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  شهردار اصفهان در آیین بهره برداری از فاز سوم خط یک مترو اصفهان:  

پای قول مان ایستادیم 
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طرح های توسعه فوالدســازی و نورد پیوسته و نخستین 
نیروگاه CHP فوالدسبا، توسط معاون اول رییس جمهور 
افتتاح شــد. با بهره برداری از طرح توسعه فوالد ســبا با 220 میلیون یورو 

سرمایه گذاری و اشتغال زایی مستقیم
150 نفر، ظرفیت تولید کالف نورد گرم، ورق های فوالدی و ورق آجدار از 
750 هزار به یک میلیون و 600 هزار تن افزایش می یابد. نیروگاه CHP که 
با 820 میلیارد ریال هزینه راه اندازی شده، 25 مگاوات برق مورد نیاز نواحی 

تولیدی و راهبردی فوالد سبا را تامین می کند.
افتتاح »فوالد سبا« یک پروژه تاریخی برای جمهوری اسالمی 

است
معاون اول رییس جمهور در آیین افتتاح طرح توسعه فوالدسازی و نورد سبا، 
با بیان اینکه استان اصفهان در همه بخش های کشور پیشتاز بوده است، اظهار 
داشت: هیچ تحول سیاسی و فرهنگی نداریم که استان اصفهان در آن نقش 

ایفا نکرده باشد. »اســحاق جهانگیری« با 
بیان اینکه اصفهان کانون توسعه و پیشرفت 
اســت، افزود: در هریک از پیشرفت های 
صنعتی، فوالد و پتروشیمی و صنایع بزرگ 
و کوچک در بخش های کشاورزی، خدمات 
و سایر بخش ها، اســتان اصفهان جایگاه 

ممتازی دارد.
معــاون اول رییس جمهــور تصریح کرد: 
افتتاح فوالدســبا یک پروژه تاریخی برای 
جمهوری اسالمی است؛ زیرا با آمریکایی ها 
و غربی  ها بر سر مسائل مختلف اختالف نظر 

داریم.جهانگیری با بیان اینکه فوالد خط تولید مستقیم صادرات است، گفت: 
تولید و صادرات باید افزایش پیدا کند؛ از این رو دولت و ملت از صنعت فوالد 
انتظار دارند تا در مقطعی که آمریکا برای ما بحران ایجاد کرده، با مشکالت 

بیشتری مواجه نشویم.
55میلیون تن فوالد باید تا سال ۱۴۰۴ تولید شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت  نیز در این آیین  اظهار داشــت: فوالدمبارکه 
به صنعت »ســنگ تا رنگ« مشهور اســت و تمام زنجیره های تولید را در 
اختیار دارد تا در اقتصاد ملی قوت فوق العــاده ای صورت بگیرد. »محمد 
شریعتمداری« افزود: 7 استان کشور از خدمات مجموعه فوالد مبارکه بهره 
مند هستند، یکی از مهم ترین کارهای شرکت فوالدمبارکه تالش استفاده 
از محصوالت ساخت داخل است. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 2800 
واحد صنعتی بزرگ و کوچک تجهیزات مهندسی و صنعتی این صنعت را 
پشتیبانی و بومی سازی کرده و تکنولوژی های روز و توان را تقویت می کنند. 
وی تصریح کرد: به همین دلیل است که امروز 84 درصد از آنچه در مجموعه 
فوالدمبارکه به کار گرفته می شــود، به دست صنعتگران این مجموعه رخ 
داده است. شریعتمداری خاطرنشان کرد: باید 55 میلیون تن فوالد تا سال 
1404 در کشور تولید کنیم که در این راستا »فوالد مبارکه« گام های بسیار 
خوبی برداشته است و یک درصد از تولید ناخالص داخلی و 5 درصد از سهم 

ارزش افزوده که سهم فوالد بوده، جزو فعالیت های این مجموعه بزرگ است.
فوالد مبارکه، موفق به کاهش ۷5 درصدی مصرف آب شد

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه، یکی دیگر از ســخنرانان آیین افتتاح 
طرح توســعه »فوالد ســبا«  بود که در این مراســم اظهار داشت: فوالد 
مبارکه بزرگ ترین واحد صنعت اســت؛ همچنیــن تولیدکننده ورق های 
فوالدی و بزرگ ترین تولید ورق با سهم 22 درصد در خاورمیانه محسوب 
می شود.»بهرام ســبحانی« افزود: تولیدات فوالدمبارکه در سال 96 از مرز 
100 میلیون تن گذر کرد؛ نیز ظرفیت فوالد خام از 10 میلیون تن رد شده  

است و 12 میلیون تن آهن اسفنجی تولید کرده ایم.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفت: ارزش بازار ســهام، امروز بیش از 
30 هزار میلیارد تومان اســت که چهار هزار شــرکت به صورت مستقیم 
و غیرمســتقیم طرف قرارداد دارند؛ این شــرکت ســهامی عام است، 30 
درصد ســهام عدالت، 17 درصد ایمیدرو، 15 درصد شســتا و 19/7 سایر 
سهامداران هستند. وی با بیان اینکه یکی 
از سیاست های فوالدمبارکه این است که 
مشخص شود چه محصولی وارد می شود اما 
در کشور تولید نمی شود، گفت: ما به دنبال 
تولید این محصوالت هســتیم و ورق های 
تولیدشده از جمله همین محصوالت است. 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه بیان کرد: 
بزرگ ترین اتفاق در صنعت فوالد کاهش 
مصرف آب است که در این راستا اقداماتی 
انجام داده و 75 درصد مصرف آب را کاهش 
دادیم و امروز بــرای تولید 6/5 میلیون تن 

فوالد تقریبا  23 میلیون متر مکعب مصرف می شود.
اجرای پروژه مشــترک »فوالد ســبا« و »آبفــا«، آلودگی 

زیست محیطی را کاهش می دهد
نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس نیز در این مراسم اظهار داشت: 
در نظام مقدس جمهوری اسالمی، قدم های بسیار ارزشمندی برای توسعه و 
پیشرفت کشور برداشته شده است و همه مسئوالن در دولت، مجلس و قوه 
قضائیه افتخارشان این است که به درستی به مردم و نظام مقدس جمهوری 
اسالمی خدمت کنند.»محسن کوهکن« افزود: طی سال های گذشته تا به 
امروز، تالش های بســیاری در صنعت فوالد انجام گرفته و قسمتی از ثمره 
آن را امروز با افتتاح چندین طرح در کارخانه فوالد سبا شاهد هستیم. وی 
ادامه داد: امروز صنعت فوالد در شهرستان لنجان، به دلیل بحران کم آبی، 
صرفه جویی و بازچرخانی پســاب را در دستور کار خود قرار داده  و با تحقق 
این مهم،  شــاهد صرفه جویی 75 درصدی آب خام در این صنایع هستیم 
که با زحمات و تالش های بسیاری به دست آمده است. وی ادامه داد: اجرای 
این طرح نه تنها موجب شد آلودگی های ناشی از ورود فاضالب  به رودخانه 
زاینده رود و آب های زیرزمینی بســیار کاهش یابد، بلکه نقطه عطفی در 
کاهش آلودگی های زیست محیطی، همچنین صرفه جویی بیشتر مصرف 

آب در صنعت بود.

توسط معاون اول رییس جمهور؛

طرح های توسعه فوالدسازی و نورد پیوسته افتتاح شد

امروز پیکر مطهر ۱3 شهید پس از 36 سال در شهر شهیدان تشییع می شود؛

 در خزان شهر 
آمده گویا بهاران شما اینک...

نمی دانم چه سری است. هربار درست وقتی می آیید که این جان خسته، سخت محتاج بودن تان است؛ محتاج نفس کشیدن در هوای شما. محتاج رفتن زیر 
تابوت هایی که هنوز بوی باروت می دهد؛ بوی ناب بندگی ...

خسته ایم و حوصله شرح قصه نیست. از چه برای تان بگویم برادرهای نازنینم؟ یک دل سیر حرف داریم برای تان. یک بغل دلتنگی و یک آسمان گالیه و درددل. 
حال همه ما خوب است؛ اما شما باور نکنید. بی شما که حال آدم خوب نمی شود. اصال تا شما بودید، همه چیز خوب بود. چقدر بنشینیم و قصه آدم هایی را 
بخوانیم و بشنویم که انگار همین دیروز بود که سربند »یازهرا« به پیشانی بستند و رفتند تا ما بمانیم؛ اما آنها ماندند و ماییم که رفته ایم. »از دست رفته ایم«. گم 
شده ایم در هیاهوی این شهر. در شلوغی و ازدحام مشغله ها و دغدغه هایی که سرمان را گرم می کنند اما دل مان را نه . یادمان رفته قرارمان این نبود. این شهر 
دیگر نه آب دارد و نه هوایی که بشود در آن نفس کشید. این شهر این روزها دیگر »برق« هم ندارد و خاموش شده است. مسئوالنش وعده پیگیری می دهند و 
رها می کنند؛ مسئوالنش درگیر سیاسی کاری و سیاسی بازی ها هستند. مسئوالنش از »شهدا« حرف می زنند، ولی عکس شهدا عمل می کنند. مسئوالنش 
درگیر چالش »نشاط« شده اند در شهری که رنگ شادی از آن رفته است. مسئوالنش دیگر کمتر از شما حرف می زنند و یاد می کنند. یادکردن ها هم که به 
همان »همایش«های پرهزینه و یادواره های تکراری، بولتن، ویژه نامه و ... منحصر شده است. شما را برده اند توی قاب تاریخی که ما می دانیم هیچ وقت فراموش 
نمی شود؛ اما آنها شما را گذاشته اند برای »روز مبادا«! روزمبادای خودشان! همان یقه سفیدهایی که تسبیح از دست شان نمی افتد و نماز اول وقت شان ترک 
نمی شود، اما اختالس هم  می کنند و حقوق نجومی هم می گیرند و آقازاده هایشان هم در بهترین کشورهای دنیا زندگی می کنند و سه تا سه تا گرین کارت 

می گیرند و تفریحات الکچری هم دارند؛ اما به وقت مصاحبه و نشست های خبری، از لزوم پاسداشت یاد شهدا حرف می زنند!  
آاااااای بچه هایی که به مادر قول داده بودید  برمی گردید و برگشتید تا چشم مادر که به اســتخوان های بی جمجمه تان می افتد، لبخند تلخی بزند و بگوید: 
»بچه م سرش می رفت ولی قولش نمی رفت «، خوش آمدید. باز هم درست وقتی آمدید که سخت محتاج آمدن تان بودیم. این شهر، این روزها خیلی خسته 

است. حرف زیاد است.
 االن فرصت خوبی نیست. شاید... خسته راهید برادرهای نازنینم. 36 سال در دل خاک تفتیده جنوب خوابیده بودید و حاال برگشته اید به شهر خودتان. خاک 

اصفهان دیگر مثل آن روزها، بوی نم باران نمی دهد و خشِک خشک شده است؛ اما هنوز هم »شهیدپرور« است. 
خوش آمدید بچه ها . خوش آمدید شهدا . شهرمان را روشن کردید. منت بر سرمان گذاشتید ای پاره استخوان ها ... 

سمیه پارسادوست 
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ویژه 

پیشنهاد سردبیر:دخترانی که با حجاب تا آخرین نفس انقالبی ماندند

 هزینه حجاب درایران باالست

 از دیگر عواملی که به گسترش بی حجابی در جامعه در این سال ها کمک کرده است، هزینه باالی حجاب در کشور است. یکی از بانوانی که سال ها در 

زمینه فروش لوازم حجاب وعفاف در کشور فعالیت می کند، با بیان این مطلب به »زاینده رود« گفت: هنوز نتوانسته ام بفهمم که چرا در کشوری که  خانم های 

زیادی چادر به سرمی کنند، توانایی تولید چادر نداریم تا مجبوربه وارد کردن این کاال شویم، چرا ما می توانیم فناوری ساخت موشک را داشته باشیم ولی 

چادر را نه. ابراهیمی می افزاید: من که فکر می کنم مافیایی در زمینه حجاب فعالیت می کند؛ چرا باید چادر در کشور کره 35 هزار تومان باشد و وقتی به 

کشور ما می رسد به قیمت باالتر از 200 هزار تومان برسد. تازه این تنها قیمت چادر است، قیمت مقنعه، مانتوی مناسب ، ساق دست و ... را هم اگر حساب 

کنیم سر به فلک می گذارد، پس خانم هایی که حجاب درستی ندارند حق دارند که به سمت حجاب کشیده نشوند.

 فرهنگ سازی برای مسئله حجاب 

وعفاف در ایران تنها در حد شعار است؛ 

وقتی کـم گذاشته ایم

سمیه مصور

بیش از  12 ســال از تصویب 

قانــون عفــاف و حجاب در 

شورای عالی انقالب فرهنگی 

می گذرد ولی هنوز دولتمردان 

نتوانســته اند عــزم خود را 

بــرای توجه جــدی به یکی 

از اساســی ترین موضوعات 

جامعه اســالمی جزم کنند و 

پای اجرای قوانین این مصوبه 

در کشور لنگ می زند.

دی ماه ســال 1384 بود که 

شورای عالی انقالب فرهنگی 

با مصوبه ای بیش از 20 دستگاه 

را موظف به انجام برخی موارد 

برای اجــرای قانون حجاب و 

عفاف کــرد و وظایف هریک 

را به آنها متذکر شد ولی این 

قانون در تمام این ســال ها 

مانند بســیاری از امور دیگر 

جدی گرفته نشد.

هرچادری که از زن الجزایر برداشته شود، دری به روی استعمار باز می شود

حجاب، بی تردید یکی از مسلم ترین احکام اسالمی است که در طول تاریخ مورد هجمه های زیادی واقع شده و از آن به عنوان حربه ای برای تسلط برای کشورهای مستضعف استفاده کردند. یکی ازسران ارتش فرانسه با اشاره به این مسئله در 

کتاب خاطراتش گفته است:» هر چادری که از سر زن مسلمان الجزایری بر داشته شود، دری به روی استعمار باز می شود.« بررسی تاریخ معاصر در ایران نشان می دهد که کشور ما نیز از این مسئله مستثنی نبود و پدیده کشف حجاب با هدف از 

بین رفتن حیا و عفاف زن ایرانی از زمان رضاشاه پهلوی کلید خورد ولی با وقوع انقالب اسالمی دوباره زنان جامعه ایرانی به آغوش حجاب برگشتند و دشمنان این سرزمین نتوانستند این مسئله را بربتابند و از همان سال های آغازین انقالب مبارزه 

با حجاب زن مسلمان ایرانی را در دستور کار برنامه های خود قراردادند و فعالیت هایی دراین زمینه انجام دادند که البته با  نگاهی به حجاب زنان در سال های اخیر نشان می دهد آنها توانسته اند تا حدودی در پیشبرد اهداف شان موفق باشند.

 »صدا وسیما« کمکی به گسترش فرهنگ حجاب نکرده است

در تمام سال هایی که دشمنان ایران اسالمی در حال شبیخون فرهنگی و ضربه به حجاب زن ایرانی بودند، مسئوالن فرهنگی جامعه نتوانستند راهکار مناسبی برای 

برخورد با این مسئله پیدا کنند و تنها از شیوه برخورد با متخلفان استفاده شد؛ شیوه ای که نه تنها نتوانست مانع گسترش بی حجابی در جامعه شود بلکه به عاملی 

برای حمله به نیروهای انتظامی و گشت ارشاد از سوی معاندان نظام تبدیل شد تا نشان دهد مسئوالن امر برای مبارزه با بی حجابی باید راهکاری دیگر بیندیشند 

و از فعالیت های فرهنگی جهت تبیین فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه استفاده کنند. بررســی عملکرد مسئوالن فرهنگی کشور در این سال ها نشان 

می دهد اگرچه همیشه از شعار ایجاد فرهنگ سازی در زمینه حجاب و عفاف سخن به میان می آید ولی هنوز کار فرهنگی مناسبی در قسمت های 

مختلف مانند صدا و سیما، کتاب و سینما صورت نگرفته است. 

سازمان صدا و سیما که بنیانگذار انقالب اسالمی از آن به عنوان یک دانشگاه نام بردند نه تنها نتوانست در این زمینه موفق عمل کند  

بلکه با نوع عملکرد خود باعث بیزاری دختران جوان از چادر شد! در فیلم های ساخته شده تنها زنان فقیر و مجرم از چادر استفاده

 
 می کنند و زنی که درسطح باالی علمی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی به بازی می پردازد  بدون چادر به نمایش در می آید 

که این مسئله به عنوان عاملی منفی در فرهنگ سازی حجاب از سوی کارشناسان فرهنگی معرفی می شود.  

نگاه به کتاب های چاپ شده در زمینه حجاب و عفاف در کشور نشــان می دهد هنوز نتوانسته ایم کتاب 

خوبی درباره حجاب و عفاف به رشته نگارش در بیاوریم که با اقبال زیادی از سوی مردم روبه رو شود و 

به گسترش حجاب در جامعه کمک کند و اگر هم کتاب خوبی هم در این زمینه نوشته شد نتوانست 

حمایت مسئوالن امر را جلب کند تا به میان مردم آید. 

ی شود

نام خود را با انقالب پیوند زدند تا شــاید آرمان هایشــان به بلندای 

آرمان های انقالب باشد؛ اما نمی دانستند با نام یک خیابان و با رهبری 

یک مسیح غرب زده و یا به هوا فرستادن روسری، نمی توانند انقالب 
به پا کنند.

 روزی که »ویدا موحد« روســری خود را به چوپ بست تا اعتراضش را 

نشان دهد، فکر نمی کرد شبکه های اجتماعی، نقش بازرگان قصه طوطی 

و بازرگان موالنا را بازی می کنند و این کار او را در کمترین زمان ممکن به 

گوش دیگر هم فکرانش می رسانند و آنها هم طوطی وار، خود را به مردن 

می زنند و از درخت بلند عفاف و حجاب به پایین می افتند؛ آن هم به این 

امید که از چنگ قفس خود ساخته از حجاب رهایی یابند؛ »رهایی« ای 

که آزادگی نبود و اسارت در پی داشت. حرمت زدایی از حجاب، کاری 

بودکه بهائیت با کشف حجاب » طاهره قره العین« شروع کرد و سپس 

در سیاست اجبار و سرکوب برای کشف حجاب، به »رضاخان« دیکته 

شد. پهلوی ها 54 سال کوشیدند تا ریشه های عفاف، حجاب و حیا را 

بسوزانند و نسل جوان را گرفتار و سرگرم خود کنند.

انگارتاریخ دوباره تکرار می شود و این بار بوی انتقام به مشام می رسد! 

ماجرای روسری برداشتن چند زن ظرف چند ثانیه و انتشار تصاویر آن 

برای تداعی حرکتی خود جوش را بایــد یک پروژه ارزیابی کرد؛ پروژه 

انتقام گرفتن صهیونیسم مسیحی از انقالب اسالمی.

بعضی ها، دختران خیابان انقالب را دنباله آزادی های یواشکی می دانند 

و معتقدند با توجه به مقاله ای که سال 1394 در وال استریت ژورنال چاپ 

شد، دولت آمریکا قصد دارد با ایجاد ادعای نابرابری زن و مرد در ایران، 

با خلق روش هایی برای تشویق بی حجابی با عنوان » آزادی یواشکی« 

آرامش را از جامعه سلب وبنیان اسالمی- ایرانی جامعه را سست کند. 

با این هدف که وقتی آن زنان بر سر چهارراه ها بی حجاب جلوه کنند، 

دختران مسلمان شیعه هم از آنها تقلید خواهند کرد و به این ترتیب زن، 

شراب و مواد مخدر را وسیله براندازی اسالم می دانستند و امروز ژانت 

آفاری) استراتژیست انگلیسی ( به همین روش به برنامه انقالب جنسی 

امید بسته است.

 ماجرای دختران خیابان انقالب هر هدفی که داشــته باشــد، بیشتر 

پروژه ای تبلیغاتی است و هیچ مشــاهده میدانی یا داده واقعی تجربی 

ازآن حمایت نمی کند. میان بیشتر درس خوانده ها و تحصیل کردگان زن 

در ایران، مسئله اصلی اکنون کرامت و منزلت اجتماعی است که بحران 

بیکاری و دشوار شدن آغاز و تثبیت یک زندگی آبرومند، آن را به شدت 

مخدوش کرده است. پدیده دختر انقالب تالشی است ناکام برای تحمیل 

پدیده بی حجابی بر جامعه ای که همین حاال هــم اکثر قریب به اتفاق 

زنان در آن حجاب را به اختیار  پذیرفته اند.مطمئنا در این میان آنان که 

بیش از همه سود می برند، افرادی هستند که با ظاهر حمایت از زنان جلو

 
 می آیند؛ اما جز سود شخصی خود به فکر چیز دیگری نیستند. افرادی 

مانند مسیح علی نژاد که ســند کاســبی 231 هزار دالری اش برای 

آزادی های یواشکی در فضای مجازی دســت به دست شد؛ اما »علی 

نژاد« ها فراموش کرده اند که دختــران خیابان انقالب مرضیه دباغ ها، 

زهره بنیانیان ها و زینب کمایی هایی هستند که با همه وجود پای انقالب 

ایستادند و تا آخرین نفس انقالبی ماندند.

ک قرن دارد
حرمت زدایی از حیا وعفاف، قدمتی به درازای ی

س انقالبی ماندند
دخترانی که با حجاب تا آخرین نف

مرضیــه حدیدچی 

که پــس از ازدواجش 

به نام خانوادگی همسرش 

یعنی »دباغ« شــناخته شد، 

یکی از زنان مبارز انقالب اسالمی 

ایــران  بود کــه طــی دوران فعالیت 

سیاسی خود در جایگاه های متعددی به 

نقش آفرینی پرداخت.

دباغ، خرداد 1318 در همدان به دنیا آمد و پس از 

ازدواج در سن 14 سالگی به تهران نقل مکان کرد. وی 

یکی از شاگردان آیت ا...  سعیدی بود که از طریق شرکت 

در کالس های او در مسجد موسی بن جعفر)ع( با اندیشه های 

امام خمینی)ره( آشنا شد و از سال 1346 زیر نظر استاد خود از 

طریق  تهیه، تنظیم و پخش اعالمیه های امام)ره( به جمع مسلمانان 

انقالبی پیوست. او که دارای یک پسر و هفت دختر بود در سال 1352 

توسط ساواک دستگیر شد. دباغ، در خاطرات خود در باره این موضوع گفته 

است: ماموران به بهانه جلوگیری از خودکشی و حلق آویز شدن،  چادر از سرمان 

برداشتند. برایم خیلی روشــن بود که انگیزه و هدف واقعی آنها از این کار، دریدن 

حجاب،نماد زن مومن و مسلمان و شکســتن روحیه ما بود، از این رو ما نیز از پتوهای 

سربازی که در اختیارمان بود برای پوشش و به جای چادر استفاده می کردیم. عمل ما در 

آن تابستان گرم برای ماموران خیلی تعجب آور بود، آنها به استهزا و مسخره ما را 

»مادر پتویی یا دختر پتویی« صدا می کردند.

این فعال انقالبی پس از آزادی از زندان با کمک محمد منتظری به انگلستان گریخت؛ 

به گفته  دباغ، چند روز بعد از درگذشت دکتر شریعتی، با تعدادی از جوانان انقالبی ساکن 

لندن به تظاهراتی پرداختند و سپس به فرانســه رفتند. در همان زمان خبر شهادت مصطفی 

خمینی به گوش رسید که آنها دست به اعتصاب غذا زدند.

وی پس از فرانسه برای گذراندن دوره های چریکی به لبنان و سوریه رفت و طی آن دوران در عربستان، 

عراق، لبنان و ســوریه و فرانسه هم تردد 

داشت تا اینکه امام )ره( به عنوان تبعید وارد 

فرانسه شدند؛ چون پلیس فرانسه قصد داشت تا 

یک زن پلیس فرانســوی، مسئول حفاظت امام)ره( 

باشد و ایشــان هم با این موضوع به شدت مخالف بودند 

قرار شد تا با توجه به آموزش هایی که دباغ دیده بود محافظ 

شــخصی حضرت امام )ره( شــود و وظایفــی از جمله خرید، 

شست وشو و امور منزل را نیز بر عهده گیرد. 

از دباغ به عنوان یکی از نیروهای کلیدی سپاه در نابودسازی سازمان های 

مخالف جمهوری اســالمی که در ابتدای انقالب با حمالت چریکی هدف 

نابودی این نظام را دنبال می کردند ، یاد می  کنند.
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اسطوره انقالب زنانه اصفهان

»زهره بنیانیان« از شیرزنان اصفهانی اســت که نقش چشمگیری در 

فعالیت های انقالبی داشت. 

بانویی که در زمان بی بند وبــاری قبل از انقالب که بــه نام آزادی بر 

زنان تحمیل می کردند، حجاب را برای خــود برگزید و با تمام وجود 

در حفظ آن کوشــا بود. زهره بنیانیان که به دبیرســتان راه یافت، به 

دلیل مقارن شدن با دستور شــاه پهلوی مبتنی بر عدم حضور زنان در 

جامعه، برای پاســداری از حجابش با حفظ کامل آن در مدرسه حضور 

می یافت که متاسفانه به خاطر شــرایط زمــانه به مدت دو هــفته او 

را از تحــصیل محروم کردند که سرانجام با تعهد خانواده اش مجددا به 

دبیرستان بازگشت. شهیده بنیانیان که در دی ماه 1336 در اصفهان 

پا به این جهان گذاشت از همان دوران کودکی به خواندن قرآن توجه 

ویژه ای داشــت و درخلوت خود با خداوند متعال انس می گرفت و به 

راز و نیاز می پرداخت.انس عجیب او با مذهب و خواندن نماز شــب در 

سنین پایین و ایســتادگی و مقاومت دربرابر عوامل ضد انقالبی باعث 

ایجاد ترس و نگرانی در خانواده زهره شد و سبب شد قبل از اتمام دوران 

تحصیلی اش برای دوری از شــرایط موجود ایران، او را به عقد مردی 

درآورند که نه تنها عالقه ای به وی نداشت بلکه میان افکار و عقایدشان 

نیز فاصله ای عمیق بــود و باالجبار پای زهره را به دیــار غربت یعنی 

آلمان کشاند.او پس از اینکه نتوانست با شرایط جدیدش کنار بیاید با 

راهنمایی و کمک دوستانی که در ایران داشت به لبنـــان سفر کرد تا 

بتواند بـه گـــروه هـــای مبــارز فلــسطینی بپیوندد. 

وی در آنجا آموزش های رزمــی و نظامی دید تا قادر باشــد در موقع 

 در راه مبارزه با رژیم پهلوی از این ترفندها استفاده 
برگشــت به ایران

کند. زهره هم مانند دیگر فعاالن انقالبی ســابقه دســتگیری توسط 

ساواک را در کارنــامه خـود دارد؛ اما با زیرکــی که داشت توانسته بود 

قبل از متوجه شدن نـیـــروهـــــای ســـاواکــی تمــام مــدارک 

و اعالمیه هایی که نزد خود دارد را به دیگر دوستانش بسپارد، بــــرای 

همین چون نیروهـــای ساواکـــی مدرک و دلیلی از وی نداشتنــد 

مجــبور به آزاد کــردن او شدند. 

زهره بنیانیان با عضویت در ســپاه پاسداران به عنوان یکی از نیروهای 

متخصص خانم در گروه ضربت مشغول به فعالیت شد و درحالی که دو 

ماه از پیروزی انقالب گذشته بود در اردیبهشت ماه سال 58 در مبارزه 

و درگیری با گروهک های ضد انقالب بر اثر اصابت مستقــــیم گلوله 

به شهادت می رسد.

مجاهدی که به جرم داشتن حجاب به شهادت رسید

»شــهید بهشــتی« جمله معروفی دارد بــه این مضمون 

که »سرنوشــت مقلدان خمینی چیزی جز شــهادت 

نیســت«. این جمله در خصوص دانش آموز شهید 

زینب کمایی به واقع صــدق می کند.دختر 14 

ســاله ای که تنها به جرم داشتن حجاب و 

شــرکت در راهپیمایی علیه بدحجابی 

توسط منافقین به شــهادت رسید. 

زینب کمایی در سال 1346 در 

آبادان به دنیا آمد و با شــروع 

جنگ تحمیلی به همراه 

در  اش  خانــواده 

شاهین شهراصفهان ساکن شد. شهیده کمایی از همان کودکی 

فعالیت های انقالبی را سرلوحه برنامه های خود قرار داده بود  

و از این رو زمانی که در شاهین شهر ساکن شدند فعالیتش 

را علیه منافقین که در این شهر اقدامات زیادی انجام 

می دادند، پیگیری کرد. جمــع آوری بچه های 

مدرسه برای شــرکت در راهپیمایی علیه بی 

حجاب ها سبب شــد تا منافقین کینه او 

را به دل بگیرند و در آخرین روز سال 

1360 در حالی که  زینب از مسجد 

می برگشــت او را با چادرش 

خفه کردند و به شــهادت 
رساندند.
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ویژه 

وقتی کـم گذاشته ایم
 دخترانی که با حجاب، تا آخرین 

نفس انقالبی ماندند

  فرهنگ سازی برای مسئله حجاب وعفاف 
در ایران تنها در حد شعار است؛ 
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 آمریکا و روسیه پس از روی کار آمدن ترامپ دوران 
پر فراز و نشیبی را پشت ســر گذاشته اند. با وجود 
اینکه روسیه به دســتکاری در انتخابات آمریکا و 
کمک به پیروزی دور از انتظار ترامپ متهم شــده 
اســت؛ اما در ظاهر روابط ایــن دو رییس جمهور 
چندان هم دوستانه نبوده و حاال پس از ماه ها کش 
و قوس قرار است این دو سیاستمدار در هلسینکی، 
پایتخت فنالند با هم دیدار و رایزنی داشته باشند. بر 
اساس آنچه کاخ سفید اعالم کرده، روابط دو جانبه و 
طیفی از موضوعات امنیتی، در دستور مباحث مورد 
نظر جهت طرح در دیــدار 16 جوالی خواهد بود. 
نکته جالبی که روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به 
آن اشاره کرده این اســت که دیدار پوتین و ترامپ 
در پایتخت فنالند، درســت پس از اجالس ناتو در 
بروکسل )11 و 12 جوالی( انجام خواهد پذیرفت و 
می تواند منجر به بدتر شدن روابط دولت ترامپ با 

متحدان اروپایی آمریکا شود.
دیدار در روزهای متشنج با اروپا

این دیدار در حالی صورت می گیرد که روابط اروپا 
و آمریکا در متزلزل تریــن حالت خود در یک دهه 
اخیر به سر می برد. سیاســت های متحول ترامپ 
در عرصه مناسبات بین الملل موجب شد تا تشنج 
در روابط اروپا و آمریکا باال بگیرد. رییس جمهوری 
آمریکا بارها از رهبران کشــورهای اروپایی به ویژه 
آلمان و فرانســه در مقام رهبران کشورهای اروپا 
درخواست کرد که تعهدات مالی خود را در سازمان 
پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( افزایش دهند. این 
درخواست ها در ماه های اخیر نیز به شکلی فزاینده 
بیشتر شده و پس از اعالم جنگ تجاری ترامپ علیه 
اروپا با افزایش تعرفه ها بر واردات فوالد و آلومینیوم، 
عمق شکاف ها نیز افزایش پیدا کرد.دیدار ترامپ و 
پوتین در حالی صورت می گیرد که آمریکا فشارها 
را بر اعضای اروپایی ناتو برای افزایش هزینه های 
نظامی تشدید کرده اســت. این در حالی است که 
اروپا و روسیه در روابط اقتصادی تنش های زیادی 
داشــته اند به همین  دلیل نگرانی هایی در مورد 
توافق های احتمالی میان این دو کشــور در میان 
سران اروپا وجود دارد. واهمه اروپا و اعضای ناتو از 
توافقات احتمالی میان پوتین و ترامپ در هلسینکی 
ریشه در اختالفات عمیق میان آمریکا با اروپا دارد. 

ترامپ طی چند روز گذشته با صراحت 29 کشور 
عضو ناتو را مورد انتقاد قرار داده و تهدید کرده که 
حتی احتمال خروج آمریکا از این سازمان نیز وجود 
دارد؛ در واقع نشست اخیر اعضای ناتو در بروکسل 
در 11 و 12 جوالی در شــرایطی برگزار می شود 
که ماه گذشــته، ترامپ مطرح کرد با اعضای ناتو 
که به طور کامل به این ائتــالف کمک نمی کنند 
»برخورد خواهد شد«و از کشــور آلمان نام برد و 
 گفت که این کشور اقدام کافی دراین زمینه انجام

 نمی دهد.
ائتالف آمریکا و روسیه علیه اروپا

مســئله  دیگری که پیرامون طرح همزمان دیدار 
ترامپ با پوتین و افزایش تنش ها میان اروپا و آمریکا 
مطرح است در ارتباط با بهره گیری ابزاری واشنگتن 
از روسیه برای تسلیم اروپا در برابر خواسته هایش 
است. برجسته کردن دیدار میان ترامپ و پوتین در 
هلسینکی و احتمال حصول توافق بزرگ میان دو 
طرف در شرایط کنونی، اهرم فشاری است که ترامپ 
و مشاورانش از آن برای اعمال فشار بر اروپا جهت 
پذیرش در خواست هایشــان  بهره می گیرند. کاخ 
سفید قصد دارد که با نشان دادن ژست امکان کنار 

آمدن با روسیه در توافقی دوجانبه، شوکی بزرگ را 
به متحدان سنتی خود وارد کند که در صورت عدم 
پذیرش خواست های واشنگتن، کلیه روند مناسبات 
را تغییر خواهد داد و زمینه انــزوای اروپا را از روند 

تحوالت جهانی ایجاد خواهد کرد.
دســتاورد دیدار ترامــپ و پوتین چه 

می تواند باشد؟
»ریچارد وایتس« مدیر مرکز تجزیه و تحلیل مسائل 
سیاسی و نظامی در موسسه هادسون )آمریکا( در 
مصاحبه با خبرگزاری »نووستی« روسیه ابراز کرده 
اســت که نباید انتظار زیادی از نشست سران آتی 
آمریکا و روسیه داشــت ولی رهبران دو کشور باید 
طیف وسیعی از مسائل از اوکراین گرفته تا توافقات 
در زمینه کنترل تسلیحات را بررسی کنند. به رغم 
این ادعا، سیاست جدید کاخ سفید در تالش برای 
حل اختالفات با مسکو را نمی توان امری راهبردی 
در نظر گرفت، چرا که روســیه در دوران پوتین در 
پی شــکل دادن به بلوکی از کشورها برای مقابله با 
یکجانبه گرایی آمریکا و تالش ناتو برای گسترش 
به سمت شرق است که این امر نه تنها امکان کاهش 
تنش در آینده نزدیک را نشــان نمــی دهد بلکه 

برعکس تمامی گزاره ها و روند تحوالت کنونی، از 
تشدید رویارویی های روسیه و آمریکا خبر می دهد.

به عقید برخی از کارشناســان روابــط بین الملل 
نشست پوتین وترامپ بیش از آنچه که برای صلح 
و ثبات جهانی اهمیت داشته باشــد، برای رییس 
جمهور آمریکا مهم است. با وجود تمامی اقدامات 
پایان نیافتنی علیه ترامپ در داخل آمریکا که قصد 
داشــتند او را به خاطر تحقیقات دربــاره اتهام بی 
اساس دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 
سال 2016 در ایاالت متحده تضعیف و حتی برکنار 
کنند، او باالخره تصمیم گرفت آنچه که از ابتدای 
دوران ریاست جمهوری خود خواستار بود را انجام 
داده و با والدیمیر پوتین مالقــات کند. به همین 
دلیل مجبور شــد تا این زمان، از مذاکره با پوتین 
خودداری کند تا وخامت اوضاع سیاســی داخلی 
در آمریکا بدتر از این نشود. اینکه چقدر این دیدار 
می تواند دستاوردهای عملی داشته باشد بستگی به 
میزان انعطاف پذیری آمریکا و تعدیل خواسته های 
روســیه دارد مســئله ای که در بیش از یک دهه 
ریاست سیاسی پوتین بر روســیه کمتر موردی از 

آن دیده شده است.

 تیراندازی در بیمارستان
 ملک سلمان

منابع سعودی از تیراندازی در بیمارستان ملک 
سلمان در ریاض خبر دادند.

به گزارش روزنامــه »وئام«، فردی ناشــناس و 
مسلح به سالح گرم با ورود به بیمارستان »ملک 
سلمان« در شــهر ریاض، پایتخت عربستان به 
سمت کارکنان کادر پرســتاری این بیمارستان 
آتش گشود. گفته می شــود، فرد مهاجم یکی از 
پرستاران این بیمارســتان را از ناحیه سر هدف 
تیراندازی قرار داد. به گزارش شبکه العربیه فرد 

مهاجم از محل حادثه گریخته است.

راه حل ترامپ برای مهاجران:
 قانونی وارد شوید!

رییس جمهــوری آمریــکا با رد کــردن احکام 
دادگاهی علیه سیاســت های مهاجرتی دولتش، 
گفت مهاجران نبایــد غیر قانونــی وارد ایاالت 
متحده شــوند.دونالد ترامــپ، رییس جمهوری 
آمریــکا یــک روز پــس از آنکــه یــک قاضی 
فدرال،بازداشــت بلندمدت کودکان مهاجر غیر 
قانونی را رد کرد، به خبرنگاران در کاخ ســفید 
گفت: من راه حلــی دارم. به مــردم بگویید غیر 
قانونی وارد کشــورم نشــوند؛ قانونی بیایند. او 
افزود: ما قانون داریم، مرز داریم. غیر قانونی وارد 

کشورمان نشوید، خوب نیست.

 انگشت اتهام قصاب بوسنی
 به سوی ناتو

فرمانده سابق ارتش صرب های بوسنی در جلسه 
استیناف دادگاه، ناتو را به »نابودکردن نیروها و 
سالمتی اش« متهم کرد.راتکو مالدیچ، فرمانده 
ســابق ارتش صرب های بوســنی که به »قصاب 
بوسنی« معروف است و سال گذشته میالدی بر 
سر اتهامات نسل کشی، اقدام به جرایم جنگی و 
جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم شد، در 
جلسه درخواســت تجدید نظر به قاضی سازمان 

ملل گفت، در بازداشت »احساس خوبی ندارد«.
مالدیچ که به دلیل فرماندهی نیروهای مسئول 
جرایــم رخ داده در جریــان جنگ بوســنی به 
ویژه محاصره سه ساله شهر ســارایوو، پایتخت 
بوسنی و کشــتار سال 199۵ هشــت هزار مرد 
مسلمان در سربرنیتســا گناهکار شناخته شده، 
در این جلســه دادگاه گفت: من از خود در برابر 
 ناتویی دفاع می کنم که کشــور و سالمتی من را

 نابود کرد.
»قصاب بوســنی« در ادامه اظهاراتش در دادگاه 
گفت: به نظر من این محکمه ســاختگی است و 
من آن را به رســمیت نمی شناسم.او که معموال 
از وضعیت ســالمت خود طی بازداشت در یگان 
بازداشت سازمان ملل شکایت دارد، به قاضی این 

پرونده گفت که »حالش خوب نیست«.

رشوه، کار دست مقام وزارت 
دفاع عربستان داد

عربســتان از بازداشــت یک مقام عالی رتبه در 
وزارت دفاع به اتهام دریافت رشــوه یک میلیون 
ریالی )2۷0 هــزار دالری( خبر داد. بازداشــت 
این مسئول حدودا هشــت ماه بعد از دستگیری 
چندین شاهزاده و مسئوالن ارشد سابق و کنونی 

عربستان به اتهام فساد رخ داده است.
سعود بن عبدا... المعجب، دادستان کل عربستان 
در بیانیه ای اعــالم کرد: مقامــات، اطالعاتی از 
وزارت دفاع در زمینه »تعامالت مالی مشکوک« 
یکی از مقامات اجرایی ایــن وزارتخانه با یکی از 

شرکت های تجاری در عربستان دریافت کردند.
وی افزود: طرف هــای مربوطه طرحــی را اجرا 
کردند که منجر به بازداشت فرد مذکور به جرمی 
مشــهود در زمان تحویل گرفتن این مبلغ شد. 
 گفتنی است که دادستان کل نام این فرد را فاش

 نکرد. 

ترامپ به دنبال متحد تازه در اروپا

 پسر بشار اسد در رومانی 
چه می کند؟

حافظ اســد 16 ساله، پسر بشــار اسد رییس 
جمهور ســوریه یکی از 61۵ شرکت کننده در 
المپیاد ریاضی اســت که از سراســر جهان در 
شهر »کلوج نابوکا« واقع در مرکز رومانی حاضر 

شده است.

اطالعیه پلیس درباره خبر 
بازداشت دختر نوجوان

چندی پیش فیلم هایــی در فضای مجازی 
منتشــر شــد مبنی بر برخــورد امنیتی و 
بازداشــت، ضرب و جرح و گریــه دختری 
که در فضای مجــازی ویدئوهایی را از خود 
منتشر کرده بود.  مرکز اطالع رسانی پلیس 
در همین رابطــه اعالم کــرد:» فیلم پخش 
شده در شبکه های اجتماعی متعلق به خانم 
یادشده نیست و صدای گریه از جای دیگری 
روی تصویر گذاشته شده اســت. فرد مورد 
نظر با دستور مقام قضائی و درخواست های 
مردمی احضار و بعد از ابراز ندامت، در همان 
روز بالفاصله آزاد شد و به هیچ وجه بازداشت 

نشده بود«.

 سفر والیتی به روسیه 
برای ارسال پیام رهبر انقالب

»بهرام قاســمی«، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه گفــت: علی اکبر والیتی، فرســتاده 
ویژه رییس جمهور عازم مسکو شدند تا پیام 
مقام معظم رهبری و رییس جمهوری ایران 
را به آقای والدیمیر پوتین، رییس جمهوری 
روسیه تقدیم کنند. فرســتاده ویژه رییس 
جمهور احتماال روز پنجشنبه)امروز( با رییس 

جمهور روسیه دیدار خواهد داشت.

هشدارهای تکراری اسرائیل!
»آویگــدور لیبرمــن«، وزیر جنــگ رژیم 
صهیونیســتی در جریان بازدید از مرزهای 
شمالی فلسطین و جوالن اشــغالی، با تکرار 
مکررات ادعاهای واهی ایــن رژیم، گفت: به 
نهادهای مرتبط با ایران نیز هشدار می دهیم 
که اقدامات شان در ســوریه غیرقابل قبول 
اســت! لیبرمن با تکرار ادعاهای خود مبنی 
بر لزوم پایدار مانــدن توافق منطقه حائل در 
سال 19۷4، تهدید کرد هر سرباز سوری که 
به این منطقه در مرز بین سوریه و فلسطین 
اشغالی وارد شود، »جان خودش را در خطر 

قرار داده است«.

 شهادت مرزبان ناجا 
طی درگیری تروریستی در بانه

طی درگیــری مرزبانان غیور ناجــا با افراد 
گروهک تروریســتی، یکــی از مرزبانان به 
درجه رفیع شهادت نائل شد.در این درگیری 
متاســفانه یکی از مرزبانان بــه درجه رفیع 
شهادت نائل شد. سرباز آرمین فخری، مرزبان 
هنگ مرزی بانه اســت که در این درگیری 
همراه با ســایر همرزمان خــود مانع از نفوذ 
تروریست ها از مرزهای غربی به داخل کشور 

شد و به شهادت رسید.

مقام سابق سیا: 
ایران، عراق و لیبی نیست

یک مقام سابق ســیا طی یادداشــتی درباره 
سیاست های دولت فعلی آمریکا در قبال ایران 
نوشــته که ایران، عراق و لیبی نیست و هویت 
تاریخی مردم این کشور زورگویی های خارجی 
را نمی پذیرد. »فیلیپ جرالدی«، افســر سابق 
بخش مبارزه با تروریسم در سازمان اطالعات 
مرکزی آمریکا نوشت: »روشن است کاری که 
ترامپ تالش می کند انجام دهد اعمال فشــار 
بر مردم ایران برای قیام و تغییر حکومت است؛ 
فرآیندی که نام دیگر آن تغییر نظام اســت.«  
جرالدی ســخنان »رودی جولیانــی«، وکیل 
دونالد ترامپ که در نشست هفته گذشته  فرقه 
منافقین خواستار براندازی نظام  ایران شده 
بود را شاهدی بر پیگیری سیاست براندازی 

در کاخ سفید گرفته است.

حجتاالسالمسیدعلیقاضیعسگر
نمایندهولیفقیهدرامورحجوزیارت:

نماینده مردم قائم شهر در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به مشــکالت اقتصادی امروز کشور گفت:  
وظیفــه رییس جمهــور اداره صحیــح مملکت و 
ساماندهی اقتصاد و مجموعه مولفه هایی است که 
در شــرح وظایف رییس جمهور آمده است و از این 
جهت مجلس از رییس جمهــور مطالبه گری دارد.

وی افزود:البته موضوع گرانی ارز و نابسامانی های 
اقتصادی که در روزها و هفته های اخیر اتفاق افتاد 
هیچ  ارتباطی به موضوع تحریم ندارد و دقیقا نشان 
از سوء مدیریت و یا فقر مدیریت الزم در این موضوع 
دارد. هنوز تحریم آغاز نشــده که بخواهد اینگونه 
تاثیر بر اقتصاد ما بگــذارد و هیچ منتقدی و حتی 
موافقان دولت هم نمی پذیرنــد تالطمات در بازار 

متاثر از موضوع تحریم باشد.
ســیدعلی ادیانی اظهار داشــت: آنچه مــا در این 
هفته های اخیر در بازار شاهد آن بودیم نوعی خود 
تحریمی و خودزنــی اقتصادی بود که ریشــه در 
بی عرضگی مدیریت در صحنه اقتصــاد و بازار ارز 

و مسکن داشت. 

گرانی ها ناشی از بی عرضگی 
مدیریت اقتصادی است

نماینده مردم قائمشهر:

کافه سیاست

عکس  نوشت 

تکذیب ادعای عراق در مورد قطع آب ۴۲ نهر از سوی ایران

پیشنهاد سردبیر:

نماینــده ولی فقیه در امور حــج و زیارت با 
اشاره به وضعیت مناســب برپایی حج 9۷، 
گفت: تاخیــر در پروازهای حــج غیر قابل 
قبول است و شــرکت هواپیمایی ایران ایر 
باید در صورت نیــاز برای انتقــال حجاج، 
هواپیما اجاره کند.حجت االسالم سیدعلی 
قاضی عســگر با اشــاره به اینکه مســئله 
تامین ارز هزینه هــای حج در روزهای اخیر 
دســتاویز برخی مغرضان قرار گرفته است، 
تصریح کــرد: پرداختن برخی رســانه های 
خارجی به این قضیه، این احساس را تقویت 
می کند کــه عوامل بیرونــی در دامن زدن 
به این قضیه دخالت دارند.حجت االســالم 
قاضی عســکر تاکید کرد: نگــران موج ها و 
اظهارنظرهای مغرضانه نباشید و با قاطعیت، 
 درایت، همبســتگی و اتحــاد کارها را جلو

 ببرید.

شرایط برگزاری حج 97 
بهتر از سال گذشته است

سیدعلیرضاآوایی
وزیردادگستری:

رییس فراکســیون زنان مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به پخش مستند بیراهه از صداوسیما، گفت: 
به نظر نمی رسد دســت اندرکاران این امر دلسوز 
نظام باشند؛ چرا که در شرایط حساس فعلی کشور 
ما نیازمند اتخاذ سیاســت های سنجیده و عاقالنه 
هستیم.پروانه سلحشوری اظهار کرد: متاسفانه این 
نحو اعتراف گیری که در مستند بیراهه شاهد بودیم 
و صداوسیما نقش نمایشگر آن را داشت بسیار جای 
تعجب دارد و در واقع می توان گفت دست اندرکاران 
این امر دلسوز نظام نیستند؛ چرا که اگر باشند درک 
می کنند که در شــرایط فعلی مردم از مشــکالت 
مختلف در رنج هستند و آن را ابراز می کنند، مثال 
برای نبود آب سالم در برازجان و خوزستان اعتراض 
می کنند ولی صداوســیما چنیــن چیزهایی را به 
نمایش می گذارد. وی ادامه داد: اگر این مســتند 
از صداوسیما پخش نمی شد آیا کسی این دختران 
جوان را می شناخت؟ ضمن اینکه ما بهانه به دست 
معاندین می دهیم که این مسائل را همچون پتکی 

بر سر جمهوری اسالمی وارد کنند. 

 بهانه به دست دشمنان
 نظام ندهیم

رییس فراکسیون زنان :

سید علیرضا آوایی، وزیر دادگستری گفت: 
من مکاتبه ای با مسئوالن قوه قضائیه داشتم 
که اعالم کردیم برخی از این دانشــجویان 
بالتکلیف هستند. جوابی که برای من آمد، 
این بود که ما دانشــجوی بالتکلیف نداریم. 
تعداد بســیار زیادی از آنها آزاد شــده اند و 
تعدادی دیگر هم پرونده هایشــان به دادگاه 
فرستاده شــده اســت. وی  در پاسخ به این 
که سوال چرا برای یک دانشجو حکم حبس 
هشت ســاله صادر شــده در حالی که قرار 
بر عدم پرونده ســازی بوده اســت، تصریح 
کرد: معموال کســانی که این گونه محکوم 
می شوند، بسته به نوع ســلوک و رفتارشان 
در زنــدان، کمتر پیش می آید که هشــت 
ســال در زندان بمانند چون نظام و سیستم 
 قضائی دنبــال انتقام گرفتــن از این بچه ها

 نیست.

 سیستم قضائی به دنبال
 انتقام گرفتن نیست

پیشخوان

بین الملل

دیدار در هلسینکی؛ 
گاز انبر ضد روحانی؛ این بار 

در دست طالیی

چهره ها

تکذیب ادعای عراق در مورد قطع آب ۴۲ نهر از سوی ایران
درحالی که چندی پیش ســخنگوی وزارت خارجه عراق مدعی قطع آب این کشور از سوی ایران شد، 
بررسی ها نشان می دهد این مسئله صحت نداشته و کارشناسان این حوزه نیز این موضوع  را به طور کامل 
تکذیب کرده اند.ایسنا نوشت: براساس جلسات برگزار شــده در مورد ادعای عراقی ها مبنی بر قطع آب 
این کشور از سوی ایران و ارزیابی آمار و اطالعات در وزارت نیرو مشخص شد که در زمان مذکور به دلیل 
بارش های فراوان در داخل عراق در برخی مناطق سیل نیز رخ داده و حتی برخی از سدهای این کشور 
نیز سرریز شده است.یک منبع آگاه در این رابطه اعالم کرد: اعتراض های گاه و بی گاه بدون سند به ایران 
مطرح می شود. جالب اینجاست که حتی با مطرح شدن بحث سد ایلیسو که بارزترین سد بزرگ منطقه 
است و دنیا نیز از این مسئله اطالع دارد، عراقی ها به جای اعتراض به ترک ها، به ایران معترض شده بودند. 
به گفته وی، ایران هیچ سد جدیدی را وارد مدار نکرده است و مشکالت رودخانه های خوزستان و بصره 

به ایران مربوط نمی شود. 

قایق های ایرانی در مناطق و سکو های نفتی ما مزاحمت ایجاد می کنند
دولت سعودی نسبت به آنچه مزاحمت قایق های ایرانی در مناطق و ســکو های نفتی این کشور در آب های 

منطقه ای خود در خلیج فارس خواند، به سازمان ملل متحد اعتراض کرد.
خبرگزاری دولتی عربستان به نقل از »عبدا... بن یحیی المعلمی« نماینده دائم عربستان در سازمان ملل اعالم 
کرد که با وجود یادداشت های اعتراضی به جمهوری اســالمی ایران و دبیرکل سازمان ملل متحد این رویه 
همچنان ادامه دارد.وی مدعی شد: تعرض قایق های ایرانی به مناطق و ســکو های نفتی عربستان در داخل 
آب های منطقه ای و مناطق اقتصادی این کشــور صورت می گیرد. نماینده عربستان ادعا کرد که از دید این 
کشور، ایران مسئول هرگونه ضرری است که از این اقدامات ناشی می شود.ادعای عربستان سعودی درحالی 
مطرح می شود که ریاض براســاس گزارش های نهاد های بین المللی و حقوق بشــری یکی از ناقضان اصلی 
تعهدات بین المللی است.تجاوز عربستان سعودی و ائتالف به رهبری این کشور به یمن و نقض حریم آبی این 

کشور از سوی این ائتالف از مواردی است که حاکی از نقض تعهدات بین المللی عربستان و متحدانش است.

مسافر مسکو

دولت با موفقیت کشور را از 
شرایط سخت عبور خواهد داد

خودزنی بنزین در بورس

پشت پرده خاموشی

علیرضا کریمیان
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بیماری خطرناکی به نام »انحصار«

پیشنهاد سردبیر:

واکنش

ذره بین

بررسی نقش صنعت  فوالد  درکم آبی  اصفهان؛
خشت اول چون نهد معمار کج!

امیرعلی مرآتی

چند سالی است که همه جا بحث از مشکل »کم آبی« 
و کمبود منابع این مایه حیاتی باال گرفته است؛ اما گویا 
کم کم آژیر خطر این موضوع به صدا درآمده و با کم 
آبی های به وجود آمده در جنوب و مرکز کشور، همه 
مردم و مسئوالن بیش از پیش به فکر چاره اندیشی 
اساسی برای حل این معظل افتاده اند. در این میان 
انگشــت اتهام مصرف باالی آب، همیشه به سمت 
صنایع به ویژه »صنعت فوالد« دراز بوده اســت. در 
اینجا این پرسش مطرح می شود که چگونه بسیاری از 
کشورهای پیشرفته دنیا با وجود کارخانه های بزرگ 
فوالد، با مشکل کم آبی مواجه نیستند و آیا بهتر نیست 
به جای انداختن همه مشکالت بر دوش فوالدی ها به 
فکر چاره ای برای بهینه مصرف کــردن آب در این 

صنعت مادر باشیم؟
به همین بهانــه »افکارنیوز« به ســراغ چهره های 
اقتصادی رفته و نظر آنها را درباره نقش صنعت فوالد 
در کم آبی اصفهان جویا شــده است که خالصه ای 
از گفت و گوی این افراد با »افکارنیــوز« را در ادامه 

می خوانید:
»منصور یزدی زاده«  مدیرعامل شرکت ملی فوالد 
ایران در این باره می گوید: میــزان کل مصرف آب 
در صنایع فوالدی اکنون  به 275 میلیون متر مکعب 
در سال می رسد و در کل استان های کشور مجموعا 
46 درصد مصــرف آب  صنایع متعلق به فوالدی ها 
بوده که بیشتر آن از طریق بازیافت آب های مصرفی 

تامین شده است.
یزدی زاده ادامه داد: 85 درصد از مجموع واحدهای 
فوالدی در مرکز کشور متمرکز شده  که عمده آب 
مصرفی آنها از طریق پساب های شهری و کشاورزی 
تامین می شــود. وی افــزود: در پروژه اســتفاده از 
پســاب های فوالد، شــرکت فوالد مبارکه اصفهان 
پیش قدم بوده و در مرحله بعدی پروژه انتقال آب از 
خلیج فارس کلید خورده که شرکت »گل گهر« آن را 
آغاز کرده است.»حمیدرضا فوالدگر« نماینده مردم 
اصفهان در مجلس درباره اینکه چرا با وجود بحران 
آب این صنایع به اصفهــان آمده، گفت: در حقیقت 
یکی از علل احداث سد زاینده رود به دلیل تامین آب 
ذوب آهن بوده اســت؛ البته یک دلیل دیگر احداث 
این کارخانه در اصفهان نزدیکــی به معادن بزرگ 
سنگ آهن در چغارت و چادرملو بود؛ بنابراین احداث 
کارخانه فوالد درجایی که نزدیــک به آب و معادن 
سنگ آهن باشد، منطقی  است. نماینده مردم اصفهان 
درباره اینکه در حال حاضر برای مشکل کم آبی چه 
باید کرد، گفت: باید دید  اگر اکنون گروهی می آمدند 
تا اینجا را مکان یابی کرده و برای آن طرح توجیهی 
در نظر بگیرند، آیا باز هــم همین منطقه را انتخاب 
می کردند؟ منطقه ای که ذوب آهــن در آن احداث 
شده یکی از حاصلخیزترین مناطق استان است که 
برنج آنجا بسیار مرغوب است و بسیاری از اصفهانی ها 
مصرف این برنج را به دیگر برنج ها ترجیح می دهند. اما 
این منطقه کشاورزی در حال حاضر به منطقه صنعتی 
تبدیل شده است و اگر خودمان قرار بود در این باره 
تصمیم گیری کنیم ترجیح می دادیم ذوب آهن در 
جای دیگری باشد. فوالدگر درباره اینکه در وضعیت 
فعلی، ذوب آهن و فوالدمبارکه چه باید بکنند، گفت: 
این دو کارخانه بزرگ باید پول آب خود را به قیمت 
واقعی  بپردازند و در صندوقی که از سوی شورای عالی 
آب هم تصویب شده، ذخیره کرده و نام آن را »صندوق 
خسارت خشکسالی« بگذارند تا هر زمان که آب بود 
از آن استفاده کرده و زمانی که آب نباشد خسارت آن 
را پرداخت کنند. این نماینده مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: این دو کارخانه باید طرح بازیافت آب و 
پساب های خود را  نیز مدرن کنند؛ زیرا هر چه در این 
زمینه سرمایه گذاری بیشتری انجام شود کمتر دچار 

مشکل  خواهند شد.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران:
 درخصوص آب اصفهان 

وعده نادرست ندهید
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: 
گاهی آب را به یزد و کرمان بردند و گاهی هم از 
آن برای جمع کردن رای اســتفاده کردند؛ لطفا 
وعده نادرست ندهید زیرا مطالبه آب در اصفهان 

مطالبه ای 2۰ ساله است.
»عبدالوهاب ســهل آبادی« اظهار کــرد: هر بار 
رییس جمهــور به اصفهان آمــده، وعده احیای 
»زاینده رود« را داده؛ در صورتی که تاکنون هیچ 

اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است!

هشدار ایران درباره احتمال 
جایگزینی نفت خود به هند

سرپرست سفارت ایران در دهلی نو هشدار داد: 
اگر هند، نفت عربستان سعودی، آمریکا و روسیه 
را جایگزین نفت ایران کنــد، تهران نیز هند را از 

امتیازات ویژه نفتی خود محروم خواهد کرد.
»مســعود رضوانیان رهقی« کاردار ایران در هند 
با اشاره به سیاست جدید آمریکا در قبال قرارداد 
هســته ای ایران )برجام( تاکید کرد: اگر پس از 
اقدامات الزم، مشخص شود که حقوق مردم ایران 
که در قطعنامه 2231 شــورای امنیت سازمان 
ملل، همچنیــن برجام مورد تاکیــد قرار گرفته 
اســت تامین نمی شــود، آنگاه ایران این حق را 
برای خود محفوظ می داند کــه هرگونه عملی 
برای پاســخگویی به اقدام غیرقانونی آمریکا را 

انجام دهد.

نقل قول روز 

اسدا... عسگراوالدی: 
 تا فرصت داریم باید پادزهر 

سم تحریم را درست کنیم
رییس اتاق ایران و چین گفت: تحریم ها پیش 
روی ماســت و ما باید تحریم ها را پیش بینی 
کنیم و جلویش را بگیریم. باید خودمان پادزهر 
سمی که به اقتصادمان تزریق می شود را درست 

کنیم.
»اسدا... عســگر اوالدی« در مصاحبه با رادیو 
با بیان اینکه در حال حاضر شــرایط به گونه ای 
نیست که بخواهیم بخش خصوصی یا دولت را 
مقصر قلمداد کنیم، گفت: شرایط ویژه ای برای 
کشور پیش آمده است؛ ما مشکالت عدیده ای 
را در سه ماهه نخست سال پشت سر گذشته ایم 
و باید از این به بعد حواس مان را جمع کنیم تا 

مشکالت مان را با اشتباه بعدی تکرار نکنیم.
 وی با اظهار بــه اینکه هر دو بخــش دولتی و 
خصوص مقصر شــرایط پیش آمده هســتند، 
عنوان کرد: تقصیــر بخش دولتی این اســت 
که بدون مشــورت با کارشناســان دانشگاه ها 
تصمیمات اقتصادی را می گیرد و مدیرانی که 
این تصمیمات را می گیرند ندانسته وارد عمل 
می شوند بدون اینکه آینده نگری داشته باشد. 

»انحصــار«، واژه ناخوشــایندی در ادبیات اقتصادی 
یک کشور است. عاملی که نه تنها موجب ایجاد داللی 
و رانت در کشــور می شود، بلکه فشــارهای وارده از 
ســوی این رانت، در نهایت به مردمی می رســد که 
باید تــاوان آن را بپردازنــد. گرچه در هــر اقتصاد و 
دولتی برخی از منافذ قدرت و رانت موجب می شــود 
عده ای ســودهای کالن اقتصادی به جیب بزنند، اما 
افشــای چندین و چند فرد در جریان انحصار واردات 
و حتــی صادرات کاالهــا، هر از گاهی خبرســاز می 
شود و به رغم تاکیدات مقام معظم رهبری و کارهای 
صورت گرفتــه، هم چنــان معضل رانت در کشــور 
وجــود دارد. در مطلب پیش رو، به بررســی برخی از 
 انحصارگران در زمینه های اقتصادی کشور پرداخته

شده است.
انحصار شکر

بار ها در برنامه های تلویزیونی و مباحث سیاســی، از 
فردی به عنوان سلطان واردات »شکر« نام برده شده  
که البته در هیچ مجمع و محفل رســمی، نامی از این 
شخص عنوان نشده است. حتی در یک برنامه مناظره 
زنده تلویزیونی که در بخش ویژه خبری پخش شــد، 
هر چهار شرکت کننده، در برابر پرسش مجری برنامه، 
مبنی بر اینکه »سلطان واردات شکر کیست؟« سکوت 
کردند! این شائبه وقتی قوت می گیرد که به رغم تولید 
شکر در داخل و مشکالت عدیده تولید کنندگان، وزارت 
صنعت بارها مجوز انحصاری برای تمدید ثبت سفارش 
واردات شکر را صادر کرده است. در سال های گذشته، 
مخالفاِن وزیِر صنعِت دولت روحانی سندی را رو کردند 
که بر اساس آن، اجازه واردات شکر تنها به چهار شرکت 
داده شد. طبق سند یاد شــده وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با هماهنگی قائم مقام وزیر جهادکشاورزی اقدام 
به تمدید مجوز برای ثبت ســفارش نسبت به واردات 
شکر کرده است. براساس این مجوز چهار شرکت وارد 
کننده شکر این اجازه را دارند که با استفاده از ارز مبادله 

ای به واردات شکر ادامه دهند.
انحصار واردات نهاده های دامی

 

طی هفته های گذشــته، خبر انحصــار واردات بیش 
از 5۰ درصد »نهاده های دامی« کشــور که در اختیار 
یک نفر قرار دارد، سر و صداهای زیادی به پا کرد. این 
موضوع از تریبون مجلس شورای اسالمی مطرح شد و 
از سوی وزیر جهاد کشاورزی نیز تایید شده بود. اهمیت 
این موضوع از آنجاست که نام شخصی به نام مدلل به 
عنوان واردکننده بخش اعظمی از  سویا، ذرت، خوراک 
دام و طیور از تریبون مجلس مطرح شد. تا همین چند 
سال پیش، بیشتر فعاالن امور دام، به ویژه آنهایی که 
در حوزه »طیور« کســب وکاری راه انداخته بودند، از 
انحصار در این بازار سخن می گفتند و حتی در این میان 
نام یک تاجر خوراک دام، بر سر زبان ها افتاد. اگرچه در 
مصاحبه ها و گالیه های مرغداران به طورخصوصی، نام 
وی شنیده می شــد، اما تا به حال هیچ رسانه ای آن را 
علنی نکرده و مشخصات او همیشه در پوششی از ابهام  
بوده است. پس از ســر و صداهای ایجاد شده، وزارت 
جهاد کشــاورزی اعالم کرد:  واردات نهاده های دام و 
طیور انحصاری نیســت و همه متقاضیان حقوقی یا 
حقیقی، شامل تولیدکنندگان و بازرگانان می توانند 

با رعایت مسائل بهداشتی ، در این زمینه اقدام کنند.

واردات خودرو در انحصار چهار نفر
برندهای معتبر جهانی »خودرو« توسط افراد معدودی 
به ایران وارد می شود. بر اســاس لیستی که به تازگی 
از ارزبگیران خــودرو و واردکنندگان مارک های مهم 
بین المللی ماشین منتشر شــده است، در لیست ارائه 
شده توسط بانک مرکزی نام چهار خاندان بر سر زبان ها 
افتاد؛ خاندان »حدادزاده« به عنوان واردکنندگان تویوتا 
و رنو، »فردوس« به عنوان واردکننده خودروی فولکس 
واگن، »بی ریا« واردکننده دی اس و میتسوبیشــی و 
»گرامی« واردکننده خودروی هیوندا، مشــهورترین 
واردکننــدگان دریافت کننده ارز بودند. بررســی ها 
نشــان می دهد برادران »دیلمــی«، فرزندان دیلمی 
بنیانگذار گروه صنعتی ال. جــی در ایران نمایندگی 
خودرو آلفارمئو را در اختیار دارند و این برند ایتالیایی 
را در ایران جا انداخته اند و  فعالیت های اصلی آنها در 
زمینه خودرو های لوکس است که سال گذشته درگیر 
بدهی ســه هزار میلیاردی به گمرک بودند که به نظر 
می رسد پرونده شان مختومه شــده است. همچنین 
»حقیقت« یکی از واردکنندگان بی. ام. دبلیوست که 
در کنار حداقل دو گروه دیگر پای این برند را به ایران 
باز کرده اند. البته یک دهه قبل، شرکت فواد ری موفق 

شده بود واردات این خودرو را از خاندان»نوریانی« به 
این موسسه منتقل کند.

انحصار در واردات روغن پالم
»روغن پالم« تا چند ســال پیش  بــراي عامه مردم 
ناشــناخته بود تا اینکه برخي پزشکان و کارشناسان 
تغذیه مضرات این روغن را رســانه اي  کردند. اگر چه 
پس از جنجال های زیاد بر سر روغن پالم، واردات آن 
هم چنان به کشور صورت می گیرد، اما نکته قابل توجه 
این اســت که این واردات تنها در انحصار یک شخص 
قرار دارد. عده ای مافیای واردات این محصول مضررا 
وابســته به برخی از نزدیکان رییس جمهور می دانند. 
براساس آمار شــش ماهه تجارت خارجي کشور بالغ 
بر 125میلیون دالر  روغن پالم وارد کشور شده است. 
بر این اساس، در شــش ماهه نخست امسال به میزان 
179هزار تن از این  روغن از طریق گمرک به کشور وارد 
شده است؛ درحالي که طی شــش ماهه نخست سال 
94،  واردات روغن پالم به کشور 85 هزار تن و ارزش آن 
65 میلیون دالر بوده است. مقایسه این دو آمار نشان 
 مي دهد در مدت مشابه رشــد واردات این محصول به 
کشــور بیش از 94هزار تن بوده و رشد 11۰درصدي 

 داشته است.
انحصار واردات موز و میوه خارجی

جنجال ها بر سر باال رفتن قیمت میوه های وارداتی از 
جمله موز در چند سال گذشته موجب شد، نام برخی 
از افراد فعــال در این صنف به عنــوان واردکنندگان 
اصلی میوه  بر ســر زبان ها بیفتد. هــر چند  اتحادیه 
واردکنندگان و صادرکنندگان میــوه با صدور بیانیه 
ای این شــائبه ها را رد کرد، اما در همان بیانیه از چند 
نفر به عنوان واردکنندگان اصلی نــام برد که به نظر 
می رسد هم چنان این انحصار را در اختیار دارند. حاج 
»علي اصغر رزازیان« )نخستین واردکننده موز و صاحب 
نظر در زمینه واردات و رنگ آوري موز(، بازرگاني گروه 
»ارجمندي« با داشــتن سه نســل تجربه در تولید و 
تجارت میوه و تره بــار به عنوان یکــي از بزرگ ترین 
ســرمایه گذاران و فعاالن صنعت میوه در خاورمیانه و 
شرکت میوه جهاني پارس از جمله شرکت ها و افرادی 

هستند که واردات موز به ایران را در اختیار دارند.

بیماری خطرناکی به نام »انحصار«
چند روایت از مافیای واردات در ایران؛

استاندار اصفهان اظهار کرد: در اســتان اصفهان بر اساس آماری که موجود اســت، آبی که در حوزه زاینده رود 
می توانست جاری شود، بر اساس تصمیمات شورای عالی آب و آن چه طی ســالیان گذشته اتفاق افتاده است، 
ورودی رودخانه به کمتر از نصف کاهش یافته است. »محسن مهرعلیزاده« با بیان اینکه حجم سرمایه گذاری دو 
هزار و 8۰۰ میلیارد تومانی برای اشتغال روستائیان در نظر گرفته شده است، ادامه داد: ظرف مدت سه سال همه 
این طرح ها باعث اشتغال بیش از سه هزار نفر از کشاورزان می شود و این طرح ها موجب خواهد شد، تنها یک صدم 

آبی که پیش از این در کشاورزی مصرف می شد، در این طرح ها مصرف شود.

اشتغال چند هزار 
کشاورز با یک صدم آب 

مصرفی در کشاورزی

استاندار اصفهان:

الن
سئو

ا م
      ب

امضای قرارداد فاز نهایی کنارگذر شرقی اصفهان
معاون وزیر راه و شهرسازی از امضای قرارداد فاز نهایی آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان خبر داد.

»خیرا... خادمی« توضیح داد: در جریان سفر معاون اول رییس جمهوری به استان اصفهان، قرارداد فاز سوم 
کنارگذر شرقی اصفهان به طول 3۰ کیلومتر رسما نهایی و وارد مرحله اجرا شد. به گفته وی، این فاز که به 
حدود 35۰ میلیارد تومان منابع اعتباری نیاز دارد، از سوی شرکت همیاری شهرداری اصفهان ساخته خواهد 
شد که دولت نیز در این پروژه، مشــارکتی 3۰ درصدی خواهد داشت. مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کشور درباره آخرین وضعیت قطعات دیگر این آزادراه نیز توضیح داد: خوشبختانه 
قطعه اول و دوم این پروژه که در مجموع 63 کیلومتر طول دارد، به پیشــرفتی 75 درصدی رســیده و ما 
امیدواریم که در سال آینده الاقل بهره برداری از این قطعات نهایی شود. تاکنون حدود 6۰۰ میلیارد تومان 
برای این پروژه ها سرمایه گذاری انجام شده که دولت در این قطعات نیز مشارکتی 3۰ درصدی داشته است.

عبور قطار پر سرعت تهران - قم - اصفهان از جمکران
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم گفت: برای ایجاد همپوشانی قطار پر سرعت و خطوط متروی قم، 
ایستگاه قطار پرسرعت در منطقه جمکران ساخته می شود.»محسن بهشتی« گفت: با توجه به عبور این قطار 
در حد فاصل بلوار خلیج فارس و بلــوار پیامبر اعظم )ص( و نقطه تبادل با خطوط A. و B. مترو، ایســتگاهی 
در نزدیکی جمکران ساخته می شود تا هم شــهروندان قم و هم زائران حرم حضرت معصومه )س( و مسجد 
مقدس جمکران به آن دسترسی داشــته باشند. وی خاطر نشان کرد: در طرح توســعه این پروژه، به منظور 
دسترسی آسان تر مردم، ساخت یک خط فرعی از این ایستگاه پیش بینی شده است.بهشتی با اشاره به عبور 
137 کیلومتر از مسیر 41۰ کیلومتری قطار پرسرعت »تهران - قم - اصفهان« از جغرافیایی سیاسی استان قم 
گفت: مهم ترین بخش این مسیر عبور پنج کیلومتر آن از زیر کوه دو برادران است که مقرر شد زمین هایی در 

دو طرف این کوه در اختیار پیمانکار قرار گیرد تا سرعت پیشرفت طرح افزایش یابد.

مرضیه محب رسول

آگهی مزایده عمومی فروش شماره 97/08
شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد تعداد محدودی از زمین های مسکونی خود را از طریق فراخوان عمومی فروش 
به صورت نقد و اقساط به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

www.setadiran.ir و با شماره مزایده 2۰۰971352۰۰۰۰۰4 به صورت الکترونیکی به فروش برساند:
 زمان انتشار در سامانه: 97/۰4/16  ساعت 9 صبح .

 مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه: 97/۰4/28 تا ساعت 19
 تاریخ بازدید از 97/۰4/2۰ لغایت 97/۰5/۰6 بنا به درخواست تعاونی مسکن و با هماهنگی قبلی در تاریخ های اعالم شده 

امکان پذیر می باشد .
 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت در سامانه : 97/۰5/۰6 ساعت 19

 زمان بازگشایی: 97/۰5/۰7 ساعت 11 صبح )تحویل فیش سپرده شرکت در مزایده در زمان بازگشایی توسط شرکت 
کننده یا نماینده قانونی وی الزامی است(.

 زمان اعالم به برنده : 97/۰5/۰8
حضور متقاضی در کمیسیون بازگشایی باالمانع است.

www.bnt.ir :پایگاه اینترنتی
bnt.ir :)کانال اجتماعی شرکت )سروش

شرکت عمران شهر جدید بهارستان

@

وزارت راه و شهرسازی 
شرکت عمران شهر جدید بهارستان

نوبت دوم

م. الف: 201418

آگهی مزایده )نوبت  اول(

شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش زمین واقع در منطقه صنعتی شهر دولت آباد از 
طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

 مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه حراست شهرداری : روز شنبه مورخ 97/۰5/۰1گشایش 
پاکت های مزایده : روز یکشنبه مورخ 97/۰5/۰2

محل دریافت اسناد : دولت آباد – بلوار طالقانی – شهرداری دولت آباد ۰31-45822۰1۰

حمید رضا فدائی -  شهردار دولت آباد

شهرداری دولت آباد

خبر روز
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ویژه 
دخترانی که با حجاب تا آخرین نفس انقالبی ماندند

پیشنهاد سردبیر:

 هزینه حجاب درایران باالست
 از دیگر عواملی که به گسترش بی حجابی در جامعه در این سال ها کمک کرده است، هزینه باالی حجاب در کشور است. یکی از بانوانی که سال ها در 
زمینه فروش لوازم حجاب وعفاف در کشور فعالیت می کند، با بیان این مطلب به »زاینده رود« گفت: هنوز نتوانسته ام بفهمم که چرا در کشوری که  خانم های 
زیادی چادر به سرمی کنند، توانایی تولید چادر نداریم تا مجبوربه وارد کردن این کاال شویم، چرا ما می توانیم فناوری ساخت موشک را داشته باشیم ولی 
چادر را نه. ابراهیمی می افزاید: من که فکر می کنم مافیایی در زمینه حجاب فعالیت می کند؛ چرا باید چادر در کشور کره 35 هزار تومان باشد و وقتی به 
کشور ما می رسد به قیمت باالتر از 200 هزار تومان برسد. تازه این تنها قیمت چادر است، قیمت مقنعه، مانتوی مناسب ، ساق دست و ... را هم اگر حساب 

کنیم سر به فلک می گذارد، پس خانم هایی که حجاب درستی ندارند حق دارند که به سمت حجاب کشیده نشوند.

 فرهنگ سازی برای مسئله حجاب 
وعفاف در ایران تنها در حد شعار است؛ 

وقتی کـم گذاشته ایم

سمیه مصور

بیش از  12 ســال از تصویب 
قانــون عفــاف و حجاب در 
شورای عالی انقالب فرهنگی 
می گذرد ولی هنوز دولتمردان 
نتوانســته اند عــزم خود را 
بــرای توجه جــدی به یکی 
از اساســی ترین موضوعات 
جامعه اســالمی جزم کنند و 
پای اجرای قوانین این مصوبه 

در کشور لنگ می زند.
دی ماه ســال 1384 بود که 
شورای عالی انقالب فرهنگی 
با مصوبه ای بیش از 20 دستگاه 
را موظف به انجام برخی موارد 
برای اجــرای قانون حجاب و 
عفاف کــرد و وظایف هریک 
را به آنها متذکر شد ولی این 
قانون در تمام این ســال ها 
مانند بســیاری از امور دیگر 

جدی گرفته نشد.

هرچادری که از زن الجزایر برداشته شود، دری به روی استعمار باز می شود
حجاب، بی تردید یکی از مسلم ترین احکام اسالمی است که در طول تاریخ مورد هجمه های زیادی واقع شده و از آن به عنوان حربه ای برای تسلط برای کشورهای مستضعف استفاده کردند. یکی ازسران ارتش فرانسه با اشاره به این مسئله در 
کتاب خاطراتش گفته است:» هر چادری که از سر زن مسلمان الجزایری بر داشته شود، دری به روی استعمار باز می شود.« بررسی تاریخ معاصر در ایران نشان می دهد که کشور ما نیز از این مسئله مستثنی نبود و پدیده کشف حجاب با هدف از 
بین رفتن حیا و عفاف زن ایرانی از زمان رضاشاه پهلوی کلید خورد ولی با وقوع انقالب اسالمی دوباره زنان جامعه ایرانی به آغوش حجاب برگشتند و دشمنان این سرزمین نتوانستند این مسئله را بربتابند و از همان سال های آغازین انقالب مبارزه 
با حجاب زن مسلمان ایرانی را در دستور کار برنامه های خود قراردادند و فعالیت هایی دراین زمینه انجام دادند که البته با  نگاهی به حجاب زنان در سال های اخیر نشان می دهد آنها توانسته اند تا حدودی در پیشبرد اهداف شان موفق باشند.

 »صدا وسیما« کمکی به گسترش فرهنگ حجاب نکرده است
در تمام سال هایی که دشمنان ایران اسالمی در حال شبیخون فرهنگی و ضربه به حجاب زن ایرانی بودند، مسئوالن فرهنگی جامعه نتوانستند راهکار مناسبی برای 

برخورد با این مسئله پیدا کنند و تنها از شیوه برخورد با متخلفان استفاده شد؛ شیوه ای که نه تنها نتوانست مانع گسترش بی حجابی در جامعه شود بلکه به عاملی 
برای حمله به نیروهای انتظامی و گشت ارشاد از سوی معاندان نظام تبدیل شد تا نشان دهد مسئوالن امر برای مبارزه با بی حجابی باید راهکاری دیگر بیندیشند 

و از فعالیت های فرهنگی جهت تبیین فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه استفاده کنند. بررســی عملکرد مسئوالن فرهنگی کشور در این سال ها نشان 
می دهد اگرچه همیشه از شعار ایجاد فرهنگ سازی در زمینه حجاب و عفاف سخن به میان می آید ولی هنوز کار فرهنگی مناسبی در قسمت های 

مختلف مانند صدا و سیما، کتاب و سینما صورت نگرفته است. 
سازمان صدا و سیما که بنیانگذار انقالب اسالمی از آن به عنوان یک دانشگاه نام بردند نه تنها نتوانست در این زمینه موفق عمل کند  
 بلکه با نوع عملکرد خود باعث بیزاری دختران جوان از چادر شد! در فیلم های ساخته شده تنها زنان فقیر و مجرم از چادر استفاده

 می کنند و زنی که درسطح باالی علمی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی به بازی می پردازد  بدون چادر به نمایش در می آید 
که این مسئله به عنوان عاملی منفی در فرهنگ سازی حجاب از سوی کارشناسان فرهنگی معرفی می شود.  

نگاه به کتاب های چاپ شده در زمینه حجاب و عفاف در کشور نشــان می دهد هنوز نتوانسته ایم کتاب 
خوبی درباره حجاب و عفاف به رشته نگارش در بیاوریم که با اقبال زیادی از سوی مردم روبه رو شود و 
به گسترش حجاب در جامعه کمک کند و اگر هم کتاب خوبی هم در این زمینه نوشته شد نتوانست 

حمایت مسئوالن امر را جلب کند تا به میان مردم آید. 

ی شود

نام خود را با انقالب پیوند زدند تا شــاید آرمان هایشــان به بلندای 
آرمان های انقالب باشد؛ اما نمی دانستند با نام یک خیابان و با رهبری 

یک مسیح غرب زده و یا به هوا فرستادن روسری، نمی توانند انقالب 
به پا کنند.

 روزی که »ویدا موحد« روســری خود را به چوپ بست تا اعتراضش را 
نشان دهد، فکر نمی کرد شبکه های اجتماعی، نقش بازرگان قصه طوطی 

و بازرگان موالنا را بازی می کنند و این کار او را در کمترین زمان ممکن به 
گوش دیگر هم فکرانش می رسانند و آنها هم طوطی وار، خود را به مردن 

می زنند و از درخت بلند عفاف و حجاب به پایین می افتند؛ آن هم به این 
امید که از چنگ قفس خود ساخته از حجاب رهایی یابند؛ »رهایی« ای 

که آزادگی نبود و اسارت در پی داشت. حرمت زدایی از حجاب، کاری 
بودکه بهائیت با کشف حجاب » طاهره قره العین« شروع کرد و سپس 

در سیاست اجبار و سرکوب برای کشف حجاب، به »رضاخان« دیکته 
شد. پهلوی ها 54 سال کوشیدند تا ریشه های عفاف، حجاب و حیا را 

بسوزانند و نسل جوان را گرفتار و سرگرم خود کنند.
انگارتاریخ دوباره تکرار می شود و این بار بوی انتقام به مشام می رسد! 

ماجرای روسری برداشتن چند زن ظرف چند ثانیه و انتشار تصاویر آن 
برای تداعی حرکتی خود جوش را بایــد یک پروژه ارزیابی کرد؛ پروژه 

انتقام گرفتن صهیونیسم مسیحی از انقالب اسالمی.
بعضی ها، دختران خیابان انقالب را دنباله آزادی های یواشکی می دانند 

و معتقدند با توجه به مقاله ای که سال 1394 در وال استریت ژورنال چاپ 
شد، دولت آمریکا قصد دارد با ایجاد ادعای نابرابری زن و مرد در ایران، 

با خلق روش هایی برای تشویق بی حجابی با عنوان » آزادی یواشکی« 
آرامش را از جامعه سلب وبنیان اسالمی- ایرانی جامعه را سست کند. 

با این هدف که وقتی آن زنان بر سر چهارراه ها بی حجاب جلوه کنند، 
دختران مسلمان شیعه هم از آنها تقلید خواهند کرد و به این ترتیب زن، 

شراب و مواد مخدر را وسیله براندازی اسالم می دانستند و امروز ژانت 
آفاری) استراتژیست انگلیسی ( به همین روش به برنامه انقالب جنسی 

امید بسته است.
 ماجرای دختران خیابان انقالب هر هدفی که داشــته باشــد، بیشتر 

پروژه ای تبلیغاتی است و هیچ مشــاهده میدانی یا داده واقعی تجربی 
ازآن حمایت نمی کند. میان بیشتر درس خوانده ها و تحصیل کردگان زن 

در ایران، مسئله اصلی اکنون کرامت و منزلت اجتماعی است که بحران 
بیکاری و دشوار شدن آغاز و تثبیت یک زندگی آبرومند، آن را به شدت 

مخدوش کرده است. پدیده دختر انقالب تالشی است ناکام برای تحمیل 
پدیده بی حجابی بر جامعه ای که همین حاال هــم اکثر قریب به اتفاق 

زنان در آن حجاب را به اختیار  پذیرفته اند.مطمئنا در این میان آنان که 
 بیش از همه سود می برند، افرادی هستند که با ظاهر حمایت از زنان جلو

 می آیند؛ اما جز سود شخصی خود به فکر چیز دیگری نیستند. افرادی 
مانند مسیح علی نژاد که ســند کاســبی 231 هزار دالری اش برای 

آزادی های یواشکی در فضای مجازی دســت به دست شد؛ اما »علی 
نژاد« ها فراموش کرده اند که دختــران خیابان انقالب مرضیه دباغ ها، 

زهره بنیانیان ها و زینب کمایی هایی هستند که با همه وجود پای انقالب 
ایستادند و تا آخرین نفس انقالبی ماندند.

ک قرن دارد
حرمت زدایی از حیا وعفاف، قدمتی به درازای ی

س انقالبی ماندند
دخترانی که با حجاب تا آخرین نف

مرضیــه حدیدچی 
که پــس از ازدواجش 
به نام خانوادگی همسرش 
یعنی »دباغ« شــناخته شد، 
یکی از زنان مبارز انقالب اسالمی 
ایــران  بود کــه طــی دوران فعالیت 
سیاسی خود در جایگاه های متعددی به 

نقش آفرینی پرداخت.
دباغ، خرداد 1318 در همدان به دنیا آمد و پس از 
ازدواج در سن 14 سالگی به تهران نقل مکان کرد. وی 
یکی از شاگردان آیت ا...  سعیدی بود که از طریق شرکت 
در کالس های او در مسجد موسی بن جعفر)ع( با اندیشه های 
امام خمینی)ره( آشنا شد و از سال 1346 زیر نظر استاد خود از 
طریق  تهیه، تنظیم و پخش اعالمیه های امام)ره( به جمع مسلمانان 
انقالبی پیوست. او که دارای یک پسر و هفت دختر بود در سال 1352 
توسط ساواک دستگیر شد. دباغ، در خاطرات خود در باره این موضوع گفته 
است: ماموران به بهانه جلوگیری از خودکشی و حلق آویز شدن،  چادر از سرمان 
برداشتند. برایم خیلی روشــن بود که انگیزه و هدف واقعی آنها از این کار، دریدن 
حجاب،نماد زن مومن و مسلمان و شکســتن روحیه ما بود، از این رو ما نیز از پتوهای 
سربازی که در اختیارمان بود برای پوشش و به جای چادر استفاده می کردیم. عمل ما در 

آن تابستان گرم برای ماموران خیلی تعجب آور بود، آنها به استهزا و مسخره ما را 
»مادر پتویی یا دختر پتویی« صدا می کردند.

این فعال انقالبی پس از آزادی از زندان با کمک محمد منتظری به انگلستان گریخت؛ 
به گفته  دباغ، چند روز بعد از درگذشت دکتر شریعتی، با تعدادی از جوانان انقالبی ساکن 
لندن به تظاهراتی پرداختند و سپس به فرانســه رفتند. در همان زمان خبر شهادت مصطفی 

خمینی به گوش رسید که آنها دست به اعتصاب غذا زدند.
وی پس از فرانسه برای گذراندن دوره های چریکی به لبنان و سوریه رفت و طی آن دوران در عربستان، 

عراق، لبنان و ســوریه و فرانسه هم تردد 
داشت تا اینکه امام )ره( به عنوان تبعید وارد 
فرانسه شدند؛ چون پلیس فرانسه قصد داشت تا 
یک زن پلیس فرانســوی، مسئول حفاظت امام)ره( 
باشد و ایشــان هم با این موضوع به شدت مخالف بودند 
قرار شد تا با توجه به آموزش هایی که دباغ دیده بود محافظ 
 شــخصی حضرت امام )ره( شــود و وظایفــی از جمله خرید، 

شست وشو و امور منزل را نیز بر عهده گیرد.
از دباغ به عنوان یکی از نیروهای کلیدی سپاه در نابودسازی سازمان های 
مخالف جمهوری اســالمی که در ابتدای انقالب با حمالت چریکی هدف 

نابودی این نظام را دنبال می کردند ، یاد می  کنند.
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اسطوره انقالب زنانه اصفهان
»زهره بنیانیان« از شیرزنان اصفهانی اســت که نقش چشمگیری در 

فعالیت های انقالبی داشت. 
بانویی که در زمان بی بند وبــاری قبل از انقالب که بــه نام آزادی بر 
زنان تحمیل می کردند، حجاب را برای خــود برگزید و با تمام وجود 
در حفظ آن کوشــا بود. زهره بنیانیان که به دبیرســتان راه یافت، به 
دلیل مقارن شدن با دستور شــاه پهلوی مبتنی بر عدم حضور زنان در 
جامعه، برای پاســداری از حجابش با حفظ کامل آن در مدرسه حضور 
می یافت که متاسفانه به خاطر شــرایط زمــانه به مدت دو هــفته او 
را از تحــصیل محروم کردند که سرانجام با تعهد خانواده اش مجددا به 
دبیرستان بازگشت. شهیده بنیانیان که در دی ماه 1336 در اصفهان 
پا به این جهان گذاشت از همان دوران کودکی به خواندن قرآن توجه 
ویژه ای داشــت و درخلوت خود با خداوند متعال انس می گرفت و به 
راز و نیاز می پرداخت.انس عجیب او با مذهب و خواندن نماز شــب در 
سنین پایین و ایســتادگی و مقاومت دربرابر عوامل ضد انقالبی باعث 
ایجاد ترس و نگرانی در خانواده زهره شد و سبب شد قبل از اتمام دوران 
تحصیلی اش برای دوری از شــرایط موجود ایران، او را به عقد مردی 
درآورند که نه تنها عالقه ای به وی نداشت بلکه میان افکار و عقایدشان 
نیز فاصله ای عمیق بــود و باالجبار پای زهره را به دیــار غربت یعنی 
آلمان کشاند.او پس از اینکه نتوانست با شرایط جدیدش کنار بیاید با 
راهنمایی و کمک دوستانی که در ایران داشت به لبنـــان سفر کرد تا 

بتواند بـه گـــروه هـــای مبــارز فلــسطینی بپیوندد. 
وی در آنجا آموزش های رزمــی و نظامی دید تا قادر باشــد در موقع 
برگشــت به ایران در راه مبارزه با رژیم پهلوی از این ترفندها استفاده 
کند. زهره هم مانند دیگر فعاالن انقالبی ســابقه دســتگیری توسط 
ساواک را در کارنــامه خـود دارد؛ اما با زیرکــی که داشت توانسته بود 
قبل از متوجه شدن نـیـــروهـــــای ســـاواکــی تمــام مــدارک 
و اعالمیه هایی که نزد خود دارد را به دیگر دوستانش بسپارد، بــــرای 
همین چون نیروهـــای ساواکـــی مدرک و دلیلی از وی نداشتنــد 

مجــبور به آزاد کــردن او شدند. 
زهره بنیانیان با عضویت در ســپاه پاسداران به عنوان یکی از نیروهای 
متخصص خانم در گروه ضربت مشغول به فعالیت شد و درحالی که دو 
ماه از پیروزی انقالب گذشته بود در اردیبهشت ماه سال 58 در مبارزه 
و درگیری با گروهک های ضد انقالب بر اثر اصابت مستقــــیم گلوله 

به شهادت می رسد.

مجاهدی که به جرم داشتن حجاب به شهادت رسید
»شــهید بهشــتی« جمله معروفی دارد بــه این مضمون 

که »سرنوشــت مقلدان خمینی چیزی جز شــهادت 
نیســت«. این جمله در خصوص دانش آموز شهید 

زینب کمایی به واقع صــدق می کند.دختر 14 
ســاله ای که تنها به جرم داشتن حجاب و 

شــرکت در راهپیمایی علیه بدحجابی 
توسط منافقین به شــهادت رسید. 

زینب کمایی در سال 1346 در 
آبادان به دنیا آمد و با شــروع 

جنگ تحمیلی به همراه 
در  اش  خانــواده 

شاهین شهراصفهان ساکن شد. شهیده کمایی از همان کودکی 
فعالیت های انقالبی را سرلوحه برنامه های خود قرار داده بود  

و از این رو زمانی که در شاهین شهر ساکن شدند فعالیتش 
را علیه منافقین که در این شهر اقدامات زیادی انجام 

می دادند، پیگیری کرد. جمــع آوری بچه های 
مدرسه برای شــرکت در راهپیمایی علیه بی 

حجاب ها سبب شــد تا منافقین کینه او 
را به دل بگیرند و در آخرین روز سال 

1360 در حالی که  زینب از مسجد 
می برگشــت او را با چادرش 

خفه کردند و به شــهادت 
رساندند.

نرگس طلوعی
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طرح پرسش توسط مخاطبان در استوری 
اینستاگرام 

پیشنهاد سردبیر:

فروش جهانی Nokia X۶ از ۲۸ تیر آغاز خواهد شد
Nokia X6 باالخره به بیرون از بازار چین قدم خواهد گذاشت. این گوشی قرار است 
در تاریخ 28 تیر عرضه جهانی شود و نخســتین ایستگاه آن »هنگ کنگ« خواهد 
 Nokia X6 ،بود. بعد از یک شروع سخت در کشــور اصلِی این گوشی یعنی چین
توجه بسیاری از مردم جهان را به خود جلب کرد؛ از این رو HMD Global تصمیم 

این خبر چندین گرفته اســت آن را به صورت جهانی عرضــه کند. درباره 
جزئیات پراکنده شنیده می شد اما هیچ کدام رسمی 

و تاییدشده نبودند. گفته می شــود گزارش عرضه 
جهانی این گوشی ها از منابع هنگ کنگی به گوش 
می رســد؛ پس می توان به آنها اعتماد کرد.این 

 Nokia گوشی در بازار هنگ کنگ با نام
Plus 1/6 شــناخته خواهد شد و با 
همین نام در بازارهای دیگر فروخته 

خواهد شــد. قابلیت های این گوشی در 
عرضه جهانی تغییر نخواهــد کرد و بدون 

شــک نوکیا از اندروید جهانی استفاده خواهد 
کرد نه از پوسته اندروید مخصوصی که برای نوکیا 

ساخته شده است.

رتبه بنـدی شـاخص جهانـی نـوآوری در سـال 
۲۰۱۸ منتشـر شـد. بر همین اسـاس، جمهوری اسـامی 
ایران با جهشـی قابـل توجه از رتبـه ۷۵ در سـال ۲۰۱۷ 
به جایگاه ۶۵ در سـال ۲۰۱۸ رسـید؛ این در حالی اسـت 
که رتبـه ایـران در این شـاخص در سـال ۲۰۱۵، ۱۰۶ بوده 

است.
شـاخص جهانـی »نـوآوری« نـام گزارشـی اسـت کـه 

هـر سـاله توسـط سـازمان جهانـی مالکیـت فکری 
)WIPO( منتشرمی شـود و در آن بـه رتبه بندی 

کشـور ها از منظـر نـوآوری می پردازد.  
خوشـبختانه بـا اقدامـات معاونـت 

علمی و فنـاوری ریاسـت جمهوری 
اسـامی ایـران درتعامل بـا وایپو 
و نیـز دسـتگاه  ها و نهاد هـای 
مرتبـط علـم و فنـاوری کشـور، 
جایـگاه  ارتقـای  زمینـه 
 ایـران در ایـن گـزارش فراهـم 

شده است.

رشـد ایران مرهون توسـعه اسـتارت 
 آپ ها و زیست بوم نوآوری

ایـن رشـد قابـل توجـه مرهـون رشـد در ابعـادی 
ز  نـش و فنـاوری )ا همچـون خروجی  هـای دا
جایـگاه ۹۰ در سـال ۲۰۱۵ بـه جایـگاه ۴۱ در 

سـال ۲۰۱۸( و خروجی  های خـاق )از جایگاه ۱۱۶ 
در سـال ۲۰۱۵ بـه جایـگاه ۵۹ در سـال ۲۰۱۸( اسـت 

کـه بی شـک توسـعه زیسـت بـوم نـوآوری و کارآفرینـی 
و همچنیـن توسـعه اسـتارت آپ های فعـال در بخش هـای 

مختلـف اقتصـادی، نقـش بی بدیلـی در کسـب ایـن جایـگاه 
داشـته اسـت.

ایران یک سر و گردن باالتر از کشورهای منطقه
بر اسـاس گزارش سـال ۲۰۱۸ سـازمان جهانـی مالکیـت فکری، 
ایران با رشـدی ۱۰ پله  ای، یکـی از بیشـترین رشـد ها را در میان 
کشـور های هم تـراز خـود داشـته اسـت. نکته قابـل توجـه اینکه 
 Innovation( جایگاه کشـورمان در شـاخص کارآیـی نـوآوری
Efficiency Ratio(، از رتبه ۵۶ در سـال ۲۰۱۷ بـه رتبه یازده 

در سـال ۲۰۱۸ رسـیده است.
این امـر بیشـتر مرهـون وضعیت مناسـب شـاخص  هـای مربوط 
بـه ابعـاد خروجـی اسـت و نشـان از ایـن موضـوع دارد کـه ایران 
توانسـته اسـت  به رغـم ضعـف در برخی شـاخص های مربـوط به 

ورودی  هـا، خروجی  هـای نوآوارنـه بسـیار مطلوبـی ارائـه دهـد.
بر اسـاس گـزارش مذکـور، ایـران در میـان ۳۴ کشـور بـا درآمد 
 )upper-middle-income countries( متوسـط بـه بـاال

در رتبـه ۱۶ و در میـان ۹ کشـور آسـیای مرکزی و جنـوب غربی 
آسـیا در رتبـه دوم قـرار دارد.

رشـد قابـل اعتنـای سـرمایه انسـانی و پژوهـش در 
ایران

براسـاس جدولـی کـه در آن جایـگاه کشـور ها در رتبه بنـدی 
کلـی شـاخص جهانـی نـوآوری ارائـه شـده اسـت، رتبـه 
ز جایـگاه ۱۰۶ در سـال ۲۰۱۵ بـه  کشـورمان ا
جایـگاه ۶۵ در سـال ۲۰۱۸ رسـیده اسـت 
کـه در مقایسـه با گـزارش سـال ۲۰۱۷، 
بُعـد سـرمایه انسـانی و پژوهـش نیـز 
هماننـد سـال  های قبـل رتبـه قابـل 
عتنایـی داشـته اسـت و در رتبـه  ا
 ۴۵ بیـن کشـور های مـورد بررسـی

 قرار دارد.
بُعـد زیرسـاخت بـا ۱۲ رتبـه بهبـود، 
جایـگاه  بـه   ۹۹ جایـگاه  ز  ا
۸۷، پیچیدگـی کسـب و کار 
بـا ۷ پلـه بهبـود از رتبـه ۱۱۵ 
۱۰۸،پیچیدگـی  رتبـه  بـه 
ز  ر بـا ۶ پلـه بهبـود رتبـه ا بـازا
جایـگاه ۱۱۲ بـه جایـگاه ۱۰۶ و 
در آخـر، بعـد نهاد هـا بـا ۴ رتبـه 
ز جایـگاه ۱۰۶ بـه جایـگاه  تنـزل، ا
 ۱۱۰ در بیـن کشـور های مـورد بررسـی 

رسیده است.

رشد ایران در تمام حوزه های فناوری
ز ویژگی  هـای گـزارش  یـن گـزارش، یکـی ا بنـا بـر ا
جانبـه  همـه  نـگاه  نـوآوری،  جهانـی  شـاخص 
و متـوازن بـه همـه ابعـاد اثرگـذار بـر نـوآوری اسـت و 
مـرور داده  هـای جـدول جدیـد رتبـه بنـدی کشـور ها 
در سـازمان جهانـی مالکیـت فکـری نشـان از ایـن دارد 
کـه رشـد شـاخص  های کشـور، چـه در بازه هـای چهـار 
مقایسـه  در  و چـه   )۲۰۱۸ تـا   ۲۰۱۵ ز سـال  )ا سـاله 
 بـا سـال گذشـته، در اغلـب قریـب بـه اتفـاق، بـا رشـد همـراه 
بـوده اسـت. نکتـه قابـل توجـه اینکـه بـه رغم رشـد رتبـه کلی 
کشـور در سـال  های اخیـر، برخـی از ابعاد کـه بـه ورودی  های 
نـوآوری برمی  گـردد، رتبه مطلوبـی ندارنـد و این ضعـف و توازن 
نداشـتن در رتبـه ابعـاد، نبایـد با رشـد قابل توجـه و رتبه بسـیار 
 خوب ابعـاد دیگر کـه منتج بـه بهبـود در رتبه کلی شـده اسـت،

 نادیده گرفته شود.

فناوری

در تازه ترین قابلیت؛
طرح پرسش توسط مخاطبان در استوری اینستاگرام 

اینستاگرام در ماه اکتبر قابلیت نظرسنجی را به این شبکه اجتماعی افزود تا کاربران 
به امکانات بیشتری دسترسی داشته باشند؛ حاال این قابلیت متنوع تر نیز شده است.

از این به بعد مخاطبان هر کاربر می توانند در صورت اعام آمادگی وی، پرسش هایی 
را از او طرح کرده و این پرسش ها را در بخش استوری هر فرد ثبت کنند. 

ارائه این خدمات راهی جدید برای آغاز مکالمه میان کاربران از طریق اســتوری در 
شرایطی است که فرد عکس یا ویدئویی برای اشتراک گذاری در دسترس ندارد. این 
خدمات جدید روشی خاقانه برای به اشتراک گذاری ایده های جذاب در اختیار افراد 
می گذارد. قابلیت جدید در بخش برچسب ها یا استیکرهای در دسترس است. کاربر 
پس از ضربه زدن با انگشت روی این بخش می تواند مطلبی را تایپ کند که نشانه 
آمادگی وی برای دریافت پرسش های کاربران اســت. به عنوان مثال فرد می تواند 

بنویسد: در ایستگاه اتوبوس منتظر اتوبوس هستم. از من یک سوال بپرس!
کاربر همچنین می تواند بررسی کند، چه کسانی به پرسش های وی پاسخ داده اند 
و این پاســخ ها برای ماحظه عموم قابل رویت خواهد بود؛ اما نام کاربری یا عکس 
فردی که به پرسش طرح شده پاسخ داده، به طور عمومی قابل مشاهده نخواهد بود. 
خدمات یادشده هم در نســخه اندروید و هم از طریق نسخه آی. او. اس اینستاگرام 

قابل دسترس خواهد بود.

شیرآب شیشه ای با خاصیت ضد گرد و غبار
نوعی »شیر آب« شفاف از جنس شیشه و ضد گرد و غبار ساخته شده که می توان 

بیرون آمدن آب از آن را مشاهده کرد.
 این کاال  Axor Strack V نام دارد و شرکت Hansgrohe  آن را ساخته است.این 
شیر آب طوری طراحی شده تا افراد بتوانند بیرون آمدن آب از آن را ببینند. جالب 
 Wall paper Best Domestic Design Award آنکه این شــیر آب جایزه
را دریافت کرده است. این شــیر آب، عاوه بر زیبایی به راحتی و با 
یک کلیک باز و بسته می شود. همچنین می توان به راحتی 
بخش شیشه ای را برداشته و کل شیر آب را تمیز کرد. 
شیشــه به کار رفته در این محصول کیفیت 
باالیی دارد و ضد گردوغبار است.

درحال حاضــر ایــن 
محصــول فقط در 
»اروپا« وجود دارد.

تولید سبک ترین دوچرخه برقی تاشوی جهان
تولید دوچرخه های ســبکی که تحمل وزن انســان ها را داشــته و در عین حال 
کارآیی مناســبی داشته باشند، چالشــی جدی محسوب می شــود. پیش از این 
 Hummingbird .شــاهد تولید انواع دوچرخه های تاشــوی ســبک بوده ایم
Electric را می توان سبک ترین دوچرخه تاشــوی برقی جهان توصیف کرد. این 
دوچرخه تنها ۱۰/۴ کیلوگرم وزن دارد و شــرکت ســازنده آن Prodrive  سابقه 
تولید دوچرخه های تاشــوی بســیار ســبک را که تنها ۶/۷ کیلوگرم وزن داشته 
اند را نیــز دارد. البتــه آن دوچرخه برقی نبوده اســت. دوچرخه جدیــد تازه این 
شــرکت، بدنه ای از جنس کربن دارد و مجهز به موتور ۲۵۰ واتی و باتری لیتیومی 

از قابلیت های جالب این دوچرخه، سازگاری ۱۶۰ وات ساعتی است. یکی 
موجب آن با فناوری بلوتوث اســت  شــود کــه  مــی 
و ارتباط آن با گوشــی های  نه هــای هوشــمند  یا ا ر

از دوچرخه سواران شخصی نیز ممکن شود. ننــد  می توا
مدیریــت نحــوه برق، مسیریابی، گوشی خود برای کنترل 
غیره استفاده کنند.اســتفاده از دوچرخــه و 

  عکس خبر

 جذاب ترین سفینه گردشگری جهان وارد ایتالیا شد
ایتالیایی ها نسبت به اهالی ایاالت متحده، روسیه یا چین بسیار کمتر درخصوص مسائل 
فضایی تجربه دارند. اکنون این یک خبر نوید بخش است که )Virgin Galactic( در نظر 

دارد پرواز فضایی زیرمداری خود را از یک پایگاه فضایی در »ایتالیا« صورت دهد.

اپلیکیشن

 نحوه شکل گیری آلزایمر 
برای نخستین بار مشخص شد

تحقیقات جدید پژوهشگران دانشــگاه »سوت وسترن« منجر 
به شناسایی مراحل اولیه شکل گیری بیماری »آلزایمر«  شده 
است. در جریان بررسی های یادشده، لحظات اولیه شکل گیری 
فرآیند تخریب شبکه عصبی مغز و نقطه شروع این تخریب که 
منجر به ابتا به بیماری فراموشی می شود، با موفقیت شناسایی 
شده است. محققان اهمیت این یافته جدید در عرصه پزشکی 
را بسیار باال توصیف کرده و از اصطاح »انفجاربزرگ« یا »بیگ 
بنگ« برای توصیف آن استفاده کرده اند. آنها امیدوارند که درک 
نحوه شکل گیری بیماری آلزایمر به شناسایی راه هایی جدید 
برای درمان این بیماری قبل از تشدید و گسترش آن منجر شود.

 قدیمی ترین رنگ دنیا 
در فسیل یک میلیارد ساله

دانشــمندان دانشــگاه ملی اســترالیا )ANU( موفق شدند 
قدیمی ترین رنگ هــای موجود در زمین را کشــف کنند. به 
گفته این دانشمندان، رنگدانه های »صورتی روشن« پیشینه 
آنها به بیش از یک میلیارد سال پیش بازمی گردد. این رنگ ها، 
فسیل های مولکولی سبزینه هستند. سبزینه، رنگدانه ای است 
که به گیاهان امکان می دهد نور خورشــید را به انرژی تبدیل 
کنند. پژوهشــگران، این فسیل ها را در ســنگ ها و رسوبات 
دریایی واقع در صحرای بزرگ آفریقا کشــف کردند. الزم به 
ذکر است که در گذشته، این صحرا دارای آب و هوای مرطوب 
بوده و سنگواره جاندارانی مانند تمساح در آن یافت شده  است.

به نظر می رســد، فســیل های روی زمین، »قرمــز خونی« 
یا »بنفش سیر« هســتند و هنگام اســتخراج و خرد شدن، 
به رنــگ صورتــی روشــن درمی آیند. هــدف ایــن گروه 
پژوهشــی، انجــام دادن یک پــروژه در زمینه هنر باســتان 
 نیســت بلکه آنها در نظــر دارند شــکاف موجــود در ثبت

 فسیل را پر کنند.

تهیه نخستین عکس سه بعدی 
رنگی اشعه ایکس از بدن انسان

عکسبرداری از بدن انسان با »اشعه ایکس« از سال ها قبل یک 
روش درمانی موثر برای تشــخیص بیماری ها بوده است؛ اما 

تصاویر تهیه شده به این شیوه، همیشه سیاه و سفید بوده اند.
برای نخستین بار یک شرکت نیوزلندی با استفاده از یک تراشه 
تولید شده در آزمایشگاه »سرن« توانسته اسکنر تصویربرداری 
زیســتی منحصر به فردی تولید کند که قادر به تهیه تصاویر 
سه بعدی رنگی از استخوان ها، چربی ها و بافت های نرم بدن 
است. تراشــه مذکور اولین بار در آزمایشــگاه سرن به منظور 
اســتفاده در برخورد دهنده بزرگ هادرون تولید شد و حاال 

کاربرد تازه ای در عرصه پزشکی یافته است.

برنامه مسیریاب، تصادف خودروها را پیش بینی می کند
اپلیکیشن ویز )Waze( گوگل، قرار است قابلیت جدیدی را به پلت فرم خود بیفزاید تا 

بتواند تصادفات خودرویی را هم پیش بینی کند.
این اپلیکیشن می خواهد قابلیت جدیدی را به مسیریابی خود بیفزاید تا کاربران بدین 
وسیله بتوانند احتمال بروز تصادف خودرو را تشــخیص دهند، محل استقرار نیروهای 
پلیس راهنمایی و رانندگی را بیابند و میزان ترافیک راه های مختلف را شناسایی کنند. 
گوگل قصد دارد با جمع آوری و گــردآوری داده های مربوط بــه موقعیت جغرافیایی 
کاربران، به تکمیل پلت فرم مسیریابی خود بپردازد. اضافه شدن این قابلیت به اپلیکیشن 
»ویز«می تواند برای بسیاری از رانندگان و کاربران این برنامه که به منظور پیدا 

کردن مناسب ترین مسیر از آن استفاده می کنند، بسیار مفید و 
کاربردی باشد. این امر می تواند به رانندگان در پیش بینی مسیر 

بدون تصادف کمک بسزایی کند.

 )WIPO( سازمان جهانی مالکیت فکری    
  اعام کرد:  

صعود ۱۰ پله ای ایران 

در رتبه بندی شاخص

جهانی نوآوری
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برگزارینشستهماندیشی
بامدیرانشهری

نشســت  نخســتین  خور و بیابانک
هم اندیشی شهرداران و روسای شوراهای اسالمی 
شهرســتان های نائین و خــور و بیابانک، امروز 

پنجشنبه »۲۱ تیرماه« برگزار می شود. 
»علیرضــا نقوی« شــهردار انارک اظهــار کرد: 
این هم اندیشــی با هدف هم افزایی و همکاری 
بیشتر بین شهرداران شهرســتان های نائین و 
خوروبیابانک برگزار می شــود. وی افزود: حضور 
شهرداران و روسای شوراهای اسالمی شهرهای 
نائین، خور، بافران، فرخی و جندق ســبب می 
شود  با طرح مسائل مشــترک، بتوانند راه حل 
هایی برای رفع معضالت و مشــکالت ارائه کنند 
و فرمانــداران و نماینــده مردم دو شهرســتان 
با حمایــت و پیگیری از طریق وزارت کشــور و 
ســازمان شــهرداری ها گام های مثبتی برای 
تحقق این مهم بردارند. شــهردار انارک با اشاره 
به تردد زیاد مسافران و گردشگران در شهرستان 
های نائیــن و خوروبیابانک تصریح کــرد: باید 
زیرســاخت های الزم و ویژه ای بــرای این دو 
شهرستان تدارک دیده شود که این مهم مستلزم 
 اســتفاده از اعتبارات ملی برای سرمایه گذاری

 است. 

اخبار

نبود مرکز درمانی موجب رنج مردم شهر شده است

پیشنهاد سردبیر:

عکس روز

اهدایاعضایبدنجوان
فوالدشهریبه۳بیمارنیازمند

فوالدشهر مسئول واحد فراهم آوری 
اعضای پیوند مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س( 
اصفهان گفت: در اقدامی خداپسندانه، اعضای 
جوان ۲۳ ساله فوالدشهری به سه بیمار نیازمند 
اهدا شد.»مریم خلیفه ســلطانی« اظهار کرد: 
آرشیا حفیظی ۲۳ ساله ساکن فوالدشهر براثر 
آســیب و مرگ مغزی در بیمارستان شهدای 
لنجان بستری بود. وی افزود: پس از صحبت با 
اعضای خانواده این جــوان در خصوص پیوند 
اعضا، با رضایت آنان، آرشیا تحت عمل جراحی 
برداشت اعضا قرار گرفت و عمر دوباره ای به سه 

بیمار نیازمند پیوند عضو، بخشیده شد.

کاهشهدررفتآب
بااصالحشبکههایآبرسانی

دهاقان رییــس اداره آب و فاضالب 
روســتایی شهرســتان دهاقان گفت: اصالح 
شبکه های آبرسانی، میزان هدرروی آب را ۱۰ 

درصد کاهش داده است.
»عزیــز ا...پناهی« اظهار کرد: طی چندســال 
گذشته اکثر شبکه های آبرسانی در روستاهای 
دهاقان اصالح شــده که تحقق این مهم سبب 
جلوگیری از هدررفت آب شده است. وی با اشاره 
به تعویض شبکه های آبرسانی در روستاها گفت: 
دو هزارمتر از شبکه آبرسانی تعویض،یک حلقه 
چاه کمکی در روستای علی آباد گچی حفاری 
و چاه محمودآباد کف شکنی شده است، اما به 
دلیل کمبود منابع آبی در این روستا در عمق ۵۰ 

متری زمین نیز آب یافت نشده است.

اختصاص58میلیاردریال
بهعمرانشهریوروستایی

فرماندار شهرستان تیران  تیران و کرون
و کــرون گفت: بیــش از ۵۸ میلیــارد ریال از 
اعتبارات امسال شهرســتان تیران و کرون به 
عمران شــهری و روســتایی این شهرســتان 

اختصاص یافت.
»مجید حججــی« با بیــان اینکــه اعتبارات 
تملک و دارایی این شهرســتان برای امســال 
۱۲۰ میلیارد ریال پیش بینی شده، اظهار کرد: 
میزان تخصیص اعتبارات ملی برای هر دستگاه 

متفاوت است.

شهردارگلشــهر گفت: نبود مرکز 
درمانی در این شــهر بــه ویژه در 
ساعات غیراداری، با توجه به جمعیت ۹ هزار نفری 
و بعد مسافت ۳۰ کیلومتری تا مرکز شهر گلپایگان 

سبب گالیه و رنج مردم این شهر شده است.
»علــی نیکبخت« در نشســت با خبرنــگاران به 
مناســبت روز شــهرداری ها اظهار کــرد: یکی از 
اولویت های مدیریت شــهری، دو بانده شــدن و 
ساماندهی محور اصلی شهر گلشهر )در محله وداغ 
به طول ۱۳ کیلومتر( اســت که در مسیر ترانزیتی 

شرق به مرکز کشور قرار دارد.
وی افزود: سال گذشته خیابان کشی و جدول گذاری 
ورودی محله »وداغ« الین جنوبی صورت گرفته و 
امروز عملیات زیرســازی و خاک برداری آن انجام 

شده و آماده آسفالت ریزی است.
شهردار گلشهر ادامه داد: در محله فیالخص و ورزنه 
حدود ســه هزار متر عملیات جدول گذاری برای 
دفع آب های سطحی و ساماندهی ظاهری خیابان 
و اصول شهرسازی و ایمنی تردد شهروندان انجام 

گرفته است.
وی تصریــح کــرد: عملیــات زیرســازی و 
حاشیه ســازی محور اصلی ورودی شــهر گلشهر 
 شــامل خاکبرداری و آســفالت ریزی انجام شده

 است.
نیکبخت اظهار کرد: احداث کارگاه تولیدات بتونی 
شهرداری، تملک و آزادسازی در چهار محله شهر، 
نصب تمثال ۵۴ شــهید در بلوار مواصالتی شهر، 
به روزرسانی تجهیزات آبیاری، استفاده از سیستم 
آبیاری تحت فشــار و جداســازی آب شرب از آب 
فضای سبز، از دیگر اقدامات انجام شده در یک سال 

گذشته است.  
شهردار گلشهر با بیان اینکه پیگیری تصویب طرح 
تفصیلی شــهرداری هســتیم، افزود: طرح احیای 
بافت های فرسوده جهت دریافت تسهیالت بانکی 

مصوب شده است.
نیکبخت اظهار کرد: بودجه ســال ۹۷ شهرداری 
گلشهر سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان پیش بینی 
شده است که ۷۰ درصد آن برای اقدامات عمرانی 

در نظر گرفته شده است.
وی با اشــاره به اینکه منازل مسکونی و کشاورزی 
در شهر گلشهر فاقد سند است، گفت: سال گذشته 
تعداد ۳۲ و در ســه ماهه ســال جاری ۱۱ پروانه 

ساخت صادر شده است. 

شهردار گلشــهر گفت: ســال گذشــته از محل 
اعتبــارات ارزش افزوده برای شــهرداری کشــور 
که ســه هزار و دویســت میلیــارد تومــان بوده 
است،  ۸۰۰ میلیون تومان به شــهرداری گلشهر 
اختصاص داده شــد؛ اما در ســال جاری تاکنون 
 اعتباری به شهرداری  گلشهر اختصاص داده نشده

 است.
وی افزود: ۱۳ کیلومتــر راه مواصالتــی مرکز به 
شرق کشور، در شــهر گلشــهر قرار دارد که برای  
آسفالت ریزی  و روکش آسفالت، به دو هزار تن قیر 
با اعتبار سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان نیاز است.
نیکبخت تصریح کرد: آســفالت ریزی ۴۰۰ جاده 
خاکی درون شهری گلشــهر از مهم ترین مطالبات 
مردم گلشهر بوده که البته تحقق این مهم نیازمند 

تامین اعتبار است.
وی با اشــاره به مهم ترین معضالت درمانی مردم 
شهر گلشــهر گفت: نبود مرکز درمانی در این شهر 

به ویژه در ســاعات غیــراداری بــا توجه جمعیت 
۹ هزار نفــری و بعــد مســافت ۳۰ کیلومتری تا 
مرکز شــهر گلپایگان که حتی بــرای یک تزریق 
آمپول باید به بیمارستان امام حسین)ع( مراجعه 
کنند و در مواقــع حاد که امکان مــرگ بیمار نیز 
 وجود دارد، از مهــم ترین معضــالت این منطقه

 است.
شهردار گلشــهر با بیان اینکه نبود مرکز رفاهی و 
تفریحی برای جوانان یکی از دیگر مشــکالت این 
شهر است، خاطرنشان کرد: از سوی شهرداری یک 
سالن ورزشی احداث شده که جوابگوی نیاز ورزشی 
شهر نیست؛ همچنین یک سالن با قدمت ۳۰ ساله 
در متراژ ۴۰۰ متر برای تمرینات ورزشــی جوانان 
که درصد باالی جمعیت شهر را تشکیل می دهند، 

مناسب نیست.
وی با اشاره به احداث شهرک صنعتی تصریح کرد: 
باتوجه به اینکه شغل اکثر مردم منطقه »دامداری« 

و کشاورزی بوده اســت، در سال های اخیر کاهش 
بارندگی ها منجر به افت آب هــای زیرزمینی و در 
نتیجه نابودی کشــاورزی و دامداری شده و افراد 
بســیاری را بیکار کرده است؛ برای رفع این معضل 
می توان با احداث شهرک صنعتی، زمینه اشتغال 

جوانان را فراهم کرد.
وی با بیان اینکه عدم اشــتغال برای جوانان سبب 
مهاجرت به شهرهای بزرگ می شود، افزود: یکی از 
پیامدهای مهاجرت به شهرها به وجود آمدن شغل 
های کاذب بوده و از طرفی، گسترش شهرنشینی 
در شــهرهای بزرگ عامل بروز مشکالت در کشور 

می شود.
نیکبخت ادامه داد: در صورت مساعدت مسئوالن 
و راه اندازی شــهرک صنعتی در این منطقه، برای 
حدود یک هزار نفر اشتغال ایجاد می شود و از طرفی 
گسترش و توسعه شــهر گلشــهر را نیز به همراه 

خواهد داشت

نبود مرکز درمانی موجب رنج مردم شهر شده است

شهردار »گلشهر« در نشست خبری با خبرنگاران مطرح کرد:

ابالغ رای
4/464 کالسه 986/96 شماره دادنامه: 267-97/3/31 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی 
شوراهای حل اختالف تیران، خواهان: احمد ســلطانی فرزند محمد به نشانی تیران بلوار 
امام جنب آموزش و پرورش کوی دانش پ 18 با وکالت حسین دادخواه تهرانی به نشانی 
اصفهان چهارباغ باال مجتمع پارســیان طبقه 5 واحد 705، خوانده: علی سیفی ایرانشاهی 
فرزند تاج مراد به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا، قاضی شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید: رای شورا: در خصوص دادخواســت احمد سلطانی فرزند محمد با وکالت حسین 
دادخواه تهرانی به طرفیت علی سیفی ایرانشــاهی فرزند تاج مراد به خواسته مطالبه مبلغ 
28/000/000 ریال وجه یک فقره چک بــه 922023/483072-94/8/30 عهده بانک 
رفاه کارگران  شعبه نورآباد به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله 
وکیل با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک، از ناحیه بانک محال 
علیه و با توجه به اظهارات وکیل خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 97/3/23 و عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت 
از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی 
که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضا 
شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/3/30 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و 
مستندا به مواد  198 و 519 و 522 از  قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
و به پرداخت مبلغ 28/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و 
پرداخت 460/000 ریال  بابت هزینه دادرسی و تمبر الصاقی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در 
محاکم عمومی حقوقی تیران می باشد. م الف:159 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

تیران )368 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

4/465 آقای غالمرضا کریم زاده فرزند قاسم دارای شناسنامه شماره 28-6199824857 
به شرح دادخواست به کالســه 115  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان قاســم کریم زاده یزدلی فرزندعلی اکبر متولد 1302 
بشناسنامه 435 در تاریخ 84/1/15  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1-صنم دهقانی یزدلی فرزند علی به شماره شناسنامه 252 به 
عنوان زوجه 2- راضیه کریم زاده یزدلی فرزند قاسم به شماره شناسنامه 26 به عنوان دختر 
3- رقیه کریم زاده یزدلی فرزند قاسم به شماره شناسنامه 55 به عنوان دختر4- اسفندیار 
کریم زاده یزدلی فرزند قاسم به شماره شناســنامه 40 به عنوان پسر 5- حسین علی کریم 
زاده  یزدلی فرزند قاسم به شماره شناسنامه 28 به عنوان پسر 6- غالمرضا کریم زاده یزدلی 
فرزند قاسم به شماره شناسنامه 28 به عنوان پسر7 -مرحوم دارای همسر،دو فرزند دختر و 
سه فرزند پسر می باشد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
، یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنمامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر  نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد . 

م الف: 219 رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف آران و بیدگل)210 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/466 نظر به اینکه خواهان سیدمهدی میرحسینی به طرفیت ابدال عسکری به خواسته 
مطالبه وجه چک دادخواستی به مجتمع شوراهای حل اختالف آران و بیدگل تقدیم نموده 
است که پس از ارجاع به شــعبه دوم حقوقی آران و بیدگل به کالسه پرونده 49/97 ثبت و 
برای تاریخ 97/6/25 ساعت 19:15 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجاییکه خوانده فوق 
مجهول المکان بوده لذا با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب به نامبرده ابالغ 
می گردد تا در جلسه دادرسی حاضر گردیده ، ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
آران و بیدگل مراجعه نماید . م الف : 221  مهدی عموزاده رئیس شورای حل اختالف-

شعبه دوم حقوقی شهرستان آران و بیدگل)129 کلمه، 1 کادر(
مزایده

4/467 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 96/4569 
له آقای ایمان قصری علیه آقای پیام مهر توکلی به خواسته مطالبه در نظر دارد اقالمی که 
لیست آن به پیوست می باشد و کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 23/700/000 ریال 
ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده ساعت یازده صبح روز سه 
شنبه مورخ 97/05/02 در محل اجرای احکام شورای حل اختالف خمینی شهر واقع در بلوار 

پاسداران مجتمع شوراهای حل اختالف خمینی شهر  برگزار می گردد، طالبین می توانند 5 
روز قبل از روز مزایده به نشانی خمینی شهر خیابان کهندژ جنب بانک رفاه )نزد  آقای جعفر 
شومالی( مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسی است که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی 
را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید درغیر این صورت 
ده درصد اولیه پس از کسر هزینه ای مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. تذکر: متقاضیان 
شرکت در مزایده می بایست 10 درصد بهای مال مورد مزایده را طی فیش چهار نسخه ای 
به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملی واریز 
و با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای 
احکام مدنی شورا مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی 
و اصل فیش تحویل اجرا نمایید. م الف: 1498 اجرای احکام مدنی  مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف خمینی شهر )253 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

4/468 شــماره: 96/96 بــه موجــب رای شــماره 399 تاریــخ 96/11/17 حوزه 11 
شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شــهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه 
ابراهیم مویدی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلــغ نه میلیون و 
ســیصد هزار ریال بابت اصل خواســته و مبلغ یک میلیون و صد و هشــتاد و شش هزار 
ریال بابت هزینه دادرســی و ابطــال تمبر در حق خواهــان نادر رجبی پیروز به نشــانی 
خمینی شــهر خ امیر کبیر خ 85 جنب آرایشــگاه رضایی و خســارت تاخیــر در تادیه بر 
مبنای تــورم از تاریخ سررســید چک تــا زمان پرداخت وجــه آن در زمان اجــرا در حق 
 خواهان  و پرداخت نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت در ضمــن رای صادره غیابی 
می باشد. 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، صریحًا اعالم نماید. م الف:1500 شعبه 11 
حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )212 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
4/469 مرجع رسیدگی: شــعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 227/97 حل 3 ، وقت رسیدگی ســاعت 4/40 بعد از ظهر روز 
شنبه مورخه 1397/5/27، مشــخصات خواهان: نادر رجبی پیروز فرزند حبیب به نشانی 
خمینی شــهر خ امیر کبیر فرعی 85 جنب آرایشگاه رضائی، مشــخصات خوانده: راضیه 
ذوالفقاری فرزند رضا، خواســته و بهــای آن:  مطالبه وجه دو فقره چک به شــماره های 
846/926615 مــورخ 95/6/20 و 2- 846/926614 مــورخ 95/5/20 گواهینامه عدم 
پرداخت به انضمام خســارات دادرســی و تاخیر تادیه، دالیل خواهــان: 1- کپی مصدق 
چک هــا 2- گواهینامه عدم پرداخت، گــردش کار: خواهان خوانــده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق مــاده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده اســت لذا در اجــرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گــردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 1501 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )201 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/470 شماره نامه: 9710113633200393 شــماره پرونده: 9709983633200192 
شماره بایگانی شعبه: 970194 از دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر در 
پرونده مطروحه کالسه 970194 به آقای حسن اسالملوئیان فرزند عباس خوانده پرونده 
فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن آقای جواد چراغی فرزند خلیل 
به خواسته مطالبه وجه و در جریان رسیدگی می باشــد اخطار می نماید که برای روز شنبه 
مورخ 1397/06/10 ساعت 9 صبح در دادگاه شعبه دوم محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه 
نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم 
و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت 
نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. این آگهی 
وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در 
یکی از رونامه های کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 1491 شعبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )167 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
4/471 شماره: 2421/96 به موجب رای شــماره 118 تاریخ 97/1/30 حوزه دوم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه قربان حسن 
زاده آغبالغی فرزند موســی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
12/000/000 ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/200/000 ریال به عنوان 
هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان پرداخت در 
حق محکوم له حسین حاج هاشمی فرزند اصغر به نشانی خمینی شهر خ شهید مدنی غربی 
روبروی اداره گاز امالک دوستان به انضمام پرداخت نیم عشر دولت ضمنا در اجرای حکم 
تبصره 2 ماده 306 رعایت گردد. 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 اســتیفاء 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:1495 شعبه دوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )198 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

4/472 شماره: 3124/96 به موجب رای شماره 178 تاریخ 97/2/15 حوزه دوم شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه موسی حبیبی وندی به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 1/300/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررســید چک لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له حسین حاج هاشمی 
فرزند اصغر به نشانی خمینی شهر خ مدنی غربی روبروی اداره گاز امالک دوستان به انضمام 
پرداخت نیم عشر دولت ضمنا در اجرای حکم تبصره 2 ماده 306 رعایت گردد. 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، صریحًا اعالم نماید. م الف:1496 شعبه دوم حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )194 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/473 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 875/97 حل 4 ، وقت رسیدگی ساعت 11/30 صبح روز شنبه مورخه 1397/6/17، 
مشــخصات خواهان:  خدارحم حصومی فرزند علی بابا به نشــانی خمینی شهر خ شمس 
جعفرآباد کوچه شجاعت، مشخصات خوانده: محمد مکاریان فرزند حسن، خواسته و بهای 
آن:  مطالبه وجه چکهای 848805-95/7/4 به مبلــغ 35/400/000 ریال و 475122-

96/9/25 به مبلــغ 118/000/000 ریال جمعا 15/340/000 ریال با هزینه دادرســی و 
خسارت تاخیر تادیه،  دالیل خواهان: کپی مصدق چک و گواهینامه 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: 1512 شعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )194 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/474 مرجع رسیدگی: شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 3364/96 حل 2 ، وقت رسیدگی ساعت 6 بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخه 
1397/6/14، مشخصات خواهان: سجاد خشتی فرزند رجبعلی به نشانی خمینی شهر بلوار 
آزادگان کوچه شهید خشتی پ 81،  مشخصات خوانده: ابراهیم شاهسونی فرزند ارسالن، 
خواسته و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی 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: 1509 شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )165 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/475 آقای احمد راشــد فر دارای شناسنامه شماره 75  به شــرح دادخواست به کالسه  
310/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمود راشدفر به شناسنامه 9868 در تاریخ 1375/4/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- فاطمه حاجی حیدری ورنوسفادرانی 
فرزند محمد اسماعیل، ش.ش 9513 )همسر( 2- مرتضی راشدفر فرزند محمود، ش.ش 
12875 )فرزند( 3- احمد راشــدفر فرزند محمود، ش.ش 75 )فرزند( 4- محمد راشــدفر 
 فرزند محمود، ش.ش 12625 )فرزند( 5- رضا راشدفر فرزند محمود، ش.ش 265 )فرزند( 
6- ناصرالدین راشــدفر فرزنــد محمــود، ش.ش 13459 )فرزند( 7- بیگــم کروندی 
ورنوسفادرانی فرزند محمود، ش.ش 76 )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: 1506 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )مجتمع شماره یک( )172 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/476 آقای احمد راشــد فر دارای شناسنامه شماره 75  به شــرح دادخواست به کالسه  
309/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فاطمه حاجی حیدری ورنوسفادرانی به شناسنامه 9513 در تاریخ 1391/12/11 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ناصرالدین 
راشــدفر فرزند محمود، ش.ش 13459 )فرزند( 2- رضا راشــدفر فرزند محمود، ش.ش 
265 )فرزند( 3- احمد راشدفر فرزند محمود، ش.ش 75 )فرزند( 4- محمد راشدفر فرزند 
محمــود، ش.ش 12625 )فرزند(  5- مرتضی راشــدفر فرزند محمــود، ش.ش 12875 
)فرزنــد(  6- بیگم کروندی ورنوســفادرانی فرزند محمــود، ش.ش 76 )فرزند( و الغیر. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1505 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )163 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/477 مرجع رسیدگی: شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 723/97 حل 11 ، وقت رسیدگی ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخه 1397/5/29، 
مشخصات خواهان: غالمرضا فاتحی به نشانی خمینی شهر خ اشرفی اصفهانی سه راه شهید 
مهراب کوچه ش فاتحی،  مشخصات خوانده: عبدالمجید میثاقی فریدونی، خواسته و بهای 
آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 1503 شــعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )163 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

4/478 شماره: 447/96 به موجب رای شــماره 20 تاریخ 97/1/14 حوزه 11 شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه امیر مختاری به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ  بیست و پنج مییون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ یک میلیون و چهارصد و دوازده هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر 
و خسارت تاخر در تادیه بر مبنای تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان پردخت وجه در زمان 
اجرا در حق خواهان سجاد خشتی به نشانی خمینی شــهر بلوار آزادگان کوچه ش خشتی 
پ 81 و پرداخت نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت رای صادره غیابی می باشد. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 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 ظــرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف1510 شعبه 
 11 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )204 کلمه، 

2 کادر(

بازدیدفرماندارخمینیشهرازشهرک
برق-الکترونیکوصنایعغذایی

خبر
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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: 196620 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
مزايده

4/436 اجراي احکام شعبه 20 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده 
اي در خصوص كالســه اجرایي 962114 ج 20 به آقاي قاســم عبداللهي علیه كانون 
بازنشستگان آجاتاالر و رستوران كیمیا به نشاني اصفهان ســه راه حکیم نظامي خیابان 
شهداي صفه جنب دندان پزشکي فجر مبني بر مطالبه مبلغ 23/491/820 ریال خواسته 
و هزینه ها و مبلغ 1/000/000 ریال حق االجراي دولتي در روز 5 شنبه مورخ 97/5/18 
ســاعت 8 تا 9 صبح در محل این اجرا )اصفهان بین خیابان آتشگاه و خیابان میرزا طاهر 
مجتمع قضایي شــهید مطهري طبقه 2( جهت فروش اقالم ذیل كه توســط كارشناس 
رسمي دادگستري جمعا مبلغ 13/000/000 ریال ارزیابي گردیده و نظریه وي از اقراض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید لذا طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده مي توانند به 
نشاني اصفهان چهار راه حکیم نظامي خیابان شهداي صفه جنب كلینیك دندان پزشکي 
فجر كانون بازنشســتگان ارتش تاالر و رســتوران كیمیا نزد حافظ اموال آقاي ابراهیم 
حیدري از آن بازدید و با تودیع نقدي 10 درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شركت نمایند 
پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد شد. لیســت اموال موضوع مزایده: 
1- میز غذاخوري 6 نفره با صفحه MDF16mm لبه دوبل كار كرده و دســت دوم 5 
عدد= 5/000/000 ریال 2- صندلي فلزي غذاخــوري تك نفره كف روكش كار كرده  و 
 دست دوم 20 عدد= 8/000/000 ریال. جمع كل اقالم مورد مزایده: 13/000/000 ریال. 
م الف:7750  اجراي احکام شــعبه 20 دادگاه عمومي حقوقــي اصفهان)237 كلمه، 

2 كادر(
فقدان سند مالکیت

4/457 شــماره صادره: 1397/42/503964- 1397/4/12 نظر به اینکه سند مالکیت 
چهارده حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ پالك ثبتی شماره 4395 اصلی واقع در 
بخش 5 اصفهان در صفحه 347 دفتر امالك 1038 شــماره ثبت 193198 شماره چاپی 
سند دفترچه ای 160508 خانم ملك اسفندیاری فرزند ابراهیم ثبت و سند صادر گردیده 
است و به موجب سند انتقال قطعی 108881 مورخ 1380/9/24 دفترخانه یك اصفهان 
تمامت 14 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ به آقای سعید عبدالرضائی دستگردی فرزند 
مرتضی و آقای رضا نوری علویجه فرزند كریم به نسبت بالسویه هر كدام هفت حبه مشاع 
انتقال قطعی یافت و سپس نامبردگان اخیرالذكر با ارائه درخواست كتبی به شماره وارده 
139721702024008603 مورخ 1397/3/23 بانضمام دو برگ استشهادیه محلی كه 
امضا شهود آن ذیل شــماره 58642 مورخ 1397/3/22 به گواهی دفترخانه 19 اصفهان 
رسیده است مدعی اند كه ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست 
صدور سند المثنی ســند مالکیت ملك فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد تبصره یك 

اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یك نوبت آگهی می شود چنانچه كسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملك مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه كننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 202979 قویدل رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك جنوب اصفهان )280 كلمه، 3 كادر(
حصر وراثت

4/459  خانم آزاده اسپنانی دارای شناسنامه شماره 1471 به شرح دادخواست به كالسه  
147/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان 
حیاتقلی اسپنانی به شناسنامه 2 در تاریخ 1391/6/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو فرزند پســر به نام های 1- محمد 
علی اسپنانی، ش.ش 166 ، 2- حشمت اله اســپنانی، ش.ش 4307 و دو فرزند دختر به 
نام های 1- اعظم اسپنانی، ش.ش 141، 2- آزاده اسپنانی، ش.ش 1471 و یك همسر 
دائمی به نام بتول حســینی، ش.ش 177 و غیر از نامبردگان فــوق وارث دیگری ندارد. 
اینك با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یك مرتبه آگهی می نماید تا 
هر كسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یك ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 201272 
 شعبه اول مجتمع شماره یك شورای حل اختالف شهرســتان فریدونشهر)159 كلمه، 

2 كادر(
ابالغ رای

4/460  مرجع رسیدگی: شعبه دوم شــورای حل اختالف فریدونشــهر، شماره پرونده: 
489/96 شماره و تاریخ دادنامه: 30-97/2/11، خواهان: آقای مجتبی مقدم فرزند مراد به 
نشانی فریدونشهر روستای قلعه سرخ، خواندگان: 1- آقای حسین هارون الرشیدی فرزند 
غالمعلی به نشانی نجف آباد یزدانشهر خ یازدهم قسمت دوم 2- آقای علیرضا شیرازی 
فرزند اسداله به نشانی مجهول المکان، خواسته: انتقال سند، گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
قاضی شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای شــورا: در خصوص دعوی آقــای مجتبی مقدم به طرفیت 
آقایان 1- حســین هارون الرشیدی 2- علیرضا شیرازی به خواســته الزام به انتقال سند 
رسمی خودرو پیکان سواری به شماره انتظامی 947 ص 25- ایران 431 به انضمام مطلق 
خسارات وارده با عنایت به دادخواست تقدیمی، استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی در 
خصوص آخرین مالك خودرو، تصویر قرارداد عادی ارائه شده از طرف خواهان و اینکه با 
توجه به استعالم به عمل آمده خوانده ردیف دوم مالك خودروی مذكور می باشد لذا شورا 
دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد ماده 198 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 10، 219، 220، 221، 223 و 225 قانون 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در دفترخانه اســناد رسمی و انتقال 
رسمی سند خودرو به شماره انتظامی فوق به نام خواهان و پرداخت مبلغ 62/6/25 ریال 
بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل 
 تجدیدنظرخواهی در شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان فریدونشهر می باشد. 
م الف: 201380 شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر)307 كلمه، 

3 كادر(
حصر وراثت

4/461  خانم نجیمه محبی كرد سفالیی دارای شناسنامه شماره 5490075147 به شرح 
دادخواست به كالسه 251/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده كه شادروان بتول آقایی چادگانی به شناسنامه 38 در تاریخ 96/11/9 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- نجیمه 
محبی كرد ســفالیی، ش.ش 5490075147، ت.ت 1375/1/22 فرزند دختر 2- جعفر 
محبی كرد ســفالیی، ش.ش 3، ت.ت 1311/12/17 همســر. اینك با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت آگهی می نماید تا هر كسی 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: 188 كاظمی رئیس شعبه شورای حل اختالف بخش 

كرون )129 كلمه، 1 كادر(
ابالغ رای

4/462 كالسه 1052/96 شــماره دادنامه: 285-97/3/30 مرجع رسیدگی: شعبه سوم 
حقوقی شوراهای حل اختالف تیران، خواهان: احمد سلطانی فرزند محمد به نشانی تیران 
بلوار امام جنب آموزش و پــرورش كوی دانش پ 18 با وكالت حســین دادخواه تهرانی 
فرزند ابراهیم به نشانی اصفهان چهارباغ باال مجتمع پارسیان طبقه 5 واحد 705، خوانده: 
موسی مومن آبادی فرزند كرمعلی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چك، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید: رای شورا: در خصوص دادخواســت احمد سلطانی فرزند محمد با 
وكالت حسین دادخواه به طرفیت موســی مومن آبادی فرزند كرمعلی به خواسته مطالبه 
مبلغ 110/000/000 ریال وجه 6 فقره چك به شماره های 432378-94/4/20 به مبلغ 
10/000/000 ریال و 432379-94/5/20 به مبلــغ 20/000/000 ریال و 432380-

94/6/20 به مبلــغ 20/000/000 ریــال و 432381-94/7/20 به مبلغ 20/000/000 
ریال و 432384-94/9/20 به مبلــغ 20/000/000 ریــال و 493888-94/3/20 به 
مبلغ 20/000/000 ریال  عهده بانك كشاورزی شعبه میدان سعدی به انضمام خسارات 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوكاله وكیل با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه 
عدم پرداخت وجه چك ها، از ناحیه بانك محال علیه و بــا توجه به اظهارات خواهان در 
جلسه رســیدگی مورخه 97/3/23 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به 
اینکه اصل ســند تجاری در ید دارنده چك ها حکایت از مدیونیت صادركننده و ظهور در 
اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی كه حکایت از پرداخت وجه چك 
ها نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضا شــورا به شرح صورتجلسه 
مورخه 97/3/29 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به مواد  198 و 
519 و 522 از  قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ 
110/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چك تا زمان اجرای حکم بر اســاس شــاخص اعالمی از ناحیه بانك مركزی و پرداخت 
1/370/000 بابت هزینه دادرسی و تمبر الصاقی و حق الوكاله طبق تعرفه در حق خواهان 
صادر و اعالم می گــردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و پس از اتمام واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاكم 
عمومی حقوقی تیران می باشد. م الف:190 شعبه ســوم حقوقی شورای حل اختالف 

تیران )400 كلمه، 4 كادر(
ابالغ رای

4/463 كالسه 1053/96 شــماره دادنامه: 292-97/3/30 مرجع رسیدگی: شعبه سوم 
حقوقی شوراهای حل اختالف تیران، خواهان: احمد سلطانی فرزند محمد به نشانی تیران 
بلوار امام جنب آموزش و پرورش كوی دانش پ 18 با وكالت حســین دادخواه به نشانی 
اصفهان چهارباغ باال مجتمع پارسیان طبقه 5 واحد 705، خوانده: عباس جهانگیری فرزند 
كریم به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چك، گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای 
شورا: در خصوص دادخواســت احمد ســلطانی فرزند محمد با وكالت حسین دادخواه به 
طرفیت عباس جهانگیری فرزند كریم به خواسته مطالبه مبلغ 56/500/000 ریال وجه 4 
فقره چك به شماره های 611452-93/10/4 به مبلغ 11/000/000 ریال و 611453-

93/11/1 به مبلــغ 11/500/000 ریــال و 611472-93/12/1 به مبلغ 11/500/000 
ریال و 611473-93/10/25 به مبلغ 22/500/000 ریال  عهده بانك ملی شعبه بوئین 
میاندشت به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوكاله وكیل با توجه 
به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چك هــا، از ناحیه بانك محال علیه 
و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رســیدگی مورخه 97/3/23 و عدم حضور خوانده 
در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چك ها حکایت از 
مدیونیت صادركننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی 
كه حکایت از پرداخت وجه چك ها نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا 
شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/3/29 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب 
دین و مستندا به مواد  198 و 519 و 522 از  قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده و به پرداخت مبلغ 56/500/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چك تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانك 
مركزی و پرداخت 706/500 بابت هزینه دادرسی و تمبر الصاقی و حق الوكاله طبق تعرفه 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض 
در محاكم عمومی حقوقی تیران می باشد. م الف:191 شعبه سوم حقوقی شورای حل 

اختالف تیران )386 كلمه، 4 كادر(
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 کنکور سال ۹۸ تعیین تکلیف شد
ابراهیم خدایی، رییس سازمان سنجش آموزش 
کشــور درباره نتیجه جلسه شــورای سنجش و 
پذیرش دانشجو که در خصوص میزان تاثیر سوابق 
تحصیلی و شیوه برگزاری کنکور سال ۹۸ برگزار 
شد، گفت: شورای ســنجش پذیرش دانشجو، دو 
مصوبه را مورد تصویب قــرار داد. مصوبه اول این 
بود که در سال ۹۸ تاثیر سوابق تحصیلی ۳۰ درصد 
قطعی در نظر گرفته شود و مصوبه دوم هم این بود 
که برای کنکوری های سال ۹۸ دو نوع سوال تستی 
برای داوطلبان نظام قدیــم و نظام جدید در نظر 
گرفته خواهد شد. وی ادامه داد: تاثیرات تحصیلی 
برای کنکور در سال ۹۷  مثبت است ولی در سال 

۹۸ قطعی خواهد شد.

 برگزاری دومین کنگره 
دانش آموزی از 24 تیرماه

محمد روشنی، قائم  مقام ســازمان دانش آموزی 
از برگزاری دومین کنگــره دانش آموزی از تاریخ 
۲۴ تا ۲۷ تیرماه سال جاری خبر داد و اظهار کرد: 
این کنگره با حضور مسئوالن و با هدف تعیین خط 
مشی ها و سیاست های کالن و راهبردی سازمان 
دانش آموزی در زمینه هــای اجتماعی، فرهنگی، 
علمــی و اقتصادی برگــزار می شــود.وی افزود: 
بهره گیری صحیح از ظرفیت ها و سرمایه های ملی 
اعم از فرهنگی، آموزشــی، اجتماعی و اقتصادی 
جامعه و زمینه ســازی برای بسط مشارکت فعال 
اعضا، مدرسان و مســئوالن در تصمیم سازی ها و 
برنامه ریزی سازمان از دیگر اهداف برگزاری دومین 

کنگره دانش آموزی سازمان است.

 زمان مهلت ثبت نام ترم تابستان 
دانشگاه آزاد اعالم شد

کالس های درس ترم تابســتانی دانشگاه آزاد از 
۲۳ تیرماه آغاز و تا یکم شــهریورماه ادامه دارد.
دانشجویان سایر دانشــگاه ها نیز می توانند برای 
گذراندن دوره تابستان دانشــگاه آزاد اسالمی با 
پرداخت شــهریه در این تــرم تحصیلی ثبت  نام 
کنند.امتحانات ترم تابستانی این دانشگاه نیز ۴ تا 
۱۰ شهریورماه برگزار خواهد شد.زمان برگزاری 
امتحانات نیز از یکشنبه ۴ شــهریور تا شنبه ۱۰ 
شــهریور خواهد بود. دانشــجویانی که ۱۰ واحد 
درســی باقی مانده دارند، می توانند تا این سقف 
نسبت به انتخاب واحد دوره تابستان اقدام کنند و 
اخذ دروس وصیت نامه حضرت امام خمینی)ره( و 
روخوانی قرآن کریم عالوه بر ۸ واحد، بالمانع است.

 چادرهای اسکان زائران
 به کولر مجهز می شود

حمید محمدی، رییس ســازمان حــج و زیارت 
در همایش سراسری مدیران ســتادی و استانی 
سازمان، مدیران مجموعه و کاروان های حج تمتع 
۹۷ در تشریح برنامه های انجام شده در حوزه حج 
تمتع امسال اظهار کرد: چادر های اسکان زائران 
در گذشته به صورت سنتی و بدون امکاناتی نظیر 
کولر های خنک کننده بود؛ اما امروز این چادر ها به 
صورت مجموعه ای دایر می شوند و دارای کولر و 
سیستم خنک کنندگی هســتند.وی به موضوع 
خدمات پزشکی در مشاعر اشاره کرد و افزود: مرکز 
پزشکی کشورمان مکلف است تا نحوه استفاده از 
امکانات پزشکی عربستان در مشاعر را فراهم کند 

و سازوکار آن را مورد توجه قرار دهد.

کارشناس هواشناسی اصفهان:
هفته آینده هوا گرم تر می شود

کارشــناس مســئول پیش بینی هوای اداره کل 
هواشناسی اســتان اصفهان گفت: برای چند روز 
آینده دمای هوا تغییر زیادی ندارد ولی برای اوایل 
هفته آینده یک روند افزایشی داشته و هوا از روز 

جمعه به بعد گرم تر می شود.
میترا سیدان در رابطه با وضعیت آب و هوای استان 
اصفهان اظهار کرد: نقشه های هواشناسی بیانگر 
ادامه جو پایداری طی روزهای آینده در اســتان 
اصفهان اســت و برای مناطق مرکزی استان غبار 
صبحگاهی را داریم. وی افزود: بر این اساس اکثر 
مناطق استان آسمان صاف تا کمی ابری در بعد از 
ظهر گاهی وزش باد پیش بینی می شود که وزش 
باد در مناطق غرب و شــمال استان نسبتا شدید 
است. کارشناس مسئول پیش بینی هوای اداره کل 
هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: برای 
چند روز آینده دمای هوا تغییر زیادی ندارد ولی 
برای اوایل هفته یک روند افزایشی داشته و هوا از 

جمعه به بعد گرم تر می شود.

عکس  روز 

اصفهان در رتبه دوم تعداد ایستگاه های هواشناسی

پیشنهاد سردبیر:

به وقت آب تنی
هوای گرم تابستان فرصت مناسبی است برای 

انجام بازی های آبی و آب تنی کودکان

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
استان خبر داد:

خروج بیل مکانیکی از موته
بیل مکانیکی که در پی مصوبــه ماده ۲۴ مکرر 
قانون معدن، وارد محــدوده حیات وحش موته 
شده بود، با واکنش رسانه ها و سمن های زیست 
محیطی عصر سه شــنبه از این محدوده خارج 
شد.مرتضی جمشیدیان، فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست اســتان اصفهان، ضمن تایید  این 
خبر از رسانه ها، ســمن های زیست محیطی و 
عموم مردم اصفهان بــه دلیل همراهی با محیط 
زیست تشکر کرد. همچنین یگان حفاظت محیط 
زیست استان از دستگیری دو شکارچی در منطقه 
موته خبر داد و  گفت: محیط بانان این اداره هنگام 
گشت و کنترل در منطقه پناهگاه حیات وحش 
موته، دو شــکارچی غیر مجاز را قبل از اقدام به 
شکار دستگیر کردند.مرتضی جمشیدیان با بیان 
اینکه این متخلفان سه نفر بودند که یکی از آنها 
توانست با استفاده از موتورسیکلت متواری شود، 
افزود: از متخلفان،یک دســتگاه نورافکن و یک 
قبضه سالح گلوله زنی کشــف و ضبط شد.وی 
گفت: پرونده این متخلفان برای بررســی بیشتر 
به مراجع قضائی تحویل داده شد.  پناهگاه حیات 
وحش موته با وسعت ۲۰۴ هزار و ۳۰5هکتار در 
شمال استان اصفهان، شمال غربی میمه قرار دارد 
و یکی از پر ارزش ترین مناطق ایران به خصوص از 
نظر گیاهان منحصر به فرد و زیستگاهی مناسب 

برای زندگی است.

مدیر اداره حقوقي و امور نمایندگان 
کمیته امداد استان  خبر داد:
حمایت104 وکیل از 

مددجویان کمیته امداد
مدیــر اداره حقوقي و امــور نمایندگان کمیته 
امداد امام خمیني)ره( استان اصفهان گزارشي 
از خدمات حقوقي ارائه شده توسط این نهاد ارائه 
کرد. جواد کراني تعداد خدمات حقوقي ارائه شده 
توسط این نهاد در سال ۹6 را نزدیک به ۱۱ هزار 
مورد اعالم کرد و گفت: مشاوره حقوقي، تنظیم 
الیحه دفاعیــه، شــکوائیه و اظهارنامه ازجمله 
مهم تریــن خدماتي بوده که در ایــن زمینه به 
مددجویان ارائه شده اســت.کراني بابیان اینکه 
کمک به نیازمنــدان براي افــراد متخصص و 
صاحبان مشــاغل خدماتي مي توانــد فراتر از 
کمک نقدي و کاالیي باشــد، گفت: ۱۰۴ نفر از 
حقوق دانان و وکالي نیکــوکار اصفهاني براي 
کمک به نیازمندان همشــهري خــود در امور 
حقوقي و قضائي با این نهاد همکاري مي کنند. 
وي یادآور شد: در ســال ۹6 این نیکوکاران در 
رسیدگي به ۱5۰۰ پرونده مددجویي به کمیته 

امداد اصفهان  کمک کردند.

رییس پلیس راهور استان خبر داد:
برخورد با بیش از 7000 

خودروی دودزا در سال جاری
رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: طی سه 
ماهه نخست امسال با هفت هزار و ۹۱6 خودروی 
دودزا و فرسوده در سطح استان اصفهان برخورد 
قانونی صورت گرفت.ســرهنگ رضایی با بیان 
اینکه حفظ محیط زیست و برخورد با خودروهای 
دودزا یکی از مهم ترین اقدامات در دســتور کار 
نیروی انتظامی استان اصفهان است، اظهار کرد: 
باید توجه داشت که رابطه مستقیمی بین واردات 

خودروها و فرسوده کردن شهر وجود دارد.
وی با بیان اینکــه به صورت میانگیــن روزانه 
۸۰۰ خودرو در اصفهان شماره گذاری می شود، 
افزود: هر یک از این خودروها یک منبع آالینده 
برای شهر محسوب می شود.رییس پلیس راهور 
استان اصفهان با بیان اینکه برخورد با خودروهای 
فرسوده و دودزا در سه ماهه نخست سال جاری 
به خوبی صورت گرفته است، ادامه داد: در این 
بازه زمانی با هفت هــزار و ۹۱6 خودرو برخورد 
قانونی صورت گرفته که سه هزار و ۴۰۸ خودرو 

در اصفهان  جریمه شده اند.

 محیط زیست

اخبار

مدیرکل دفتر فناوری اطالعات سازمان تبلیغات 
اسالمی در نشست مدیران ادارات و مجموعه های 
وابسته استان اصفهان با رییس سازمان تبلیغات 
اسالمی با موضوع آســیب های اجتماعی اظهار 
داشت: پنج آسیب در دستور کار کشور قرار گرفته 
و قرار اســت مجموعه اجرایی به این موضوعات 
بپردازد که البته الزم است بررسی کنیم سازمان 
تبلیغات در کدام آسیب امکان حضور موثر دارد و 
در صورت اولویت بندی میان آسیب ها بدون توان 
سازمان به کدام مورد از آسیب های اجتماعی باید 

بیشتر پرداخت.
غالمرضــا محمدی با بیان اینکــه اعتیاد، طالق، 
فساد و فحشــا و حاشیه نشــینی که در دل خود 
سکونتگاه های غیر رسمی و بافت های فرسوده را 
نهفته دارد چهار اولویتی است که در حال حاضر 
در در دستور کار قرار گرفته است، ابراز داشت: از 
دیدگاه من، اهمیت موضوع حاشیه نشینی به ویژه 
سکونتگاه های غیر رسمی برای سازمان تبلیغات 
بیشتر است؛ چراکه آســیب مادر تلقی می شود و 

بستری برای افزایش طالق اعتیاد و آسیب هایی 
مانند خشونت، زد و خورد و ... است.

مدیرکل دفتــر فناوری اطالعــات و انفورماتیک 
سازمان تبلیغات اسالمی تاکید کرد: بدین ترتیب 
اگر آسیب حاشیه نشینی ۱۱.5 میلیون نفر یعنی 
حدود ۱۲ درصد از جمعیت کشور را در بربگیرد 
و از میان برود، دیگر آسیب ها بیش از ۱5 درصد 

کاهش پیدا می کند.

مدیرکل دفتر فناوری اطالعات سازمان تبلیغات اسالمی دراصفهان:

سکونتگاه های غیر رسمی، مادر آسیب های اجتماعی است
نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشت: اگر فکر جدی برای احیای زاینده رود و 
بازگشت آب به رودخانه نشود، اصفهان به یک کانون 
بزرگ گرد و غبار مبدل می شود و دود این گرد و غبار 
به چشم تمامی استان های همجوار می رود و تهران 
را نیز درگیر خواهد کرد. سید ناصر موسوی الرگانی 
بیان داشت: اصفهان نیاز به اجرای طرح های مختلف 
آبی ندارد بلکه تنها با همت تمامی مسئوالن از جمله 
معاون اول رییس جمهور، رییس مجلس و وزیر نیرو 
می توانیم آب و حقابه اصفهان را به مردم این استان 
برگردانیم. وی اعالم کرد: ممانعت از کاشت درخت در 
دل کوه و برداشت های غیر مجاز آب برای این دست 
از درختان که ریشه آن در باالدست پایدار نخواهد ماند 
و برداشت آب غیرمجاز در پایین دست را تنها با یک 
مدیریت خوب می توان اجرایی کرد. وی با اظهار اینکه 
تا زمانی که اصفهان از این بحران آبی نجات نیابد نمی 
توان به حل مشکالت صنایع و رونق اقتصادی استان 
امیدوار بود، ادامه داد: عدم چاره جویی برای خالص 
کردن اصفهان از بحران آب آســیب هایی زیادی بر 

پیکره اســتان وارد کرده اســت به طوری که میزان 
بیکاری در اصفهان را بیش از پیش افزایش داده است.

موسوی الرگانی با اظهار اینکه تمام طرح های آبی که 
برای نجات کشاورزی و خروج اصفهان از بحران آب 
تعریف شده، بســیار خوب و پر اهمیت است، گفت: 
ای کاش به جای صرف وقــت و هزینه برای اجرایی 
کردن این طرح ها، جلوی برداشــت های غیر مجاز 

آب گرفته شود. 

رییس مجمع نمایندگان استان:

تهران، درگیر آسیب های ناشی از خشکسالی اصفهان خواهد شد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: طرح پزشک خانواده در 
شهرهای با جمعیت کمتر از 5۰۰ هزار نفر به طور کامل به اجرا درآمده است.

کمال حیدری اظهار داشت: تعداد پزشکان تحت پوشش طرح پزشک خانواده 
در کالن شهر اصفهان، ۴5 پزشک با 6۴۳ مراقب بوده و در روستاها ۲6۸ پزشک 
تحت طرح پزشک خانواده فعال هستند و در مجموع ۳۱۰ پزشک از شهر اصفهان 
در این طرح قرار گرفته اند.وی بیان داشت: این برنامه در کالن شهر اصفهان اجرا 

شد و برای اجرای آن افزون بر مراکز و پایگاه های موجود، ۱۰۰ پایگاه سالمت و 
۲۷ مرکز خدمات جامع سالمت با به کارگیری ۷۲۴ نفر نیروی انسانی از طریق 
برون سپاری فعال شدند.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
طرح پزشک خانواده از حدود سال های ۸۳ و ۸۴ به اجرا گذاشته شد و در ابتدا 
در شهرهای ۲۰ تا 5۰ هزار نفر و پس از آن در شهرهای بین 5۰ تا 5۰۰ هزار نفر 

اجرایی و از سال ۹5 در کالن شهر اصفهان عملیاتی شد.

گاه
ش
دان

بامسئوالن

و باز هم آوار حادثــه ای تلخ، ایران را در غم 
و ماتم فرو برد. ساعت 24 روز سه شنبه یک 
دســتگاه اتوبوس مربوط به تعاونی »دیدار 
سیر« با 11 مسافر به مقصد تهران از ترمینال 
سنندج خارج می شــود که حدود 20 دقیقه 
بعد و پس از ســوارکردن 3 مسافر دیگر در 
بلوار دکتر حسینی، یک تانکر سوخت با آن 
برخورد می کند که همزمان با انفجار تانکر، 
اتوبوس هم دچار آتش سوزی می شود. شدت 
تصادف به حدی بوده که عالوه بر تانکر سوخت 
و اتوبوس، یک دستگاه پراید و یک دستگاه 
وانت نیز دچار حریق شــده و کامال در آتش 

می سوزند.
بالفاصله نیروهای امدادی و انتظامی و هالل احمر 
راهی محل حادثه می شــوند. وسعت آتش سوزی 
اما به حدی اســت که زمان برای نجات مسافران را 
از نیروهای امدادگر می گیرد و تمامی سرنشینان 
اتوبوس، جز دو نفر از عوامــل اتوبوس که در همان 
لحظه اول خود را به بیرون پرت کــرده بودند، در 
آتش می ســوزند. یک عابر پیاده هم در این حادثه 

تلخ جان خود را از دست می دهد. 
عملیات اطفــای حریق حدود نیم ســاعت طول  
می کشد و پس از آن نیروهای امداد و نجات اقدام به 
خروج اجساد سوخته سرنشینان اتوبوس می کنند. 
پیکرهای سوخته و جزغاله شده در آتش یکی یکی 
بیرون می آیند و چهــره بهت زده مردمی که جمع 

شده اند. حاال فرصتی فراهم شده تا مردم اعتراض 
خود را به تردد تانکرهای حامل ســوخت به ویژه از 
عراق بیان کنند. »فارس« نوشته که عده ای دیگر از 
این فضا سوءاستفاده کرده و با سردادن شعارهایی 
به نیروی انتظامی حمله ور شدند. تعدادی جوان هم 
با پرتاب تعدادی سنگ به ماموران نیروی انتظامی 
حمله می کنند. خودروی ســمند نیروی انتظامی 
که پارک شده، به آتش کشیده می شود و آتش در 

آتشی برپا می شود. 
واکنش ها به حادثه از سوی مسئوالن آغاز می شود. 
اولین واکنش هم همانی است که همیشه شاهدیم؛ 
اینکه پرونده تشکیل می شود و مسئوالن و مقصران 

معرفی خواهند شــد . دادســتان عمومی و انقالب 
مرکز استان کردســتان خبر می دهد که بر اساس 
گزارشات اولیه، پارگی شــیلنگ ترمز تانکرحمل 

سوخت علت وقوع حادثه بوده است.
»جوهری« این را هــم می گوید کــه تانکر حمل 
ســوخت مربوط به خود ایران بــوده و اینکه گفته 
می شود تانکر و راننده آن از کشور عراق بوده  است، 
صحت ندارد.سردار حمیدی، رییس پلیس راه کشور 
که خود را به محل حادثه رســانده، در گفت و گو با 
خبرنگاران یادآور می شــود که محل حادثه، جزو 
مناطق حادثه خیز کشور است و تاکید می کند که 
طبق قانون، تردد شبانه تریلی ممنوع است و صدور 

مجوز برای این تانکر حامل سوخت جای سوال دارد!
اما حادثه چگونه روی داده اســت؟ سردار حمیدی 
این طور تعریف می کند: » یک دســتگاه اتوبوس 
مســافربری در پایانــه شــهر ســنندج در حال 
مسافرگیری بود که ناگهان یک دستگاه تانکر حامل 
موادسوختنی و خطرناک از پشت ســر با اتوبوس 
برخورد کرده اســت.« مرگی ســخت، دردناک و 
وحشــتناک برای مســافران و کارت قرمز دیگری 
برای همه مسئوالنی که حاال به دنبال مقصر هستند 
و سواالت را بی جواب گذاشــته یا به یکدیگر پاس 
می دهند. در کردستان، سه روز عزای عمومی اعالم 

شد. »عزا«  انگار  دست بردار جاده ها نیست! 

جاده تقصیرات، دوطرفه است!

ابراهیم میرزایی، معاون فنی و شــبکه ایســتگاه های ســازمان 
هواشناسی کشــور در نشســت رؤسای شــبکه پایش سازمان 
هواشناســی کشــور اظهار کرد: از جمله مهم ترین برنامه های 
سازمان هواشناسی در پیش گرفتن خودکارسازی و رویکرد جدید 

پایش از ۴ سال قبل در ابعاد مختلف است.
در ادامه این نشست مجید بیجندی، مدیرکل هواشناسی استان 

اصفهان بیــان کرد: اســتان اصفهان رتبه دوم کشــور به لحاظ 
پراکندگی، تعداد و نوع ایســتگاه های تحت پوشش هواشناسی 
را دارد و به رغم دشــواری ها، فرآیند توانمندســازی در دستور 
کار قرار گرفت و این نگاه در بخش شــبکه پایش ادارات تمامی 
شهرستان های اصفهان را به سمتی برد که در همه حوزه ها یک 

شبکه توانمند شوند.

 وی افزود: هر یک از ایستگاه ها در سطح شهرستان ها به معنای 
کامال دقیق، هم کلی و جزئی مانند ســایر ادارات به یک اداره تام 
تبدیل شدند، شــرایط ســاختمانی اداره هواشناسی به گونه ای 
بود که نزدیک به ۳۰ ســال اداره مستقلی نداشــت و با پیگیری 
هواشناســی زمینی در بهترین نقطه شــهر در خدمت اداره کل 

هواشناسی قرار گرفته است.

معاون سازمان هواشناسی کشور خبر داد:
اصفهان در رتبه دوم تعداد ایستگاه های هواشناسی

   ایران، بازهم در غم و اندوه یک حادثه تلخ؛  

اجرای کامل طرح پزشک 
خانواده در شهرهای زیر 

۵00 هزار نفر

معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان خبر داد:

مدیر درمان تامین اجتماعی اصفهان خبر داد:
ارائه میز خدمت در مراکز درمان تامین اجتماعي

مدیر درمان تامین اجتماعي اصفهان با اعالم خبر راه اندازي میز خدمت در واحد هاي تابعه این مدیریت گفت: 
توجه به رعایت حقوق شهروندي و الزام به صیانت از آن، نه تنها در قالب میز خدمت، بلکه باید به عنوان یک برنامه 
محوري در دستور کار سازمان ها قرار گیرد.علي اعتصام پور اظهار کرد: با توجه به ماهیت عملکرد واحدهاي 
درماني تامین اجتماعي در سطح استان، الزاما باید مراجعه حضوري وجود داشته باشد ولي با تمهیدات پیش 
بیني شده، تالش بر این است که از حضور غیرضروری بیمه شدگان براي پیگیري امور مربوط به دفتر رسیدگي 

به اسناد پزشکي تامین اجتماعي جلوگیري به عمل آید.
وي افزود: در حال حاضر در دفتر اسناد پزشــکي 6 نوع فعالیت در قالب میز خدمت به بیمه شدگان سازمان و 

مراکز طرف قرارداد ارائه مي شود.

دست خیر اصفهانی ها در سیستان و بلوچستان گره گشا شد؛
خداحافظی دانش آموزان مرز نشین با مدارس کپری

به همت اصفهانی ها بیش از ۹۰۰ دانش آموز روستاهای مرز نشین در اســتان سیستان و بلوچستان از مکان 
های آموزشی مناسب بهره مند شدند.فرمانده گردان عملیات خاکی و راه دوم گروه مهندسی رزمی ۴۰ صاحب 
الزمان)عج(  نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی مستقر در اصفهان گفت: با ساخت ۳۰ مدرسه مناسب در 
روستاهای مرز نشین شهرستان سرباز و حذف مدارس کپری، بیش از ۹۰۰ دانش آموز روستاهای محروم از فضای 
آموزشی مناسب بهره مند شدند.سرگرد پاسدار یوسف اسماعیلی افزود: این مدارس از ۳ تا ۸ کالسه با زیر بنای 
۲5 تا ۳۰ مترمربع برای هر کالس درس است که با هزینه 6۴۰ میلیون تومان در ده روستای محروم و مرز نشین 
دهستان مورتان ساخته شده است. وی افزود: تا پایان امسال ۳۰مدرسه دیگر در روستاهای محروم این شهرستان 

به همت گروه مهندسی رزمی ۴۰ صاحب الزمان)عج( مستقر در اصفهان تکمیل و به بهره برداری می رسد.

زینب ذاکر

100 کلمه ای
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عادتهاییکهعمرماراکوتاهمیکنند
پیشنهاد سردبیر:

زل
من

کافه 

مواد الزم:
شیرهخرما،۶قاشقسوپخوری

گالب،۴قاشقسوپخوری
آبسرد،حدودیکویکدومپیمانه

یخ،بهمیزانالزم
کشمشطالیی،۲قاشقسوپخوری

دانهصنوبریاخاللبادام،۲قاشقسوپخوری
طرز تهیه:

شــیرهخرما،گالبوآبســردرامخلوطکنید.لیوانهای
شــربتخوریرابایخپرکنیدومخلــوطفراهمکردهرادر
لیوانهابریزید.حالجالبراباکشمشوخاللبادامتزیین

ومیلکنید.

میلک شیک شکالتی 

عسل رازیانه 
عسلرازیانه،حاصلفرآوریگلهایرازیانهاستویکیازمفیدترینانواععسل،برایبانوانبهشمارمیآید.عسلرازیانهبارادیکالهایآزادمقابلهکردهوباعثتقویت
سیستمایمنیبدنوپیشگیریازبروزسرطانمیشود.اینمادهغذاییبادربرداشتنمقادیرزیاداسیدفولیک،ازناهنجاریهایجنینیپیشگیریوبهبهبودخلقو
خوکمکمیکند.مصرفمداوماینعسلدردورانشیردهی،بهافزایششیرمادرانشیردهکمکخواهدکرد.مصرفعسلرازیانهبرایدستگاهگوارشمفیداستوبه
بهبودسوءهاضمهونفخکمکمیکند.خوردناینعسل،سیریطوالنیمدتیایجادمیکندوباعثکمشدناشتهامیشود،درنتیجهبرایالغریوکاهشوزنیکی
ازبهترینگزینههابهشمارمیآید.عسلرازیانههمزمانباعثافزایشقوایجسمیوتامیننیازهایغذاییبدنمیشود.گیاهرازیانهطبعگرموخشکیداردازهمین

روعسلتهیهشدهازآنبرایدفعبلغموصفرامفیداست.

شی
ر با

طا
ع

 زندگی آیینه است
 زیبا شو تا زیبا شود

خیلیهادرزندگیخــود،خواهان
آرامشهستند؛امااغلباینآرامش
دستنیافتنیبهنظرمیرسد.حتی
کســانیکهدرزندگیخودبهثروت

وموفقیتهایمادیمیاندیشندودرنهایتهمبهآندستمییابند،احساسمیکنندکهواقعاشاد
نیستند.آنهاهنوزمضطرب،عصبیودرحالرقابتبادیگرانهستند؛حالآنکهتجربهخوبدرزندگی
درحقیقتبهعواملبیرونیمانندموفقیتمالیبستگیندارد.هیچچیزوهیچکسینمیتواندشادی،
اطمینانخاطروموفقیترابهماارزانیدهد،زیراآنچهمابهدنبالشهستیم،تنهابهاحساسدرونی
خودمانونگرشیکهنسبتبهپیرامونخودداریم،بستگیداردواینموضوعاستکهتعیینمیکند
آیاواقعاسعادتمندهستیمیانه؛درواقعغیرممکناستکهبتوانشادبود،بهآرامشرسید،اطمینان
خاطرداشتوموفقبودمگرآنکهنخستدروجودخودشادی،اطمینانخاطر،آرامشوموفقیترا
حسکنیم.آنچهدرزندگیبرایمارخمیدهد،آنقدرتعیینکنندهشادیوآرامشمانیستبلکه

بیشترنوعواکنشنسبتبهآنرخدادهاستکهنقشتعیینکنندهایدارد.

یادداشت های یک مشاور

شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور
مسئولهماهنگیستادآنفلوانزایفوقحادپرندگانوزارتجهادکشاورزیگفت:درحالحاضرتهدیدآنفلوانزادر۷استانکشورشدیدتربودهو

بایدراهکارجدیدراینزمینهاتخاذشود.اکبرقانعیاظهارداشت:براساسآمارهادرحالحاضر1۲استانکشوردرمعرضخطرآنفلوانزای
فوقحادپرندگانهستندکهبایداقداماتالزمانجامشود.ویبیانکرد:طرحجامعمبارزهباآنفلوانزایفوقحادپرندگاندرراستای

مقابلهبامشکالتاحتمالیدراینبیماریتدوینشدهکهازمهرماهواردمرحلهاجراییخواهدشد.

لیموهای خارجی نخرید
دبیرانجمنصنعتآبلیموازاجراینظارتهایجدیدبرایتولیدواستانداردآبلیموخبردادوضمنهشدار

نسبتبهخریدلیموهایخارجیبهدلیلقاچاقبودنآنها،تاکیدکرد:ازمصرفآبلیموهایتولیدشده
درمغازههابهدلیلنداشتنشرایطغیربهداشتیوناســالمبایدخودداریشود.رویاجعفریشاهی

اظهارکرد:همچنانکارخانههایغیرمجازنسبتبهتولیدآبلیمواقداممیکنندکهراهتشخیص
معتبربودنآبلیموهایبستهبندیشدهازرویبرچسبآنهاباتوجهبهدرجمهروزراتبهداشت
واستانداردرویشیشهمحصولمشخصمیشــود.ویبابیاناینکهمحصولکارخانههایی
کهزیرنظرانجمنصنعتآبلیموفعالیتمیکنند،موردتاییداســت،گفت:نظارتهای
بسیارشدیدوپروتکلهایجدیدادارهنظارتوسازماناستاندارددرحالانجاماست.
نمایندهسازماناستانداردبههمراهنمایندگانانجمنبهکارخانههایشهرهاواستانها
مراجعهوازتولیداتآنهانمونهبرداریمیکنند.سازماناستاندارد،نظارتجدیدی
برایاستانداردآبلیموهاتدوینکردهکهاحتماالازمردادماهجاریقابلاجراخواهد
بود.دبیرانجمنصنعتآبلیموافزود:نظارتیبرفعالیتاینتولیدکنندگانصورت
نمیگیرد.معموالداخلدستگاههایآبگیریاینواحدهاپرازکپکومخمراست،
چونایندستگاههایابهخوبیشستهنمیشوندیااینکهشستوشویآنهادیربه
دیرانجاممیشود؛همچنینشرایطشستوشویلیموهانیزکهچندینمرحلهاز

باغتابازاردستبهدستمیشود،بسیارمهماست.

از کنار توده های بی درد بی تفاوت نگذریم
»سارکوم«نوعیتومورسرطانیاستکهدربافتنرمرشدمیکند.بافتنرمشامل
عضله،چربی،عروقخونی،تاندونهاوحتیاعصاباســت.گروهیازسارکومهادر
ســنینجوانیودردهههایاولودومزندگیبروزمیکنند؛ایندســتهازتومورها

معموالبادرداســتخوانیهمراههســتندوبیشــتردراطرافزانودیدهمیشوند؛اما
گروهیدیگرازتومورهاکهدرسنینباالی50سالنمایانمیشوند،معموالدردندارند.

سارکومهایاولیهایکهدرسنینباالی50سالبهوجودمیآیند،بیشتربهصورتتودهو
دراندامتحتانیبهخصوصرانبیمارنمایانمیشوند.

اینتومورهادردونشــانهخاصیندارندبههمیندلیلمعموالجدیگرفتهنمیشوند؛امابا
پیشرفتبیماریوفشارتودهرویعضالتواعصاب،بیمارکمکمبادردمواجهمیشود.اینبیماری

هممانندسایرســرطانهابهدالیلمتعددیبروزمیکندکهبرخیازآنهاشناختهشدهاست.برای
مثالنتایجتحقیقاتثابتکردهدرکودکانعواملژنتیکیمیتوانددرابتالبهبیماریموثرباشدودر

بزرگساالننیزداشتنسابقهرادیوتراپیقبلییاعفونتهایمزمنوطوالنیمدتمیتواندزمینهسازباشد.
برایمثالاستفادهازرادیوتراپیدردرمانسرطانپستانمیتواندبعدازگذشت5تا10سالزمینهسازابتال

بهسارکومباشد.ازآنجاییکهتشــخیصبیماریدرمراحلابتداییبسیاراهمیتداردتوصیهمیکنممبتالیانبه
دردهایاســتخوانیکهبهدرمانهایرایجمانندفیزیوتراپیودارودرمانیپاسخنمیدهندیاگروهیکهمتوجهتودهیا

تورمحتیبدوندرددراندامهایخودمیشوندحتمابهپزشکمراجعهکنند.
درادامهالزمبهیادآوریاستکهبرایدرماناینتومورهابراساسنتیجهپاتولوژی،شیمیدرمانیورادیوتراپیمیتواندکمککننده

باشدامادرماناصلیجراحیاست.

خوردن تنقالت در نیمه های شب
تنقالتشوریاشیرینیکهنیمههایشبنمیتوانیددربرابرهوس
خوردنآنهامقاومتکنید،خطرابتالبهبیماریهایقلبییادیابترادر
شماباالمیبرند،چونبعدازخوردنشام،سطحتریگلیسیریدهایخون
باالمیرود.تریگلیسیریدهاچربیهایخطرناکخونهستندکهدر
بافتهایچربیبدن)اغلبدراطرافشکم(انباشتهمیشوندوخالصی
ازآنهاکارسادهاینیست.برایجلوگیریازاینمسئله،شبهاتاجایی
کهممکناستکمغذابخوریدو11تا1۲ساعتبینشاموصبحانهخود

فاصلهایجادکنید.
افراط در تماشای فیلم و سریال 

مهمنیستسریالیکهدنبالمیکنیدتاچهحدجذابواعتیاد
آورباشد؛افراطدرتماشایفیلموسریالمیتواندخوابشمارادچار
اختاللکند.پژوهشهایجدیدنشانداده،جوانانیکهدرتماشایفیلم
وسریالافراطمیکنندبیشتردچارخستگیهستندوعالئمبیخوابی،
پایینبودنکیفیتخوابوهوشیاریپیشازخوابدرآنهابیشتراست.
درحقیقت،احتمالپایینبودنکیفیتخــوابدراینافرادبهمیزان
۹۸درصدبیشــترازکسانیاستکهدرتماشــایفیلموسریالافراط
نمیکنند.حتییکشــبکمخوابیمیتواندباعــثخوابآلودگی
شــدیدیدرطولروزشــودکهاحتمالمرگبراثرتصادفیاحوادث
حینکاررابســیارباالمیبرد.کارشناســانمیگویندعملکردمابعد
ازحتییکشــبکمخوابی،شبیهبهعملکردکســیاستکهمست
باشد؛بنابراینوقتیبهجایخوابیدنافراطدرتماشایفیلموسریالرا
ترجیحمیدهید،مثلآناستکهرانندگیدرحالتمستیراترجیح

دادهباشید.
مصرف مواد غذایی پر نمک

اگرازآندستهکسانیهســتیدکهبههرچیزینمکمیزنید،
بایدبدانیدکهبااینکارسالمتیخودرابهخطرمیاندازید،چونمواد

غذاییپرنمکعامل5/۹درصدازمجموعمــرگهایمربوطبهرژیم
غذاییهستند.

مصرفموادغذاییپرنمکمیتواندبهقلبیاکلیههاآسیببزند.
طیتحقیقیمعلومشد۴/۴5درصدازتمامیمرگهایناشیازبیماری
قلبی،سکتهمغزیودیابتنوعدوبامصرفبیشازاندازهیابسیارکم10
گروهغذاییمرتبطهستند.افراطدرمصرفنمکمهمترینعاملمرگ

هایمربوطبهرژیمغذاییاست.
 شست و شوی نامناسب دست ها

شستوشوینامناسبدستهاباعثمیشودمیکروبهاروی
دستهاباقیبمانند.بسیاریازبیماریهایناشیازموادغذاییازطریق
دستهاگسترشپیدامیکنند.شستوشویدستهاباآبوصابون
میتواندمرگهایمرتبطبابیماریهایاسهالیرابهنصفکاهشدهد.
شایدشیوعبیماری»سارس«درسال۲00۳رابهخاطرداشتهباشید؛در
آنزمانشستوشویمناسبدستهاتوانستازگسترشبیشتراین

بیماریتنفسیخطرناکجلوگیریکند.
استفاده نکردن از نخ دندان

بیمــاریهایلثــهخطــرمــرگراافزایــشمیدهنــد؛اما
اســتفادهمنظمازنخدندانمیتوانــدتامیزان۶ســالبهطولعمر
افرادســالمبیفزاید.اســتفادهازنخدندانمیزانمیکرواورگانیســم
هایموجوددردهانراکاهشمیدهدوبهایــنترتیبعفونتهای
دهانیکاهشمــییابد.هرچهعفونــتلثههاکمترباشــد،احتمال
خونریزیآنهــاوورودباکتریهاوویروسهابــهجریانخونکاهش

مییابد.
 جویدن ناخن ها

جویدنناخنهافراترازیکعادت،ناخوشاینداست.اینکارمی
تواندباکتریهایدهانیمثلایکانالکورودنسیاباکتریهایپوستی
مثلاسترپتوکوکیااســتافیلوکوکراواردبخشیازپوستکندکهبه

آنجاتعلقندارند.تکثیراینباکتریهادرآننقطهمیتواندباعثبروز
پارونیشــیا)عفونتگوشهناخن(،فلون)عفونتبســیاردردناکنوک
انگشــتان(یاحتیعفونتهایشدیدتریدرســاختارهایعمیقتر
انگشتانشود.باکتریهادرمحیطمناسبواردجریانخونمیشوند
وممکناستدرنهایتباعثعفونتخونیشــوندکهزندگیفردرابه

خطرمیاندازد.
 ترکاندن جوش ها

بســیاریازماعادتبهترکاندنجــوشهایخــودداریم؛اما
اینکارمیتواندســالمتیمــارادرمعرضخطرقــراردهد.لمس،
خاراندنوفشــاردادنپوســت،همگیمیتواننددیوارهپوســتیرا
کهپیــشازآنبهدلیلجوشهاتضعیفشــدهدرهمبشــکنندوبه
اینترتیــبباکتریهایمتهاجمامــکانورودبهبــدنراپیداکنند.
باوجــودجــوشهــا،تعــدادباکتــریهــایرویپوســتتغییر

میکنند.
برایمثال،پروپیونیباکتریومآکنهکهدرفولیکولهایموزندگیمی
کندبابروزجوشتکثیرمیشودیاعفونتهایپوستیمثلانواعمختلفی
ازدملهامحیطمناســبیبرایتکثیرباکتریاستافیلوکوکاورئوس

مقاومبهمتیسیلینهستند.
ترکاندنجوشهااینفرصــترابهاینباکتریمیدهــدتابتواندبه
راحتیواردجریانخون،چشــمهاوحتیسیســتمعصبیمرکزی

شود.
 نخوردن صبحانه

صبحانه،مهمترینوعدهغذاییاست؛چراکهاشتهایمارابرای
تمامروزتنظیممیکند؛بنابرایننخوردنصبحانهباعثمیشــوددر
طولروزغذایبیشتریبخوریمودچاراضافهوزنشویموالبتهبرکسی
پوشیدهنیستکهاضافهوزنیاچاقیخطرابتالبهبیماریهایقلبیو

مرگراافزایشمیدهد.

عادت هایی که عمر ما را کوتاه می کنند

اینکه چه زمانی غذا می خوریم یا چطور فیلم تماشا می کنیم و بسیاری از دیگر عادت هایی که با سالمتی ما مرتبط هستند در ظاهر بی ضرر به نظر می رسند، اما در حقیقت می توانند باعث کوتاه 
شدن عمر شوند. در ادامه به ۸ مورد از این عادت های ساده اما خطرناک اشاره می کنیم.

مصرف خودسرانه قرص B2؛

فتادن
حکایتازچالهدرآمدنوبهچاها

استفادهازراههایجایگزینمصرفموادمخدریکیازمحبوبترینروشهایترکمواددرایراناست.مصرفقرصهاییکهخاصیتیشبیهموادمخدربهخصوصتریاکدارندامروزدرایرانطرفدارانزیادیدارد.اینروشبهخصوصپسازرونقو
ازدیادمراکزترکاعتیادوسودآوریفروشاینقرصهاشدتبیشترینیزگرفتهاست؛تاجاییکهبرخیازافرادبرایمثبتنشدنتستهایآزمایشگاهیازقرصب۲درآزمایشاعتیاداستفادهمیکنند؛اگرچهاینقرصهاتاثیراتروانیمثبتی
دارند؛امادرنهایتاگرافرادبهاینقرصهاوابستهشوندمیتواندعوارضخطرناکتروبدتریازاعتیادبهموادداشتهباشد.نکتهحائزاهمیتایناستکهمصرفاینداروبهخصوصدردوزهایکنترلنشدهمیتواندحتیبدترازمادهمخدری
باشدکهفردقبالمصرفمیکردهاست.اینکاردقیقامصداقعبارتازچالهبیرونآمدنودرچاهافتادناست؛چراکهقرصب۲خوددارویترکاعتیاداستوشمابرایترکدارویترکاعتیاد،دارویجایگزینندارید.درحالحاضرتعداد

بسیارزیادیازبیمارانیکهبرایترکاعتیادبهمراکزمربوطهمراجعهمیکنند،بهموادیمانندمتادونوبوپرنورفیناعتیادداشتهوقادربهترکآننیستند.
قرص ب2 چیست؟

قرصب۲یاهمانبوپرنورفین)Buprenorphine(یکدارویمسکنمخدربااحتمالوابستگیواعتیادمانندمورفین،کدئین،هروئینومتادوناستوعوارضجسمانیوروانیمشابهوجدیدارد.ازاینداروهمانندمتادوندر
جهتدرماناعتیادوترکاعتیاداستفادهمیشود.دلیلاستفادهازاینداروبهعنوانیکنوعدارویترکاعتیادایناستکهدردوزخاصیخاصیتسمزداییدارد.فراموشنکنیدکهقدرتقرصب۲،تا۴0برابربیشترازمرفین

است؛بنابراینخوداینداروهماعتیادآوربودهوحتیدرصورتاستفادهنامناسبازبوپرنورفینمیتواندمنجربهبروزعوارضجدیوحتیمرگشود.ایندارومانندسایرموادمخدرعوارضخاصخودرادارد.قرص
ب۲درمواردیمیتواندباعثکندیتنفسشدهوبهدلیلکاهششدیدعملکردهایتنفسیمنجربهمرگشود.ازدیگرعوارضمصرفقرصب۲میتوانبهمواردیهمچونسردرد،دردمعده،تهوع،استفراغو

یبوست،احساسگرماونفستنگی،تعریق،ضعفوخستگی،کمردرد،اضطرابوافسردگی،اختالالتخوابوآبریزشبینیاشارهکرد.
روش ترک قرص ب2

مصرفقرصبوپرنورفیندرواقعبرایترکموادسنگینمانندهرویین،کوکایین،متادونو...است.بیشترینتاثیربوپرنوفیندردوزخاصیاتفاقمیافتدکهتوضیحاینموردکمی
پیچیدهبهنظرمیرسد،دردوزخاصیخاصیتسمزداییودردوزهایکمترخاصیتمرفینیدارد.ازآنجاییکهباقرصنمیتوانقرصراترککردوقرصب۲یابوپرنورفین،

خوداعتیادآوراستپیشنهادمیشودبرایمصرفب۲حتماباپزشکیامتخصصترکاعتیادمشورتکنید.فراموشنکنیدکهقدرتقرصب۲،تا۴0برابر
بیشترازمرفیناستواعتیاد،اعتیاداستچهباترامادولچهبابوپرنورفین.قرصب۲خوددارویترکاعتیاداستوشمابرایترکدارویترک

اعتیاد،دارویجایگزینندارید.تجربهنشاندادهب۲آنقدرهاکهفکرمیکنیدموثرنیستوکسیکهبخواهدترککندبادست
خالیهمترکمیکند.

B2
پریسا سعادت
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 پیام گرت بیل 
برای رونالدو

ستاره ولزی رئال مادرید در پیامی به ستایش 
از »کریستیانو رونالدو« 
پرداخت و برای او در 
یوونتوس آرزوی 
موفقیــت کــرد.

رونالدو به حضور 
9 ســاله خــود در 
»رئال مادرید« پایان 
داد. ایــن بازیکــن پرتغالی 
تصمیم گرفت که یوونتوس را به عنوان مقصد 
بعدی خــود انتخاب کند و راهــی رقابت های 
سری A شــود.»گرت بیل«، همبازی رونالدو 
برای او نوشــت: »تو بازیکنــی باورنکردنی و 
انســانی خوب بــودی؛ برای مــن افتخار بود 
که پنج ســال با تــو همبازی بــودم. برای تو 
دوســت خوبم بهترین هــا را در تیم جدیدت 
آرزو می کنم«.رونالــدو بــا 105 میلیون یورو 
به یوونتوس پیوســت تا به عنوان گران ترین 
 بازیکن تاریــخ این باشــگاه ایتالیایی انتخاب 

شود.

اومتیتی: این بار دیگر نوبت 
قهرمانی است

تیم   ملی فوتبال فرانسه توانست با یک گل در 
نیمه نهایــی جام جهانی 
2018 روســیه برابر 
بلژیک به پیروزی 
برســد و به فینال 
راه پیدا کند.تک 
گل فرانسوی ها را 
در این دیدار حساس 
»ساموئل اومتیتی« 
مدافع این تیم به ثمر رســاند کــه در نهایت 
بهترین بازیکن میدان نیز شد.اومتیتی بعد از 
بازی گفت : در دو سال اخیر دو فینال بزرگ را 
تجربه کرده ایم؛ در سال 2016 به فینال یورو 
راه پیدا کردیم و در حــال  حاضر هم به فینال 
جام جهانی. این نشان می دهد که بسیار خوب 
کار کرده ایم. در فینال نخســت نتوانستیم به 
پیروزی برسیم اما می خواهیم در فینال دومی 
جام را باالی ســر ببریم.او ادامه  داد: لحظات 
سختی را پشت ســر گذاشــتیم. با بازیکنان 
بزرگی بازی کرده ایم و خوشبختانه توانستیم 

آنها را شکست دهیم. 

 دو خرید جدید 
برای »االتحاد« عربستان

»اندرســون والدیویا« و »الکساندر پسیچ« به 
جده سفر کردند تا قرارداد 
خــود را بــا االتحاد 
کننــد. نهایــی 

تیم االتحــاد که 
»رامون دیاز« را به 
عنوان سرمربی در 
اختیار دارد، تاکنون 
بازیکنان بزرگی چون 
کریم الحمدی، جورمان و جوناس را برای فصل 

بعد خریداری کرده است. 
اندرســون والدیویا و پســیچ، به جده ســفر 
کردند تا قراردادشان با االتحاد را نهایی کنند. 
اندرســون 2٣ ساله ســابقه بازی در تیم های 
سائوپائولو و اتلتیکو مینیرو را دارد و با قرارداد 
قرضی راهی تیم زردپوش عربستان می شود.

همچنین الکساندر پسیج مهاجم ستاره سرخ 
بلگردا که سابقه بازی در تیم هایی چون اتالنتا 

و تولوز را دارد، در جده حضور یافته است.

 محرز 
به منچسترسیتی پیوست

باشگاه »منچسترسیتی« تایید کرد که »ریاض 
محرز« ستاره الجزایری 
لسترســیتی را به 
خدمــت گرفته 
ایــن  اســت. 
هافبک 2۷ ساله 
کــه دو فصل قبل 
لسترسیتی را قهرما 
لیگ برتر کــرد، با قراردادی 
پنج ساله به سیتی پیوســت.او بعد از امضای 
قراردادش به سایت باشــگاه منچسترسیتی 
گفت: »خوشــحالم کــه به منچسترســیتی 
پیوســتم؛ تیمی کــه زیر نظــر پپ گواردیوال  
فوتبال فوق العــاده ای بازی می کنــد. پپ به 
انجــام بازی هــای هجومی متعهد اســت که 
برای من عالی اســت. بازی هــای فصل قبل 
ســیتی فوق العاده بود. آنها فوتبال انگلیس را 
 تغییر دادنــد و می خواهم عضــوی از این تیم

 باشم.«

فقط فوتبال!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

پروژه استقاللی شدن »تبریزی« دوباره به جریان افتاده و استقاللی ها 
مذاکراتی با ذوب آهن داشته اند. ســایت باشگاه خبرنگاران نوشت: 
اســتقاللی ها یک ماه قبل برای جذب تبریزی دســت به کار شدند 
که ذوب آهن برای صدور رضایتنامه مهاجم خود، درخواســت رقم 
دومیلیارد تومانی کرده اســت. حاال باید دید استقالل که این روزها 
مشکالت مالی دارد، می تواندمبلغ مورد نظر اصفهانی ها را بپردازد.

درخواست 2 میلیاردی ذوب آهن از استقالل

آقای گلی در لیگ هلند سبب شده تا باشگاه های بزرگ اروپایی 11
به ســراغ »علیرضا جهانبخش« بروند. پیش از جام جهانی گفته 
می شد که باشگاه ناپولی، جدی ترین مشــتری علیرضاست؛ اما 
این روزها، او  از ســری »آ«، دور و به دیگر لیگ ها نزدیک است.
جهانبخش چند پیشنهاد جدی دارد که یکی از آنها از لیگ جزیره 

انگلستان است.

پیشنهادات جدی»جهانبخش«از لیگ جزیره
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 پست امیدابراهیمی 
پس از جدایی

»امید ابراهیمی« بعد از قطعی شدن حضورش 
در االهلی، درباره جدایی اش از استقالل توضیح 
داد. او که طی چند روز گذشــته، نام استقالل را 
از صفحه اینستاگرامش حذف کرده بود، درباره 
سفر به آن سوی آب های خلیج فارس نوشته که 
از واکنش هواداران که اکثر آنها توهین آمیز بوده 
شوکه شده و انتظار چنین رفتاری را از هواداران 
اســتقالل نداشته و می خواســته صفحه اش را 
برای همیشــه ببندد؛ اما نهایتا تصمیم می گیرد 
درباره دالیل رفتنش توضیح بدهد. امید حضور 
در االهلی را یک چالش جدید دانســته و گفته 
نه از استقالل دلخوری داشته و نه برای جدایی 
دنبال بهانه بوده. پســت آخر بازیکن استقالل تا 
هنگام تنظیم این خبــر بیش از ٣6 هزار کامنت 
داشــته که طبیعتا اکثر آنها ناراحتی از تصمیم 
ابراهیمی مبنــی بر جدایی بوده امــا کاربران با 

ادبیات متفاوتی این ناراحتی را نشان داده اند.

به خدا برنمی گردم!
بعد از خداحافظــی ناگهانی »ســردار آزمون« 
از تیم ملی این شــایعه مطرح شــد که سردار از 
تصمیمش منصرف شده و احتماال بعد از مدتی 
دوباره برای بازگشــت به تیم ملی اعالم آمادگی 
خواهد کرد و حتــی این احتمال وجــود دارد 
که »کی روش« در مورد او اســتثنا قائل شــود 
و او را برای جام ملت ها به امــارات ببرد. اما در 
شرایطی که کی روش هیچ واکنشی به این شایعه 
نشان نداده، گویا خود سردار هم برنامه ای برای 
بازگشت به تیم ملی ندارد و در تصمیمش مبنی 
بر خداحافظــی کامال جدی اســت. عصر ایران 

درباره این موضوع نوشت:»آزمون 
که پس از بازگشت از روسیه 
زیــاد دربــاره تصمیمش 
صحبت نکرده بود، دیروز 

در فضای مجازی و الیو 
اینستاگرامی با یکی از 
دوستانش از این گفت 
کــه برای تیــم ملی 
بازی نخواهد کرد. 
در ایــن الیو وقتی 
دوســت ســردار 

کامنت های مردم مبنی بر 
خداحافظی و درخواست 
هواداران برای بازگشت را 
می خواند، سردار گفت: به 
خدا برنمی گــردم. به جان 
مادرم جــام ملت ها بازی 

نمی کنم!«

 شرط شجاعی برای 
پذیرفتن پیشنهاد »آپولو« یونان 
باشــگاه آپولو 10روز قبل از »مسعود شجاعی« 
پرسیده بود که آیا تمایلی به ادامه بازی در یونان 
دارد و مدیر برنامه های این ملی پوشی ایران پاسخ 
داد که او پیشــنهادی از یک تیــم ایرانی دارد و 

می خواهد به کشورش بازگردد.
بــر اســاس ایــن گــزارش مدیــر برنامه های 
مسعودشــجاعی، درها را به روی باشگاه آپولوی 
آتن نبســت و اعالم کرد امــکان مذاکره و عقد 
قرارداد در صــورت پرداخت مبلــغ 200 هزار 
یورویی از سوی این باشــگاه امکان پذیر خواهد 
بــود. از آن زمان باشــگاه آپولو هیــچ حرکتی 
انجام نداد اما آنها آمــاده انجام یک انتقال دیگر 
هستند. شاید این انتقال جدید مسعود شجاعی 
باشــد. هر چند این بازیکن پیشــنهادی از تیم 
نساجی مازندران دارد اما بازیکن سابق تیم های 
پانیونیوس و آاِک هم چنان با باشگاه آپولو صحبت 

می کند تا در یونان به فوتبالش ادامه دهد.

در حاشیه

پیشخوان

جابر انصاری: بــه مردم 
شفاف بگویید با امید ابراهیمی 
درارتباط بودید یــا نبودید؛ 
تکلیف من با استقالل درفیفا 

مشخص می شود!

مهم ترین دغدغه کی روش 
برای جام ملت های آسیا؛

سه گانه ایران جزو آن دسته از رشته ها محسوب می شود که در 
آسیا جای پیشــرفت زیادی دارد؛ اما به نظر می رسد سرعت این 
پیشرفت بسیار کند است و نیاز دارد فکر اساسی برای این رشته 
شود. تیم ملی سه گانه در مسابقات قهرمانی آسیای میانه 2018 
هم نتوانست نتیجه قابل توجهی بگیرد و این رقابت ها به وضوح 
نشان داد که حتی در آسیای میانه هم کشــورهای قزاقستان و 

ازبکستان از ما جلو زده اند.
در واقع جدا از اینکه در آســیا فاصله ما با کشورهایی چون ژاپن، 
هنگ کنگ، کره جنوبی و چین زیاد است حتی در آسیای میانه 
هم چندان حرفی برای گفتن نداریم. در این مســابقات هشــت 
ورزشکار قزاقستان، یک ورزشــکار قرقیزستان و چهار ورزشکار 
ازبکستان جلوتر از نمایندگان ایران بودند و این نتایج  یعنی زنگ 

خطر و باید فکری به حال این رشته کرد. از سال ها قبل گفته شده 
که سه گانه نیاز به مربی خارجی و حضور در مسابقات متعدد دارد 
اما هنوز خبری از آوردن مربی خارجی نیست. حضور در مسابقات 
نیز هر چند نسبت به سال های قبل کمی بیشتر شده اما بازهم نیاز 
است سه گانه کاران به کاپ های بیشتری اعزام شوند و حتی در 

کمپ های خارجی حضور داشته باشند.

نتایج ناامیدکننده سه گانه کاران ایران در آسیای میانه؛
زنگ خطر برای ایران به صدا در آمد

سرمربی تیم ملی فوتبال به دنبال گرفتن تضمین از فدراسیون برای اجرای برنامه های تیم خود پیش از جام ملت های 
آسیا 2019 است. مهم ترین شرط »کارلوس کی روش« برای باقی ماندن در ایران همانند چند سال گذشته، اجرای 
تمام برنامه هایش برای تیم ملی است؛ خواسته ای که سرمربی پرتغالی تیم ملی در طول هفت سال گذشته روی آن 
پافشاری کرده و با افراد زیادی در تحقق برنامه هایش درگیر شده است. برگزاری جام ملت های آسیا در فصل زمستان 

همواره به مشکل بزرگی برای تیم های غرب آسیا تبدیل شده و فوتبال ایران هم از این قائده مستثنی نیست؛ زیرا 
در کوران مسابقات لیگ برتر، تیم ملی باید اردوهای آماده ســازی خود را برگزار کند و همین موضوع به یک 

چالش برای مربیان تبدیل شده است.
او برای تمدید قرارداد با فدراســیون فوتبال هم روی اجرای برنامه هایش تاکید کرده، اما با مشکل 

بزرگی در این راه مواجه است و مشخص نیســت در دوران برگزاری بازی های لیگ قهرمانان 
آسیا و حضور استقالل و پرسپولیس در این رقابت ها، بتواند بازیکنان خود را داشته باشد.

کی روش بعد از توافقات مالی با فدراســیون فوتبال برای ماندن در تیم ملی، هم چنان 
دغدغه آماده سازی تیمش را دارد. او در گفت وگو با سایت AFC  به این موضوع اشاره 
کرده و می گوید که تیمش نمی تواند بــا 15 روز تمرین کردن، از پس تیمی مانند 

»ژاپن« که از ۴0 سال قبل پیشرفت کردن را شروع کرده، بر بیاید.
این اظهارنظر کی روش در وهله نخست خیال هواداران تیم ملی از بابت ماندنش در 

ایران را راحت کرده است؛ اما دغدغه آماده سازی تیمش را دارد.
کی روش پیش از جام جهانی هم برنامه ریزی بلند مدتی را برای تیم ملی انجام 
داد و در پایان هر هفته از لیگ برتر، بازیکنان لیگ برتری را به مدت یک روز در 
اختیار داشــت و به طور اختصاصی با این بازیکنان کار کرد. با توجه به همین 
موضوع، احتماال کی روش برای جام ملت ها نیز خواستار اجرای چنین برنامه ای 
است و می خواهد خیالش را از بابت همکاری باشگاه ها با این برنامه ها راحت کند.

او چندی پیش در یکی از مصاحبه های خود درباره تمدید قرارداد با فدراســیون 
فوتبال گفته بود که به شــرطی در ایران می مانــد که مربیانی ماننــد »برانکو«، 

»قلعه نویی« و »کرانچار« در برنامه آماده ســازی تیم ملی کارشکنی نکنند که اشاره 
به اجرای برنامه های تیم ملی در کوران مسابقات باشگاهی دارد. باید دید او می تواند 

تضمین الزم برای اجرای برنامه هایش پیش از جام جهانی را از فدراسیون فوتبال و 
به خصوص از باشگاه ها و مربیان لیگ برتری دریافت کند یا نه.

اجرای 
 برنامه های 

تیم ملی 
در کوران 

مسابقات 
باشگاهی

  عکس روز

طرحی جالب از پیوستن »رونالدو« به یوونتوس
انتقادها به انتخاب »کیانوش رستمی« باال گرفت؛

سایه هایی برای تصمیمات نمایشی!
10 روز بعد از انتخاب »کیانوش رستمی« در ترکیب تیم ملی برای بازی های آسیایی 2018 با تصمیم 
یک جانبه »علی مرادی« رییس فدراسیون و تایید شورای عالی فنی، انتقاد به این تصمیم شدت گرفت. 
»کورش باقری« سرمربی سابق تیم ملی معتقد است: شورای فنی وزنه برداری یک پوشش است برای 
تصمیمات مرادی که اگر جایی تصمیم اشتباهی گرفت، خودش ســیبل و هجمه انتقادات نباشد. او 
می گوید: »شورای فنی، ســطح خیلی پایینی دارد و در خیلی از مسائل اســتقالل ندارد. هرچند به 
ظاهر تصمیمات آنها اعمال می شــود ولی در اصل تصمیمات رییس فدراسیون اجرا می شود. مرادی 
تصمیماتی می گیرد و بعد به گردن شورای فنی می اندازد؛ شورای فنی پوششی برای اهداف اوست.« 
»مهدی عطاراشرفی« پیشکسوت وزنه برداری نیز تاییدکرد که شورای فنی فقط اراده ای از خود ندارد: 
»در تشکیالتی که تنها یک نفر تصمیم گیرنده است، بقیه ســایه ای بیش نیستند و تصمیم گیری ها 
فقط نمایشی است. اعضای شورا تنها نظرات رییس فدراسیون را تایید می کنند. چطور کسی را که از 
فدراسیون حقوق می گیرد، کمیته ملی المپیک به عنوان ناظر انتخاب می کند؟ همه تصمیمات کار 
علی مرادی است و بعضی اعضای شورا به خاطر اینکه حقوق شان قطع نشود نظری خالف نظر رییس 

فدراسیون نمی دهند در حالی که باید رای مستقلی داشته باشند.«
نکته قابل تامل در بین اعضای پیشکســوت شــورای عالی فنی، حضور »نصرا... دهنوی« است که به 
تازگی ناظر کمیته ملی المپیک بر تمرینات ملی پوشان هم شده است. منتقدان به این شورا، پیکان تیز 
انتقادات شان را نه به سوی حقوق بگیران،بلکه به سوی پیشکسوتان که سال ها افتخارآفرین وزنه برداری 
بوده اند، گرفته اند. آنها معتقدند: اعضای شورا که توان مخالفت با تصمیمات یک جانبه و اشتباهِ مرادی را 
ندارند، بهتر است با کناره گیری، خود را سپر بالی او نکنند. به گفته منتقدان، پیشکسوتان هرچه زودتر 

با ترک شورا جایگاه قبلی خودشان را در جامعه وزنه برداری به دست می آورند.

»کریس رونالدو« فوق ســتاره پرتغالی به رقمی به ارزش 105 میلیــون یورو به یوونتوس 
پیوست. این فوق ستاره درشرایطی راهی تورین شد که 9 سال درخشان را در »رئال مادرید« 
ســپری کرد. وی در این مدت جام های زیادی در لیگ قهرمانان اروپا به دست آورد و حاال 
این جام را می خواهد با »یوونتوس« به دست آورد. طرحی جالب در این باره توسط »بلیچر 

ریپورت« منتشر شده است.

200 هزاردالر خرج جدایی 
مجید حسینی! فقط بذارید برم 

من!

 مدیر عامل باشگاه ســپاهان، آب پاکی را روی دست هیئت والیبال استان 
اصفهان ریخت و گفت: بودجه ای برای  تیم داری در این رشته ندارد. به گفته 
رییس هیئت والیبال استان، قرار بود که اصفهان برای فصل جدید لیگ برتر 
یک نماینده قدرتمند در این رقابت ها داشته باشد و در این راستا مذاکراتی 
با باشگاه سپاهان برای تیمداری این باشگاه در رشته والیبال صورت گرفته 
بود، ولی در شرایطی که »تیمور باجول« از قول همکاری این تیم با هیئت 
والیبال خبر داده بود، »مسعود تابش« خبر داد که این تیم بودجه ای 

برای تیمداری در والیبال ندارد. مدیرعامل باشگاه سپاهان با اشاره به هزینه 
5 یا 6 میلیاردی برای تیمداری در رشته والیبال گفت: از سوی هیئت والیبال 
استان اصفهان به این باشگاه پیشنهاد در این زمینه ارائه شده بود ولی از آن 
جا که بودجه سپاهان از مدت ها قبل مصوب شده و در این بودجه پیش بینی 
برای تیم داری در والیبال صورت نگرفته بود، ما نتوانســته ایم به پیشنهاد 

هیئت والیبال پاسخ مثبت دهیم.
 مخالفت باشگاه سپاهان با تیمداری  والیبال، درحالی رخ می دهد که دیگر 
باشگاه اصفهانی نیز با تیمداری در این رشته موافقت نکرده بود تا دو باشگاه 

بزرگ اصفهانی تمام سرمایه گذاریشان تنها مربوط به رشته فوتبال شود.
  تمرکز دو باشــگاه اصفهانی روی فوتبال از مدت ها پیش با انتقاد روسای 
هیئت های دیگر رشته های ورزشی روبه رو شده بود؛ به طوری که رییس 
هیئت بسکتبال اصفهان در گفت وگو با »زاینده رود« با گالیه از این مسئله 

می گوید: در اصفهان تنها »فوتبــال« دارای اهمیت 
است و تمام هزینه ها برای این رشته صورت می گیرد. »جوادداوری« 

می افزاید: درست است که فوتبال عالقه مندان زیادی دارد و حتی پای 
آن به میدان سیاست نیز باز شده است، ولی رشته های دیگر نیز در اصفهان 
از پتانسیل های  خوبی برخوردارند و  برای اینکه بتوانند موفق ظاهر شوند، 
نیازمند حمایت اسپانسرها، به خصوص باشگاه های صنعتی هستند. عدم 
تیمداری باشگاه های اصفهانی در سالیان اخیر در رشته های منهای فوتبال، 
در حالی صورت می گیرد که در سال های پیش این باشگاه ها به تیمداری در 
رشته های مختلف پرداخته و توانسته بودند خود را به عنوان مدعی در کشور 
مطرح کنند؛ ولی به دلیل مشکالت اقتصادی به تدریج از سایه تیمداری در 
رشته های دیگر ورزشی خارج شدند و به دلیل اقبال بیشتر از فوتبال،  تمرکز 

و تمام بودجه شان را روی این رشته گذاشتند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان پیشنهاد هیئت والیبال را رد کرد؛ 

فقط فوتبال!

روشن: افتخاری فقط امضا 
می کند!

بیرانوند با 2 میلیون دالر در 
ترکیه

سمیه مصور
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تشییع پیکر شهدا  باحضور پر رنگ مردم برگزار 
می شود 

پیشنهاد سردبیر:

فضای مجازیچهره

 سیاسیون اصفهان 
در صفحه مجازی خود چه نوشتند؟

مذاکره محرمانه ممنوع
فارس: نمایندگان استان اصفهان در صفحات 
مجازی خود از جلســات، تذکرات، مصاحبه ها 
و عملکردشــان نوشــتند؛ از بالتکلیفی ارزی 
تولیدکنندگان و درخواســت  غیرمتعارف یک 
نماینــده از وزیر تا عالقــه اروپایی ها به برجام 
و خرمشهرشــدن اصفهان را در مجله مجازی 

فارس بخوانید.
ابوالفضــل ابوترابــی، نماینده 
نجف آباد درمجلس شورای اسالمی 

درکانال ایتای خود نوشت:
دولت بایــد در برگزاری مذاکرات و جلســات 
با طرف هــای خارجی به خصوص در مســائل 
مهم، شــفاف تر عمل کرده و از محرمانه کردن 
موضوعات بپرهیزد تا تجربه تکراری برجام را 

نداشته باشیم.
حمیدرضا فوالدگر، نماینده مردم 
اصفهان درمجلس شورای اسالمی 

در کانال ایتای خود نوشت:
امروز تولیدکننده با عــدم دریافت ارز 4200 
تومانی در شــرایط بسیار ســختی قرار دارد؛ 
دولت باید فکر اساسی برای تامین ارز مواد اولیه 
واحدهای تولیدی بکند، در غیر این صورت ما 
شاهد تعطیلی واحدها خواهیم بود. دولت هنوز 
مبنای ارز بازار ثانویه را اعالم نکرده و همین امر 
عاملی شــده تا تولیدکنندگان در سرگردانی 
شــدیدی قرار گرفته و امکان خرید مواد اولیه 

را نداشته باشند.
حیدرعلی عابدی، نماینده مردم 
اصفهــان در مجلــس در کانال 

»سروش« خود نوشت:
درحال حاضر تنها هدف ما تامین آب شــرب 
استان اصفهان است. منظور از آب آشامیدنی 
اصفهان تنها منوط به شــهر اصفهان نیســت 
بلکه حدود هشت شهرستان اطراف را هم دربر 
می گیرد و نزدیک بــه چهارمیلیون نفر از آب 
شرب اســتفاده می کنند. در مصوبات گذشته، 
قرار بر این بوده است که از ســد زاینده رود تا 
محل تصفیه خانه شــرب یــزد و اصفهان، به 
صــورت ماهیانه بیشــتر از 6 ونیــم میلیون 
مترمکعب آب برداشت نشود؛ اما در حال حاضر 
ماهانه بیش از 20 میلیــون مترمکعب آب از 

محل ذکر شده برداشت می شود. 

امام جمعه اصفهان:
 سرکشی از خانواده شهدا 

کار ارزشمندی است
امام جمعه اصفهان با بیان اینکه هر کسی باید در 
حد توان خود، به نوعی ایثار مالی داشــته باشد، 
گفت: برخی انسان ها صبر می کنند تا پولدار شوند 
و به بقیه کمک کنند؛ درحالی که ممکن اســت 
هیچ گاه پولدار نشوند و توفیق کمک به دیگران 

را نداشته باشند.
»آیت ا... سیدیوســف طباطبایی نژاد« در دیدار 
با اعضای ســتاد طالب شــاهد و ایثارگر استان 
اصفهان با تاکید بر ضرورت رسیدگی به مشکالت 
خانواده هــای ایثارگران و شــهدا اظهــار کرد: 
سرکشی از خانواده شهدا به ویژه خانواده شهدا و 

ایثارگر طالب، کار ارزشمندی است.
وی کار ســتاد طالب شــاهد و ایثارگر اســتان 
اصفهان را کاری اساسی دانست و افزود: می توان 
خانواده های ایثارگران و شهدا را راهنمایی کرد 
تا برخی از مشــکالت آنان برطرف شود؛ هرچند 
نتوانیم آن گونه که باید و شاید مشکالت آنان را 

برطرف کنیم.
وی در پایــان با بیــان اینکه هر کســی باید در 
حد توان خود، به نوعی ایثار مالی داشــته باشد، 
خاطرنشان کرد: برخی انسان ها صبر می کنند تا 
پولدار شــوند و به بقیه کمک کنند، در حالی که 

ممکن است هیچ گاه پولدار نشوند. 

فاز سوم خط یک مترو، 4ماهه تکمیل شد
وی از  تکمیل و به بهره برداری رساندن فاز ســوِم خط یک مترو طی چهار ماه 
خبر داد و گفت: طی چهار ماه  تالش مضاعف مهندسان و کارگران که برابر چهار 
سال  بود،  فاز سوم خط یک مترو به فاصله 5/5 کیلومتر  و6  ایستگاه تکمیل و به  

بهره برداری رسید و قولی که  به مردم دادیم عملیاتی شد. 
نوروزی افزود:   چهار ماه قبل، این پروژه با 48 درصد پیشرفت فیزیکی به صورت 

100 درصد تکمیل و  در اختیار مردم قرار گرفت.
به گفته وی، طول خط یک متروی اصفهان برابر بــا با 20/2 کیلومتر دارای 20 
ایستگاه است که نخستین ایستگاه، قدس و آخرین آن ایستگاه دفاع مقدس، در 

پایانه صفه قرار دارد.
درخواست تهاترزمینی سه هکتاری برای تامین منبع مالی خط سوم 

مترو
شهردار اصفهان ضمن بیان اینکه سال گذشــته به مردم قول دادیم که متروی 
اصفهان را از پایین دست به باالدســت می رسانیم و امروز این وعده محقق شد، 
از معاون اول رییس جمهور تقاضاکرد: با رایزنی وزارت ورزشی، قطعه زمینی در 
ضلع جنوب غربی میدان آزادی به مساحت سه هکتار به صورت تهاتر در اختیار 
شــهرداری اصفهان قرار گیرد تا به عنوان منبع مالی برای خط ســه مترو مورد 

استفاده قرار گیرد. 
وی خواستار این شد که  مسئوالن تمام تالش خود را در راستای احیای زاینده رود  
به کار گیرند تا شهری که افتخار ایران است، هم چنان به عنوان شهر تاریخی  و 

میراثی باقی بماند.
نوروزی گفت  80 درصد مردم شهرنشین با شهرداری همراه هستند و چنانچه 
شهرداری ها مورد حمایت دولت قرار بگیرند، قادر خواهند بود دغدغه های  مردم 
را به خوبی برطرف کنند و بی شک رضایت مردم با ارائه خدمات به موقع و تکریم 

آنان حاصل خواهد شد. 
معاون اول رییس جمهور  در ادامه این مراســم گفت: امــروز نیازمند خدمات 
بیشتری در زمینه حمل و نقل شهری هســتیم؛ زیرا در مقطع فعلی  بسیاری  از 

کالن شهرها  مثل اصفهان، با مسائل حاد محیط زیستی مواجه  شده اند. 
»اسحاق جهانگیری« گفت: در کالن شــهر اصفهان، ساخت مترو به عنوان یک 
اولویت در دستور کار شهرداری قرار دارد و دولت نیز باید کمک کند تا این فرآیند 

با سرعت بیشتری تکمیل و در اختیار مردم قرار گیرد.
به دنبال افزایش قیمت بنزین نیستیم

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بنزین که یکی از مسائل 
روز کشور است اشاره کرد و گفت: بخشی از بنزین کشور از خارج  وارد می شود 
ولی این دغدغه وجود دارد که آیا اخاللی در واردات آن ایجاد می شود یا خیر؟ که 
در این خصوص باید برنامه های جدی در نظر گرفته شود. با این وجود به دنبال 
افزایش قیمت بنزین نیستیم ولی به دنبال راهکار برای اعتمادسازی در بین مردم 

برای تامین سوخت هستیم.
در حمل و نقل عمومی، اتوبوس جدید جایگزین اتوبوس های قدیمی 

می شود
جهانگیری از رویکرد امســال رییس جمهور سخن گفت و افزود: رییس جمهور 
در ابتدای ســال جاری اعــالم کرد برای نوســازی ناوگان حمــل و نقل درون 
 شــهری اتوبوس های قدیمی از رده خــارج و اتوبوس های جدیــد جایگزین 

می شود.
وی در خصوص افزایش جابه جایی مســافران در اصفهان گفت: ســال گذشته 
دو میلیارد دالر برای خرید دو هزار واگــن جدید برای تهران اختصاص دادیم تا 
زیرساخت های حمل و نقل عمومی با افزایش واگن توسعه یابد و میزان جابه جایی 
مسافر و نیز رضایتمندی آنان افزایش یابد. همین سیاست را در اصفهان، شیراز 
و مشهد دنبال خواهیم کرد تا در زمانی کوتاه میزان بیشتری از مسافران جابه جا 

شوند که این موضوع باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
 وزارت نفت در مقابل جابه جایی ریلی مســافران، رقمی پرداخت 

می کند
به گفته وی، در شــورای اقتصاد به منظور صرفه جویی در سوخت، درخصوص 
اینکه هر مســافر توســط حمل و نقل ریلی جابه جا شــود، باید وزارت نفت در 

بازپرداخت فاینانس به ازای هر مســافر، رقمی پرداخت کند که این کمک قابل 
توجهی به کالن شهر اصفهان خواهد بود.

قطار سریع السیر اصفهان- تهران در دستور کار دولت
 وی با اشــاره به اینکه ســال گذشــته فاینانــس  دو میلیــارد دالری به قطار
 ســریع الســیر اصفهان- تهران اختصاص یافته اســت، گفت: در حال حاضر 
 فاینانس و گشــایش اعتبار آن انجام شــده و قطارها به ســرعت وارد کشــور 

خواهد شد.
 معاون اول رییــس جمهــور، از تکنولوژی جدیــد برقی کــردن راه آهن  که 
به زودي در کشــور شــکل خواهد گرفت، ســخن گفت و افرود: با برقی کردن 
 راه آهن تهران- مشــهد و راه آهن گرمســار، امکانات ریلی در ایران توســعه 

پیدا می کند.
جهانگیری از صدور دستورالعمل های جدیدی در خصوص حمل و نقل حومه ای 
خبرداد و گفت: روزانه صدها خودروی سواری در جاده های کشور تردد می کند 
که اگر راه آهن حومه ای به عنوان سیاســت جدید دنبال شود، بخش اعظمی از 

جابه جایی ها از این طریق انجام می شود.
وی با اعالم اینکه برای تاکسی ها و موتور سیکلت ها برنامه ریزی های خوبی انجام 

شده است، گفت: امید است از تمام فرصت ها استفاده شده و طرح های بزرگی که 
نیازمند دانش است، درکشور بومی سازی شود. 

توان مهندسان خبره، یکی از امتیازات ایران است
به گفته جهانگیری، شهرداران خط مقدم طرح های بزرگ خواهند بود؛ به همین 
علت در آینده نزدیک با شهرداران کالن شهرها جلسه ای برگزار می کنیم؛ زیرا 

دولت به ارتباط خوب با شهرداران تاکید دارد.
وی افتتاح طرح های فوالد مبارکه و شهرداری اصفهان را برگرفته از توان باالی 
مهندســان داخلی دانست و گفت: با کشــوری که از چنین مهندسان خبره ای 
برخوردار اســت باید با احترام تعامل و گفت و گو کرد؛ زیرا در این صورت کسی 

متضرر نمی شود.
ارتقای دانش بومی، نیاز کشور است

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: ما به توانمندی و منطق خود اعتماد داریم و 
پشتوانه این اعتماد فعالیت ارزنده مدیران داخلی کشور است. 

جهانگیری ادامه داد: پیرو این موضوع، اصفهان باید همچون ســایر بخش ها در 
زمینه ارتقای دانش بومی نیز تالش نماید و طرح های مهم افتتاح کند تا دشمن 

از  این طرح ها پیام بگیرد.

پای قول مان ایستادیم 
  شهردار اصفهان در آیین بهره برداری از فار سوم خط یک مترو اصفهان:  

 رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان در نشست 
خبری با اصحاب رسانه، در خصوص  تشییع پیکر مطهرشهدای تازه 
تفحص شــده دوران دفاع مقدس گفت: مراسم تشــییع پیکر پاک 
و مطهر  شهدای تازه تفحص شــده  دوران دفاع مقدس همزمان با 
روزعفاف پنجشنبه 21 تیرماه ساعت 18 در میدان امام )ره( اصفهان 

برگزار می شود
»جعفر عسگری« با بیان اینکه 10 پیکر مطهر شهدای تازه تفحص 
شــده و گمنام دوران دفاع مقدس، در میدان امام )ره(بردوش زنان 
و مردان انقالبی تشییع و سپس در گلســتان شهدا به خاک سپرده 
می شوند، گفت: شهدا برای آرمان های انقالب که یکی از دستاوردهای 
آن، حفظ  عفاف  و حجاب بود، جنگیدند و به درجه شهادت نائل آمدند.

وی به هفته »عفاف و حجــاب« که با عناوین مختلــف از 18 تا 24 
تیرماه برنامه ریزی و اجرا خواهد شــد، اشــاره و عنوان کرد: امروز 
با عنوان عفاف و حجــاب، اصالت ایرانی و هویــت ایرانی نامگذاری 
شــده اســت و به ترتیــب تــا 24 تیرمــاه روز عفــاف و حجاب، 
جهادکبیر، وصیت شــهدا- عفاف و حجاب، تمدن اســالمی ، نیاز 
جهانی- برگزاری اجتمــاع بزرگ مردمی حافظــان حریم خانواده 
 و عفاف و حجــاب، امنیت اخالفی و نشــاط اجتماعــی نامگذاری 

شده است.
معاون سیاسی امنیتی اســتانداری اصفهان در ادامه این نشست به 
دعوت مردم برای شرکت در مراسم تشییع پیکر شهدا دعوت کرد و 
گفت: ما هر چه داریم از امام)ره( و خون شهداست و قطعا سیاست های 

دولت در بحث عفاف در راستای قوانین جمهوری اسالمی است. آنچه 
در بحث عفاف به آن اعتقاد داریم، بحث تشویق مردم است و با برخورد 
تند مخالف هستیم. وی افزود: انتظار داریم مردم خود ترویج دهنده 
حجاب اسالمی باشند و سپس ما در قالب ارشادی درترویج این مهم، 

سهیم باشیم.
»سیدحمیدرضا طباطبایی« ایجاد نشاط اجتماعی را که عمده کار آن 
فرهنگی و اخالقی است، مهم دانست و گفت: حضور خانواده های شهدا، 
جانبازان و جوانان می  تواند تاثیر خوبی در این باره داشته باشد. وی 

ادامه داد: بحث حجاب در کشور ما ریشه فرهنگی دارد و مردم مقید به 
آن هستند. با صراحت بگویم تفکر سنین مختلف متفاوت است و تاکید 

می کنم مردم خود باید انتخاب کنند. 
طباطبایــی افــزود: یکــی از چارچــوب هایــی که مــردم برای 
آن، انقــالب کردنــد، بحــث آزادی بــود و این مراســم تشــییع 
پیکــر مطهــر شــهدا و گرامیداشــت روز عفــاف و حجــاب، 
 یــادآور آرمــان هــای انقــالب و تجدیــد میثاق بــا امــام )ره( و 

شهداست.  

همزمان با روز حجاب و عفاف؛

تشییع پیکر شهدا  باحضور پر رنگ مردم برگزار می شود 

آگهی مزایده مرحله دوم
شهرداری اردستان در راســتای مصوبات هیئت محترم وزیران و آئین نامه اجرایی وزارت محترم کشور و به استناد مصوبه 
شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد تعداد 9  قطعه زمین با کاربری تجاری از امالک شهرک شهید بهشتی واقع در ضلع 
شمالی بیمارستان را از طریق مزایده عمومی و با بیشترین و بهترین پیشــنهاد واگذار نماید. لذا متقاضیان دارای صالحیت 
حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شــنبه مورخ 97/04/26 جهت دریافت اطالعات و اخذ اسناد مزایده به واحد امور مالی 
شهرداری اردستان مراجعه نموده و قیمت پیشنهادی خود را به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل نمایند. شهرداری در رد 

و قبول یک یا تمام پیشنهادها مختار است.

محسن حیدری- شهردار اردستان

نوبت دوم
 وداع با شهدای تازه تفحص شده دفاع مقدس

 در لشکر ۱۴ امام حسین )ع( برگزار شد
مراسم وداع با 10 تن از شهدای تازه تفحص شــده دوران دفاع مقدس در لشکر مقدس امام حسین )ع( و با 
حضور خانواده های شهدا برگزار شد. شهدای تازه تفحص شده اصفهانی در بدو ورود به لشکر 14 امام حسین 
)ع( با آداب و رسوم نظامی مورد استقبال فرماندهان و رزمندگان این لشکر مقدس قرار گرفتند و سپس مراسم 

رسمی با حضور خانواده های این شهدا برگزار شد.
در ادامه این مراسم تابوت های شهدا بازگشایی شــده و پیکر مطهر شهدای گلگون کفن در فضایی عرفانی و 

وصف ناشدنی در آغوش پدر و مادر و سایر اعضای خانواده  قرار گرفت.
9 تن از این شهدای واالمقام در ســال 1361 و در عملیات »رمضان« و یک تن دیگر آنان در 10 اردیبهشت 
سال 1361 و در عملیات »بیت المقدس« به شهادت رسیده اند؛ همچنین در میان خانواده شهدای شناسایی 
شده، یک خانواده سه شــهیدی و یک خانواده دو شهیدی وجود دارد. مراسم تشــییع پیکر پاک این شهدا، 
پس از 36 سال چشم انتظاری خانواده های آنان، همزمان با برگزاری مراسم صیانت از حریم خانواده با عنوان 
 »اصفهان به رنگ خدا« با حضور مردم والیت مدار و شــهید پرور اصفهان، امروز  در میدان امام خمینی)ره( 

برگزار می شود. 

 شــهردار اصفهان در ابتدای مراسم 
افتتاح و بهره برداری از »فاز سوم«  خط 
یک »مترو« اصفهــان گفت: اصفهان 

دارای میراث های جهانی زیادی است 
که در حال حاضر به دلیل خشکسالی 
طوالنی مدت ســه میــراث بزرگ 
اصفهان در معــرص خطر قرار گرفته 
است.  امروز هویت تاریخی اصفهان 

در معرض تهدید قرار گرفته اســت. 
»قدرت ا... نــوروزی« ضمن بیان این 
مطلب، گفت: امروز کاخ چهلستون، 
ســی و ســه پل، پل خواجو، میدان 
نقش جهان و مســجدجامع عتیق که 

میراث های ثبت شــده در یونسکو 
اســت، با تهدید احتمال فرو نشست 
زمین مواجه شده و به واسطه تشنگی 
 زاینده رود در خطر سقوط قرار گرفته

 است.

اعظم محمدی 

نوین محمدی
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سبک زندگی

زیبایی ظاهر تنها خصوصیت بارز یک زن نیســت، آنچه یک زن 
را زیبا و جذاب می کند، خصوصیات اخالقی اوســت. ما با زنان 
بسیاری در تماس هستیم، اکثر آنها مهربان، دلسوز، احساساتی و 
میهمان نوازند؛ اما آیا اینها برای کمال یک زن کافی است؟ اگر شما 
هم دوست دارید بدانید که قوی ترین زنان چه ویژگی های بارزی 
دارند، با ما همراه باشید. در این مطلب مهم ترین ویژگی یک زن 
را که باعث خاص بودن او از دیگر زنان می شود،معرفی می کنیم. 

1- زنی که به خودش اهمیت دهد؛ به عنــوان مثال به ظاهرش 
برسد، برای خودش پول خرج کند، به سالمتی اش اهمیت دهد 
و در یک کلمه مراقب خودش باشد؛ زنی است که دیگران نیز به او 
احترام می گذارند. این نوع از زنان افرادی قابل اعتماد، سخت کوش 
و دارای اعتماد به نفس باالیی هستند که دیگران نیز می توانند به 

آنها تکیه کنند.
2- همه ما نقص ها و ایرادهایی در درون خود و ظاهرمان داریم؛ 
اما زنان قدرتمند خود را همان گونه که هستند دوست دارند و می 
پذیرند. آنها از اینکه خود را در آینه نگاه کنند، خجالت نمی کشند و 
برعکس به خودشان افتخار می کنند؛ در واقع می دانند که آنچه در 
مورد ظاهرشان اهمیت دارد، تنها نظر خودشان است نه هیچ کس 
دیگر، پس هیچگاه ناشــکری نمی کنند و از زندگی خود نهایت 

لذت را می برند.
3- استقالل یکی از خصوصیاتی اســت که زنان را جذاب نشان 
می دهد، به بیان دیگر زنان مستقل افرادی هستند که به دیگران 
احتیاجی ندارند. به عنوان مثال آنها برای برآوردن نیازهای خود به 
دیگری تکیه نمی کنند و تالش دارند که خود از پس زندگی شان 
بر آیند؛ بنابراین یک زن مستقل نه برای برآورده کردن نیازهای 
مالی، جسمی یا روحی،بلکه تنها به عنوان یک همراه، رابطه عاطفی 
خود را آغاز می کند؛ در واقع آنها شانه های خوبی برای تکیه کردن 

خواهند بود.
 4- یکی از خصوصیات زنان ایده آل این است که آنها به هیچ وجه 
مغرور و از خود راضی نیستند، بلکه برعکس همان قدر که برای 
خود ارزش قائل اند برای دیگران نیز هستند. آنها دیگران را دوست 
دارند و به آنها احترام می گذارند؛ بنابرایــن با همه خصوصیات 
اخالقی خوبی که دارند، نشانه ای از خودشیفتگی در این نوع زنان 

یافت نمی شود.
 5- زنان قدرتمند، زنانی هســتند که از درگیری گریزانند. آنها 
دوست ندارند که وارد جر و بحث ها شوند یا کاری کنند که حسادت 
دیگران را برانگیزند. آنها آنقدر به بلوغ فکری رسیده اند که تا حد 
ممکن از موقعیت های استرس زا و ناراحت کننده خودشان را دور 

می کنند. به بیان دیگر، آرامش تنها هدف آنها در زندگی است.
 6- اگر زنی به شما گفت که شما توانایی های باالیی دارید و شما 
را تشویق به تالش بیشتر برای یک زندگی بهتر کرد، بدانید که او 
یک زن ایده آل است. زنان موفق نه تنها به شما و توانایی هایتان 
حسادت نمی کنند، بلکه توانایی های شما را می بینند و به شما 

گوشزد می کنند که الیق بهترین ها هستید.
 7- از مشــکالت زندگی نمی توان فرار کرد، هــر آدمی روزی با 
سختی ها دســت و پنجه نرم می کند؛ اما زنان قدرتمند آنهایی 
هستند که به جای گریه کردن یا باختن خود، به دنبال راه حلی 
مناسب می گردند. آنها در این شرایط منطقی عمل می کنند و قادر 

هستند با توجه به شرایط بهترین تصمیم را بگیرند.
 8- زنان موفق از بیان ایده هایشــان ترســی ندارند. آنها نه تنها 
اعتقادات خود را به راحتی به زبان می آورند بلکه انتقادات دیگران 
را نیز با روی باز می پذیرند. صبر آنها برای گوش کردن حرف های 
دیگران بســیار اســت و همین خصوصیت آنها را نزد دیگران 

محبوب می کند.

زنان ایده آل این ویژگی ها را دارند و بس!

پردیس بختیاری

عروسی 
میلیاردرها در 
هتل همای 

تهران که عروس 
و داماد هر 

کدام جداگانه 
با پورشه  

شخصی شان 
آمدند!

عکس روز

عیسی مسیح در بغداد دستگیر شد!
نیروهای عراقی مردی را در بغداد دســتگیر کردند که با انتشار 
فایل های ویدئویی در شــبکه های اجتماعی مدعی شــده بود 
»عیسی مســیح« اســت. فرماندهی عملیات بغداد، با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد نیروهای امنیتی ایــن فرماندهی به همراه 
نیروهای امنیت ملی موفق شدند »طارق هاشم«، مرد متهم به 
حیله گری و فریب کاری در منطقه »الغزالیه« در غرب شهر را 
دستگیر کنند. براساس این گزارش، فرماندهی عملیات بغداد در 
بیانیه خود ضمن اعالم اینکه فرد مذکور مدعی شده که عیسی 
مسیح)ع( اســت و از طریق فایل های ویدئویی در شبکه های 
اجتماعی برای این مسئله تبلیغ کرده، تاکید کرد که دستگیری 
وی برای از بین بردن پدیده حقه بازی و شیادی و سوءاستفاده از 

شهروندان ساده بوده است.

#همایون_ بیا!

روزنامه »صبح نو« نوشــت:»واکنش های مردم در فضای مجازی 
به اقدام برگزارکنندگان کنســرت نمایش »سی« قابل تأمل بوده 
است. برخی به این نکته اشــاره کرده اند که با توجه به گران شدن 
3۰۰درصدی فضای کاخ ســعدآباد اگر برگزاری کنســرت صرفه 
اقتصادی برای برگزارکنندگان ندارد؛ چرا به مردم گفته می شــود 
که به دلیل مشکالت معیشتی کنســرت لغو شده است؟ برخی نیز 
برای راستی آزمایی صداقت ادعای برگزارکنندگان کنسرت نمایش 
»سی« گفتند که برای بهتر شدن حال مردم می توانستند که چند 
شــب اجرای رایگان برگزار کنند. عده ای نیز گفتند که شاید این 
اقدامات به این دلیل است که یک عده راه بیفتند و طوفان و هشتگ 

به پا کنند که همایون بیا...« 

دوخط کتاب

الهام چرخنده :
انصرافم از شرکت در مراسم دختران 

انقالب شایعه است
الهام چرخنده بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون شایعات مطرح شده 
درباره انصراف از حضور در مراســم دختران انقالب را رد کرد. وی 
گفت:  بنده انصراف نداده ام، متاسفانه این موضوع به اشتباه در برخی 
رسانه ها منتشر شده و شایعه هایی را ایجاد کرده است. وی در ادامه 
افزود: چون  عازم کربال هســتم. فردی با دفتر من تماس گرفته، با 
مدیر دفتر من صحبت کرده و مسئله را اشــتباها متوجه شده؛ به 
همین خاطر شــایعه هایی مبنی بر انصراف من از حضور در جشن 
دختران انقالب به وجود آمده اســت. این بازیگر سینما و تلویزیون 
در پایان اظهار کرد: از تمام متولیان این مراسم نهایت تشکر را دارم. 

کیوسک

خیلــی زود از دســت 
می دهــم و کســانی 
را که بود و نبودشان 
برایــم اهمیتی ندارد، 
همیشــه در کنــارم 

خواهم داشت!
ولی هرگز فلســفه  
را  هیچکدام شــان 

درنیافتم.
فراتر از بودن
»کریستین بوبن«

من یاد گرفته ام که 
هیچ فرقی نمی کند 
چقدر خوب و وفادار 
باشم، زیرا همیشه 
کسانی هستند که 
لیاقتــش را ندارنــد! 
آموختــه ام  مــن 
کــه  را  کســانی 
دوست شــان دارم، 

کارشناسان روسی الماسی را شبیه به توپ فوتبال کشف کردند؛ این الماس 
تقریبا سفید با لکه های سیاه اســت و در معدنی در شهر »آرخانگلسک« 
روسیه پیدا شده است. کارشناســان می گویند شکل عجیب و نامتعارف 
الماس، ساخته دســت طبیعت اســت و به توپ های کالسیک آدیداس 
تلستار که نخستین بار در جام قهرمانی ملت های اروپا در سال 1968 و جام 
جهانی 197۰ میالدی به کار رفت، شباهت دارد. روس ها اسم دروازه بان 
تیم ملی شان »ایگور اکینفیف« 32ســاله را روی این الماس گذاشته اند، 
زیرا با درخشش خود در رقابت با اسپانیا نقش مهمی در رسیدن تیمش به 

مرحله یک چهارم نهایی داشت.

کشف الماس شبیه توپ فوتبال در روسیه

پلیس آمریکا گزارش داد پیرزن 92 ساله ای به جرم کشتن پسر 72 ساله اش با 
شلیک گلوله دستگیر شده است؛ این پسر قصد داشت مادرش را به خانه سالمندان 
ببرد. مسئوالن قضائی می گویند که پلیس، »آنا مای بلیسینگ« را در خانه اش 
در حومه وینیکس دستگیر کرده است. او دو اسلحه در لباسش پنهان کرده و به 
اتاق پسرش رفت و او را غافلگیر کرد و با شلیک گلوله به زندگی او پایان داد. این 
پیرزن قصد داشت نامزد 57 ساله پسرش را هم بکشد؛ اما نتوانست و با واکنش 
سریع زن روبه رو شد. پیرزن آمریکایی قصد داشت پس از جنایت خودکشی کند.  

پلیس چندبار پیش از این به دلیل دعوای پیرزن و پسرش به خانه آنها رفته بود.

ترس از خانه سالمندان، جنایت آفرید

استعفای معاون اول رییس جمهور تکذیب شد
در روزهای ابتدایی هفته،یکی از سایت های حامی دولت گزارشی تحت عنوان 
پشت پرده دعوای رسانه ای کم ســابقه »اعتدال و توســعه« با »کارگزاران« 

منتشر کرد.
این سایت در بخشــی از این گزارش مدعی شد که اسحاق جهانگیری تاکنون 
چندبار استعفا داده که با محالفت رییس جمهور مواجه شده اما این بار روحانی، 
مخالفتی با استعفای معاون اولش نداشته است. این سایت حامی دولت در این 
باره نوشت: »طبق اطالعات واصله جهانگیری که معتقد است هیچکاره است و 
عموم اختیارات در دستان واعظی، رییس دفتر رییس جمهور است، در جلسه ای 
با حضور روحانی و برخی مقامات دولتی، مجددا آمادگی خود را برای اســتعفا 

اعالم کرده؛ اما این بار برخالف دفعات پیشین، رییس جمهور مخالفی نکرده و با سکوت خود، از سخنان معاون اول گذر کرده است.«
پس از انتشار این شایعه، یک منبع آگاه در ریاست جمهوری در گفت و گو با ایسنا، شایعه استعفای معاون اول رییس جمهوری را تکذیب 
کرد. این منبع آگاه ضمن رد شایع سایت انتخاب تاکید کرد: هدف خبرسازی های دروغین و غیرواقعی و موهوم اخیر به امید ایجاد فضا 

برای انتخابات آینده، ناامید کردن مردم و حرکت در مسیر خواسته بیگانگان و آب به آسیاب دشمن ریختن است.
همچنین این منبع آگاه تاکید کرد: در صورت استمرار شایعه پراکنی، پیگیری های حقوقی و قضائی علیه منتشرکنندگان شایعات اخیر 

از سوی مراجع ذی ربط دنبال خواهد شد.
هرچند این منبع آگاه که ایسنا، نام  او را فاش نکرد، استعفای جهانگیری را تکذیب کرده اما باید دید واکنش مسئوالن دولتی طی روزهای 

آینده به این شایعه چه خواهد بود.

از شایعه تا واقعیت

واکنشخبر آخر

تحلیلگران و کارشناسان می گویند، تعداد شهروندان یونانی با آغاز سال 2۰8۰ 
به 7/2 میلیون نفر کاهش خواهد یافت، آنها اشــاره کردند که از سال 2۰11 تا 
2۰17 تعداد جمعیت بومی یونان به 355هزار نفر کاهش یافته است. تحلیلگران 
همچنین اظهار داشتند که دلیل این موضوع بحران اقتصادی نیست، زیرا کاهش 
جمعیت از دهه هشتاد قرن پیش آغاز و در سال های بحران به اوج خود رسیده 
است. بنا به گزارش »گریک ریپورتر« ما بین سال های 2۰11 تا 2۰16 تعداد مرگ 

و میرها با عدد 115 هزار و 479 شهروند بیش از تعداد زاد و ولدها بود.

کاهش شگفت انگیز جمعیت در یونان

اینستاگردی

خوشحالی »امیرحسین رستمی« از مرخص شدن میرباقری از بیمارستان

»بهاره« در تابستان فراموشی 

روزهای سخت فوتبالیست حرفه ای بودن به روایت همسر 

امیرحسین رستمی در توضیح اینستاپستش نوشت: خوشحالیم که خداروشکر مرخص شدین 
استاد میرباقری.

بهاره رهنما در توضیح اینستاپســتش نوشت: روایت عکس های »حســین خدارتی« ،»صبا 
عباسی« و »آسیه شیخ حسینی« از نمایش »تابستان فراموشی« 

همسر خسرو حیدری  با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش تولد سه سالگی دخترش را اعالم کرد و از 
دوری همسرش در تولد دخترشان گفت.حیدری بالفاصله پس از تولد دخترش راهی اردوی سوئد شد. 
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