مورد توجه باشگاه های بزرگ اروپایی از جمله لیورپول 
قرار گرفته اســت. بیرانوند که با مهار پنالتی رونالدو دست به کار 
بزرگی زد، در گفت وگو با میزان درباره آخرین وضعیتش صحبت 
کرده و گفته:»من با پرســپولیس قرارداد دارم و هیچ صحبتی با 

جایی نداشتم؛ البته فعال که سر نخواستن من دعواست.« 

بیرانوند: سر نخواستنم دعواست
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کی روش پاسخ نمی دهد؛ 
می ماند یا می رود؟

کارلوس کی روش برای چندمین بار طی روزهای 
گذشته پاسخی شفاف به ســواالت درباره ادامه 
همکاری اش با تیم ملی نداده  است. وقتی قبل از 
بازی با پرتغال از او سوال شد که آیا حاضر است بعد 
از جام جهانی هم روی نیمکت تیم ملی بنشــیند 
اعالم کرد که تمام تمرکزش را روی بازی با پرتغال 
گذاشته؛ او بعد از بازی با تیم کشورش هم حاضر 
نشده تکلیف خودش و تیم ملی را مشخص کند. 
مربی تیم ملی در کنفرانس خبری بعد از بازی با 
پرتغال گفته: من یک پیشنهاد 6 ماهه از فدراسیون 
فوتبال ایران دریافت کردم؛ اما االن وقت مناسبی 
برای صحبــت در این مورد نیســت. اکنون زمان 
تشکر از بازیکنان است. از صمیم قلب از آنها تشکر 
می کنم. آنهــا عالی بودند، همیــن طور حمایت 
هواداران فوق العاده بود. می توانم حاال از احساسم 
را به خوبی بیــان کنم. وقتی بــازی را باخته ایم، 
نمی توانم حال خوبی داشته باشم. من از فرهنگی 

آمده ام که همیشه به دنبال پیروزی بودم.

 بازگشت عراق 
به لیگ قهرمانان آسیا

فدراسیون فوتبال عراق از پایان محرومیت این کشور 
از فعالیت در لیگ قهرمانان آسیا خبر داد و اعالم کرد 
که کنفدراسیون فوتبال آسیا اجازه فعالیت به این 
کشور در لیگ قهرمانان آسیا را داده است.بر اساس 
اعالم فدراسیون فوتبال عراق این کشور در فصل بعد 
لیگ قهرمانان آسیا یک سهمیه و نیم خواهد داشت 
و تا ســال ۲۰۲۰ تغییری در این سهمیه به وجود 
نخواهد آمد. فدراسیون بین المللی فوتبال هم پیش 
از این تصمیم گرفت که محرومیت عراق از میزبانی 
را بردارد و این کشور می تواند در رقابت های مختلف 

از حریفان خود میزبانی کند. 

۱۴ تیر؛ رونمایی از رقبای 
آسیایی امیدهای فوتبال

مراسم قرعه کشــی رشــته های تیمی اعزامی 
کشورمان به بازی های آســیایی ۲۰۱۸ جاکارتا 
پنجم جوالی ) ۱4 تیرماه( بــا حضور نمایندگان 

ایران در جاکارتا برگزار می شود.
مراسم قرعه کشی مسابقات رشــته های تیمی 
حاضر در بــازی های آســیایی جاکارتا با حضور 
مســئوالن کمیته برگزاری و نمایندگان ســتاد 
برگزاری بازی های آســیایی و همچنین با حضور 
نمایندگان کشــورهای آســیایی حاضر در این 
بازی ها که رشــته های تیمی آنها در این رقابت ها 
حضور دارند، برگزار خواهد شد که از کشورمان نیز 

نمایندگانی به اندونزی اعزام خواهند شد.
فوتبال، هندبال، بســکتبال 3 نفره، بسکتبال ۵ 
نفره، والیبال ساحلی، والیبال داخل سالن، واترپلو 
و کبدی رشــته های تیمی اعزامی کشورمان به 

بازی های آسیایی جاکارتا می باشند.

تمجید وزنه بردار سرشناس روس 
از بازی تیم ملی فوتبال ایران

تیم ملی فوتبال ایران در آخریــن دیدار خود در 
مرحله گروهی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ به مصاف 
پرتغال رفت که این بازی با نتیجه مساوی یک بر 
یک به پایان رسید. نمایش ایران برابر تیم پرتغال 
بازتاب زیادی داشــت به طوری که حتی یکی از 
قهرمانان وزنه برداری جهان که از کشــور میزبان 
جام جهانی نیز هســت به تمجیــد عملکرد تیم 
ملی ایران پرداخت.روســالن آلبگوف، وزنه بردار 
سرشناس فوق ســنگین روس، قهرمان دو دوره 
جهان و دارنده مدال برنز المپیک با انتشار تصویری 
از بازی ایران و پرتغال در صفحه شــخصی خود 
به تمجید تیم ملی ایران پرداخت و معتقد اســت 
ایران بازی افتخار آمیزی انجام داد.آلبگوف یکی 
از اصلی ترین رقیبان بهداد ســلیمی در سال های 

اخیر بوده است.

در حاشیه

پیشخوان

 تاریخ شــما را فراموش 
نمی کند، در چند سانتی متری 

صعود

80 میلیون، یک تیم، یک 
دنیا افتخار

ســرمربی تیم ملی ســپاهان در مورد عملکرد تیم ملی فوتبال ایران 
مقابل پرتغال، اظهــار کرد: باید به بازیکنان، ملــت ایران، کادر فنی و 
عواملی که زحمت کشــیدند تبریک و خداقوت بگویم که تا همین جا 

هم خوب بودند.
امیر قلعه نویی  با بیان اینکه تیم ملی فوتبال ایران در بازی مقابل پرتغال 
خیلی خوب و با غیرت بازی کرد، ادامه داد: اگر شــوت مهدی طارمی 
در دقایق پایانی تبدیل به گل شــده بود، مثل گل خداداد عزیزی به 

استرالیا، حماسه ساز می شد.
قلعه نویی در پاســخ به این ســوال که آیا تیم ملی بــه آنچه الیقش 

بود رســید؟ خاطرنشــان کرد: قبال  از بیرانوند تعریــف کرده و گفته 
بودم یک گلر خوب از یک پــدر و مادر خوب بهتر اســت. اگر پنالتی 
 رونالــدو وارد دروازه ما می شــد شــاید شــرایط جور دیگــری رقم

 می خورد.
وی اضافه کرد: بعد از اینکه توانســتیم دروازه پرتغال را باز کنیم یک 
موقعیت صددرصد داشتیم و اگر شــوت طارمی تبدیل به گل می شد 
نتیجه می توانست چیز دیگری شود. ما سعی کردیم یک بازی انتحاری 
انجام دهیم که پورعلی گنجی را در دقایق آخر به عنوان مهاجم هدف 

به کار گرفتیم و به توپ های مستقیم روی آوردیم.
مربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران با اشــاره به سبک فوتبال مراکش 
مقابل ایران، تصریح کرد: در گروه ما، مدرن ترین فوتبال را مراکش بازی 
کرد و بدشــانس ترین تیم بود. این اتفاقات جزئی از فوتبال است البته 

در فوتبال باید شانس هم داشته باشید که فکر می کنم تیم مراکش در 
مقابل ایران شانس نداشت.

قلعه نویی در خصوص تیم های مدعی قهرمانی در جام جهانی ۲۰۱۸ 
روسیه، گفت: تیم های کرواسی و آلمان را تا االن بهتر از سایر تیم های 

حاضر در این جام دیدم.
وی از بزرگی کار ملی پوشان فوتبال ایران تقدیر کرد و افزود: تیم ملی 
فوتبال کشــورمان در دوره مقدماتی پیش از جام جهانی کار بزرگی 
انجام داد و به عنــوان دومین تیم در جهان و بــا کمترین گل خورده 
راهی جام جهانی شد. برای نخستین بار توانستیم چهار امتیاز در جام 
جهانی کســب کنیم؛ هرچند در بازی مقابل پرتغال می توانستیم در 
دقایق آخر به گل برسیم و راهی مرحله حذفی شویم؛ اما فوتبال است 

و کاری نمی شود کرد.

سرمربی تیم سپاهان:

شوت طارمی می توانست حماسه ساز شود

پوست پرتغال را کندیم، 
حذف از جام به خاطر یک گل

کی روش: چون رونالدو بود 
ضربه آرنجش اخراج نداشت؟

هشدار به تیم ملی بسکتبال ایران:

بازیکن آمریکایی به ژاپن پیوست
فدراســیون بســکتبال ژاپن یک بازیکن دو رگه را وارد تیم 
ملی اش کرده و به عنوان بازیکن تبعه از آن استفاده خواهد 
کرد. فدراسیون جهانی بسکتبال به همه کشورها این اجازه 
را می دهد تا برای تقویت خود یک بازیکن خارجی تبعه کند.

البته ژاپن یــک بازیکن دو رگه را وارد تیــم ملی اش کرده؛ 
 اما چون گذرنامه ژاپنی نداشــته به عنوان تبعه به حســاب 

می آید.
نیک فازکاس بازیکن پست 4 و ۵ اســت که سابقه بازی در 
لیگ NBA را نیز در کارنامــه اش دارد و به ترکیب تیم ملی 

ژاپن اضافه شده است.

شروع بلیت فروشی بازی های 
آسیایی از هفته آینده

در حالی که کمتر از دو ماه به شروع بازی های آسیایی ۲۰۱۸ 
جاکارتا زمان باقی است، مســئوالن برگزاری این رقابت ها 
اعالم کرده اند از هفته آینده فروش بلیت این مســابقات به 

صورت آنالین و غیر آنالین آغاز خواهد شد.
پیش از این مســئوالن برگزاری این رقابــت ها اعالم کرده 
بودند که 3۰ ژوئن بلیت فروشــی آغاز خواهد شد. براساس 
مقررات در نظر گرفته شده و برای جلوگیری از سوء استفاده 
هر شخص هنگام خرید بلیت موظف به ارائه کارت شناسایی 
معتبر اســت.هر کس می تواند با ارائه یک کارت شناسایی 

چهار بلیت تهیه کند. 

مصدومیت بدموقع وزنه بردار تیم ملی؛

علی حسینی، جاکارتا را از دست داد؟

سعید علی حسینی، وزنه بردار دسته فوق سنگین ایران که 
سال گذشته در مسابقات جهانی توانست بعد از ۸ سال دوری 
به مدال نقره دســت پیدا کند، بار دیگــر در تمرینات دچار 

مصدومیت شده است.
این وزنه بردار دسته فوق سنگین که با تیم بیمه رازی قرارداد 
بسته بود، اعالم کرده نمی تواند در هفته اول لیگ برتر روی 
تخته برود. از آنجایی که کادرفنــی تیم ملی هفته اول لیگ 
برتر را به عنوان رکوردگیری نهایی وزنه برداران جهت شرکت 
در بازی های آسیایی اعالم کرده بود، شاید علی حسینی به 

همین دلیل شانس حضور در جاکارتا را از دست بدهد.

  نگاهی به پرونده ایران در رقابت های جام جهانی 2018 روسیه؛

از تحریم کفشی تا گل با ضربه پنالتی

 پرونده بازی های تیم ملی ایران در رقابت های جام جهانی 
2018 روسیه با تساوی یوزهای ایرانی مقابل یاران رونالدو 
در شرایطی به پایان رسید که حســرت صعود از مرحله 
گروهی همانند چهار دوره گذشته بر دل ایرانیان باقی ماند. 
تیم ملی ایران در حالی مجوز حضور در این رقابت ها را به 
دست آورد که برای اولین بار صعود این تیم به رقابت های 
جام جهانی خیلی زود مشخص شد و ملی پوشان ایرانی به 
عنوان دومین تیم توانستند بلیت سفر به روسیه را رزرو 
کنند. شاگردان کارلوس کی روش در این دوره از رقابت ها 

در اولین بازی هم توانستند رکورد دیگری در کارنامه 
تیم ایران ثبت کنند و بــرای اولین بار در اولین 

بازی به پیروزی دست یافتند تا با کسب سه 

امتیاز و به خاطر تســاوی تیم های هم گروه شان در صدر 
جدول این گروه قراربگیرند. تیم ملی ایران در دومین بازی 
در این مسابقات بازی را با یک گل به تیم اسپانیا واگذار کرد 
تا صعود ایران به مرحله باالتر به بازی سوم کشیده شود. 
در سومین مســابقه تیم ملی در رقابت های جام جهانی 
2018 روسیه، شاگردان کارلوس کی روش رودرروی تیم 
پرتغال قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تســاوی یک بر 
یک به پایان رسید تا ملی پوشــان ایرانی برای اولین بار 
در تاریخ جام جهانی 4 امتیازی شوند و به خاطر تنها یک 
امتیاز نتوانند از مرحله گروهــی باالتر بروند. در گزارش 
پیش رو نگاهی خواهیم داشت به اتفاقات و 
حاشیه هایی که همراه تیم ملی 
 ایــران در این رقابت ها

 بودند.

بازوبند کاپیتانی
در حالی که با نظر کارلوس کی روش، مسعود شجاعی، اشکان دژاگه و احسان 
حاج صفی به عنوان کاپیتان های  اول تا ســوم تیم ملی ایران در رقابت های 
جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه معرفی شدند، اشــکان دژاگه اصال فرصت بازی در 
این رقابت ها را به دست نیاورد و مسعود شــجاعی نیز تنها در بازی اول ایران 
مقابل تیم ملی مراکش بازوبند کاپیتانی تیم ملی را بر بازو بســت تا بازیکنان 
دیگری در کنار حاج صفی به عنوان کاپیتان تیم ایران در این مسابقات شناخته 
شــوند.به دنبال تعویض مسعود شــجاعی در نیمه دوم دیدار ایران- مراکش 
بازوبند کاپیتانی تیم ملی ایران به احسان حاج صفی رسید تا او با ۲9 سال سن 
جوان ترین کاپیتان تیم ملی ایران در تاریخ جام جهانی شناخته شود اگرچه 
در همین رقابت ها رکورد حاج صفی شکسته شد به طوری که مهاجم ۲۸ ساله 
و اردبیلی فوتبال ایران ســومین کاپیتان تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۸ بود 
که رکورد کم سن و ســال ترین کاپیتان ایران در ادوار جام جهانی را نیز برای 
دقایقی به خود اختصاص داد غافل از این که تعویضی دیگر در راه است که می 
تواند این رکورد را از دست او بعد از تنها چند دقیقه خارج کند چون ملی پوشی 
جوان تر وارد زمین می شــد که زودتر از حد تصور صاحب بازوبند ارزشمند 
کاپیتانی ایران شد.انصاری فرد در دقایق پایانی بازی با اسپانیا جای خود را به 
علیرضا جهانبخش داد تا آقای گل ۲4 ساله آردیویسه هلند نه تنها جوان ترین 

کاپیتان ایران در ادوار جام جهانی شود بلکه رکورد پنج کاپیتان در 
دو بازی ابتدایی جام را برای تیم ملی ثبت کند.

در بازی سوم تیم ملی ایران، امید ابراهیمی 
هم این فرصت را پیدا کــرد تا بازوبند 

کاپیتانی تیم ملی ایران در حالی که 
جهانبخــش در میدان بــود بر بازو  
ببندد تا ماجرای پرحاشیه کاپیتانی 

تیم ملی ایران ادامه پیدا کند.

سمیه مصور

کمپانی آمریکایی نایک در شرایطی که 
هنوز دو هفته به آغاز رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه باقی مانده بود از تحریم بازیکنان 

تیم ملی ایران در این مســابقات خبر داد. کمپانی نایک اعالم کرد که هیچ کــدام از بازیکنان تیم ملی ایران 
نمی توانند کفش های تولیدی این کمپانی را به دلیل تحریم های جدیدی که دولت آمریکا وضع کرده بود، بپوشند. تحریم 
بازیکنان ایرانی در استفاده از کفش نایک در حالی صورت گرفت که تیم ملی ایران به دلیل مسائل سیاسی از انجام بازی های 
تدارکاتی با تیم های مطرح جهان محروم شده بود و بســیاری از تیم ها حاضر به برگزاری بازی دوستانه با تیم ملی 

ایران نبودند.

تحریم کفشی

گل با پنالتی
دو گل برای تیم ملــی ایران در 
رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸  
روسیه در شرایطی رقم خورد 
که هــر کدام از ایــن دو گل 
رکورد خاصــی را در کارنامه 
ایران به ثبت رســاند. اولین 
گل ایران در این مســابقات 

توسط بازیکن تیم ملی مراکش 
وارد دروازه شد تا تیم ایران در این 
رقابت ها از یک گل به خودی سود 
ببرد و دومین گل ایــران در این 
بازی ها از روی نقطه پنالتی به ثمر 
رسید تا تیم ملی برای اولین بار با 
استفاده از پنالتی در رقابت های 

جام جهانی به گل برسد.

بازیکنانی که فرصت 
بازی نیافتند

 از لیست بیست و سه نفره ایران برای رقابت های جام 
جهانی 2018 روســیه، هفت بازیکن فرصت بازی در این 

مســابقات را نیافتند تا پرونده این دوره جام جهانی برای این 
بازیکنان بدون حضور در میدان بسته شود. رضا قوچان نژاد، اشکان 
دژاگه، پژمان منتظری، محمد رضا خانزاده، مهدی ترابی و دو گلر 
ذخیره تیم ملی یعنی عابدزاده و مظاهری بازیکنانی بودند که تنها 

فرصت همراهی تیم ملی در این رقابت ها را پیدا کردند؛ اما 
امکان بازی در این فستیوال بزرگ را پیدا 

نکردند.
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جرایم نیروهای مسلح کاهش پیدا کرده  است
پیشنهاد سردبیر:

بامسئوالن

شهرداری

مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی اصفهان:
نقاط ضعف  اتوبوس های بخش 

خصوصی مرتفع می شود
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و 
حومه اظهار کرد: ۹۷ خط اتوبوســرانی در شهر 
اصفهان فعال اســت که ۳۵ خــط آن به بخش 
خصوصی واگذار شده است.»قدرت افتخاری« 
با بیان اینکه در ناوگان اتوبوســرانی یک هزار و 
۴۸۰ دستگاه اتوبوس فعالیت می کند، افزود: از 
این تعداد ۵۷۳ دستگاه اتوبوس در اختیار بخش 
خصوصی قــرار دارد، بخش خصوصی شــامل 
شرکت های خصوصی، شــرکت های تعاونی و 
راننده های خود مالک است.مدیرعامل شرکت 
واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه با بیان اینکه 
واگذاری اتوبوس ها به بخــش خصوصی دارای 
جوانب مثبت و منفی است، ادامه داد: از آنجا که 
اتوبوس ها متعلق به رانندگان یا شرکت خصوصی 
است، رانندگان در حفظ و نگهداری دستگاه خود 
کوشا هستند، اما در نظم، برنامه ریزی، رعایت 
زمان بندی، توجه به حقوق مسافران و توقف های 
بیجا ضعف وجود دارد که باید در جهت بهبود این 

وضعیت اقدام کرد. 

گام مثبت شهرداری اصفهان 
برای جامعه معلوالن

مدیر معمــاری و طراحــی شــهری معاونت 
شهرســازی و معمــاری شــهرداری اصفهان 
اظهارکرد: از ســال ۹۱ با جلب همکاری یکی 
از معلــوالن ویلچیر نشــین به عنوان مشــاور 
مناسب سازی ستاد مناسب سازی، در راستای 
اجرای طرح های مناســب سازی شهر تشکیل 

شد.
»مســعود کریمیان« افــزود: در ابتــدای آغاز 
فعالیت ستاد مناسب سازی شهرداری اصفهان 
در ســال ۹۱، بودجه این ســتاد ۵۰۰ میلیون 
تومان برای مناسب سازی شهر بود، در حالی که 
پس از گذشت شش ســال این بودجه به حدود 

چهارمیلیارد تومان افزایش یافته است.
کریمیان با اشاره به اهم پروژه های مناسب سازی 
در ســال ۹۷ گفت: در ســال جاری ۵۴ طرح 
مناسب ســازی برای معلوالن شامل ۳۷ محور 
پیاده، ۹ پارک و بوستان و هشت ساختمان در 
اختیار شهرداری، در دســتور کار قرار گرفته و 
برنامه ریزی های الزم در این راســتا انجام شده 

است.

امام جمعه اصفهان:
مسئوالن دست از سیاسی بازی 

بردارند
امام جمعه اصفهان در دیدار با اعضای شورای قضائی 
استان، با تبریک هفته قوه قضائیه و با انتقاد از کنار 
گذاشته شدن مسئوالن کارآمد به واسطه مسائل 
سیاســی و به کارگیری برخی افراد بدون کفایت 
در مسئولیت های مهم کشور اظهار کرد: همه باید 
دست در دست هم بدهند، باید از چپ و راست، از 
این سیاسی بازی ها دســت بردارند چراکه همه ما 

مسلمان هستیم و محور ما دین است.
آیت ا... »سید یوســف طباطبایی نژاد« با تاکید بر 
اینکه همه مســئوالن باید کار و تالش را سرلوحه 
خود قرار داده و به مردم خدمت کنند، افزود: مسئله 
خط بازی در دستگاه قضایی بسیار کم رنگ است و 
می تواند الگوی خوبی برای دیگران باشد؛ دستگاه 
قضایی الگوهایی همچون شــهید بهشــتی دارد، 
شهیدی که رکن اساســی حکومت و مایه افتخار 

نظام اسالمی است.

 مدیر کل صنعت، معدن و تجارت
 استان اصفهان مطرح کرد:

برخورد با بازاریانی که به حق 
خود قانع نیستند

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در 
جمع فعاالن بازار اصفهان در نشست دوره ای اتاق 
اصناف، اظهار داشت: در صورتی که اصناف به حق 
و حقوق خود قانع نباشند و رفتار نامناسبی از خود 
بروز دهند، آماده ایم با استفاده از بازرسان اتحادیه ها 
و سازمان تعزیرات برخورد کنیم.»اسرافیل احمدیه« 
از شفاف شدن روابط اتحادیه ها با اتاق اصناف خبر 
داد و بیان داشت: با توجه به وضعیت کشور توصیه 
می شود خود را مشغول مسائل جزئی نکنیم.مدیر 
کل صنعت، معــدن و تجارت اصفهــان ادامه داد: 
اهداف اصناف،  اتحادیه و بازاری ها برخالف اهداف 
کشور نیست. وی با بیان اینکه مبارزه با مفسده های 
اقتصادی را محور کار خود قرار دادیم، تصریح کرد: 
مبارزه با کاالی قاچاق اولویت کار است و به دنبال 

براندازی تمام مفسده های قاچاق هستیم.

رییس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان 
اصفهان در جمع اصحاب رســانه به مناسبت 
»هفته قوه قضائیــه« گفت: طبــق قانون، 
رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح انتظامی، 
نظامی و وزارت دفاع از وظایف سازمان قضائی 
نیروهای مسلح است که در صورت لزوم آن را 

به مراجع قضائی ارجاع می دهد.
»مهدی تشکری« پیشگیری از وقوع جرم را یکی از 
محورهای اساسی عنوان کرد و گفت: نگاه به سازمان 
قضائی این بوده که با اقدام منکوبانه خود مجرمان را 
به سزای عمل شان برساند ولی امروز بحث پیشگیری 
اســت تا با اقدامات غیرکیفــری از رخ دادن جرایم 

جلوگیری نماید.
وی به بیشترین جرایم رخ داده در بین نیروهای پایور 
و وظیفه اشاره و عنوان کرد: فرار از خدمت ۱۰ درصد، 
ضرب و جرح ۱۴ درصد، توهین کردن ۴ درصد و نیز 
سوء استفاده از موقعیت شغلی بیشترین جرایم رخ 
داده است که میزان درصد آنها نسبت به سال گذشته 

کاهش یافته است.
تشــکری تاکید کرد: معموال جوانان ســربازی که 
مرتکب جرم می شوند، اگر عنادی نداشته و نسبت 
به قوانین جهل داشــته باشــند، عالج این مشکل، 
برگزاری کالس های آموزشی است. در این خصوص 
سال گذشته ۳۰۰ کالس آموزشــی برای ۳۰ هزار 
نیروی انتظامی، نظامــی و وزارت دفاع که نیروهای 

پایــور و وظیفــه بــوده، 
برگزارشــد؛  در سه ماهه 
نخست امسال نیز نیازها را 
شناسایی کردیم و تالش 
در جهت تخصصی کردن 

آموزش ها داریم.
وی بــا بیــان اینکــه در 
ســال های اخیــر تعداد 

زندانیان نیروهای مسلح به یک چهارم کاهش یافته 
است، گفت: اگر فردی با خطایی وارد زندان شود باید 
با نظارت ما، به محل خدمت برگشته و نباید روحیه 

خود را از دست بدهد.
وی در بخــش دیگری از 
ســخنان خود بیان کرد: 
امــکان دارد بعضی احکام 
به دیــوان عدالــت اداری 
ارســال شــود که ممکن 
است بررسی پرونده در این 
دیوان به طــول بینجامد، 
بنابراین با ارجاع پرونده به یک دیوان دیگر، از عهده 
ما خارج است. رییس سازمان قضائی نیروهای مسلح 
اســتان اصفهان با بیان اینکه در دادگاه های نظامی 

استان سال گذشــته بالغ بر یک هزارو ۹۸۹ پرونده 
واردشــده و یک هزارو ۴۳۱ مورد به نتیجه رسیده 
است، گفت: در ســال ۹۵ ســازمان قضائی استان 
اصفهان در شاخص های مختلف، رتبه نخست کشور 
را به دست آورد و  سال گذشــته با اختالف ناچیزی 

حایز رتبه دوم شد.
مهدی تشــکری مورد خودکشــی در بین نیروهای 
مسلح استان اصفهان را خیلی کم عنوان کرد و گفت: 
گرفتن رشوه، تبانی با قاچاقچیان و اختالس، ازجمله  
جرائمی است که به شدت با آ نها برخورد می شود و 
از سه تا پانزده ســال و انفصال از خدمت را به همراه 

خواهد داشت.
به گفته وی، فراوانی جــرم در بین نیروهای پایور به 
مراتب نسبت به سربازان وظیفه کمتر است و توقع ما 
نیز همین است؛ زیرا نیروهای پایور مراحل گزینش را 
طی کرده اند ولی در مورد نیروهای وظیفه این گونه 
نیست. تشــکری  درخصوص حساســیت نسبت به 
جرائم نیروهای مسلح تصریح کرد: در مراجع قضائی 
نیروهای مسلح در صورت احراز شدن جرم،  چنانچه 
شاکی خصوصی هم رضایت دهد دادستان نسبت به 
موضوع، پیگیری الزم را انجام می دهد. شایان ذکر 
است، مجرم در نیروهای مسلح می تواند وکیل مورد 
نظر خود را بگیرد و  از این جهت شبیه  دادگستری 
عمل می کنیم. وی افزود: البتــه در جرایم خاص و 
امنیتی، براساس قانون، وکالی شناخته شده از قبل 
تعیین می شوند و فرد می تواند از بین آنان یک نفر 

را انتخاب کند.

جرایم نیروهای مسلح کاهش پیدا کرده  است

رییس شورای اسالمی اســتان اصفهان در جلسه شورای اسالمی 
استان، با بیان اینکه افزایش قیمت کاالها و تورمی که در ماه های اخیر 
اتفاق افتاده، فشار مضاعفی را برای مردم ایجاد کرده است، اظهارکرد: 
هرچند باید شرایط ویژه کشور و بدعهدی کشورهای بزرگ به ویژه 
آمریکا را در مسئله »برجام« لحاظ کرد، از دولت و تیم اقتصادی آن 
انتظار می رود با قاطعیت، مدیریت صحیح و شفافیت الزم، تورم را 

کنترل کنند. »عبدا... کیانی« با بیان اینکه مردم در انتخابات ریاست 
جمهوری حضور پرشوری داشتند و نباید اجازه داده شود ناامیدی 
در مردم ایجاد شده و زمینه برای معاندان و بدخواهان ایجاد شود تا 
سوءمدیریت ها و ناکارآمدی ها اشخاص را به کل نظام تسری دهند، 
افزود: در حوزه اقتصادی باید شــفافیت وجود داشته باشد؛ هرکجا 
شفافیت وجود نداشته باشــد فضا برای رانت خواری و از بین رفتن 

حقوق مردم باز می شود. وی با تاکید بر ضرورت تقویت زمینه های 
اعتماد مردم به دولت، خاطرنشان کرد: مبارزه جدی با فساد، ایجاد 
شفافیت های مالی و اداری، مبارزه بی پرده با رانت خواری، قطع دست 
و رسوا کردن کسانی که به ناحق از منابع ملی بهره برداری می کنند، 
می تواند زمینه افزایش و توسعه وحدت و هم دلی و اعتماد را بین مردم 

و دولت فراهم آورد.

رییس شورای اسالمی استان اصفهان:
مبارزه بی پرده با رانت خواری زمینه اعتماد بین مردم و دولت را به وجود می آورد

  رییس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان در جمع »خبرنگاران« گفت:   

فرار از خدمت 10 درصد، ضرب 
و جرح 14 درصد، توهین کردن 4 

درصد و نیز سو استفاده از موقعیت 
شغلی بیشترین جرایم رخ داده  است

مزایده
4/220  شــماره نامه: 9710110372900034 شماره پرونده: 9309980364002017 
شماره بایگانی شعبه: 960063 اجرای احکام شعبه 9 کیفری دادگستری اصفهان در نظر 
دارد در خصوص پرونده کالسه 960063 ش/9 مبنی بر فروش شش دانگ پالک ثبتی 
3967/1 بخش 5 متعلق به عفت قمیشه دستجردی فرزند حسن جلسه مزایده ای مورخ 
1397/04/26 روز سه شنبه ساعت 10 الی 11 برگزار نماید متقاضیان می توانند 5 روز قبل 
از فروش ضمن هماهنگی با این اجرا از پالک مذکور دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده 
و خرید در تاریخ ذکر شده در دفتر این اجرا واقع در دادگستری کل اصفهان به نشانی خیابان 
نیکبخت، اجرای احکام کیفری طبقه همکف اتاق 030 حاضر شوند فروش از مبلغ ارزیابی 
شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10 درصد 
مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید اوصاف محل طبق 
نظریه کارشناسی بدین شرح می باشد مساحت پالک برابر 1135/50 متر مربع می باشد که 
کاربری کشاورزی این مالک به صورت محصور و در حال حاضر از آن به صورت یک واحد 
دامداری سنتی استفاده می گردد مستحدثات موجود در محل شمال اتاق کارگری با دیوار 
آجری و بلوک و سقف چوبی و اغل گوسفندان و سوله کاه دان با دیوار بلوکی و پلیت فلزی و 
بهار بند با دیوار بلوکی می باشد و فاقد امتیاز آب و برق می باشد ارزش هر متر مربع با توجه 
به واقع بودن در طرح ســاماندهی ناژوان 1500000 ریال می باشد که ارزش 1135/50 
متر مربع 1/703/250/000 ریال اســت ضمنا آدرس محل واقع در خیابان قائمیه کوچه 
همیشه بهار روبروی کارخانه لوله کوچه سعادت کوچه نیلوفر صحرای دشت ورز انتهای 
بن بست درب فلزی بزرگ می باشد. م الف: 7796 شــعبه نهم اجرای احکام کیفری 
 دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان) مجتمع اجرای احکام کیفری(  )295 کلمه، 

3 کادر(
حصر وراثت

4/209 خانم زهرا پریشانی فروشانی دارای شناسنامه شماره 11745 به شرح دادخواست 
به کالسه  242/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان فاطمه کاظمی اندانی به شناســنامه 86 در تاریخ 1396/10/18 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- غالمرضا 
پریشانی فروشانی فرزند حسن، ش.ش 9055 )همسر( 2- محمد پریشانی فروشانی فرزند 
غالمرضا، ش.ش 11744 )فرزند( 3- مرتضی پریشانی فروشانی فرزند غالمرضا، ش.ش 
336 )فرزند( 4- مجتبی پریشانی فروشانی فرزند غالمرضا، شش 1399 )فرزند( 5- طیبه 
پریشانی فرزند غالمرضا، ش.ش 983 )فرزند( 6- زهرا پریشانی فروشانی فرزند غالمرضا، 
ش.ش 11745 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 1254 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )166 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/210 آقای محمد عسکری دارای شناسنامه شماره 346 به شرح دادخواست به کالسه  
248/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان حسنعلی عسگری فروشانی به شناسنامه 8957 در تاریخ 1397/2/15 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- زهرا 
پیمانی فرزند نصراله، ش.ش 37 )همسر( 2- محمد عسکری فرزند حسنعلی، شش 346 
)فرزند( 3- زبیده عسگری فروشانی فرزند حسنعلی، ش.ش 12560 )فرزند( 4- معصومه 
عسگری فروشانی فرزند حسنعلی، ش.ش 100 )فرزند( 5- زهرا عسگری فروشانی فرزند 
حســنعلی، ش.ش 679 )فرزند( 6- فاطمه عسگری فروشــانی فرزند حسنعلی، ش.ش 
1130715035 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 1251 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )164 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/211 آقای امیر نوروزی فروشــانی دارای شناسنامه شــماره 1130455599 به شرح 
دادخواست به کالسه  266/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مریم حاج حیدری به شناسنامه 382 در تاریخ 1396/8/8 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- صدیقه 

طحان ورنوســفادرانی فرزند حیــدر، ش.ش 179 )مادر( 2- مهرداد همتی شــلمزاری 
فرزند نوراله، ش.ش 3190 )همســر( 3- امیر نوروزی فروشــانی فرزند مهدی، ش.ش 
1130455599 )فرزند( 4-مائده رستمی فرزند احمدرضا، ش.ش 1130938778 )فرزند( 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1241 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )147 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

4/212 آقای مصطفی مهرابی کوشکی دارای شناسنامه شماره 73 به شرح دادخواست به 
کالسه  278/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان علی مهرابی کوشکی  به شناسنامه 33547 در تاریخ 1396/7/20 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- سونا سلیمانی 
مرغملکی فرزند حاجی بابا، ش.ش 2082 )همســر( 2- مرتضی مهرابی کوشکی فرزند 
حسین، ش.ش 22 )برادر ابوینی( 3- مصطفی مهرابی کوشکی فرزند حسین، ش.ش 73 
)برادر ابوینی( 4- نصرت مهرابی کوشکی فرزند حســین، ش.ش 67 )خواهر ابوینی( و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1255 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )153 کلمه،

 2 کادر(
حصر وراثت

4/213 خانم زهرا پریشانی فروشانی دارای شناسنامه شماره 11745 به شرح دادخواست به 
کالسه  243/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان غالمرضا پریشانی فروشانی به شناسنامه 9055 در تاریخ 1397/2/25 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- مجتبی 
پریشانی فروشانی فرزند غالمرضا، شــش 1399 )فرزند( 2- مرتضی پریشانی فروشانی 
 فرزند غالمرضا، ش.ش 336 )فرزند( 3- محمد پریشــانی فروشــانی فرزند غالمرضا، 
ش.ش 11744 )فرزند(  4- طیبه پریشانی فرزند غالمرضا، ش.ش 983 )فرزند( 5- زهرا 
پریشانی فروشانی فرزند غالمرضا، ش.ش 11745 )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 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1253 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )157 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

4/215 شماره: 354/96 به موجب رای شماره 1823 تاریخ 96/9/29 حوزه چهارم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه علی اصغر زاده 
فرزند فتح اله به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای 
حکم و پرداخت 1/382/500 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
در حق محکوم له فضل اله خانی فرزند مراد با وکالت سجاد آقا محمدی به نشانی خمینی 
شهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان جنب بانک ملت مجتمع امیر طبقه سوم واحد 4 و 
پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. 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 پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:1244 شعبه چهارم حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر )204 کلمه، 2 کادر(
مزایده

4/217 در پرونــده 950758 اجرا محکوم علیه ناصر امیدیان محکــوم به پرداخت مبلغ 
608/042/946 ریال در حق ســعید قانع و مبلغ 24/621/852 ریال بابت نیم عشر اجرا 
گردیده اند که محکوم له در قبال خواســته خود اموال محکوم علیه را توقیف نموده است 
که پس ازجری تشریفات قانونی دادگاه دســتور فروش اموال از طریق مزایده و به میزان 
محکوم به را صادر نموده اند مشــخصات مال مذکور که توســط کارشناس برآورد شده 

است بدین شرح اســت. مشــخصات مال توقیفی: پالک ثبتی 1187/104 بصورت دو 
باغ واقع در خمینی شــهر- اصغرآباد کنار کانال خاکی ســازمان آب جنب تاالر بهشت 
که محکوم علیه مالک نیم سهم از ششصد شصت ســهم چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
می باشد دارای 3336/25 متر مساحت و باغ شــماره 1 دارای یک اتاق 24 متری و یک 
استخر کوچک و باغ شــماره 2 دارای ســاختمان اعیانی 160 متری و استخر سرپوشیده 
280 متر و آالچیق 35 متر کــه نظریه دقیقتر در پرونده موجود می باشــد که ارزش کل 
ششــدانگ 5/886/250/000 ریال برآورد شده اســت نظریه طبق قانون ابالغ  و جری 
تشــریفات قانونی انجام پذیرفته این اجرا حســب دســتور قصد فروش اموال مذکور از 
طریق مزایده به میزان محکوم به را دارد. محل برگزاری مزایده: دادگســتری شهرستان 
خمینی شهر، تاریخ مزایده: چهارشــنبه 97/04/27 ساعت 11 صبح، محل بازدید: محل 
وقوع ملک، کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می بایست درخواست کتبی 
خود را ظرف 5 روز قبل از مزایده به اجرای احــکام مدنی تحویل تا ترتیب بازدید از ملک 
مذکور داده شود و کســانی که مایل به شرکت در مزایده می باشــند می بایست در روز 
انجام مزایده ده درصد از مبلغ مزایده را همراه داشته باشــند تا در صورت برنده شدن در 
مزایده به حساب ســپرده واریز و ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده می بایست مابقی 
 وجه را به حســاب واریز نمایند و اال ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده ضبط 
می گردد. م الف: 1260 اجرای احکام حقوقی دادگســتری خمینی شهر )323 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/218 مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 2880/96 حل 4 ، وقت رسیدگی ســاعت 8/40 بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخه 
1397/5/24، مشخصات خواهان: یوســف وفادار سدهی فرزند تقی با وکالت خانم عفت 
مختاری به نشانی خمینی شــهر میدان قدس مجتمع امیر طبقه دوم واحد 4، مشخصات 
خوانده: حسین رستگار رامشه فرزند احمد،  خواسته و بهای آن:  مطالبه وجه یک فقره چک 
شماره 71929-96/10/30 به مبلغ 50/000/000 ریال عهده بانک صادرات به انضمام 
مطلق خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید لغایت اجرای حکم، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت، 
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 1261 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )217 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/219  خانم آرزو آزاد میالجردی  دارای شناسنامه شــماره 130 به شرح دادخواست به 
کالسه  133/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سید سعید میرواقفی به شناســنامه 5 در تاریخ 1397/3/23 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- سید عبداله میر 
واقفی فرزند سید ســعید به شماره شناســنامه 1230050701 پسر متوفی 2- مهرنوش 
سادات میرواقفی فرزند سید ســعید به شماره شناســنامه 1230028978 دختر متوفی 
3- آرزو آزاد میالجردی فرزند شــهاب به شماره شناســنامه 130 همسر متوفی و به جز 
نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. 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: 141 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان نطنز )مجتمع شماره 

یک( )157 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/221 آقای محمد حسین یوسفی دارای شناسنامه شــماره 130 به شرح دادخواست به 
کالسه 290/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی یوســفی به شناســنامه 39 در تاریخ 1397/3/24 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- نرگس قوامی قمیشــلو فرزند 
یوســفعلی، ش.ش 22 متولد 1332 صادره از دهاقان )همسر متوفی( 2- زهرا حاجی پور 
میالســی فرزند علی اکبر، ش.ش 1684 متولد 1352 صادره از لردگان )همسر متوفی( 

3- محمد کاظم یوســفی فرزند علی، ش.ش 90 متولد 1362 صادره از دهاقان )پســر 
متوفی( 4- محمد حسین یوسفی فرزند علی، ش.ش 130 متولد 1365 صادره از شهرضا 
)پسر متوفی( 5- محمد یوسفی فرزند علی، ش.ش 5120081460 متولد 1380 صادره 
از لردگان )پســر متوفی( 6- زینب یوســفی فرزند علی، ش.ش 57 متولد 1354 صادره 
از دهاقــان )دختر متوفی( 7- ام کلثــوم فرزند علی، ش.ش 70 متولــد 1360 صادره از 
دهاقان)دختر متوفی( 8- زهرا یوسفی فرزند علی، ش.ش 1190007622 متولد 1368 
صادره از شهرضا )دختر متوفی( 9- فاطمه یوسفی فرزند علی، ش.ش 51200970605 
متولد 1384 صادره از لردگان )دختــر متوفی( متوفی به جز نامبــردگان فوق فاقد ورثه 
دیگری میباشد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه  به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 97/97 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )246 کلمه،2 کادر(  
حصر وراثت

4/222  آقای رجبعلی بابائی خرمنانی دارای شناســنامه شماره 29 به شرح دادخواست به 
کالسه 173/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عبداله بابائی خرمنانی به شناسنامه 16 در تاریخ 1389/7/11 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مجید بابائی خرمنانی، 
ش.ش 28، 2- محمد علی بابائی، ش.ش 25، 3- حجت اله بابائی خرمنانی، ش.ش 22، 
4- رجبعلی بابائی خرمنانی، ش.ش 29، 5- قاسم بابائی خرمنانی، ش.ش 4 )فرزند ذکور( 
6- جمیله بابائی خرمنانی، ش.ش 22 )فرزند اناث( 7- گلستان بابائی خرمنانی، ش.ش 
249 )همسر متوفی( و به غیر از نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 153 احمدی رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل 

اختالف تیران )166 کلمه،2 کادر(  
اخطار اجرایی

4/223 شماره: 163/95  به موجب رای شماره 127 تاریخ 96/3/1 حوزه چهارم شورای حل 
اختالف شهرستان تیران که قطعیت یافته است محکوم سید محمد مهدی شهیدی فرزند 
سید محمد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 2/865/000 ریال بابت هزینه دادرسی و تمبر الصاقی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/6/6 لغایت یوم الوصول در حق خواهان حسین عرب پور 
فرزند عباس به نشانی تیران شهرک صنعتی رضوانشهر نبش دوم غربی سنگبری بعثت 
همچنین محکوم علیه محکوم است به پرداخت نیم عشــر حق االجرا که توسط اجرای 
احکام احتساب و اخذ می گردد. رای صادره غیابی اســت. 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 باشــد 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:155 شعبه چهارم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان تیران )199 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/205 شماره ابالغنامه: 9710100350200959 شماره پرونده: 9609980350201153 
شماره بایگانی شعبه: 961360  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
احمد رضائی فرزند محمد،  خواهان  آقای حســن عموئی با وکالت حســین محمدیان و 
مهری نمازیان دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای احمد رضائی فرزند محمد  به خواسته 
مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980350201153 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت 
رسیدگی  مورخ  1397/05/30 و ساعت 11  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 
حاضر گردد. م الف:3168 شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)173 

کلمه، 2 کادر(

اعظم محمدی
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شــهید»مصطفی چمران« اســطوره ای است 
که هر ایرانــی او را می شناســد؛ مردی که در 
دوره جنگ بیشــترین خدمات را به ایران کرد. 
دکتر چمران بــا پیروزي شــكوهمند انقالب 
اسالمي ایران، بعد از 23 سال هجرت، به وطن 
بازمي گردد و همه تجربیات انقالبي و علمي خود 
را در خدمت انقالب مي گذارد. او خاموش و آرام 
ولي فعاالنه و قاطعانه به ســازندگي مي پردازد 
و همه تــالش خود را صرف تربیت نخســتین 
گروه  پاســداران انقالب در ســعدآباد مي کند؛ 
سپس در شغل معاونت نخســت وزیر در امور 
انقالب، خود را به خطر مي اندازد تا ســریع تر و 
قاطعانه تر مسئله کردســتان را فیصله دهد تا 
اینكه باالخره در قضیه فراموش ناشدني »پاوه« 
قدرت ایمان، اراده آهنین، شجاعت و فداکاري 
او به همگان ثابت مي شــود.آثار مكتوب شهید 
چمران، پیچیده ترین معارف و دیدگاه ها را در 
قالبی ســاده و جذاب به مخاطبان خود عرضه 
می کند. نثر شیوا، دلچســب و تاثیرگذار وی، 
به ویژه زمانی که می خواهد از عشــق خود به 
خداوند و ذوب شــدنش در دریــای محبت او 
سخن بگوید، اثری شگفت بر روح و فكر خواننده 

باقی می گذارد.
در ادامه مرور کوتاهی خواهیم داشت به برخی 

از  آثار مكتوب شهید چمران:
علی)ع( زیباترین سروده هستی

کتاب حاضر شامل دســت نگاشته های شهید 
چمران درباره  حضرت علی)ع( و راز و نیازهای 
ایشان به همراه سه سخنرانی است. سعی شده 
در این کتاب با نگاهی متفاوت به امام علی)ع( 
نگریسته شود و آن، نگاِه شــهیدی است که از 
عاشقان دل سوخته علی)ع( است که همه عمر 
نام و یاد این امام بزرگوار، روحیه بخش دردها و 

تنهایی او بوده است.
نیایش ها

آنچه در این مجموعه تحت عنوان نیایش ها به 
دست مخاطب ســپرده می شود، از همان روح 
لطیف شهید چمران سرچشــمه می گیرد که 
نمی توان آن را توصیف کرد؛ زیرا هر کسی به قدر 
خلوص و عرفان خود بهــره ای از کتاب خواهد 
گرفت. تفاوت فراوان مناجات او با بســیاری از 
مناجات های بشری، عجین بودن آنها با زندگی 
و حیات روزمره  اوست که صرفا روحانی و سوای 
این دنیای خاکی نیست؛ این راز و نیازها بازگو 
کننده حاالت مبارزاتــِی او از آمریكا تا آخرین 

لحظات زندگی آن شهید بزرگوار است .
زندگی نامه

خالصــه ای از زندگــی شــهید چمــران در 
مجموعه ای پانزده صفحه ای ارائه شده است.

عارفانه
این مجموعه بازگو کننده بســیاری از حاالت 
دکتر چمران در لحظات مختلف زندگی اوست 
که می تواند بــه ویژه برای رهپویــان عرفان، 

راهنمایی ارزنده و سازنده باشد.
»عارفانــه«، نامــی کــه بــرای مجموعــه 
دست نگاشــته ها گذاشته شــده است، گویای 
آن نیست که همه این مجموعه مباحث عرفانی 
دارد، بلكه بازگوکننده روحیه و حاالت عارفانه و 
عاشقانه، خلوص و عرفان عملی شهید مصطفی 

چمران است.
حماسه عشق و عرفان

آنچه در این مجموعه گردآوری شــده عموما 
از دست نگاشته های شــهید چمران در دوران 
بستری پس از واقعه سوسنگرد و زخمی شدن 
اوســت که فرصت بیشــتری برای نگارش به 
دســت آورده بود؛ اگرچه ممكن است از سایر 
دست نگاشته ها نیز استفاده شده باشد. بخش 
اعظم نگاشــته ها در مورد انقالب اســالمی و 
چگونگی انقالبی بــودن و بخــش مهم دیگر 
پیرامــون موضــوع جنــگ تحمیلی اســت. 
نوشته های زیادی هم مباحث عرفانی، فلسفی، 
سیاسی و هنری و تعدادی از دست نگاشته ها در 
ارتباط با شهدای بزرگوار است. در این کتاب از 
هر دری سخن گفته شــده و مجموعه ای گیرا، 
آموزنــده و عبرت انگیز فــراروی خواننده قرار 

می دهد.
لبنان

این کتــاب گزیده ای از دســت نوشــته ها و 
سخنرانی های شهید چمران و حاصل مطالعه 
و بررســی کلید نوشته ها و ســخنرانی های او 
)در لبنان،اروپا و ایران( درباره لبنان اســت که 
بر اساس حوادث تاریخ منسجم و تدوین شده 
است. این مجموعه ارائه دهنده تاریخ و تحلیل 
واقعی، جهت شناخت توده محروم ملت لبنان 
و نه چنــدان کامل و جامع از خدمات شــهید 

چمران است.
خدا بود و دیگر هیچ نبود

این کتــاب در واقع مجموعــه ای تاریخ دار، از 
دست نگاشته های شهید چمران، بدون در نظر 
گرفتن موضوعی خاص اســت که فقط مطابق 

زمان نگارش آنها دسته بندی شده است.
 آنچه در این نوشــته ها نمایان اســت حرکت 
شهید چمران در طول زندگی خویش )آمریكا، 
لبنان و ایران( در مســیر الهی و نشان دهنده 

حاالت عرفانی و عاشقانه اوست.
کردستان

همزمان با پیروزی انقالب اسالمی، ماجراهای 
کردســتان آغاز شــد تا با ایجاد درگیری های 
داخلی، کشــور را از درون متالشــی سازد که 
در این بیــن حادثــه پــاوه از اهمیتی خاص 
برخــوردار اســت. در ایــن کتــاب مجموعه 
یادداشت و ســخنرانی های شــهید در مورد 
قضایای کردستان و چگونگی ایجاد این مشكل ، 
توضیح وقایع و مبارزات به جهت حل مشكالت، 

جمع آوری شده است.
دعای کمیل

دکتر مصطفی چمران پــس از اعزام به آمریكا 
جهت ادامه تحصیل در آمریــكا به طورمنظم 
در جلسات هفتگی انجمن اسالمی دانشجویان 
شرکت و سخنرانی می کرد. یكی از فعالیت های 
هفتگی انجمن خواندن »دعای کمیل« بود. از 
آنجا که بسیاری از دانشــجویان به زبان عربی 
تســلط نداشــتند، او دســت به ترجمه دعا و 
همچنین نگارش مقدمه ای با دستخط خویش 
زد که در کتاب حاضر عینا به چاپ رسیده است.

انسان و خدا
این کتاب حاصل یک دوره ســخنرانی علمی 
و عرفانی در کانون توحیــد در ایام ماه مبارک 
رمضان سال 1359 است. به طور خالصه کتاب 
شــامل بحث هایی درخصوص » خــدا، روح و 
عالم غیب«، همچنین» بررســی مكاتب بشری 
و الهی « و در نهایت، معرفی مكتب اسالم است.

 رقصی چنین میانه میدانم آرزوست
مجموعه حاضــر در برگیرنده یادداشــت های 
شــهید چمران درخصوص حماسه آزادسازی 

سوسنگرد در تاریخ 26 آبان 1360 است.
 امید اســت که این کتاب گوشه ای از جزئیات 
و ناگفتــه های دالورمــردان دفــاع مقدس و 

شهادت طلبی دکتر چمران را روشن سازد.
کتاب بینش و نیایش

این کتاب شــامل متــن دو ســخنرانی: تاثیر 
پیــروزی انقالب اســالمی ایران بــر منطقه و 
کشــورهای جهان، همچنین انقالب اسالمی 
در راه تحقق ظهور حضرت مهدی )عج( است. 

معرفی کتاب

»شــهر گنبدهای فیروزه ای و کاشــی های شكسته« کتابی 
حاوی 30 مقاله برای شــناخت اصفهان است. این مقاالت به 

قلم »محمود فروزبخش« نگاشته شده است.
 این کتاب که در سه فصل نوشته شــده، در فصل نخست به 
روایتی از »جی و یهودیه« یعنی تاریخ پیش از اسالم اصفهان 
اشاره شده است؛ سپس به جایگاه و تاریخچه »تصوف« در این 
شهر پرداخته شده و در قسمتی دیگر از فصل نخست، به شكوه 
صفویه اشــاره دارد؛ ضمن اینكه به انحطاط اصفهان و علل و 

عوامل آن پرداخته می شود.
صحبت از تاریخ اصفهان تا ماجرای مشروطه در این شهر ادامه 
پیدا می کند؛ پس از آن کتاب وارد بخش دوم می شود، جایی 
که جدال »ســنت« و »مدرنیته« در این شــهر شكل تازه ای 
به خود می گیرد و در تمام شــئون ادامه می یابــد. با همین 
ظرفیت های سنت و شــرایط جدید، نویســنده به معماری، 
خانه ســازی، تربیت، سیاســت، هنر، رســانه و فعالیت های 
 فرهنگی می پردازد و تحلیل های خود را در همین راستا ارائه

 می دهد.
سومین بخش از کتاب جایی است که نویسنده نیم نگاهی به 
آینده دارد و از این رهگذر به نســبت میان اصفهان و توسعه 
می پردازد و مباحث انتقادی خود را مطرح می کند. نویسنده در 
قسمتی به مقایسه اصفهان و کاشان می پردازد و درباره اخالق 

اصفهانی و امر توسعه سخن می گوید.
»محمود فروزبخش« از نویسندگان جوان اصفهانی است که 
سال ها در حوزه اصفهان مقاالتی را در جراید منتشر کرده و تا 
پیش از این کتاب، از او کتاب های »راه های نرسیدن به خدا« 
)نشر نیكان(، »مشروطه ای که تا نمی خواست« )نشر آرما( و 

»حكایت بیداری« )نشر آرما( منتشر شده است.
»شهر گنبدهای فیروزه ای و کاشی های شكسته« توسط نشر 
»آرما« با قیمت 20 هزار تومان در 209 صحفه و در سال 139۷ 
صفحه منتشر شده است.»محسن حسام مظاهری« مقدمه این 
کتاب را نگاشته و »مجتبی مجلسی« طرح جلد ویژه ای را برای 

آن طراحی کرده است

شهرگنبدهای فیروزه ای و کاشی های شکسته 

خانه طباطبایی ها، یکی 
از خانه های تاریخی و 
زیبای شــهر کاشان 
است که در نیمه دوم 
ســده ۱۳ هجری در 
محله »ســلطان امیر 
احمد« احداث شــده 
است. این خانه زیبا به 
عروس خانه های ایران 

معروف است. 

عکس روز

خانه طباطبایی ها
سخن بزرگان

اینهــا ظرفیــت تغییــر و 
توســعه زندگــی مــا را 

دارند.
لیو بوسکالیا

بیشــتر وقت ها از قدرت 
لبخندی ســاده، نوازشی 
مالیم، حرفی محبت آمیز، 
گوشی شــنوا، تمجیدی 
صادقانــه یــا توجهــی 
کوچــک غافلیــم. تمام 

مردی که با چرخ خیاطی نقاشی می کند

چ مثل »چمران« چهره ها

                                 ایمنا

»آرون کومــار« مهــارت بســیار عجیبــی دارد؛ او با 
چرخ خیاطی نقاشــی می کند! از نظر تكنیكی اسم این 
کار گلدوزی است نه نقاشــی، اما آثار هنری او بیشتر 
شبیه نقاشی های های واقعی هســتند و اینكه فقط با 
چرخ خیاطــی آنها را به وجود می آورد، جالب ترشــان 

هم می کند.
نقاشی آرون از کودکی خوب بود و آرزو داشت یک نقاش 
مشهور شود، اما پانزده سال پیش، پس از مرگ ناگهانی 
پدرش مجبور شد مدرســه را ترک کند و کسب وکار 
خانوادگی شــان را پی بگیرد. پدرش خیاط بود و او هم 
خیاط شــد؛ اما اجازه نداد هنرمنــد درونش بمیرد. او 

شروع به نقاشی کردن با نخ و ســوزن کرد، اما به جای 
دست با چرخ خیاطی این کار را انجام داد. مدتی طول 
کشید تا در این شكل هنری منحصربه فرد و ماهر شود، 
اما امروز بــه عنوان تنها هنرمنــد چرخ خیاطی جهان 

شناخته می شود.
آرون نمی خواســت همه عمر خیاط بماند؛ بلكه قصد 
داشــت برای خود آوازه ای به هم زند و خوشــبختانه 
به آرزویش رسید، پشــتكارش نتیجه داد و آثارش در 
هند و خارج از این کشور مشهور شــد. با دیدن آثار او 
به راحتی متوجه دلیل شهرتش می شــوید، اما آنچه 
گلدوزی های او را خاص می کند، ابزار مورد اســتفاده 

اوســت . هنر »گلدوزی« تاریخچه پرباری در بسیاری 
از کشورها دارد و احتماال آرون، از نظر جزئیات رقبای 
زیادی دارد؛ اما هیچ کدام از آنها بــا چرخ خیاطی کار 
نمی کنند. در این شــكل هنری باید بسیار دقیق بود، 
چون وقتی نخی  به پارچه دوخته شد، دیگر نمی توان 
به راحتــی آن را پاک کرد. آرون، چنــد الیه روی هم 
گلدوزی نمی کند و هر چیزی که می خواهد را در یک 
الیه اجرا می سازد تا ظاهر شسته و رفته ای داشته باشد. 
یكی از آثار چشمگیر مرد ســوزنی، نقاشی 1.۸×1.2 
متری »کریشنا«ست که ســه سال زمان برده و حدود 

2۸39000 متر نخ صرف آن کرده است.

لیست سوغاتی هایی که می توانید از روسیه تهیه کنید بسیار متنوع 
است؛ از سوغاتی های چوبی گرفته مانند )ماریوشكا(، لباس )شال، کاله 
روسی یا یوشانكا(، ســوغاتی های مربوط به دوران شوروی، وسایل فلزی 
مربوط به آشپزخانه ) مانند سماور(، سنگ های نسبتا قیمتی ) مثل کهربا 
و ماالکایت یا مرمر سبز(، ظروف چینی تا محصوالت غذایی مانند خاویار و 
زفیر ) نوعی شیرینی روسی شبیه به مارشمالو( در لیست خرید وجود دارد.

اگر در روسیه هستید و به تماشای بازی های جام جهانی رفته اید یا قصد 
سفر به این کشور را در آینده دارید، حتما به خرید سوغاتی برای دوستان 
و آشنایان خود هم فكر می کنید. همانطور که ذکر شد، گزینه های زیادی 
برای انتخاب وجود دارد. در این  نوشتار، سعی شده بهترین و محبوب ترین 

سوغاتی های روسیه معرفی شود.
در کشور روسیه مكان های زیادی برای خرید سوغاتی وجود دارد:

    در مناطق و خیابان هایی که توریست های زیادی جذب می کند مانند 
خیابان »آربات« در مسكو یا »اسپارو هیلز«

)GUM ( مراکز خرید مانند گام    
    فروشــگاه های مخصوص فروش سوغاتی مانند فروشــگاه ایزمایلوف 

)Izmailovo Market(
    غرفه های فروش در موزه ها

    در فروشــگاه های مواد غذایی و ســوپر مارکت ها مانند الیسیفسكی 
)Eliseevsky(

    غرفه های فروش در فرودگاه ها ) احتماال با قیمتــی به مراتب باالتر از 
سایر مكان ها (
ماریوشکا

»ماریوشكا« احتماال پرطرفدارترین سوغاتی روسیه در بین مسافران است 
و به نوعی به نماد کشور روسیه تبدیل شده است. ماریوشكا عبارت است از 
یک مجموعه عروسک سنتی ) پیدایش ماریوشكا به سال 1۸90 میالدی باز 
می گردد( که در این مجموعه هر عروسک از عروسک قبلی کوچک تر است؛ 

در نتیجه عروسک ها به ترتیب درون هم قرار می گیرند.
تعداد عروسک های ماریوشــكا متنوع است، 5 عروسک که متداول ترین 
است تا 20 عروسک یا حتی بیشــتر ) ماریوشكا هایی با ۷5 عروسک هم 
ساخته شده است(. نقاشــی روی صورت این عروسک ها هم تنوع زیادی 
دارد. عالوه بر نقاشی صورت های سنتی، امروزه می توانید ماریوشكا هایی 
با صورت سیاستمداران، بازیگران و دیگر افراد سرشناس روسیه و جهان 
پیدا کنید. ماریوشكا یک سوغاتی ارزان و سبک اســت که به راحتی در 

چمدان تان جای می گیرد.
خوخلوما

دیگر سوغاتی معروف روسیه؛ مجموعه قاشق، بشقاب و کاسه های چوبی 
است که به شیوه ای معروف به »خوخلوما« رنگ آمیزی شده اند )رنگ های 
روشن و طالیی روی پس زمینه تیره(. این شیوه رنگ آمیزی ظروف به نیمه 

دوم قرن 1۷ و منطقه »نیژنی نووگورود« باز می گردد.
از ویژگی های مثبت این سوغاتی می توان به سبک بودن آن اشاره کرد اما 
در نظر داشته باشید که این ظروف برای نگهداری مایعات طراحی نشده 
اند؛ در نتیجه برای خوردن سوپ یا نوشیدن چای مناسب نیستند. روس ها 

به شدت این استایل رنگ آمیزی را می پسندند در نتیجه تلفن های همراه، 
رایانه یا حتی اتومبیل هایشان را با این شیوه رنگ آمیزی تزئین می کنند.

پالج
به عنوان یک سوغات چوبی شاید بد نباشد اشاره ای هم به جعبه های چوبی 
رنگ آمیزی شده به شیوه پالج )نام یک روستا در مرکز روسیه( کنیم که 
بیشتر به عنوان جعبه جواهرات برای خانم ها مورد استفاده قرار می گیرد. 
نقاشی های روی این جعبه ها، جنبه هایی از زندگی واقعی یا حكایاتی را 

بیان می کند.
یوشانکا یا کاله روسی

کاله های روسی، از جمله »یوشانكا« در جهان بسیار معروف است و به نظر 
می رسد دستاورد حمله مغول ها به روسیه باشد. این نوع خاص از پوشش 
سر در جهان با نام روسیه گره خورده و معموال با نام کاله روسی به فروش 

می رسد.
شال

شال روسی پوشاکی اســت با قدمت بیش از 200 سال که هنوز هم برای 
زنان روسی مد روز به حساب می آید. سنتی ترین نوع این شال هنوز هم 
در »پاولوفسكی پوساد« تولید می شود. شــال روسی پوشاکی است که 
روی لباس و به روی شانه ها انداخته می شود و در عین حال که به عنوان 
پوشش سر استفاده می شود، هنوز هم پوششــی ظریف و اغواکننده به 

حساب می آید.
والنکی یا چکمه روسی

این چكمه ها که از پشم گوسفند تولید می شوند و در فصل زمستان مورد 
استفاده قرار می گیرند، به نوعی منحصر به کشور روسیه است. انواع قدیمی 
و سنتی این چكمه ها تیره و تا حدودی نازیباست اما مدل های مدرن و به 
روز شــده این نوع پا افزار تنوع زیادی در طرح و رنگ دارد و هر سلیقه ای 

را پاسخ می دهد.
البسه ورزشی

برای عالقه مندان به ورزش باید گفت که هاکی روی یخ و فوتبال، دو ورزش 
محبوب کشور روسیه است. برای سال های زیاد لباس هاکی از سوغاتی های 
پرطرفدار مسافران روسیه بود اما با برگزاری المپیک زمستانی سوچی و جام 
جهانی فوتبال در روسیه ممكن است لباس ها و وسایل ورزشی دیگری در 
روسیه پر فروش شود. پیراهن و شورت ورزشی، شال گردن، عروسک های 
مربوط به مراسم ورزشــی، جا سوئیچی و ... ممكن اســت وسایلی برای 

یادآوری المپیک 19۸0 مسكو به فروش برسد.
لباس ها و وسایل مربوط به دوران شوروی

یادآوری های دوران شــوروی هم از ســوغاتی های پر طرفدار به حساب 
می آیند. کاله و یونیفرم های نظامی آن دوره، کمربند، مدال و نشان های 
نظامی )بعضی حتی با نشان کا.گ.ب ( و اسكناس ها و سكه های آن دوره از 

جمله پر فروش ترین سوغاتی ها هستند.
سوغاتی های فلزی

اگر وزن و حجم سوغاتی چندان برای تان مسئله ساز نیست، می توانید سراغ 
»سماور« بروید. سماور که برای جوشاندن آب و درست کردن چای استفاده 
می شود، طی سال ها به نماد فرهنگ کشور روســیه تبدیل شده است. 
سماور از سوغاتی های گران به حساب می آید. در شهر »گجل« ) شهری در 
نزدیكی مسكو( نوع خاصی از ظروف سرامیكی با دقت زیاد ساخته می شود 

که پیدایش آن به قرن 19 میالدی باز می گردد. 

همه چیز درباره سوغاتی های »روسیه« 
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