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او یک فرشته نبود!

به بهانه بذل و بخشش میلیاردی 
شهرداری تهران به خانم بازیگر؛
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افزایش100هزار نفری ظرفیت قطار شهری تا پایان سال
معاون حمل ونقل وترافیک شهرداری اصفهان اعالم کرد:

11

اصفهان باالترین میزان حجم وصولی را در کشور دارد
مدیرکل امور مالیاتی استان:

3

  همه چیز در مورد اتفاقی که انتظارش را نداشتیم؛  

به وقت خاموشی
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پس از سال ها غربت؛

نصف جهان فرزندانش را در آغوش کشید
عصر پنجشنبه، در گرماگرم کار، روزمرگی و غفلت از ارزش هایی مانند فداکاری و ایثار، باز هم 
صدای قدم های باران در گوش شهرمان پیچید؛ دوباره ستارگانی درخشان به دیارمان آمدند تا 
یادآور مهر، صفا و خوبی باشند که با این ستاره ها می توان راه را پیدا کرد. آمدند یادمان بیاورند که زمانی 
نه چندان دور، همســری از زن و بچه اش دل کند و فرزندی روی گریان مادر خود را بوسید  و در راه خدا 
قدم گذاشت. همان ها که حضرت روح ا... به حال شان غبطه می خورد و آرزو می کرد با آنها محشور شود، 

همان ها که زنان، فرزندان و مادران شان در »جهاداکبر« ماندند و سوختند تا کشورشان ساخته شود...

صفحه  11

در اردیبهشت ماه ســال 1395 بود که افشای 
حقوق های نجومی باعث خشــم مردم شــد و 
نمایندگان مجلس و مســئوالن جهت تسکین 
دردهای ناشی از افشای حقوق های نجومی، سعی 
کردند راهکارهایی را جهت مقابله و عدم تکرار 
این موضوع ارائه دهنــد. از جمله این راهکارها، 
پیشنهاد راه اندازی سامانه ای برای رصد حقوق 
و دستمزدهای مدیران بود؛ این پیشنهاد آنقدر 
جذاب بود که در قانون برنامه ششــم توســعه 

گنجانده شد.
در ماده 29  قانون ششم توســعه در این زمینه 
آمده اســت: دولت مکلف اســت طی سال اول 
اجرای قانون برنامه نسبت به راه  اندازی سامانه 
ثبت حقوق و مزایا اقدام کنــد و امکان تجمیع 
کلیه پرداخت  ها بــه مقامات، رؤســا، مدیران 
کلیه دستگاه های اجرایی شامل قوای سه گانه 
جمهوری اســامی ایران اعــم از وزارتخانه  ها، 
سازمان  ها و موسسات و دانشگاه ها، شرکت های 
دولتی، موسســات انتفاعی وابســته به دولت، 
بانک ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت های 
بیمه دولتی، موسســات و نهادهــای عمومی 
غیردولتی )در مواردی که آن بنیادها و نهادها از 
بودجه کل کشور استفاده می  کنند(، موسسات 
عمومــی، بنیادها و نهادهای انقاب اســامی، 
مجلس شورای اســامی، شورای نگهبان قانون 
اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی  فقیه 
اداره می  شوند و همچنین دستگاه ها و واحدهایی 
که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام 
است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا 
از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند نظیر وزارت 
جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت 
ملی گاز ایران، شــرکت ملی صنایع پتروشیمی 
ایران، سازمان گســترش نوسازی صنایع ایران، 
بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران، سازمان 
بنادر و کشــتیرانی جمهوری اســامی ایران، 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی 
ایران و شــرکت های تابعه آنها، ستاد اجرایی و 
قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته 

به آنها را فراهم کند... 

سامانه شفاف سازِی غیرشفاف!

ادامه در صفحه 2

پردیس بختیاری
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تفریحی که به تاریخ می پیوندد
 وقتی زاینده رود، محور فراغت شهروندان اصفهانی بود؛
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»حقوق نماینــدگان افزایش هفتاد درصدی 
نداشته و از آنچه در قانون مدیریت خدمات 
کشوری برای نمایندگی مجلس لحاظ شده، 
دریافت می کنند، آنها با طرح افزایش حقوق 

خود مخالف هستند«.
 اینها نمونه ای از مطالبی است که پاییز سال گذشته 
مطرح شد و جنجال های زیادی بر سر میزان حقوق 
و مزایای دریافتی نمایندگان مجلس صورت گرفت؛ 
شایعاتی که بعضا از سوی خود نمایندگان مجلس 
مطرح می شد و حقوق و دریافتی آنها را بین 17 تا 20 
میلیون تومان برآورد می کرد. طی روزهای گذشته 
حرف و حدیث های زیادی در مورد ســامانه اطالع 
رسانی حقوق و مزایای دریافتی نمایندگان مجلس 
مطرح شده است که به مصداق چند سال اخیر باز هم 
این مســئله به دلیل صحبت های جنجالی محمود 
صادقی، نماینده مجلس شورای اسالمی به تیتر یک 

خبرها تبدیل شده است.
همیشه پای »صادقی« در میان است!

توئیت ها و پســت های جنجالی محمود صادقی، 
نماینده تهران یکی از اصلی ترین کانون جنجال ها 
بر ســر حقوق نمایندگان اســت؛ صادقی به سیاق 
همه افشــاگری هایش سال گذشــته طی نشستی 
در دانشــگاه مشــهد اعالم کرده بود کــه برخی از 
نمایندگان تا 21 میلیون دریافتی دارند؛ اگر چه پس 
از اظهارنظرهای تند سیاسیون و رییس مجلس در 
این رابطه، صادقی در توضیح ادعایش عنوان کرد که 
حقوق نمایندگان حدود 5 تا 6 میلیون است و مابقی 
دریافتی ها برای هزینه هایــی همچون رفت وآمد، 
اجاره مسکن و تردد صرف می شــود؛ اما در نهایت 
بازتاب سخنان صادقی موجب شد تا مطالبات افکار 
عمومی در مورد میزان و شفافیت حقوق نمایندگان 
جدی تر دنبال شود. طی روزهای اخیر هم سخنان 
محمود صادقی در زمینه گرفتن رشــوه و دریافتی 
برخی نمایندگان از نهادهای دولتی و شــهرداری 
تهران خبرساز شــد. صادقی همچنین مدعی شد 
که عزم کافــی در تعدادی از دســتگاه ها در اجرای 
قانون وجود ندارد. به گفته وی، در ســال ۹۴ قانون 
نحوه رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران کشور 
تصویب شد و قوه قضائیه به عنوان مجری این قانون 
مکلف به تدوین آیین نامه های اجرایی آن طی 6 ماه 
شــد؛ اما تا به امروز و با گذشت ســه سال خبری از 

اجرای این قانون نیست. صادقی افزود: در مثالی دیگر 
ماده 2۹ قانون برنامه ششــم توسعه دولت را مکلف 
کرد که در پایان ســال نخست اجرای برنامه سامانه 
حقوق و دســتمزد مدیران را تاسیس و این قانون را 
اجرا کند؛ اما تا به امــروز از اجرای این قانون خبری 
نیســت. نماینده مردم تهران افزود: در این زمینه، 
مکررا با رییس دستگاه مجری این قانون که سازمان 
اداری استخدامی است، تماس گرفتم و پیگیر اجرای 
آن شدم؛ اما آقای انصاری می گوید که سامانه مربوطه 
را راه اندازی کردند؛ ولی برخی از دستگاه ها به ویژه 
مجلس شورای اسالمی که خود یکی از نهادهای ناظر 
بر فساد است از بارگذاری اسناد و مدارک خودداری 
کرده اند؛ همچنین درباره اجرای تکلیفی که بر عهده 
کمیسیون برنامه و بودجه قرار دارد و بر اساس آن باید 
ساالنه گزارش حسابرسی مجلس را اعالم و منتشر 
کند نامه ای به رییس مجلس نوشته ام؛ اما هنوز حتی 

خبری از حسابرسی سال ۹5 مجلس نیست.
مجلس، سریعا نظارت کند

بســیاری از نمایندگان در موضع گیری های تندی 

خواستار پیگیری ادعای مطرح شده از جانب صادقی 
و بیان صحت و سقم آن شدند. 

رییس کمیســیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس 
معتقد است، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باید 
هرچه ســریع تر به ادعاهای محمود صادقی درباره 
رانت برخی نمایندگان با شهرداری تهران رسیدگی 
کند تا شــأن مجلس و نمایندگان حفظ شــود.  هر 
چند در بســیاری از این اظهار نظرها شــائبه های 
سیاسی مطرح می شــود؛ اما در نهایت آنچه کامال 
واضح و آشکار است اینکه به رغم تمام اعالم ها هنوز 
سامانه اعالم حقوق نمایندگان در سایت خانه ملت 
قابل مشــاهده نیست. ســوالی که در اینجا مطرح 
می شود اینکه چه نهادی باید حقوق نمایندگان را 
علنی کند؟ در همین زمینــه یکی از اعضای هیئت 
رییســه مجلس می گوید: معاونت اجرایی مجلس 
می تواند حقوق نمایندگان را در ســامانه بارگذاری 
کند.احمد امیرآبــادی فراهانی دربــاره بحث های 
مطرح شده درباره ممانعت مجلس از  انتشار حقوق و 
دستمزد نمایندگان روی سامانه ای که در این زمینه 

از سوی دولت تعبیه شده است، گفت: هیئت رییسه 
مجلس هیچ گاه مخالف انتشار میزان حقوق دستمزد 

نمایندگان روی این سامانه نبوده است.
وی با بیان اینکه  طبق ماده 2۹ برنامه ششم توسعه 
باید میزان حقوق مســئوالن دولتــی و نمایندگان 
مجلس در سامانه ای که به همین منظور تعبیه شده 
بارگذاری شــود، ادامه داد: این کار به طور حتم به 
شفافیت در حقوق مسئوالن و مقامات دولتی کمک 
می کند.نماینده مردم قــم در مجلس تصریح کرد: 
معاونت اجرایی مجلس می تواند حقوق نمایندگان 
 را در ســامانه بارگذاری کند و از این بابت مشکلی 

وجود ندارد.
عضو هیئت رییسه مجلس با بیان اینکه طبق تبصره 
12 قانون بودجه ســال ۹7 هیچ گونه افزایشی در 
حقوق نمایندگان نســبت به ســال گذشته وجود 
نداشــته اســت، تصریح کــرد: مجلس و بــه ویژه 
هیئت رییســه پارلمان از انتشــار لیســت حقوق 
نمایندگان اســتقبال می کند و هیچگونه ممانعتی 

در این زمینه ایجاد نمی کند.

اخالل آمریکا در عملیات های 
مالی ایران در امارات

یک مقام ارشــد آمریکایی گفت کــه همزمان با 
افزایش تالش واشــنگتن برای محــدود کردن 
تجارت ایران و دسترسی آن به پول نقد در منطقه، 
ایاالت متحده و امارات متحده عربی یک شــبکه 
 انتقال غیرقانونی منابع مالی به ایران را متالشــی

 کرده اند.
طبق گزارش رویترز؛ سیگال ماندلکر، معاون وزیر 
خزانه داری آمریکا در امور تروریســم و اطالعات 
مالی گفت: »ما به صورت مشــترک شبکه تبدیل 
ارزی که میلیون ها دالر را به سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی منتقل می کرد، مختل کرده ایم«.صرافی ها 
]این شبکه[ از سیستم مالی امارات متحده عربی 
برای انتقال پول نقد از ایران به خارج و تبدیل آن به 
دالر برای استفاده گروه های وابسته و تحت حمایت 
ایران در منطقه استفاده می کردند.ماندلکر گفته 
است که این شبکه از ســوی مقامات ارشد بانک 
مرکزی ایران هدایت می شد و دست به جعل سند 

زده و تعامالت خود را پنهان می کرد.

عراق، توقف صدور ویزا را 
تکذیب کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه عراق، طی بیانیه ای 
با تایید توقف روند صدور ویزا، اعالم کرد که وزارت 
خارجه به همه هیئت های دیپلماتیک خود اعالم 
کرد که کار صدور ویزا برای زائران را از سر بگیرند. 
روند صدور روادید به مدت ۴۸ ســاعت به دلیل 
اقدامات فنی مرتبط با سیستم الکترونیکی جدید 

متوقف شده بود.
دولت عراق ضمن تایید توقف دو روزه روند صدور 
روادید به دلیل مشــکالت فنــی، از ادامه صدور 
روادید و عدم توقف آن خبر داد.به گفته سخنگوی 
وزارت خارجه عراق، »تفسیرها و علل مختلفی که 
برخی رســانه ها درباره توقف صدور روادید برای 
 اتباع ایران، لبنان یا دیگر کشورها مطرح کردند، 

صحت ندارد«.

 یمنی ها طرح نظامی عربستان 
در »المهره« را ناکام گذاشتند

اعتراضات گسترده یمنی ها علیه حضور نظامیان 
ســعودی در فرودگاه غیر نظامی الغیظه واقع در 
استان المهره این کشور باعث عقب نشینی ریاض 
از طرح خود برای تبدیل این فرودگاه به یک پایگاه 

نظامی شد.
نظامیان سعودی بر اســاس یک توافق امضا شده 
با تحصن کنندگان یمن در فــرودگاه غیرنظامی 
الغیظه واقع در استان المهره در شرق یمن از این 
فرودگاه خارج شــدند. یک منبــع تاکید کرد که 
عقب نشینی نظامیان سعودی از بخش غیر نظامی 
فرودگاه الغیظه باعث می شود که تحصن معترضان 
یمن به پایان برسد.نیروهای عربستان از اول ماه 
دسامبر فرودگاه بین المللی الغیضه را بسته و آن را 

به منطقه نظامی ویژه خود تبدیل کردند.

ادعای واهی رژیم صهیونیستی: 
 پهپاد نفوذی

 متعلق به ایران است
رژیم صهیونیستی مدعی شــد پهپادی که اخیرا 
از بلندی های جوالن ســوریه وارد حریم هوایی 
اسرائیل شد، ساخت ایران و از نوع »ابابیل« بوده 
است. به گزارش پایگاه »عکا«، رژیم صهیونیستی 
مدعی شد: هدف از ارسال این پهپاد، تصویربرداری، 
جمع آوری اطالعات و نیز احتماال انجام عملیات 
نظامی بوده است.ســخنگوی رژیم صهیونیستی 
اعتراف کرد: سامانه دفاع هوایی پاتریوت از منطقه 
»صفد« یک موشک به سمت یک هواپیمای بدون 
سرنشــین در نزدیکی مرز ســوریه شلیک کرده 
است.ارتش صهیونیستی در بخشی از بیانیه خود 
آورده است: »پهپاد از خاک سوریه به حریم هوایی 
اسرائیل وارد شده است«، اما مشخص نکرد که این 
هواپیمای بدون سرنشین در بلندی های جوالن و 

یا نقطه دیگری سرنگون شده است.

نمایندگان چقدر دریافتی دارند؟

سامانه شفاف سازِی غیرشفاف!
... ادامه از صفحه اول

به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک 
از افراد فوق مشــخص و امکان دسترسی برای 
نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت 
اطالعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی 
ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای 
این حکم درخصوص بنگاه های اقتصادی متعلق 
بــه وزارت اطالعات، وزارت دفاع و پشــتیبانی 
نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت 

ملی مجاز خواهد بود«. 
دولت طبق ماده 2۹ قانون برنامه ششم توسعه 
ملکف شد تا در سال اول اجرای این قانون یعنی 
سال ۹6، این سامانه را راه اندازی کند. سال ۹6 
به پایان رسید؛ اما خبری از راه اندازی این سامانه 
نشد. دوم اردیبهشــت 13۹7 آیین نامه اجرای 
این قانون تدوین و در دهم اردیبهشــت 13۹7 
در هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفت. در این 
آیین نامه اجرایی تصمیم گرفته شد که از ابتدای 
مهر ماه ســال جاری، اطالعات حقوق مدیران 
روی این سامانه قرار بگیرد. گذشته از دیرکرد 6 
ماهه در راه اندازی این سامانه، ماده 3 آیین نامه 
اجرایی نشان می دهد که ممکن است دسترسی 
مردم به این سامانه با محدودیت هایی نیز مواجه 
شــود! در ماده 3 آیین نامه اجرایــی این قانون 
آمده است: تعداد و سطوح دسترسی کاربران و 
دستورالعمل های اجرایی بهره برداری از سامانه 
برای دستگاه های نظارتی و اجرایی مشمول و 
نحوه دسترسی عموم مردم، توسط کارگروهی 
متشکل از رییس ســازمان اداری و استخدامی 
کشــور، رییس ســازمان برنامه و بودجه، وزیر 
اقتصاد، وزیر ارتباطــات و وزیر فرهنگ تعیین 
می شود. طبق این ماده آیین نامه ممکن است 
مردم با تصمیــم این کارگروه از دسترســی به 
اطالعات این سامانه محروم شوند؛ البته امکان 
محدودیت دسترســی مردم به این سامانه تنها 
به اینجا ختم نمی شود و هیئت دولت در جلسه 
دهم اردیبهشــت ۹7 و بعد از بررسی آیین نامه 
پیشــنهادی این گونه مصوب کرد که کارگروه 
مربوطه اطالعات و حقوق و مزایا را جمع آوری 
و پس از اعمال در ســامانه نتیجه نهایی را قبل 
از انتشــار به هیئت وزیران ارائه کند. با توجه به 
موارد باال ممکن است دسترســی مردم به این 
سامانه، یک بار توسط کارگروه مذکور  و بار دیگر 
نیز شاید توسط هیئت دولت محدود شود. اگر 
این اتفاق رخ دهد و مردم از دسترســی آزاد به 
اطالعات مربوط به حقوق مدیران محروم شوند 
دیگر نمی توان از این سامانه به عنوان سامانه ای 
در راستای شفاف سازی یاد کرد و ممکن است 

دوباره ماجرای حقوق های نجومی تکرار شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:
نمایندگان از جزئیات بسته 
اتحادیه اروپا اطالعی ندارند

عضو کمیســیون امنیت ملی مجلــس درباره 
بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا، اظهار کرد: بسته 
پیشــنهادی اروپا به عنوان پیش بسته تحویل 
دیپلمات های کشورمان شــده و همه مقامات 
کشور نسبت به این بســته اعتراض و صریحا 
اعالم کردند که خواسته های جمهوری اسالمی 
را تامین نمی کند، به همین دلیل قرار شد این 
بسته مجددا به اروپا برگردد و اصالحاتی در آن 
انجام گیرد.ابوالفضل حسن بیگی با بیان اینکه 
پیش نویس بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا در 
اختیار دیپلمات هاســت و ما از متن آن به طور 
جزئی اطالع نداریم، گفت: وظیفه دیپلمات ها 
انجام مذاکــرات مجدد در ایــن موضوع برای 
حفظ منافع جمهوری اســالمی ایران اســت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس بیان کرد: مجلس، دولت، قوه قضائیه و 
ملت ایران همواره حامی وزارت خارجه بودند 
که در رأس همــه، مقام معظم رهبــری قرار 
دارند و ایشــان در این موضوع شفاف صحبت 
 کردند و همیشــه پشــتیبان این وزارت خانه 
بوده اند. وی ادامه داد: هرچنــد یک ماه زمان 
زیادی اســت اما برای یک مذاکــره هیچ وقت 

نمی توان زمان تعیین کرد.

بهرام قاسمی 
سخنگوی وزارت امور خارجه: 

مشــاور مقام معظم رهبــری در امور بیــن الملل 
و فرســتاده ویژه رییــس جمهوری درباره ســفر 
نتانیاهو به مســکو و تکــرار ادعاهــای واهی ونخ 
نمای وی علیه ایــران، اعالم کرد: روند )توســعه( 
روابط ایران و روســیه یک طرفه نیست و اقدامات 
 نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی تاثیری روی آن 

نمی گذارد.
»علی اکبر والیتی« افزود: در روابط دو کشور منافع 
دو طرف تامین می شود؛ بنابراین ادعاهای بی ارتباط 
و بی معنی و مداخله جویانه ای کــه نتانیاهو بیان 
 می کند، روابط ایران و روســیه را تحــت تاثیر قرار

 نمی دهد. 
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در ادامه 
در خصوص دستاوردهای سفر خود به روسیه گفت: 
می توان گفت ارســال پیام مهــم و راهبردی مقام 
 معظم رهبری و همچنین پیــام رییس جمهوری و 
گفت وگوهــای طوالنی با پوتیــن، نقطه عطفی در 

روابط ایران و روسیه بود. 

اقدامات نتانیاهو تاثیری بر 
روابط تهران - مسکو ندارد

والیتی:

یادداشت

کافه سیاست

عکس  روز 

 دیدار جمعی از جانبازان 
حزب ا... با رهبر معظم انقالب

باج گیری سر منشأ شایعه استعفای جهانگیری!

پیشنهاد سردبیر:

ســخنگوی وزارت امور خارجه با بی اساس 
خواندن بیانیه کشــورهای ناتو گفت: برنامه 
موشکی جمهوری اسالمی ایران نه تنها ناقض 
قطعنامه 2231نیست بلکه کامال متعارف و 
دفاعی است. بهرام قاسمی در واکنش به بیانیه 
نشست سران کشورهای عضو ناتو که در بندی 
از آن به موضوعاتی مرتبط با کشورمان اشاره 
شده است، اظهار داشت: ما اتهامات تکراری 
این بیانیه درباره ایران را همچون گذشته رد 
و محکوم می کنیم. تحــوالت و مباحث این 
نشست را دقیقا رصد کردیم؛ به ویژه رفتارها 
و فشــارهای آمریکا بر اعضای این پیمان را 
دیدیم. متاســفانه به رغم آن که بیشــترین 
هزینه های ناتو صرف امنیت ایاالت متحده 
آمریکا می شود، این کشور طلبکارانه سعی در 
تحمیل نظرات و سیاست های خود نسبت به 

دیگر ملت هادارد.

برنامه موشکی ایران کامال 
متعارف و دفاعی است

اسدا... عباسی 
عضو هیئت رییسه مجلس:

فرمانــده کل ارتش اظهــار کرد: ایــران در درون 
خود همه چیز برای آن که ســرزمینی ســربلندتر 
و آبادتر از امروز باشــد را دارد. حتــی اگر دور این 
کشور دیوار بکشند هیچ اتفاقی نمی افتد. ما هشت 
ســال با این وضعیت با عالم جنگیدیم، دشــمن 
را زمین زدیــم و پشــتش را به خــاک مالیدیم. 
 این همــان ملت اســت و باز هــم توانایــی آن را 

داریم.
سرلشــکر موســوی اضافه کرد: دشــمن این را 
 می داند و با پادوهایش در ایران روی موج ها ســوار 
می شوند. ما باید مراقب باشیم گرفتار جنگ روانی 
دشمن نشویم. سرلشکر موسوی افزود: باید مراقب 
نفوذی ها، ترفند دشمن و جنگ روانی باشیم و فقط 
به این که خودمان در جریان هســتیم و می دانیم، 
قانع نباشیم و این را  به همه اعالم کنیم. باید جلوی 
این جنگ هم ایســتاد و ان شــاء ا... سال ۹7 یکی 
دیگر از پیروزی های بزرگ نظام اسالمی با روحیه 

بسیجی رقم بخورد.

  باید مراقب نفوذی ها
 باشیم

فرمانده کل ارتش:

عضو هیئت رییســه مجلس معتقد است که 
اگر نماینــده تهران نتوانــد ادعاهای خود را 
ثابت کنــد باید از نمایندگی اســتعفا بدهد.

اسدا... عباســی با اشــاره به ادعای محمود 
صادقی، نماینده تهران درباره اینکه مجلس 
از بارگذاری اطالعات نمایندگان در ســامانه 
حقوق و دســتمزد خودداری می کند، گفت: 

این موضوع درست نیست.
نماینده مجلس با تاکید بر اینکه آقای صادقی 
باید اســامی افرادی که مانــع از اقدامی در 
مجلس می شــوند را به صورت شفاف بیان 
کند، افزود: در هیئت رییســه و بدنه مجلس 
ناظرانی وجود دارند که به هر تخلفی رسیدگی 
می کنند.وی اضافه کرد: آقــای صادقی که 
داعیه دار بحث شــفافیت است، اولین نفری 
باشد که میزان حقوقی که از مجلس و دانشگاه 

دریافت می کند را اعالم کند.

 محمود صادقی
 باید استعفا بدهد

پیشخوان

بین الملل

 شفافیت این بار در ایستگاه مجلس؛ 
هبــه 500 میلیونــی به 

ژن های خوب

فرســتادگان  ماموریت 
روحانی

بسته را باز کنید

آتش غفلت

چهره ها

باج گیری سر منشأ شایعه استعفای جهانگیری!
طی چند روز گذشته برخی از ســایت های خبری ادعا کرده اند که اسحاق جهانگیری در اعتراض به احتمال 
جایگزینی محمد نهاوندیان به جای ولی ا... سیف برای ریاست بانک مرکزی تهدید به استعفا کرده است؛ اما این 
خبر نه تنها از سوی دفتر رییس جمهور و سخنگوی دولت تکذیب شد بلکه نزدیکان معاون اول رییس جمهوری 
آنچه سایت های خبری منتشر کرده اند، تکذیب کرده و آن را فرافکنی جدید علیه دولت خوانده اند که با هدف 
ضربه زدن مستقیم به اسحاق جهانگیری تفسیر می شود. خبر های دریافتی حاکی از این است که مدیر یکی از 
سایت ها با هدف باج خواهی به دنبال این است که پستی در دولت بگیرد. دفتر رییس جمهور این رفتار را نه تنها 
نپسندیده و رد کرده بلکه در صدد شکایت هم برآمده است. جهانگیری در چند مقطع نسبت به ناکار آمدی تیم 

اقتصادی دولت صحبت کرده و گالیه های خود را نیز مطرح کرده است.   

جزئیات تازه از بازداشت »مائده هژبری« 
یک منبع آگاه قضائی ضمن تکذیب ادعای رنجبران، مدیر روابط عمومی صدا و سیما برخی زوایای پشت پرده 
ماجرای مائده هژبری را روایت کرد. این منبع آگاه گفته: ادعای رنجبران مبنی بر درخواست مقام قضائی برای 
پخش این اعتراف ها کذب محض است و او  برای اثبات ادعایش، یک نسخه از سند درخواست دستگاه قضائی 
را به قوه قضائیه ارسال کرده و یک نسخه را نیز در اختیار رســانه ها قرار دهد. وی درخصوص شایعات درباره 
بازداشت مائده هژبری گفت: خانم م. ه یک شب هم در بازداشت نبوده است. مائده هژبری صبح روز شنبه 2۹ 
اردیبهشت ماه یعنی حدود سه هفته پیش از سوی پلیس فتا دستگیر می شود؛ اما بعدازظهر همان روز پلیس 
با این استدالل که وی هنوز به 1۸ سال نرسیده است او را به دادسرای اطفال می فرستد و فرد یاد شده همان 

روز با قرار کفالت آزاد می شود.

علیرضا کریمیان
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تغییر ساعات کار اداری استان اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

نقش اطالع رسانی و فرهنگ 
سازی مالیاتی در تمکین مالیاتی

با توجه بــه تجربیات کشــورهای موفــق در امر 
مالیات ستانی، تقریبا اکثر متخصصین مالیاتی و 
اقتصاددانان بر این باورند که یکی از مهم ترین دالیل 
عدم تمکین مؤدیان،عدم فرهنگ ســازی کافی و 
عدم آگاهی آنها نسبت به وظایف و تکالیف مصرح 
درقانون یا روش صحیح انجام آن تکالیف است که 
در اکثر موارد منجر به عدم پرداخت مالیات مربوطه 
و یا عدم انجام تعهدات قانونی توسط مؤدیان شده  و 
چون مؤدیان در نهایت به دلیل عدم تمکین در موعد 
مقرر، بر اســاس قانون متحمل جرائم و تنبیهات، 
می شــوند نارضایتی بخشــی از مؤدیان و فعاالن 
اقتصادی را از سیستم مالیاتی کشور نیز در پی دارد.

در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه آثار سوء 
عدم تمکین مالیاتی در اقتصاد ملی از جمله طوالنی 
شدن روند رسیدگی به پرونده های مالیاتی بخش 
های از فعاالن اقتصادی، عدم وصــول کامل و به 
موقع حقوق حقه دولت و نارضایتی برخی از فعاالن 
اقتصادی، غالبا با انجام فرهنگ سازی کافی و اصولی 
و اطالع رسانی صحیح،به هنگام و مفید در خصوص 
انجام وظایف و تکالیف قانونی آنها توسط متولیان 
امر به حداقل ممکن خواهد رسید. به همین دلیل 
اکثر کشورهای جهان برنامه ریزی های میان مدت و 
دراز مدت را به جهت ایجاد و توسعه مداوم و مستمر 
فرهنگ سازی و اطالع رســانی به هنگام و بهینه 
مالیاتی را به عنوان یک از راهکارهای اساسی و عملی 
برای افزایش تمکین مالیاتی در پیش گرفته اند. به 
عبارتی امروزه این اصل بدیهی پذیرفته شده است 
که هرگاه بتوان در خصوص وظایف و تکالیفی که 
در قانون برای مؤدیان مالیاتی در نظر گرفته شده 
با زبانی ساده، به صورت شفاف اطالع رسانی کرد، 
جمع کثیری از مودیانی که در حال حاضر در جزء 
تمکین کنندگان پرداخت مالیات نمی باشند، علی 
رغم پرداخــت مالیات مربوطه درخــارج از موعد 
مقرر، نسبت به سیستم مالیاتی رضایت نسبی نیز 

خواهند داشت. 

بازار

کرم ضدآفتاب آقایان

مدیرکل امور مالیاتی استان:
اصفهان باالترین میزان حجم 

وصولی را در کشور دارد
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: استان 
اصفهان ازلحاظ حجم وصولــی باالترین جایگاه را 
با رتبه دوم در کشور داراســت.بهروز مهدلو  گفت: 
جایگاه مالیاتی اســتان اصفهــان ازلحاظ تحققی 
)ســهمیه ای که به ادارات و استان ها داده می شود( 
زیاد خوب نبــوده و از این حیــث در رده های آخر 
ادارات کشــور قرار دارد. وی افــزود: 5 هزار و 500 
میلیارد تومان، میزان وصولی مالیات های کل استان 
اصفهان اعم از مستقیم و ارزش افزوده بدون عوارض 
در 12 ماهه سال گذشــته بوده است.به گفته وی، 
سال گذشته 900 میلیارد تومان نیز بابت عوارض 
ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری های استان 
پرداخت شده است.مهدلو، تعداد مؤدیان اشخاص 
حقیقی در کل اســتان اصفهــان را 210 هزار نفر  
و تعداد مؤدیان اشــخاص حقوقی در کل اســتان 
اصفهــان را 27 هزار نفر که اظهارنامــه مالیاتی پر 

کردند، برشمرد.

دبیر انجمن مرغداران اصفهان:
مرغداری ها در تامین آب 

مشکل دارند
دبیر انجمن مرغداران اصفهان گفت: مرغداری ها 
قبل از بحران آب هم آب مورد نیاز را از شهرداری ها 
خریده یا از چاه تامین می کردند که با خشک و شور 
شــدن آب چاه ها، باید تانکر آب خریداری کنند.

بهرام پاکزاد اظهار داشت:  در مناطقی مثل جرقویه 
و ینگ آباد بســیاری از چاه ها خشک شده است و 
در حال حاضر مرغداری ها تانکر آب از شهرداری 
می خرند که به ازای هر تانکری 200 هزار تومان 
پرداخت می شود.وی با بیان اینکه هیچ سهمیه آبی 
برای مرغداری ها در هیــچ دوره ای در نظر گرفته 
نشده اســت، اضافه کرد: در صورتی که آب شور 
به مرغ داده شود کلیه های آن از بین رفته و سبب 

تلفات زیاد در مرغداری ها می شود.

هند، پیمان تجارت ریال-روپیه 
با ایران را لغو می کند

منابع رسمی اعالم کردند که تحت فشارهای آمریکا، 
احتماال هند پیمان تجــارت ریال-روپیه با ایران را 
که ۳ سال پیش منعقد کرده است، حذف می کند؛ 
اما تالش دارد تا آمریکا را بــرای معافیت تحریمی 
پروژه مهم چابهار متقاعد کند.هند در تالش است 
تا از پیمان تجــاری ریال-روپیه ایران در آســتانه 
تحریم های آمریکا عقب نشینی کند.حدود ۳ سال 
پیش ایران و هند پیمان پرداخت پول نفت به روپیه 
را با هند امضــا کردند؛ آن زمان کــه هند به دلیل 
تحریم های آمریکا نمی توانست پول ایران را بپردازد 
این پیمان باعث شد که 55 درصد بدهی های نفتی 
هند به ایران به یورو و ۴5 درصد به روپیه پرداخت 
شــود.در حال حاضر هند به دلیل مسائل سیاسی 
تالش می کند توجه آمریکا را جلــب کند و در این 
راســتا خرید نفت از ایران را کاهش داده و واردات 
از آمریکا را دو برابر کرده است؛ همچنین این منابع 
اعالم کردند: »بــه زودی مذاکره آمریکا با هندی ها 
انجام خواهد شد و در این باره که آمریکا چه انتظاراتی 

از هند خواهد داشت نمی توان پیش داوری کرد.«

۷ اقتصاد برتر جهان معرفی 
شدند

طبق تازه ترین بازبینی بانک جهانی، تولید ناخالص 
داخلی هند تا پایان سال 2017 با رسیدن به 2.597 
تریلیون دالر از فرانسه با 2.5۸2 تریلیون دالر پیشی 
گرفته اســت. رتبه های اول تا پنجــم بزرگ ترین 
اقتصادهای جهــان تغییری نکرده اســت. اقتصاد 
هند از ژوئیه 2017 تاکنون رشد سریعی را تجربه 
کرده است.هند با جمعیتی معادل 1.۳۴ میلیارد نفر 
پرجمعیت ترین کشور جهان محسوب می شود در 
حالی که فرانسه ۶7 میلیون نفر جمعیت دارد. این 
بدان معناست که متوســط درآمد هند یک بیستم 
متوسط درآمد سرانه فرانسه است. تولیدات صنعتی 
و غیرصنعتی و مخارج مصــرف کنندگان هندی 
بزرگ ترین محرکه های رشد اقتصادی هند بوده اند.

تنها در یک دهه، هند موفق شده است اندازه اقتصاد 
خود رادو برابر کند و انتظار می رود با توجه به کند 
شدن نرخ رشد اقتصادی چین، هند به عنوان موتور 
رشد قاره آسیا عمل کند.گفتنی است؛  آمریکا، چین، 
ژاپن، آلمان، انگلیس، هند و فرانسه، 7 اقتصاد بزرگ 

جهان را تشکیل می دهند.

سکه تمام 
بهار آزادی

 2،711،000
تومان

1،316،000 نیم سکه
تومان

676،000ربع سکه
تومان

401،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

228،540
تومان

      قیمت سکه و طال

کرم ضد آفتاب مردانه سی 
 Men pro SPF55 گل سری

 13,000
تومان

کرم ضد آفتاب آقايان آردن مدل 
Total SPF50 وزن 50 گرم

 18,000
تومان

کرم ضد آفتاب آقايان هيدرودرم 
SPF35 وزن 50 گرم

 21,000
تومان

»خاموشی« ها در حالی ایران را فرا گرفته است که 
انتقادها و موجی از پرسش های بدون پاسخ در میان 
مردم جوالن می دهد. عالوه بر این خاموشــی های 
بدون برنامه یا با برنامه آنقدر می تواند روند زندگی 
های شهری را مختل کند که اگر فکری به حال این 
موضوع نشود، می تواند تبعات اجتماعی دیگری هم 
در پی داشته باشد. طبق روال همیشه، در ایران مردم 
پای ثابت کمک به دولت هســتند. در برهه ای که 
معلوم نیست چرا مردم در همه حیطه ها از اقتصادی 
و اجتماعی و آب اینقدر غافلگیر می شــوند و تقریبا 
وقتی بحران شروع می شود به فکر راه چاره هستند، 
برق هم از زیر تیغ غافلگیری ها گذشت و به ایستگاه  
خاموشی رسید. در این رویداد ناخوشایند اینکه چرا 
خاموشی ها بدون برنامه است و یا اینکه چقدر طول 
می کشد و تا کی قرار اســت این وضعیت ادامه یابد، 
سواالتی است که همواره ذهن را به خود مشغول می 
کند.نگرانی های مسئوالن وزارت نیرو به خصوص در 
هفته های آینده بیشتر هم خواهد شد؛ چرا که باال 
رفتن دمای هوا و افزایش پیک مصرف برق می تواند 

خاموشی ها را گسترده تر کند.
خاموشی های خارج از برنامه؛ چرا و چگونه؟

افزایش خاموشی ها و اعتراض مردم در راستای عدم 
اطالع رسانی، مســئوالن وزارت نیرو را وادار به آگاه 
سازی مشــترکان در مورد خاموشی های احتمالی 
کرد؛ اما با وجود اینکه خاموشــی ها از ابتدای هفته 
اطالع رسانی شد، هنوز شکایاتی از سوی مشترکان 
درباره خاموشــی های خارج از برنامه وجود دارد. بر 
اساس اعالم مسئوالن وزارت نیرو جداول منتشر شده 
حاوی جزئیات خاموشی ها نیست و اگر میزان مصرف 
برق در نقطه ای از حد مجاز باالتر رود، خارج از برنامه ، 

خاموشی در آن منطقه اعمال خواهد شد.
راهکارهایی برای مدیریت مصرف برق

بی تردید در چنین شرایط دشواری مدیریت مصرف 
برق می تواند به تامین برق پایدار کمک شایانی کند. 
در ادامه راهکارهایی بــرای کاهش مصرف برق ارائه 
می شود که می تواند تا حد زیادی در این روزهای گرم 

هزینه های خانواده ها را کم کند و در میزان مصرف 
برق صرفه جویی صورت گیرد.

خانه را مانند زمستان عایق کنید
گرما نیز مانند سرما می تواند از منافذ خانه وارد شود 
و میزان مصرف را باال ببرد، به همین دلیل می توان با 
بستن منافذ و راه های ورود گرما به خانه مانند ایجاد 
سایه بان و یا بستن درز درها و شومینه دمای داخل 

خانه را به خصوص در ساعات گرم روز تعدیل کرد. 
از نور روز استفاده کنید

کم کردن المپ های مصرفــی در خانه نیز می تواند 
در میزان مصرف برق موثر باشد. روشنایي هاي مورد 
نیاز خانواده را بررســي کنید و با استفاده از الگویي 
مناسب، نورهاي مناطق پرمصرف مانند اتاق نشیمن، 
آشپزخانه و قســمت هاي بیروني را مورد توجه قرار 
دهید. راه هاي استفاده از نور روز و کاهش زمان روشن 
بودن المپ ها را بررســي کرده و المپ هاي رشته اي 
را با المپ هاي استاندارد فلورسنت یا المپ هاي کم 
مصرف جایگزین کنید. المپ هاي فلورســنت کم 
مصرفي را انتخاب کنید که توان آن حدود یک سوم 
توان المپ تنگستني اســت.گردوخاك المپ ها را 
به طور مرتب تمیز کنید زیرا یک الیــه گرد و غبار 
مي تواند 50درصد کارآیــي المپ ها را کاهش دهد. 

بهتر است در راهروها، پاســیوها و ایوان ها از المپ 
با توان پایین اســتفاده شــود؛ زیرا عالوه بر کارآیي 
بهتر، به دلیل نور مالیمي که دارند، حشرات موذي 
کمتري را به خود جذب مي کنند. المپ هاي هالوژن 
تولید حرارت مي کنند که این امر، خطر آتش سوزي 
را به همراه دارد. از المپ هاي کــم مصرف در آباژور 
استفاده کنید؛ چراکه این المپ ها کم مصرف هستند 

و مطمئن ترند.
به صورت همزمان از چند وســیله برقی 

استفاده نکنید
نه تنها در زمان های اوج مصــرف برق بلکه در هیچ 
زمان دیگری نباید از چند وســیله برقی به صورت 
همزمان اســتفاده کرد؛ این کار باعث مصرف چند 
برابری برق خانگی می شود. همچنین استفاده کمتر 
از برخی کارکردهای وسایل برقی می تواند در میزان 
مصرف برق آنها موثر باشــد به عنوان مثال می توان 
 به جای استفاده از خشــک کن ماشین لباسشویی،
 لباس ها را در هوای گرم بیرون خشــک کرد ضمن 
اینکه وسایل برقی قدیمی نیز میزان مصرف باالیی 
دارند و به همین دلیل بهتر اســت از آنها به دفعات 
کمتر و با میــزان کاردهی باالتری اســتفاده کنید. 
به عنوان مثال از ماشــین های لباسشویی قدیمی 

با حداکثر ظرفیت اســتفاده کنید و در عوض تعداد 
دفعات استفاده از آنها را کمتر کنید.

مصارف خاموش برق را قطع کنید
شاید تعجب کنید؛ میزان تکان دهنده 75 درصدی 
انرژی مورد اســتفاده برق توســط وســایل برقی 
زمانی اســت که این وســایل خاموش هستند. این 
مصرف کنندگان خاموش و پنهان شامل تلویزیون، 
ویدئو، دســتگاه های صوتی، کامپیوتر و بسیاری از 
لوازم آشپزخانه هستند. تقریبا همه وسایلی که زمان 
یا تنظیمات را در خود ذخیره می کنند، حتی وقتی 
در حالت خاموش به پریز برق وصل هســتند، برق 
مصرف می کنند. پس سعی کنید این وسایل را به یک 
سه راهی مطمئن وصل کنید و هرشب یا زمانی که به 
آنها نیاز ندارید، کلید سه راهی را قطع کنید. استفاده 
از کولرهای گازی قدیمی نیز از جمله اشــتباهاتی 
است که به شدت مصرف برق را باال می برد. بر اساس 
آمار  میزان مصرف برق کولرهای گازی دســت دوم 
)مستهلک( بین ۳ تا ۴ برابر بیشتر از کولرهایی است 

که به صورت نو خریداری و نصب می شود.
به کولرها استراحت بدهید

کولرها از جمله مهم ترین وسایلی هستند که میزان 
مصرف برق در خانــه ها را افزایش مــی دهند؛ این 
مسئله موجب شده تا کارشناسان در مورد میزان و 
نحوه مصرف برق در خانه های مسکونی هشدارهایی را 
بدهند از جمله اینکه در ساعات اوج مصرف برق از دور 
تند کولر  استفاده نکنید و یا در حد امکان از کولرهای 
گازی پر مصرف استفاده نشود. اگر چه توصیه شده که 
کولرهای گازی در مناطق خشک و با درجه رطوبتی 
پایین استفاده نشود؛ اما در صورت استفاده می توان با 
قرار دادن دمای آنها  بین 2۴ تا 2۶ درجه سانتی گراد  
تا حدودی در مصرف برق صرفه جویی کرد این کار  
موجب خواهد شــد تا هنگام رســیدن گرمای اتاق 
به درجه دمای تنظیم شــده، کمپرسور کولر به طور 
خودکار خاموش شــده و فقط فن دستگاه کار کند؛ 
بنابراین برق کمتری مصرف می شــود. ضمن آنکه 
به ازای هر یک درجه خنک تر کردن اتاق، حدود پنج 
درصد مصرف برق و به تبع آن هزینه های برق افزایش 

خواهد یافت.

به وقت خاموشی
  همه چیز در مورد اتفاقی که انتظارش را نداشتیم 

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اصفهان گفت: در چند سال اخیر به 
دنبال فعالیت مستمر گروه نشــت یابی، هدر رفت آب در این استان به 

حدود 1۶ درصد رسید.
امینی که در بازدید مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
از تصفیه خانه فاضالب جنوب اصفهان سخن می گفت، افزود: 

کارشناســان بهره برداری این شرکت، اقدام به تشــخیص نشتی در 
انشعابات و شبکه آب استان می کنند به طوری که عالوه بر مهار حوادث 
در کوتاه ترین زمان ممکن، مناطقی که هدر رفت آب آنها بیش از اندازه 
باشد را شناسایی و مهار می کنند.وی همچنین با اشاره به بهره برداری 
از ۶ فقره هواده عمقی در تصفیه خانه فاضالب جنوب اصفهان، گفت: این 
تصفیه خانه دارای 12 هواده است که در مرحله دوم ارتقای تجهیزات 
این تصفیه خانه، ۶ فقره هواده سطحی به عمقی تبدیل شد.هاشم امینی 

اضافه کرد: با توجه به کاهش شــدید منابع آبی، پســاب 
تولیدی در تصفیه خانه ها می تواند جایگزین مناســبی برای رفع 

برخی از نیاز آبی در صنعت و فضای سبز شهری باشد.مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب اصفهان اعالم کرد: ارتقای تجهیزات تصفیه خانه فاضالب 
نه تنها در کاهش آالینده های زیست محیطی و کاهش بوی نامطبوع 
 بسیار موثر است بلکه تاثیر بسزایی در افزایش کیفیت پساب خروجی 

دارد.

  عکس روز

بازدید شهردار اصفهان از پروژه شرکت نمایشگاه ها

اصفهان؛ دومین میزبان کارتخوان های جدید عرضه سوخت
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی اصفهان گفت: نسل جدید کارتخوان های عرضه سوخت 
در تهران به صورت پایلوت اجرایی شده و پس از آن این تجهیزات در اصفهان نصب خواهد شد.حسین 
صادقیان استفاده از نسل جدید کارتخوان های عرضه سوخت در تهران را به صورت پایلوت اعالم کرد 
و گفت: در مرحله بعد اصفهان میزبان این نسل کارتخوان ها خواهد بود؛ البته هنوز زمان دقیقی برای 
این مهم معین نشده اســت؛ اما در صورت صدور مصوبه آن نصب این تجهیزات در اصفهان نیز کلید 

خواهد خورد.
گفتنی است؛ یکی از ویژگی های استفاده از این نسل کارتخوان ها، وارد کردن میزان مورد نیاز بنزین 
و عرضه آن به صورت اتوماتیک اســت. با این روش میزان مورد نیاز ســوخت مصرف کننده دقیق تر 
محاسبه و عرضه خواهد شد.استفاده از کارت های ســوخت، مدیریت مصرف بنزین را تسهیل کرده 
بود؛ اما با تک نرخی شدن بنزین دیگر از کارت های سوخت استفاده نشد. هم اکنون با توجه به میزان 

مصرف بنزین و کاهش واردات آن، شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی تصمیم دارد مدیریت جدی تری 
بر میزان مصرف سوخت انجام دهد.این مهم در سه 
ماهه امسال با کاهش سه میلیون و ۳00 هزار لیتری 
بنزین صورت گرفته اســت، در صورتی که پیش از 
این باید روزانه 9 میلیون لیتر بنزین وارد می شد؛اما 
امروزه این رقم به پنج میلیون و 700 هزار لیتر رسیده 
است. مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی اعالم کرده که درصدد استمرار کاهش بنزین 

وارداتی است.

برگزاری رویداد »هم نت برکت« در اصفهان
نخستین رویداد کارآفرینی محلی با محوریت مساجد با عنوان »هم نت برکت« در اصفهان برگزار می شود. 
دبیر اجرایی رویداد »هم نت برکت«  اظهار داشــت: این رویداد به همت بنیاد نخبگان اســتان اصفهان و 
همکاری ستاد نماز جمعه و امور مساجد منطقه رهنان در روزهای چهارشنبه تا جمعه از 27 تا 29 تیرماه و 
در منطقه رهنان و بر اساس مزیت های اقتصادی این منطقه برگزار می شود.مرتضی ورشاوی با بیان اینکه 
هدف از برگزاری این رویداد فعال کردن کسب و کارهای محلی است، گفت: در این رویداد جمعی از فارغ 
التحصیالن دانشگاهی و افراد صاحب مشاغل محلی در اصفهان در کنار یکدیگر جمع شده تا با فرصت های 
کسب و کارهای محلی آشنا شده و مهارت های پیاده سازی ایده و رساندن آن به کسب و کار را آموزش ببینند. 
وی ادامه داد: این رویداد یک فرصت بسیار مغتنم برای جوانان مسجدی و دانشگاهی صاحب ایده است تا با 

ارائه طرح خود و تکمیل آن بتوانند، سرمایه گذار جذب کنند.

تغییر ساعات کار اداری استان اصفهان
ساعات کار اداری استان اصفهان در راستای کاهش و صرفه جویی در مصرف برق تغییر کرد.معاونت هماهنگی 
امور اقتصادی و توســعه منابع اســتانداری طی اطالعیه ای از تغییر ساعت کار اداری اســتان شامل کلیه 

دستگاه های دولتی، بانک ها، شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی استان خبر داد.
متن اطالعیه بدین شرح اســت: »احتراما در اجرای بند 1 تصویب نامه شــماره ۳2072/ت55۴20 ه مورخ 
1۳97/0۳/19 و تصویب نامه شــماره ۴۶۳۳۸/ت55521 ه مــورخ 1۳97/0۴/1۳ هیئت محترم وزیران و 
همچنین نامه شــماره 1۴۳27 مورخ 1۳97/0۴/20 شــرکت توزیع نیروی برق استان و در راستای کاهش 
و صرفه جویی در مصرف برق ساعات کار اداری در کلیه شهرســتان های استان از روز شنبه 1۳97/0۴/2۳ 
 تا اطالع ثانوی برای تمامی روزهای هفته )شــنبه تا پنجشــنبه( از ســاعت ۶/۳0 لغایــت 1۳/۳0 تعیین 

می شود.«

دریچه

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب اصفهان
هدر رفت آب در اصفهان 16 درصد است

مرضیه محب رسول
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نقش هایی از آب و رنگ 
اصفهان

نمایشگاهی از آثار نقاشــی آبرنگ »گروه سپهر« 
با نظارت »کوروش اصالنــی« در نگارخانه ارژنگ 
برگزار  شده اســت. سیدحسین میرمحمدصادقی، 
مدیر نگارخانه ارژنگ اظهار کرد: در این نمایشگاه، 
نقاشی های اعضای گروه »سپهر« شامل الهام اسدی، 
آرزو بریانیان، مریم خدایی، مینوالســادات رضوی، 
مولود شهسوارگر، فهیمه علیمرادی، ندا منوچهری، 
وجیهه نبوی و نغمه نهنگی نمایش داده شده اند که 
همگی از هنرجویان استاد کوروش اصالنی هستند. 
عالقه مندان می توانند تا ۲۷ تیرماه همه روزه ساعت 
۱۸ تا ۲۱ به نگارخانه ارژنگ، واقع در چهارباغ باال، 
مجتمع تجاری اداری کوثر، طبقه دوم مراجعه کنند.

 ثبت نام اهالی رسانه در جشنواره 
فیلم های کودکان و نوجوانان

ثبت نام نمایندگان رســانه های دارای مجوز برای 
حضور در ســی و یکمیــن جشــنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان آغاز شد. خبرگزاری ها، 
نشــریات مکتوب، رادیو و تلویزیــون و برنامه های 
اینترنتــی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشــاد 
برای حضور در  سی و یکمین جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان می توانند درخواست  
خود را تا روز یکشــنبه ۲۴ تیرماه با ورود به بخش 
خبرنگاران و اهالی رســانه در سایت این جشنواره 

بین المللی به نشانی icff.ir ثبت نام کنند.

برگزاری مسابقه نمایشنامه نویسی 
کودک و نوجوان در اصفهان

نخستین مسابقه نمایشنامه نویسی کودک و نوجوان 
با هدف تولید و دستیابی به متون جدید و با کیفیت 
و استانداردهای محتوایی رده های سنی مخاطب در 
اصفهان برگزار می شــود. احمد رضایی دارافشانی، 
دبیر این جشنواره گفت: اگر هر سال به طور متوسط 
۳۰ اثر خوب جمع آوری شود، طی چندین سال آثار 
فاخر قابل توجهی خواهیم داشــت که می تواند در 

اجرای نمایش های خوب،  موثر باشد.

 لیالحاتمی و همسرش 
در اسپانیا

روزنامه »دیاریو سور« از آغاز فیلمبرداری»مرد 
تنها « ساخته علیرضا رییسان با بازیگری »لیال 

حاتمی«  و علی مصفا در جنوب اسپانیا خبر داده 
است. این روزنامه چاپ ایالت آندالوسیا نوشت: 
لیال حاتمی هم در داخل و هم در خارج از ایران 
شــهرت دارد و یک ســتاره واقعی بین المللی 
محسوب می شــود. این روزنامه افزود :بازیگر 
نقش اول فیلم »جدایی نادر از ســیمین« در 
سال ۲۰۱۱ در جشنواره بین المللی فیلم برلین 
جایزه خرس نقره ای بهترین بازیگر زن را از آن 
خود کرد. حاتمی در فیلم مــرد تنها به همراه 
همســر واقعی خود »علی مصفا« ایفای نقش 
می کند. وی در این فیلــم نقش زنی را دارد که 
برای تجارت به اسپانیا سفر کرده و در این سفر 

روند زندگی اش تغییر می کند.

 تهیه کننده سریال »پایتخت«:
به »پایتخت۶« فکر می کنیم

الهام غفوری، تهیه کننده ســریال »پایتخت« 
دربــاره پــروژه هایی کــه در دســت طرح و 
برنامه ریزی دارد، اظهار کرد: ما چندین پروژه 
و طرح داریم که همه را به صورت موازی پیش 
می برم ولی برای راه اندازی کارهای جدید باید 
شرایط مالی را بسنجم. وی ادامه داد: اولویت من 
فراهم شدن بودجه مالی است و البته فیلمنامه 
این پروژه ها باید به شکلی منسجم پیش رود تا 
ببینیم در نهایت کدام یک برای ساخت، قطعی 
می شود. تهیه کننده ســریال پایتخت گفت: 
هم اکنون روی »پایتخت ۶« ســیروس مقدم 
فکر می کنیم، یک سریال ماورایی هم در دست 
نگارش است که سعید نعمت ا... فیلمنامه آن را 
می نویسد و فیلمنامه پروژه »هنگام بیداری« 
نیز در حال نگارش است. به گفته وی، »هنگام 
بیداری« که کارگردانی آن با ســیروس مقدم 
خواهد بود پروژه سنگینی است و باید متن آماده 

شود تا بتوان درباره آن تصمیم گرفت. 

جهان هنر

او یک فرشته نبود!

پیشنهاد سردبیر:

در شهر

اخطار اجرایی
4/507 شماره: 2310/96 به موجب رای شماره 238 تاریخ 97/2/15 حوزه چهارم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه شهرام بهمنش 
فرزند ماشاءاله به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/050/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت 96/3/30 لغایت اجرای حکم 
و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محمود نقدی با وکالت آقای قدرت اله خسروی 
به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی خ شیخ مفید کوچه سعدی جنوبی جنب ساختمان 
پاسارگاد دفتر احمدپور و پرداخت نیم عشر دولتی. رای صادره غیابی است. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:1519 شــعبه چهارم حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )204 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

4/512 شماره نامه: 9710113635200354 شــماره پرونده: 9709983635200455 
شماره بایگانی شعبه: 970463 در پرونده کالســه 970463 آقای مصطفی جوانی فرزند 
کرمعلی به اتهام ترک انفاق تحت تعقیب بوده و به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت نامبرده 
به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
را در روزنامه  آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام 
وارده دفاع نماید و در صورت عدم حضور در وقت معین رســیدگی و اظهار نظر می گردد.  
م الف1490 شعبه پنجم دادیاری دادســرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر 

)99 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/486 آقای مهدی پویان دارای شناســنامه شماره 152 به شــرح دادخواست به کالسه 
191/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مصطفی پویان به شناسنامه 77 در تاریخ 97/4/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: دو پسر و پنج دختر و یک همســر دائمی که عبارتند از: 
1- مهدی پویان به شماره شناسنامه، 152 صادره ازاردستان فرزند متوفی 2-هادی پویان 
به شماره شناسنامه 12، صادره از اردستان فرزند متوفی 3- افسانه پویان به شماره شناسنامه 
1796 صادره ازاردستان فرزند متوفی 4- مرجان پویان به شماره شناسنامه 114 صادره از 
اردستان فرزند متوفی 5- مهدیه پویان به شــماره شناسنامه 215 صادره از اردستان فرزند 
متوفی 6- نرگس پویان به شماره شناسنامه 124 صادره از اردستان فرزند متوفی 7- مریم 
پویان به شــماره شناســنامه 246 صارده از اردســتان فرزند متوفی 8- فاطمه رمضانپور 
اردستانی به شماره شناسنامه 183 صادره از اردستان همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 203508 شعبه اول حقوقی شورای حل 

اختالف اردستان )211 کلمه،2 کادر(  
اجرایيه

4/490 شماره اجراییه:9710426794200147  شماره پرونده:9609986794201385 
شــماره بایگانی شــعبه:961391 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 
9710096794200145 و شماره دادنامه مربوطه 9709976794200064 محکوم علیه 
قلندر زرگرپور فرزند ذبیح ا... به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ شانزده 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و 1/390/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک شماره 64494344-1445 مورخ 92/12/20 عهده بانک ملت 
تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له سید علی سادات کچوئی فرزند سید مجتبی به نشانی 
استان اصفهان شــهر اصفهان خ رباط اول روبه روی کوی استاد شهریار ک 42 پ 8 و نیم 
عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 

یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 199112 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )416 کلمه،4 کادر(  
اجرایيه

4/491 شماره اجراییه:9710426794300026  شماره پرونده:9609986794301017 
شــماره بایگانی شــعبه:961018 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 
9610096794301073 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976794302004 محکوم 
علیه صدیقه احسانی فرزند سید احمد محکوم است به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی 
 و انتقال ســند قطعی خودرو پراید به شــماره انتظامی 13-318 ج 45 به شــماره شاسی
 s 6148228829548 و شماره موتور 2959630 تیپ سایپا 141 ای مدل 1388 خاکستری 
رنگ بنام خواهــان و پرداخت مبلغ 1/060/000 ریال هزینه دادرســی در حق محکوم له 
عبدا... رحیمی فرزند میرزا حسین به نشانی اســتان اصفهان شهر اصفهان خ جی شهرک 
بانک ملی خ توحید نیلوفر پ 16 و نیم عشر دولتی. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 199152 
 شــعبه 13 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شــهید حججی( )418 کلمه،

4 کادر(  
اجرایيه

4/492 شماره اجراییه:9710426795400095  شماره پرونده:9609986795400801 
شماره بایگانی شعبه:960802 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976795403319 محکوم علیه ســجاد تاجمیر به نشانی مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ شش میلیون تومان الباقی ثمن معامله در حق محکوم 
له حمیدرضا گرجی فرزند مسعود به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان جابر انصاری 
خیابان 5 آذر مجتمع یاس ط 4 و نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 

اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 199168 شعبه 

24 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شماره 3( )381 کلمه،4 کادر(  
اجرایيه

4/493 شماره اجراییه:9710426793600176  شماره پرونده:9509986793601475 
شــماره بایگانی شــعبه:951488 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 
9710096793600174 و شماره دادنامه مربوطه 9609976793601554 محکوم علیه 
بهنام فیروزیان به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 145/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و 5/070/000 ریال هزینه دادرســی 4/000/000 ریال هزینه 
کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له امیر حسین سرجوئی 
فرزند هادی به نشانی اصفهان شاهپور جدید خ مشــیرالدوله چهار راه قائم مقام فروشگاه 
الستیک سپاهان تایر با وکالت سعید قاسمی فرزند رمضان به نشانی اصفهان چهار راه شیخ 
صدوق ابتدای شیخ صدوق شمالی طبقه ســوم گالری مبل سوین پالک 384 می باشد با 
احتساب نیم عشر دولتی. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 199170 
 شــعبه 6 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شــهید حججی( )423 کلمه،

4 کادر(  
اجرایيه

4/494 شماره اجراییه:9710426796100029  شماره پرونده:9609986796100279 
شماره بایگانی شعبه:960279 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976796100828 محکوم علیه اکبر زارع مهرآبادی فرزند محمد به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و دو میلیون و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
چک 95/08/30 تا تاریخ اجرای حکم و پرداخت نیم عشــر حق االجرا در حق محکوم له 
مظاهر قربانیان کردآبادی فرزند حسین به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان جی 
خیابان مهدیه کردآباد کوی شهید عباس سلمانی بن بست مظاهر پالک 16،  محکوم علیه 
مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که 

او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 199173 شعبه 31 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )416 کلمه،4 کادر(  
اجرایيه

4/495 شماره اجراییه:9710420351400114  شماره پرونده:9609980351400702 
شماره بایگانی شعبه:960803 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609970351401370 محکوم علیه 1- سید عطاءا... اعتضادی فرزند سید 
مجید به نشانی اصفهان خ  آذر کوی شهید اعتضادی پ 46 و 2- فرهاد کوهستانی فرزند 
محمد علی به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ فردوسی موبایل اوستا 3- افشین حاجی 
مالیان فرزند اسفندیار به نشانی اصفهان شهرک صنعتی رازی شرکت صنایع شیمیایی پ 
1 محکوم هستند متضامنا به پرداخت مبلغ 593/499/144 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
19/032/470 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه )مرحله 
بدوی( و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اســاس شاخص بانکی از تاریخ سررسید 96/7/2 
تا زمان وصول در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد به نمایندگی علیرضا زمانی به نشــانی 
اصفهان پل آذر ابتدای خ وحید پ 3 و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت بابت هزینه 
عملیات اجرایی. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 199214 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان) مجتمع شهید بهشتی( )464 کلمه،5 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

4/511 شــماره:1397/04/505640-1397/4/19 چون تمامی ششــدانگ قطعه زمین 
مزروعی و مشجر معروف باغ رودخانه  پالک شماره 857 فرعی از 25- اصلی واقع در چیمه 
جز بخش 10 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای حبیب ابراهیم بیکی 
چیمه فرزند رضا در جریان اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1397/05/20  ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:173  اداره 

ثبت اسناد و امالک نطنز)464 کلمه،5 کادر(  

خب اولش شوکه می شویم! وقتی می شنویم محمد صادق 
حسنی، سرپرست ورزش شهرداری 20 بیلبورد تبلیغاتی 
در تهران را به مناســبت تولد »بهاره افشاری« به او هدیه 
داده است! برآورد سرانگشتی این هدیه آقای حسنی سر به 
فلک نمی کشد؛ اما دست کم ٦ میلیارد تومان است و ناقابل و 
البته همین رقم ناقابل هم جنجالی در رسانه ها و شبکه های 

مجازی به راه انداخته است. 
اهداکننده در توضیح اقدام جنجالی خود گفته: »ما برای اکران فیلم 
بهاره افشاری )فیلم ســریک با مضمون اسب سردار آزمون( سالنی 
را در اختیار آنها قرار دادیم تا مراسم افتتاح اکران فیلم در آن برگزار 
شود ضمن اینکه آنها درخواست کردند که برای تبلیغ فیلم آنها را 
حمایت کنیم؛ اما بحث عدد و رقم مطرح نیست وخدا می داند قصه 
کمک ۲۰ میلیاردی از کجا آمده است؛ چرا که مااز سردار به عنوان 
یک ورزشکار ارزشی حمایت کردیم و وظیفه ذاتی خود می دانیم که 
در راه مرام ورزشکاری و حمایت از ورزشکاران قدم برداریم وهر گونه 

کمک مالی و عدد و رقم در این باره کذب است.«
ماجرا فقط حمایت از قهرمانان ورزشــی و هنرمندان مستندســاز 
نیست. آن طور که یکی از رسانه ها گفته، حسنی در نامه  ای که برای 
اختصاص بیلبوردها به تبلیغ فیلم افشــاری نوشته دستور داده که 
»ترجیحا بهترین فضاهای تبلیغاتی« و »پر رفت وآمد« به این فیلم 
اختصاص داده شــود تا تبلیغ خوبی برای آن صورت گیرد. توصیه 
این مسئول شهرداری البته کم خرج هم نیست. هزینه ماهانه اجاره 
تابلوهای تبلیغاتی از سوی شــرکت های تبلیغاتی از ۲٥ میلیون تا 
۷۰۰ میلیون تومان است؛ اما عموما تابلوهای پرطرفدار حداقل ۳۰۰ 
میلیون تومان قیمت دارد؛ بنابراین محاسبه ۲۰ تابلو با همین قیمت 
تقریبا ۶ میلیارد تومان خواهد شد که البته از جیب شهرداری تهران 

و سهم ۳۰ درصدی تبلیغات فرهنگی خواهد رفت. 
آقای مسئول در شهرداری تهران که از جیب شهرداری اینچنین بذل 
و بخشــش کرده، می گوید»فعال هیچ برآورد مالی از هزینه تابلوها 
ندارم چون این موارد اغلب بعد از جانمایی و مشــخص شدن اندازه 
و محل دقیق آن قابل ارزیابی است. رویکرد جدید مدیریت شهری 
حمایت گســترده از موضوعات فرهنگی و ورزشی است و آمادگی 
داریم تا برای توســعه هنــر و ورزش با 

هزینه های معقول و مناسبی از امکانات شــهرداری خرج کنیم.« 
ادعای حمایت شــهرداری از هنر و ورزش در حالی مطرح می شود 
که شهرداری تهران تا همین چند وقت پیش برای هر نمایش تئاتر 
۱۰ بنر رایگان کنار گذاشته بود؛ اما در ماه های گذشته همان را هم از 
تئاتری ها گرفتند و حاال ظاهرا برای هر فیلم و تئاتر بین ۸۰۰ تا یک 

میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از آنها پول دریافت می کنند!
حاتم بخشی عجیب شهرداری تهران به خانم بازیگری که خیلی ها 
حتی به یاد ندارند آخرین بار او را در کدام فیلم و سریال دیده اند)!( و 
عمده شهرتش را مدیون بازی در سریال ماه رمضانی »او یک فرشته 
بود« است، خبرساز شــده و واکنش های زیادی را به دنبال داشته 
است. المیرا شریفی مقدم ، گوینده شبکه خبر، یکی از کسانی است 
که نسبت به این خبر در تویئتر واکنش نشان داد و نوشت: » او یک 

فرشته نبود! چون در نقش خواهر پسر جنجالی تیم رفت جام جهانی، 
برای یک تولد ساده هم شــش میلیارد رانت گرفت. در کدام مقطع 

زمانی باید جبران کنه؟ منتظر تکذیبیم، مثل همیشه!«
محمدصادق حســنی اما در کمال تعجب تکذیب نکرد بلکه اصل 
خبر را تایید هم کرد و می گوید این کار را برای حمایت از هنرمندان 
و ورزشکاران انجام داده است. در شــرایطی که مردم کشورمان با 
انواع و اقسام مشــکالت معیشتی دســت و پنجه نرم می کنند، آیا 
رواست شهرداری تهران که اعضای شــورای شهرش می گویند در 
آستانه ورشکستگی است، اینچنین بذل و بخشش کند آن هم برای 
بازیگر دست چندم و ورزشکاری که حاشــیه هایش بیشتر از متن 
 فوتبال اوســت و در جام جهانی هم یکــی از بدترین های تیم ملی

 بود؟! 

به بهانه بذل و بخشش میلیاردی شهرداری تهران به خانم بازیگر؛

او یک فرشته نبود!

زینب ذاکر 
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پربازدیدترین و برترین نرم افزارهای هفته

پیشنهاد سردبیر:

شارژر بسیار سریع برای خودروهای برقی ساخته شد
یک شرکت خودروسازی، شارژری بسیار سریع برای خودروهای الکتریکی ساخته 

است.
 با کمک این ایستگاه، مدت زمان شارژ برای طی مسافت ۴۰۰ کیلومتر از ۸۰ به ۲۰ 

دقیقه کاهش می یابد.
هنگامی که شرکت »پورش« نخستین پارک شــارژ خودرو را بیرون دفتر خود در 
برلین افتتاح کرد، در آنجا  شارژهای بسیار سریع ۸۰۰ ولتی قرار داد که اکنون این 

شارژرها  به شبکه برق متصل و آماده استفاده هستند.
 هرچند هرخودروی الکتریکی قابل شارژ ) از برندهای مختلف( و مجهز به سیستم 
شــارژ ترکیبی می تواند از این شارژرها به طور رایگان اســتفاده کند، اما خودروی 
 آتی  این شــرکت به نام Taycan  با کمک این سیســتم می تواند با بیشــترین 

سرعت شارژ شود.

این روزها کمتر کسی را می توان پیدا 
کرد که کاربر گوشی های هوشمند نباشد.

بر همین اساس ممکن است گاهی اوقات نیازمند 
استفاده از نرم افزارهایی باشید که به صورت 
پیش فرض روی تلفن همراه تان نصب نشــده 
است.حال اگر در طول هفته فرصت نمی کنید 
تا برنامه های کاربردی و دلخواه خود را دانلود 
کنید، نگران نباشــید. در بســته این هفته، 
پربازدیدترین و برترین نرم افزارها را از دیدگاه 

کاربران جمع آوری کرده ایم.
نرم افزار تبدیل عکس به متن تایپ شــده 

فارسی
نرم افزار Copy Text On Screen ابزار فوق حرفه 
ای در حوزه کپی متن از روی تصاویر است. با استفاده 
از این نرم افزار می توانید به راحتی متن های نوشته 
شده روی تصاویر را دریافت کنید. در مواقع  بسیاری، 
نمی توانید متن های مورد نظر خود را کپی کنید؛ به 
عنوان مثال در نرم افزار »اینســتاگرام« امکان کپی 
مطالب وجود ندارد. در چنیــن مواقعی می توانید با 
گرفتن اسکرین شات، از آن متن عکس تهیه کنید و 
 Copy - Text On Screen با استفاده از نرم افزار
متن نوشته را به دســت آورید. این نرم افزار به قیمت 

۴/99 دالر در گوگل پلی به فروش می رسد.
مرورگر حذف تبلیغات اینترنتی در گوشی 

اندروید
حتما برای شما نیز پیش آمده که در حال گشت وگذار 
در وب، تبلیغــات زیاد موجب اذیت و آزارتان شــده 

باشد.
 Free Adblocker می توانید با دانلود نرم افــزار 
Browser تبلیغات آزار دهنــده را حذف کنید و از 
وب گردی خود لذت ببرید. این نــرم افزار از اجرای 
هرگونه تبلیغات جلوگیری و عالوه بر آن در مصرف 
باتری صرفه جویی می کند و میزان مصرف دیتا را نیز 
کاهش می دهد. این مرورگر پرقدرت، دارای سرعتی 
باالســت و از ورود به صفحاتی کــه در آنها کدهای 

مخرب وجود دارد، جلوگیری می کند.
برنامه ضبط مکالمات دوطرفه اندروید

ضبط مکالمــات تلفنی، امروزه بســیار حائز اهمیت 
است؛ مخصوصا برای افرادی که شــغل آنها طوری 
اســت که به یک تماســی که برقرار می شود، بسیار 
وابسته و نیازمند هســتند. به همین خاطر امروز به 
معرفی نرم افزاری پرداخته ایم که در این امر به شما 
 C Mobile Call« کمک می کنــد. نام این برنامــه
Recorder Premium« اســت و از طریــق آن 
می توانید همه مکالمات صوتی خود را ضبط کرده و از 

آن استفاده نمایید. 
 C Mobile Call Recorder Premium نرم افزار
همچنین قابلیت این را دارد که بــه طور خودکار از 

مکالمات شما فایل صوتی تهیه کند.
نرم افزار قدرتمند آفیس برای اندروید

بدون اغراق یکی از بهترین نرم افزار های آفیس برای 
آندروید را باید OfficeSuite Pro + PDF دانست. 
توســط این برنامه می توان به ویرایش، مشــاهده و 
اشتراک گذاری فایل های word، اکسل، پاورپوینت، 
همچنین اضافه کردن فایل های pdf به گوشی خود 
پرداخت. امکان جســت وجوی فایــل و فیلتر کردن 
برخی فرمت ها جهت یافتن ســریع تر فرمت مورد 

نظر، از ویژگی های این برنامه است.
 ZIP، همچنین از فرمت های OfficeSuite Pro 
RTF و EML پشتیبانی می کند. با این برنامه امکان 
 Google Docs ذخیره سازی مستقیم فایل ورد در
و نیز کار با ایمیل نظیر مشاهده و ارسال نامه با قابلیت 

چسباندن فایل، میسر است.
بهترین نرم افزار مدیریت اس ام اس اندروید 
GO SMS برنامه ای مناســب برای مدیریت کامل 
پیامک ها و پیام های چند رســانه ای گوشی موبایل 
شماست. بیش از ۲۰۰ تم زیبا، بیش از ۸۰۰ شکلک، 
SMS و MMS رایگان، پاسخ خودکار به اس ام اس ها، 
جعبه پیام خصوصی برنامه ریزی شــده و بســیاری 
از ویژگی های دیگر از امکانات این برنامه به شــمار 

می آیند.
برنامه مدیریت اطالعات شخصی

نرم افزار EssentialPIM ابزاری فوق العاده در زمینه 
مدیریت اطالعات شخصی در گوشی های هوشمند 
است. با اســتفاده از این نرم افزار می توانید در سریع 
ترین زمان، اطالعات شــخصی از قبیل شماره تلفن 
ها، یادداشت ها، فایل ها، رمزهای عبور، تقویم و... را 

از کامپیوتر خود به گوشی های اندوید یا آی. او. اس 
یا بالعکس منتقل کنید. این نرم افزار با کامپیوتر شما 
همسان سازی می شــود؛ کافی است اطالعات خود 
را در یک مکان تغییر دهید تا در دیگر گوشی ها آن 

تغییرات ایجاد شود. 
نرم افزار EssentialPIM در گوگل پلی نمره عالی 

۴/۴ از 5/۰ را دریافت کرده است.
برنامه تبدیل واحدها برای اندروید

نرم افزار Unit Converter Pro یک ابزار فوق العاده 
در زمینه تبدیل واحد های مختلف به یک دیگر است. 
با استفاده از این نرم افزار می توانید واحد های مختلف 
از جمله پول، ارتفاع، انرژی، زمان، ســرعت و... را در 
دیگر واحد ها محاســبه کنید. یکــی از ویژگی های 
بارز این نرم افزار، تبدیــل بیش از 16۰ ارز جهانی به 

یکدیگر است.
تمام فعالیت های این نرم افزار آفالین و بدون نیاز به 
اینترنت انجام می شود. این نرم افزار دارای یک ماشین 
حساب قدرتمند است که توان حل معادالت سخت را 
داراست. نرم افزار Unit Converter Pro در گوگل 

پلی نمره عالی ۴/۴ از 5/۰ را کسب کرده است.

پربازدیدترین و برترین نرم افزارهای هفته
فناوری  بسته هفتگی نرم افزار؛ 

قابلیت حذف جست وجوی ویدئو در آپدیت یوتیوب
اپلیکیشــن »یوتیوب« ویژگی Incognito را برای کاربران اندروید فراهم کرده 
است. با کمک این قابلیت هرگونه ویدئویی از تاریخچه نمایش دستگاه کاربر حذف 

می شود. 
»گوگل کروم« نیز مشابه این قابلیت را برای پاک کردن تاریخچه جست وجوها ارائه 
می کند. مواقعی که فرد تمایلی ندارد جست وجو برای یک ویدئوی خاص در تاریخچه 
گوگل ثبت شود، می تواند از حالت Incognito  استفاده کند. در این حالت قابلیت 
ردیابی گوگل خاموش می شود. هرچند این ویژگی هنوز هم به ISها اجازه می دهد 
 Incognito تمام فعالیت های کاربر را رصد کنند. درهمین راستا یوتیوب نیز حالت

را برای دستگاه های اندروید فعال کرده است.
 این ویژگی بخشی از نسخه 13/۲5/56 یوتیوب است که از هم اکنون در گوگل پلی 

استور وجودد دارد. 
برای فعال سازی حالت Incignito در یوتیوب کاربر باید روی آواتار حساب کاربری 
خود در سمت راست موبایل یا تبلت کلیک کند تا منوی اصلی باز شود؛ در این بخش 
 Incognito را روشن کند. هنگامی که وضعیت Turn oo Incognito باید گزینه
روشن شد، یک لوگوی کوچک با کاله و عینک در گوشه صفحه نمایش داده می شود. 
فعال سازی این ویژگی قابلیت بررسی پیام های ورودی، نوتیفیکیشن ها و ویدئوهای 

آپلود شده را برای کاربر مسدود می کند.

در تازه ترین نسخه؛
کیبورد جدید »گوگل« رونمایی شد

گوگل، کدهای مورس را برای کیبورد دســتگاه های »آی او اس« ارائه کرده است. 
همچنین این شرکت اپلیکیشنی گفته است در کمتر از یک ساعت، کدهای مورس 
را به کاربر می آموزد. گوگل اعالم کرده کد های مورس را برای Gboard در iOS به 
کار می گیرد. این شرکت برای نخستین بار کد مورس را پس از ارائه نسخه اندروید 

Gboard در مدت کوتاهی برای IOS نیز ارائه کرد.
نسخه اندروید شــامل چند ارتقا نیز شده اســت. به هرحال پس از فعال سازی این 

قابلیت، کدهــای مورس، 
بخــش کیبــورد را با دو 
نقطــه بــزرگ و آیکون 
dash پر مــی کند و 
هنگام ضربه زدن روی 
آیکــون هــا، کلمات 
پیشــنهادی بــاالی 
کیبــورد نمایش داده 

می شود.

امکان سرقت پسورد از طریق دمای انگشتان
روش ترماناتور )Thermanator( می تواند برای دست یافتن به اطالعات احراز 
هویت کاربران، از طریق الگو حرارتی و گرمای  باقی مانده انگشــتان دست روی 

صفحه کلید، استفاده شود.
این روش بدین صورت اســت که تا یک دقیقه پس از وارد کردن رمز عبور توسط 
کاربر، مهاجم با استفاده از دوربین حرارتی و بررسی و کاوش صفحه کلید، می تواند 
به اطالعات تایپ شــده کاربر دســت یابد. این الگوهای حرارتی می توانند برای 
سرقت رمزعبور، کدهای PIN و ســایر اطالعات حساس استفاده شوند. الگوهای 
گرمایی یا به وســیله هکرها و مهاجمان  یا یک نرم افزار تخصصی، ترتیب فشردن 
کلیدهای صفحه کلید را نمایان می کند. در بررسی های آزمایشگاهی، با استفاده 
از الگوهای گرمایی 31 شرکت کننده، در کمتر از  3۰ ثانیه اطالعات واردشده به 

راحتی استخراج شده است.
روش ابداعی این هکر، احتماال کارایی اســکنرهای اثرانگشت به عنوان یک روش 
امنیتی را زیرسوال برد. در حالی که این اسکنرها از دهه 199۰ وجود دارند، اقدام 
 ،۵S شرکت »اپل« مبنی بر گنجاندن حسگر اثرانگشــت در گوشی های آیفون
ایده استفاده از این حسگرها را احیا کرد. شرکت های »سامسونگ« و »اچ تی سی« 
 بالفاصله با افزودن حســگر اثرانگشت در برخی از گوشــی های خود اقدام اپل را 

تقلید کردند.

  خبر روز

کسی که عکاسی را به میان مردم آورد
دنیای موبایل

 کارت های حافظه تان 
را به دیگران ندهید

پژوهشگران امنیت فضای سایبری هشدار می دهند: کارت های 
حافظه دســت دوم را، حتی اگر همه داده هــای خود را پاک 
کرده اید، در اختیار دیگران قــرار ندهید. در زمان پاک کردن 
اطالعات از کارت های حافظه، فقط اطالعات محل نگهداری 
فایل ها برروی این کارت ها پاک می شود، اما محتوای فایل ها 
پاک نمی شــود که با اســتفاده از نرم افزارهای بازیابی، قابل 
برگشت هستند.پژوهشــگران با تجزیه و تحلیل 1۰۰ کارت 
حافظه SD دســِت دوم به این نکته دســت یافتند که حدود 
75 درصد اطالعات موجود در کارت های حافظه دست دوم، 

باقی مانده اطالعات شخصی صاحبان قبلی است.

 میزان استفاده رانندگان از 
تلفن همراه ارزیابی می شود

شــرکت فناوری» Westcotec« که در زمینه ترافیک های 
جاده ای در نورفولک انگلســتان فعالیت دارد، به تازگی سیستم 
جاده ای جدید )Roadside system( طراحی کرده است که 

میزان استفاده  رانندگان از تلفن همراه را ارزیابی می کند.
صحبت کردن با موبایل هنــگام رانندگی و نگاه کردن به صفحه  
نمایش، نه تنها تمرکز راننــدگان را کاهش می دهد، بلکه آنها را 
از مشــاهده  فضای روبه رو  نیز غافل می کند. اپلیکیشن ایمنی 
رانندگی »EverDrive« نشان داده است که استفاده از تلفن 
همراه در هنــگام رانندگی، دومین عــادت خطرناک درهنگام 
رانندگی پس از ســرعت اســت. این سیســتم جدید می تواند 
تشــخیص دهد که چه زمانی رانندگان از هنزفــری یا بلوتوث 
استفاده کرده اند. »کریس اسپینکس« یکی از اعضای تیم فروش 
شرکت Westcotec و رییس پیشــین پلیس جاده ای منطقه 
نورفولک در این باره به مجله » The Times« گفت: این سیستم 
برای آموزش دادن و آگاهی بخشیدن به رانندگان طراحی شده 
است و این شــرکت قصد ندارد از تکنولوژی جدید برای تعقیب 

قانونی افراد استفاده کند.

کاهش ۱۰۰ هزار نفر از 
فالوور های »ترامپ« در توئیتر

با مسدودکردن حســاب های کاربری نامعتبر و حساب هایی 
که قوانین را نقض کرده  اند، 1۰۰ هزار نفر از تعداد فالوور های 
»ترامــپ« کم شــد. سیاســت جدیــد »توئیتــر« باهدف 
مسدودســازی اکانت هایی که قوانین را نقض می کنند، باعث 
شده است تا شــمارش فالوورها تغییر کرده و درنتیجه تعداد 
فالوورهای یک اکانت، متفاوت از قبل نشان داده شود. پس از 
اعمال تغییرات مذکور، به طور میانگین هر کاربر بیش از چهار 
فالوور خود را ازدست داده و کاربرانی که بیش از هزاران فالوور 
داشته اند، بیشتر در معرض آســیب قرارگرفته و چند هزار از 

فالوورهای خود را ازدست داده اند. 

آیفون نارنجی در راه است
»اپل« رنگ های جدیدی را برای مدل های آیفون امســال عرضه خواهد کرد. کمپانی 
اپل برای رونمایی از مدل های آیفون ۲۰1۸ به  دنبال رنگ های جدید مانند رنگ های  

»آبی« و »نارنجی« است.
آیفون 6/ 6 اینچی OLED به رنگ سیاه، سفید و طالیی عرضه خواهد شد در حالی که 

آیفون 1/ 6 اینچی، به رنگ های خاکستری، سفید، نارنجی، آبی و قرمز است.
 آیفون آبی پیش از این عرضه شده است؛ اما این تفاوت در مقایسه با آیفون ۵C بودجه 
ســال ۲۰13 بود. به گفته Kuo، آیفون های جدید امسال، آیفون 6/5 اینچ OLED به 

رنگ سیاه، سفید و گزینه طالیی جدید به بازار می آید.
گزینه های خاکستری و سفید برای آیفون آیپد 6/1 اینچ، ممکن 
است تالشــی برای پایان دادن به رنگ نقره ای  باشد که در حال 

حاضر برای آیفون X ارائه شده است.

»جرج ایســتمن«، مخترع و کارآفرین بزرگ آمریکایی، 163 سال پیش به دنیا آمد. 
او بنیان گذار کمپانی مشهور »کداک« است و ســهم بزرگی در گسترش عکاسی در 
جهان دارد. او موسس کمپانی کداک و نخستین کسی است که از فیلم رول در عکاسی 
استفاده کرد. »جرج ایستمن« نه مخترع عکاسی است و نه مخترع فیلم رول. درواقع 
چیزی که او را در تاریخ عکاســی جاودانه کرد، آن بود کــه در دوران پیش از اختراع 
فیلم رول که عکاسی امری بســیار پرهزینه و پیچیده بود و هرکسی توانایی انجام آن 
را نداشت، ایســتمن حق اختراع فیلم رول را از »پیتر هاستن« به قیمت 5۰۰۰ دالر 
خریداری کرد و آن  را در دوربین های عکاسی به کار برد. این اقدام ایستمن، به انقالبی 

در عکاسی منجر شــد و نام او را برای همیشــه در تاریخ ثبت کرد.این شرکت از 
قدیمی ترین و معروف ترین ســازندگان تجهیزات عکاسی در 

جهان است و نخستین دوربین های عکاسی 
دســتی در جهان را تولید کرده اســت. 
شرکت کداک با ســاخت این دوربین ها، 
عکاسی را برای عموم مردم ممکن و مقرون 

به صرفه کرد.
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مدیرکل هواشناسی استان خبرداد:
۱۰ برابر شدن اعتبارات 
ایستگاه های هواشناسی 

مدیرکل هواشناســی اســتان اصفهــان گفت: 
اعتبارات ایســتگاه های هواشناسی شهرستان ها 
۱۰ برابر و بســیاری از کارگاه های شهرســتانی 
فعال تر شــد.»مجید بیجندی« اظهار داشــت: 
میزان اعتبارات اختصاص یافته به ایستگاه های 
هواشناسی در شهرستان های مختلف استان طی 
دو سال با حضور فعال شهرســتان ها رشد کرد 
و ۱۰ برابر شده است و بســیاری از کارگروه های 
شهرستانی فعال تر شــدند. مدیر کل هواشناسی 
اســتان اصفهان اضافه کرد: در حــال حاضر این 
رویکرد مد نظر هواشناســی استان اصفهان قرار 
گرفته اما این روحیه باید در ســطح کشور فعال 
شود. وی به رتبه دوم کشــوری استان اصفهان 
از نظــر پراکندگی، تعــداد و نوع ایســتگاه های 
تحت پوشــش هواشناســی خبــر داد و اظهار 
داشت:  به رغم دشــواری ها فرآیند توانمندسازی 
ایســتگاه های هواشناسی در دســتور کار قرار 
گرفت و این نگاه در بخش شــبکه پایش ادارات 
تمامــی شهرســتان های اصفهان را به ســمتی 
 برد کــه در همه حوزه هــا یک شــبکه توانمند

 شوند.

 گرفتار شدن ۱۱ چاه کن 
به علت قطعی برق درکاشان

مدیــر روابط عمومی ســازمان   کاشان
آتش نشــاني و خدمات ایمني شهرداري کاشان 
گفت: به فاصله شش ســاعت قطعی برق در این 
شــهر،  یازده کارگر که مشغول حفر چاه در نقاط 
مختلف شهر بودند، در  عمق زمین گرفتار شدند.، 
»روح ا... فدایــی«  اظهار کرد: بــه دنبال تماس 
شهروندان با سامانه ۱25 سازمان آتش نشاني از 
ساعت 9 تا ۱5 روز چهارشنبه بیستم تیر ماه  مبنی 
بر وقوع حوادث چاه، هفت مورد عملیات امداد و 
نجات توسط ماموران این ســازمان برای خروج 
افرادگرفتار شــده در چاه قبــل از وقوع هرگونه 

مصدومیتی برای آنها انجام شد.

 راه اندازی مرکز خالقیت
 در شهرستان لنجان

 لنجان مدیریت شهری زرین شهر در 
همایش »از ایده تا کســب و کار« اظهار کرد: در 
ســال ۱995، »چارلــز الدری« و »فرانکــو 
بیانچینی« کتاب شهر خالق را ارائه کردند، زیرا 
آنها ایده شــهر خالق را پاســخی بــرای حل 
مشکالت شهری می دانستند. »میثم محمدی« 
افزود:  ایدئولوژی آنها تغییــر رویه برنامه ریزی 
سنتی به سوی ارتقای محیط شهری و تقویت جو 
خالقیت با استفاده از طرح ها و ایده های جدید 
بود. وی ادامه داد: با توجه به این ایده، تفاهم نامه 
همکاری شهرداری زرین شهر و دانشگاه پیام نور 
با هــدف راه اندازی مرکز خالقیت شهرســتان 
لنجان و بهــره گیری از تحقیقــات و مطالعات 
نخبگان و افراد دارای ایده در زمینه های مختلف 
اقتصادی، علوم انســانی و...منعقد شد. شهردار 
زرین شهر حرکت به سمت شــهر کارآفرین را 
نگاهی نو در مدیریت شهرداری دانست و تصریح 
کرد: مدیریت شهری زرین شــهر  به دنبال آن 
است تا شهر را به بســتری برای ارائه خالقیت و 
نوآوری تبدیل کند.شهردار زرین شهر در ادامه از 
اجرای طرح CDS در زرین شــهر خبــر داد و 
خاطرنشان کرد: طرح مدیریت توسعه راهبردی 
شهری، رویکردی استراتژی است که امروزه در 
بسیاری از کشورها به  خصوص کشورهای درحال 
 توســعه با اســتقبال مواجــه و اجرایی شــده

 است.

تکمیل فاز اول مجتمع 
فرهنگیان برخوار با اعتبار ۷ 

میلیارد ریال
معــاون توســعه مدیریــت و    برخوار
پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از اختصاص 
اعتبار بــرای تکمیل فاز اول مجتمع آموزشــی 
رفاهی فرهنگیان )خانه معلم( شهرستان برخوار 
خبر داد.»علی الهیار ترکمن« گفت:  برای تکمیل 
فاز اول مجتمع آموزشی رفاهی فرهنگیان هفت 
 میلیــارد ریال اعتبــار اختصاص یافته اســت.
وی با بیان اینکه با بررسی مشکالت آموزشی در 
مدارس برخوار، سرانه آموزشــی تمام مدارس 
شهرستان پرداخت می شود، تصریح کرد: تکمیل 
مجتمع آموزشی رفاهی شهرســتان برخوار در 
دســتور کار قرار گرفت و تکمیل فاز اول آن به 

زودی آغاز می شود.

سمانه زاغی نژاد

سال گذشته »شــهرضا« به عنوان شهر ملی سفال 
معرفی شد و اینک هنر ســفالگری آن در فهرست 
میراث ناملموس کشور ثبت شــده است؛ اما به رغم 
قدمت 7۰۰ ساله این هنر در شهرضا و پتانسیل های 
خوب و فعال آن در زمینه گردشــگری و اشــتغال، 
اما ظرفیت و گســتردگی این هنر هم چنان محدود 
باقی مانده اســت. ســفالینه های این شهرستان پا 
به پای شــهرهایی مانند گناباد، اللجین همدان و 
میبد یزد، ســال ها بار بخش بزرگی از کارآفرینی 
و ایجاد جاذبه های توریســتی این شهرستان را بر 
عهده داشــتند. به رغم اینکه »سفالگری« بخشی از 
میراث فرهنگی اصیل شهرضاســت، اما این روزها 
ُمهر بی توجهی به این صنعت باستانی موجب شده 
تا ســفالگران و فعاالن این عرصه حال و روز خوبی 
نداشــته باشــند. با اینکه در شــهرضا حدود 3۰۰ 
هنرمند در 23 رشــته صنایع دستی در کارگاه های 
صنفی و خانگی مشــغول به فعالیت هســتند، اما 
میزان اشــتغال در این صنعت در مقایســه با سایر 
شهرهایی که این هنر در آنها رونق دارد، بسیار پایین 
اســت. در این روزهایی که بیکاری و نبودن شــغل 
مناســب برای جوانان، یکــی از اصلی ترین دغدغه 
های خانواده ها و دولت است، بی توجهی به این هنر 
با قابلیت های باالی کارگاهی و کارآفرینی می تواند 
 بار بخش بزرگی از جوانان جویــای کار را به دوش

 بکشد. 

هنر سفالگری به روز نیست
درحالی که در همه جای دنیا اســتفاده از هنرهای 
قدیمــی و محلی به عنــوان یک فرهنــگ و مزیت 
از ســوی مردم آن جامعه تلقی می شــود، هجوم 
افسارگســیخته مدرنیته به ایران موجب شده تا هر 
روز سفالینه های زیبا و ســنتی در خانه ها جایگاه 
کمتر و مهجورتری داشته باشند. این در حالی است 
که بسیاری از این دست سازه ها، نه تنها جنبه تزئینی 
و زیبایی، بلکه کاربردهای بسیاری در زندگی روزمره 
ما دارند. اما نهایتا در رقابت میان اجناس رنگارنگ و 
متنوع خارجی و اغلب چینی، به دلیل نبود نوآوری 
و به روزرســانی این هنر، انتخاب ایرانی ها دســت 

سازه های سفالی نیست. این در حالی است که برخی 
از ویژگی های سفال شهرضا مانند لعاب فیروزه ای، 

در دنیا بی نظیر است.
عدم برندسازی، نقطه ضعف سفال شهرضا

نبود بسته بندی و ایجاد بســترهای تجاری سازی 
سفال شــهرضا، از جمله نقاط ضعفی است که این 
دست ســازه ها را از کورس رقابت در بازار عقب نگه 
داشته است. این مسئله موجب شــده تا عالوه بر از 
دســت رفتن بازارهای داخلی، فرصتی برای عرضه 
جهانی این محصوالت نیز وجود نداشته باشد. عدم 
برند سازی در سفال شــهرضا موجب شده تا به رغم 
پتانســیل های خوبی که در این صنعت وجود دارد، 

ســودآوری آن در حد انتظار نباشــد. عدم توجه به 
تجاری سازی سفال شهرضا، موجب شده تا خریداران 
خارجی نیز اشتیاقی به خرید نداشته باشند و حتی 
در میان دوستداران هنرهای ســفالی در داخل نیز 
چندان تمایلی به خرید این تولید وجود نداشته باشد. 
موضوع تاسف آور این است که با وجود ویژگی های 
برجسته ای که در ســفال شهرضاست، چون برندی 
تحت عنوان »سفال شهرضا« وجود ندارد، هنرمندان 
این دیار مجبور هســتند کاالی ساخت دست خود 
را با برند دیگر شــهرها به فروش برسانند؛ از این رو 
شاید بسیاری از مسافرانی که در شهرضا سراغ سفال 
اللجین را می گیرند یا مســافرانی که در اللجین به 
دنبال سفال این شهر هستند، ندانند آنچه خریداری 
می کنند ســفال بی نظیر شهرضاســت. البته این 
سخنان به معنای مهر بطالن زدن بر کیفیت سفال 
اللجین نیست، بلکه سخن آن است که سفال شهرضا 
باید با تمام ویژگی های منحصر به فرد آن، به عنوان 

یک برند خاص عرضه شود. 
اگر چه شهرضا به عنوان شــهر سفال ایران انتخاب 
شــده، اما باید اقداماتی در راستای رونق بیشتر این 
هنر در شهرستان انجام شود که یکی از مهم ترین آنها 
ایجاد اتحادیه ســفال شهرضاست.ضمن اینکه باید 
برای حفظ این عنوان جمعیت فعاالن بخش سفال 
و شمار کارگاه های سفالگری در شهرستان افزایش 
یابد و رشته های دانشــگاهی در این رابطه تاسیس 
شــودکه البته هیچ یک از این مــوارد به طور کامل 

انجام نشده است.

اخبار

جای خالی برندسازی در سفالینه های شهرضا

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

فرماندار کاشــان گفــت: میز خدمــت، یکی از   کاشان
محمل هــای خوب در ایجــاد امید و تدبیــر رضایتمندی مردم 
اســت.»حمیدرضا مومنیان« گفت: تشــکیل میــز خدمت در 
دستگاه های اجرایی، به منظور ارائه خدمات به موقع، سریع و آسان 
به ارباب رجوع و ارتقای رضایتمندی آنان از عملکرد ادارات دولتی 
عملیاتی شــد. به گفته وی: تشــکیل میز خدمــت را در ابتدا از 
فرمانداری کاشــان شــروع کردند تا با حضور متمرکز و منسجم 

مدیران دســتگاه های اداری و تعامل آنها، مشکالت ارباب رجوع 
سریع تر و بهتر رسیدگی شود.

فرماندار کاشان، با اشاره به حضور مدیران اجرایی و ادارات خدماتی 
در محل فرمانداری و میز خدمت به عنوان یک نقطه متمرکز در 
دریافت مشکالت شهروندان، تصریح کرد: مدیران مرتبط ادارات و 
نهادهای عمومی به تناسب دریافت مشکالت و تقاضاهای مردمی، 
در روزهای چهارشنبه با حضور در محل فرمانداری و میزخدمت 

از نزدیک پاســخگوی مراجعان هســتند. وی با تاکیــد بر اینکه 
تفویض اختیارات استانی به شهرستان نیز بسیاری از مشکالت را 
سریع تر، بهتر و بیشتر برطرف می کند، گفت: همانطور که استاندار 
محترم نیز در سفر به کاشــان گفتند، ام االمراض در این استان، 
بروکراسی اداری است؛ به طوری که بسیاری از موارد، حل مشکل 
 پول نمی خواهد بلکه با تفویض اختیار می توان آن را گشــایش 

بخشید.

 میز خدمت، یکی از محمل های خوب در ایجاد تدبیر و امید است

حصر وراثت
4/479 آقای غالمحســین صانعی دارای شناســنامه شماره 41 به شــرح دادخواست به 
کالسه 97/34 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان زلیخا عبدالباقی به شناسنامه 7 در تاریخ 1396/3/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمد حسین صانعی عطاآبادی فرزند 
عبدالخلیل، ش.ش7 متولد 1336 صادره از دهاقان)پسر متوفی( 2- غالمحسین صانعی 
فرزند عبدالخلیــل، ش.ش 41 متولد 1347 صادره از دهاقان )پســر متوفی( 3- معصومه 
صانعی عطاآبادی فرزند عبدالخلیــل، ش.ش 69 متولد 1333 صــادره از دهاقان )دختر 
متوفی( 4-اشــرف صانعی عطاآبادی فرزند عبدالخلیل، ش.ش 77 متولد 1338 صادره از 
دهاقان )دختر متوفی( 5- سکینه صانعی فرزند عبدالخلیل، ش.ش 58 متولد 1341 صادره 
از دهاقان)دختر متوفی( 6- شــکوفه صانعی فرزند عبدالخلیل، ش.ش 179 متولد 1349 
صادره از دهاقان) دختر متوفی( 7- زهرا صانعی فرزند عبدالخلیل، ش.ش 44 متولد 1354 
صادره از دهاقان )دختر متوفی( 8- مریم صانعی فرزند عبدالخلیل، ش.ش 46 متولد 1358 
صادره ازدهاقان) دختر متوفی(. متوفی به جز نامبردگان فوق فاقد ورثه دیگری می باشد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 202948 شعبه 

دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )226 کلمه،3 کادر(  
ابالغ راي

4/385  مرجع رسیدگي: شعبه دوم شوراي حل اختالف فریدونشهر، شماره پرونده: 489/96 
شــماره و تاریخ دادنامه: 30-97/2/11 ، خواهان: آقاي مجتبي مقدم فرزند مراد به نشاني 
فریدونشهر روستاي قلعه سرخ، خواندگان: 1- آقاي حسین هارون الرشیدي فرزند غالمعلي 
به نشاني نجف آباد یزدانشهر خ یازدهم قسمت دوم 2- آقاي علیرضا شیرازي فرزند اسداله 
به نشاني مجهول المکان، خواسته: انتقال سند، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طي تشریفات قانوني واخذ نظریه مشورتي اعضا شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگي با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور راي مي نماید. راي 
شورا: در خصوص دعوي آقاي مجتبي مقدم به طرفیت آقایان  1- حسین هارون الرشیدي 
2- علیرضا شیرازي به خواســته الزام به انتقال سند رسمي خودرو پیکان سواري به شماره 
انتظامي 947 ص 25- ایران 43 به انضمام مطلق خســارات وارده با عنایت به دادخواست 
تقدیمي، استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامي درخصوص آخرین مالک خودرو، تصویر 
قرارداد عادي ارائه شــده از طرف خواهان و اینکه باتوجه به استعالم به عمل آمده خوانده 
ردیف دوم مالک خودروي مذکور مي باشد لذا شورا دعواي مطروحه را وارد و ثابت تشخیص 
داده، لذا به استناد ماده 198 قانون آئین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني 
و مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 قانون مدني حکم بر محکومیت خوانده ردیف 
دوم به حضور در دفترخانه اسناد رسمي و انتقال رسمي سند خودرو به شماره انتظامي فوق 
به نام خواهان و پرداخت مبلغ 626/250 ریال بابت هزینه دادرسي در حق خواهان صادر و 
اعالم مي نماید راي صادره غیابي بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي 
در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهي در شعبه اول دادگاه عمومي 
و حقوقي شهرســتان فریدونشهر مي باشــد. م الف: 201380 شعبه دوم شوراي حل 

اختالف فریدونشهر )308 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

4/387  آقاي مجید بروني داراي شماره شناسنامه 344 به شرح دادخواست به کالسه 9/97 
از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیف اله 
بروني به شماره شناسنامه 20 در تاریخ 97/2/16 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- مجید بروني فرزند ریندامال، ش.ش 344 )پدر متوفي( 
2- شهناز بروني فرزند رضا، ش.ش 115 )همســر متوفي( 3- کورش بروني فرزند سیف 
اله، ش.ش 5750167178 )فرزند متوفي( 4- یک جنین، اینک با انجام تشریفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه اي 
از متوفي نزد او مي باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهي به شورا تحویل دارد بدیهي است 
با انقضاي مهلت مقرر گواهي انحصار وراثت صادر خواهد شد. م الف: 199629 شعبه 

دوم شوراي حل اختالف چادگان )143 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/480 شــماره صادره : 1397/42/505492-1397/4/19 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 4786/482 مجزی شده از اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام فتح اله کیانی فرزند سبزعلی در جریان ثبت 

است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشــنبه 
مورخ 1397/05/17 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 203445 قویدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)145 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/481  شــماره: 139721702027012846-97/4/19 آقای علی خدامی دســتجردی 
فرزند حسین با ارائه دو برگ استشهادیه محلی مدعی می باشد سند مالکیت سه چهلم سهم 
مشاع از سه دهم مشاع از ششدانگ پالک 13185 واقع در بخش 5 اصفهان که در دفتر 4 
صفحه 167 ذیل ثبت 313 و یک دهم از ششدانگ پالک مرقوم در دفتر 4 صفحه 305 ذیل 
ثبت 345 بنام نامبرده ســابقه ثبت دارد که بعلت جابجایی سند مالکیت اولیه مفقود شده و 
درخواست صدور سند المثنی نموده لذا طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله  غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده  نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت  مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 203357 شبان رئیس منطقه ثبت 

اسناد شمال شرق اصفهان )196 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/482 شــماره صادره: 1397/09/504462- 1397/4/13 نظر به اینکه ســند مالکیت 
تمامیت هفت و هشت- دهم سهم مشاع از هفده و هشــت- دهم سهم ششدانگ پالک 
1955 فرعی از 21- اصلی با ساختمان موجود در آن که در دفتر 351 صفحه 259 بخش یک 
ثبتی شهرضا ثبت و سند مالکیت بنام علیرضا کوپائی ثبت و صادر و تسلیم گردیده که اینک 
آقای محمدرضا ســلطانپور وکالتا از طرف نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
970903661755897-97/4/13 بانضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن 
ذیل شماره 11448-97/4/13 به گواهی دفتر خانه 303- شهرضا رسیده است مدعی است 
که سند مالکیت آن به علت ســهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست سند مالکیت 
المثنی نسبت به مالکیت موکل خود از پالک فوق را نموده   لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 202677 موســوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرضا )245 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/483 شــماره صادره: 1397/09/504466- 1397/4/13 نظر به اینکه ســند مالکیت 
تمامت یک و یک- بیست و چهارم سهم مشاع از بیست و یک و نه - دهم سهم ششدانگ 
یکبابخانه شــماره 1956 فرعی از 21- اصلــی بخش یک ثبتی شــهرضا که در صفحه 
283 دفتر 351 ثبت و ســند مالکیت بنام علیرضا کوپائی ثبت و صادر و تسلیم گردیده که 
اینک محمدرضا ســلطانپور وکالتا از طرف نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
970903661755897-97/4/13 بانضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن 
ذیل شماره 11447-97/4/13 به گواهی دفتر خانه 303- شهرضا رسیده است مدعی است 
که سند مالکیت آن به علت ســهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست سند مالکیت 
المثنی نسبت به مالکیت موکل خود از پالک فوق را نموده   لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 

طبق مقررات خواهد شد. م الف: 202673 موســوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرضا )243 کلمه، 2 کادر(

فقدان سند مالکیت
4/484 شــماره صادره: 1397/09/504434- 1397/4/13 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششدانگ قطعه زمین بائر محصور شماره 2918- فرعی از 3- اصلی واقع در موغان  بخش 
یک ثبتی شهرضا که در صفحه 406 دفتر 231 بنام فضل اله سالمی صادر و تسلیم گردیده 
سپس بموجب سند شماره 58581-70/11/27 دفتر دو شهرضا ششدانگ پالک فوق به 
علیرضا کوپائی انتقال گردیده که اینکه آ قای محمدرضا سلطانپور وکالتا از طرف نامبرده با 
ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 970903661755897-97/4/13 بانضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 11449-97/4/13 به گواهی دفتر خانه 
303- شهرضا رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده است و درخواست سند مالکیت المثنی نسبت به مالکیت موکل خود از پالک فوق را 
نموده   لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 202676 موسوی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا )245 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/485  خانم طیبه نســترن دارای شناسنامه شماره 387 به شــرح دادخواست به کالسه  
187/97 ش 1 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ایرج رحیمی به شناسنامه 94 در تاریخ 97/3/31 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پســر و یک دختر و یک عیال دائمی 
که عبارتند از: 1- سیاوش رحیمی به شماره شناســنامه 10459 متولد 58/8/12 صادره از 
تهران فرزند متوفی 2- سید محمدرضا رحیمی به شماره شناسنامه 1139 متولد 46/9/5 
صادره از شمیران فرزند متوفی 3- سودابه رحیمی به شماره شناسنامه 1377 متولد 45/6/29 
صادره از شمیران فرزند متوفی 4- طیبه نسترن به شماره شناسنامه 387 متولد 22/6/24 
صادره از رشت همســر متوفی. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 202955 شــعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اردستان )176 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/487  آقای علیرضا عسگری دارای شناســنامه شماره 87 به شرح دادخواست به کالسه  
189/97 ش 1 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسن عسگری به شناسنامه 7 در تاریخ 95/4/31 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و سه دختر و یک همسر دائمی که 
عبارتند از: 1- علیرضا عسگری به شماره شناسنامه 87 متولد 60/4/11 صادره از اردستان 
2- حجت عسگری به شماره شناســنامه 3518 متولد 51/6/1 صادره از تهران 3- ناهید 
عسگری به شماره شناســنامه 38 متولد 49/3/2 صادره از اردستان 4- مریم عسگری به 
شــماره شناســنامه 1836 متولد 67/10/8 صادره ازاصفهان 5- زهرا عسگری به شماره 
شناسنامه 11 متولد 57/1/2 صادره از اردستان 6- اقدس عســگری به شماره شناسنامه 
6465 متولد 30/2/10 صادره از اردســتان. اینک با انجام تشــریفات 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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 202952 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اردستان 

)190 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/488  آقای طهماسب اله دادی دارای شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کالسه  
322/97 ش 2 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان آقامعلی اله دادی به شناســنامه 3 در تاریخ 97/3/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- طهماسب اله دادی، ش.ش 1، 
2- جواد اله دادی، ش.ش 3، 3- هادی اله دادی، ش.ش 68 )پسران متوفی( 4- شهین اله 

دادی، ش.ش 4 )دختر متوفی( 5- همدم اله دادی فرزند حسینعلی، ش.ش 4 )همسر دائمی 
متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 202927 شعبه دوم 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اردستان )148 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/489 شماره: 505226-97/4/17  نظر به اینکه خانم مژگان فدایی تهرانی با ارائه دو برگ 
استشهادیه محلی که هویت شهود رسمًا گواهی شــده مدعی مفقود شدن اسناد مالکیت 
دفترچه ای به شماره های 593822 مورد ثبت دفتر 35 صفحه 519 ذیل شماره ثبت 5448 
و شماره 811843 مورد ثبت دفتر 65 صفحه 457 ذیل شماره ثبت 8942 متعلق به پالک 
ثبتی 210 فرعی از 65 اصلی بخش دوازده ثبت اصفهان شده که طبق اسناد رهنی شماره 
66068 و 66069 و 66070 مورخ 1395/08/2 دفترخانــه 41 تیران در رهن بانک ملت 
شعبه تیران قرار گرفته اســت اینک برابر ماده 120 اصالحی قانون ثبت مراتب آگهی می 
شود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است و یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل آن به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت 
 اعتراض اصل سند ارائه نشود ســند مالکیت المثنی صادر و به متقاضی تسلیم می گردد. 
م الف: 193 ســید محمد حســن مصطفوی کفیل  اداره ثبت اســناد و امالک تیران 

وکرون)202 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

4/509 کالســه پرونده 80/97 شــماره دادنامه: 578 - 97/4/11 مرجع رسیدگی: شعبه 
11 شورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: مرتضی اعتمادی به نشانی خمینی شهر 
خ امیرکبیر کوچه 167 بن بست یاس 9 با وکالت پریســا غیاثی، خوانده: مجید روحانی به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شورا، ضمن اعالم ختم رســیدگی با استعانت از خداوند متعال به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا:در خصوص دادخواست تقدیمی 
مرتضی اعتمادی با وکالت پریسا غیاثی  به طرفیت مجید روحانی به خواسته تقاضای مبلغ 
195/000/000 ریال وجه نقد و یک فقره چک به شــماره 668323 مورخ 96/12/15 به 
شــماره جاری 012-256804006817435 عهده بانک انصار و مطالبه هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه  و حق الوکاله وکیل، با بررســی مجموع اوراق و محتویات پرونده، 
دادخواســت تقدیمی، مالحظه رونوشــت مصدق حواله و گواهینامه عدم پرداخت و  عدم 
حضور خوانده با وصف ابالغ قانونی / واقعی جهت ایراد هر گونه دفاعیات و استظهار از اصل 
اشتغال ذمه و استصحاب بقای دین و اینکه خوانده دلیلی در جهت پرداخت وجه حواله ارائه 
ننموده لذا شورا خواسته خواهان را  ثابت دانسته و  به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرســی مدنی و مواد  9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 
94/8/10 و ماده 1258 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 195/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت دو میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال  بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
حق الوکاله وکیل،  خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک) 96/12/15( لغایت اجرای حکم 
که در زمان اجرا بر اساس شاخص نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
محاسبه می گردد در حق خواهان محکوم می نماید و اعالم می دارد رای  صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت 20 
روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد.م   الف:1520 شعبه 

11 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر )329 کلمه، 3 کادر(

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

اعتبار ساقط می باشد.

جای خالی برندسازی در سفالینه های شهرضا
وقتی سفال شهرضا با نام »اللجین« عرضه می شود؛

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2462| July  14, 2018|  12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2462|  شنبه 23  تیر 1397 | 30  شوال  1439

No. 2462| July  14, 2018|  12 PagesPolitic,Society,Cultural &  Sport Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

مفاد آراء
4/510 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون تکلیف وضعیت ثبتی و 

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

مالکیت صادر خواهد شد
بند الف(

بخش یک ثبتي شهرضا
یکم : شماره هاي فرعي از 1- اصلي ابنیه

1 - رای شــماره 139760302008000108 -  18 / 01 / 97 - محســن بازیــاري 
فرزند ابوالقاسم ششــدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 121 فرعی به مساحت 

یکصدوشانزده مترمربع
2 - رای شــماره 139760302008000985 -  19 / 02 / 97 - احمدشاهچراغي فرزند 
محمدعلي ششدانگ یک باب مغازه باساختمان تحتاني وفوقاني آن مجزي شده ازپالک 

2067 فرعی به مساحت بیست متروشصت وپنج صدم مترمربع
3 - رای شــماره 139660302008006217 -  24 / 11 / 96 - اکبرداتلــي بیگــي 
فرزند سبزعلي ششدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 3002 فرعی به مساحت 

یکصدوهفتادوهفت متروهشتادوپنج صدم مترمربع
4 - رای شماره 139760302008000830 -  13 / 02 / 97 -  محسن نصیریان فرزند 
رضانسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ قسمتي ازیک باب خانه مجزي شده ازپالک 
4048 فرعی به مساحت ســي و هفت متروهشــتادویک صدم  مترمربع که به انضمام 

ششدانگ پالک 4562 فرعي جمعًا تشکیل یک باب خانه راداده است 
5 - رای شــماره 139760302008000831 -  13 / 02 / 97 -  آرزوباغبانــي فرزنــد 
اسماعیل نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ قســمتي ازیک باب خانه مجزي شده 
ازپالک 4048 فرعی به مساحت سي و هفت متروهشتادویک صدم  مترمربع که به انضمام 

ششدانگ پالک 4562 فرعي جمعًا تشکیل یک باب خانه راداده است
دوم : شماره هاي فرعي از2- اصلي مزرعه فضل آباد

6 - رای شماره 139760302008001221 -  26 / 02 / 97 -  سیدعباس طبائیان فرزند 
فضل اله نســبت به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده 

ازپالک 265 فرعی به مساحت سیصدویازده متروچهل وپنج صدم مترمربع 
7 - رای شماره 139760302008001222 -  26 / 02 / 97 -  بهجت آغا طبائیان فرزند 
سیدحسین نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 

265 فرعی به مساحت سیصدویازده متروچهل وپنج صدم مترمربع 
8 - رای شــماره 139760302008001582 -  12 / 03 / 97 -  محســن پایان فرزند 
حبیب اله ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مجزي شده ازپالک 642 فرعی به مساحت 

یکصدوچهل وشش متروهفتادوهفت صدم مترمربع 
9 - رای شماره 139760302008001191 -  25 / 02 / 97 -  علي محمدجانقربان فرزند 
رضانسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 753 فرعی 

به مساحت یکصدوپنجاه وپنج مترمربع 
10 - رای شماره 139760302008001192 -  25 / 02 / 97 -  صاحب جانقربان الریچه  
فرزند مرتضي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 

753 فرعی به مساحت یکصدوپنجاه وپنج مترمربع 
11 - رای شماره 139660302008003719 -  16 / 07 / 96 -  سلطان بیگم رضواني 
شهرضائي فرزند سیدیحیي ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 788 
فرعی که به شماره 14229 فرعي تبدیل شده به مساحت شصت وشش متروهشتادصدم  

مترمربع 
12 - رای شــماره 139760302008000979 -  19 / 02 / 97 -  دوستعلي صفي خاني 
فرزند طمراس ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 1. 967  فرعی که به 
شماره 13403 فرعي تبدیل شده به مساحت یکصدوسیزده متروپنجاه وپنج صدم  مترمربع 
13 - رای شماره 139760302008001493 -  09 / 03 / 97 -  محمدرضابگي شهرضا 
فرزند جمشید ششــدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 1036  فرعی به مساحت 

یکصدوسیزده مترونودونه صدم  مترمربع 
14 - رای شماره 139760302008001050 -  22 / 02 / 97 -  خسروخادم فرزند حبیب 
اله نسبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 
1116  فرعی که به شماره 13751 فرعي تبدیل شده به مساحت چهل مترویکصدوچهل 

وچهارهزارم  مترمربع 
15 - رای شــماره 139760302008001051 -  22 / 02 / 97 -  الهه شــیباني فرزند 
مصطفي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 
1116  فرعی که به شماره 13751 فرعي تبدیل شده به مساحت چهل مترویکصدوچهل 

وچهارهزارم  مترمربع 
16 - رای شــماره 139760302008000303 -  27 / 01 / 97 -  نصراله صدري فرزند 
خدابخش ششدانگ یک باب مغازه مجزي شده ازپالک 1296  فرعی به مساحت بیست 

ودومتروشصت ونه صدم   مترمربع 
17 - رای شــماره 139760302008001198 -  26 / 02 / 97 -  محمدمهــدي 
خاکسارجاللي فرزند محمدحسین نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
دوطبقه مجزي شــده ازپالک 1393  فرعی به مساحت یکصدونوزده متروشصت وهفت 

صدم مترمربع 
18 - رای شماره 139760302008001204 -  26 / 02 / 97 -  مریم شمسبگي فرزند 
عباسعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 

1393  فرعی به مساحت یکصدونوزده متروشصت وهفت صدم مترمربع 
19 - رای شماره 139760302008001004 -  20 / 02 / 97 -  مسعودنادم فرزند حبیب 
اله ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1606  فرعی که به شماره 16301 فرعي 
تبدیل شده وپالک 8329 فرعي که به شماره 16302 فرعي تبدیل شده و پالک 11654 

فرعي به مساحت یکصدونودوهشت متروشصت صدم مترمربع 
20 - رای شــماره 139760302008001570 -  10 / 03 / 97 -  سیدمســلم قریشي 
فرزند سیدباباجان ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1719  فرعی به مساحت 

یکصدویک مترمربع 
21 - رای شــماره 139760302008001061 -  22 / 02 / 97 -  محمدعلي براهیمي 
فرزند هیبت اله نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 
هاي 1828 و 7331  فرعی به مساحت چهارصدووبیست متروبیست وپنج صدم  مترمربع 
22 - رای شماره 139760302008001062 -  22 / 02 / 97 -  پروین فرزانه فرزند جعفر 
نسبت به دودانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک هاي 1828 و 

7331  فرعی به مساحت چهارصدووبیست متروبیست وپنج صدم  مترمربع 
23 - رای شــماره 139760302008000455 -  01 / 02 / 97 -  احمد موسوي فرزند 

علیرضا ششدانگ :  
الف( قســمتی از یک باب خانه دوطبقه مجزي شــده از پالک 3527 فرعی به مساحت 
نودوچهارمتروسي صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 3526 فرعي جمعاً تشکیل 

یک باب خانه دوطبقه را داده است
ب( قسمتی از یک باب خانه دوطبقه مجزي شده از پالک 3526 فرعی به مساحت شصت 
وهفت متروده صدم مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 3527 فرعي جمعًا تشکیل 

یک باب خانه دوطبقه را داده است
24 - رای شماره 139760302008001194 -  26 / 02 / 97 -  جوادکیخا فرزند عین اله 

نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ :  
الف( قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزي شــده از پالک 3580 فرعی به مساحت 
یکصدوسي متروبیست ونه صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 3581 فرعي جمعًا 

تشکیل یک باب خانه را داده است
ب( قســمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزي شــده از پالک 3581 فرعی به مساحت 
شصت وچهارمتروشصت وشش صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 3580 فرعي 

جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
25 - رای شــماره 139760302008001195 -  26 / 02 / 97 -  نســرین کیخا فرزند 

محمود نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ :  
الف( قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزي شــده از پالک 3580 فرعی به مساحت 

یکصدوسي متروبیست ونه صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 3581 فرعي جمعًا 
تشکیل یک باب خانه را داده است

ب( قســمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزي شــده از پالک 3581 فرعی به مساحت 
شصت وچهارمتروشصت وشش صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 3580 فرعي 

جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
26 - رای شــماره 139760302008001190 -  25 / 02 / 97 -  فریــدون قرخلونره 
فرزند اله قلي ششــدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 9344  فرعی به مساحت 

یکصدوشصت وهشت مترونودصدم مترمربع 
27 - رای شــماره 139760302008000313 -  28 / 01 / 97 -  سیدمحمدعلي صالح 
فرزند سیدمهدي ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده ازپالک 16101  فرعی 

به مساحت یکصدوشصت وهفت مترمربع 
سوم : شماره هاي فرعي از3- اصلي مزرعه موغان

28 - رای شماره 139760302008001233 -  27 / 02 / 97 -  سیف اله پورمند فرزند 
حسین نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه  وراه پله متصله مجزي شده 

ازپالک 531  فرعی به مساحت شصت وسه متروهشتادوپنج صدم مترمربع 
29 - رای شــماره 139760302008001234 -  27 / 02 / 97 -  زهرارحمتــي فرزند 
عبدالرسول نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه  وراه پله متصله مجزي شده 

ازپالک 531  فرعی به مساحت شصت وسه متروهشتادوپنج صدم مترمربع 
30 - رای شماره 139760302008001235 -  27 / 02 / 97 -  محمدهادي پورمند فرزند 
سیف اله نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه  وراه پله متصله مجزي شده 

ازپالک 531  فرعی به مساحت شصت وسه متروهشتادوپنج صدم مترمربع 
31 - رای شــماره 139760302008001188 -  25 / 02 / 97 -  مسلم دوستي فرزند 
حسینقلي ششدانگ یک باب مغازه مجزي شــده ازپالک 746  فرعی به مساحت چهل 

وچهارمتروسي صدم مترمربع 
32 - رای شــماره 139760302008001003 -  20 / 02 / 97 -  عــزت نــادم فرزند 
حیدرعلي ششدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک هاي 893 و 894   فرعی که به 
شماره 4831 فرعي تبدیل شده به مساحت دویست وسي وهشت مترونودصدم مترمربع 

33 - رای شماره 139760302008001349 -  31 / 02 / 97 -  ابراهیم کاظمیني فرزند 
علي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1005 فرعی 

به مساحت نودوهشت متروبیست وپنج صدم مترمربع 
34 - رای شــماره 139760302008001350 -  31 / 02 / 97 -  الهام کاظمي فرزند 
محمدحسین  نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 

1005 فرعی به مساحت نودوهشت متروبیست وپنج صدم مترمربع 
35 - رای شــماره 139760302008000997 -  20 / 02 / 97 -  مجیدعمرانپور فرزند 
عبدالرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1125 

فرعی به مساحت دویست وسیزده متروچهل وپنج صدم مترمربع 
36 - رای شماره 139760302008000999 -  20 / 02 / 97 -  محبوبه حیدرپورفرزند 
عباسعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1125 

فرعی به مساحت دویست وسیزده متروچهل وپنج صدم مترمربع 
37 - رای شــماره 139760302008001002 -  20 / 02 / 97 -  محمدعلي ســالک 
فرزند هیبت اله ششدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 1161 فرعی به مساحت 

یکصدوهشتادمتروپانزده صدم مترمربع 
38 - رای شــماره 139560302008005479 -  24 / 09 / 95 -  مهین رحمتي فرزند 

ابوالقاسم ششدانگ :  
الف( قسمتی از یک باب خانه مجزي شــده از پالک 1585 فرعی به مساحت پنجاه ونه 
مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 1179 فرعي جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده 

است
ب( قسمتی از یک باب خانه مجزي شده از پالک 1179 فرعی به مساحت هشتاد مترمربع 

که به انضمام قسمتی از پالک 1585 فرعي جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
39 - رای شــماره 139760302008001049 -  22 / 02 / 97 -  فــرخ اباذري فرزند 
محمدعلي ششــدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 1246 فرعی به مســاحت 

یکصدونودوهشت مترونودصدم مترمربع 
40 - رای شماره 139760302008001703 -  20 / 03 / 97 -  اصغرگرگي فرزند عزیزاله 
ششــدانگ یک باب خانه قدیمي مخروبه به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیاني آن مجزي شده 

ازپالک 1263 فرعی به مساحت دویست وهفتادویک متروبیست وپنج صدم مترمربع 
41 - رای شــماره 139760302008001851 -  29 / 03 / 97 -  اکبرعلــي عابــدي 
فرزند رسول ششــدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 1287 فرعی به مساحت 
چهارصدوشصت متروپنجاه وپنج صدم مترمربع درازاء چهارقفیزمشاع ازملک سي قفیزي 

انتقال عادي ازطرف وراث یوسف امیري شهرضا
42 - رای شماره 139760302008000983 -  19 / 02 / 97 -  نعمت اله رحمتي فرزند 
محمد ششدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 4077 فرعی به مساحت هفتادونه 

متروشش صدم مترمربع 
43 - رای شــماره 139760302008000960 -  18 / 02 / 97 -  فهیمه مهندس زاده 
فرزند ابراهیم ششــدانگ یک باب مغازه مجزي شــده ازپالک 4700 فرعی به مساحت 

نودوچهارمتروپنجاه صدم مترمربع 
چهارم : شماره هاي فرعي از21- اصلي مزرعه رشکنه

44 - رای شماره 139760302008001218 -  26 / 02 / 97 -  مهنازنصیریان فرزند ولي 
اله  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 100 

فرعی به مساحت یکصدوشصت ویک متروهفتادصدم مترمربع 
45 - رای شــماره 139760302008001220 -  26 / 02 / 97 -  شهنازنصیریان فرزند 
ولي اله  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 

100 فرعی به مساحت یکصدوشصت ویک متروهفتادصدم مترمربع 
46 - رای شماره 139660302008006966 -  24 / 12 / 96 -  محمدرضانادري فرزند 
مظاهر ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شــده ازپالک 117 فرعی به مساحت 

یکصدوبیست وهفت مترودوازده صدم مترمربع
47 - رای شماره 139760302008001166 -  25 / 02 / 97 -  محسن طالبیان فرزند 
ابوالقاسم  نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه بازیرزمین مجزي شده 

ازپالک 150 فرعی به مساحت بیست وهشت متروشصت وهفت صدم مترمربع 
 48 - رای شماره 139760302008001167 -  25 / 02 / 97 -  حبیب اله طالبیان فرزند 
ابوالقاسم  نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه بازیرزمین مجزي شده 

ازپالک 150 فرعی به مساحت بیست وهشت متروشصت وهفت صدم مترمربع 
49 - رای شماره 139760302008001212 -  26 / 02 / 97 -  زینب خیر فرزند فضل 
اله  نسبت به یک وهشت صدم سهم مشاع ازهشت وهشتادوهفت صدم سهم ششدانگ 
یک باب خانه  مجزي شــده ازپالک 658 فرعی به مســاحت یکصدوهشتادمتروپنجاه 

صدم مترمربع 
50 - رای شــماره 139760302008001213 -  26 / 02 / 97 -  ســمانه اسکندري 
شــهرضا فرزند عباس  نســبت به دووچهاردهم ســهم مشاع ازهشــت وهشتادوهفت 
صدم ســهم ششــدانگ یک باب خانه  مجزي شــده ازپالک 658 فرعی به مساحت 

یکصدوهشتادمتروپنجاه صدم مترمربع 
51 - رای شــماره 139760302008001214 -  26 / 02 / 97 -  مریم یوسفیان فرزند 
حسن  نسبت به چهاروهشت دهم سهم مشاع ازهشت وهشتادوهفت صدم سهم ششدانگ 
یک باب خانه  مجزي شده ازپالک 658 فرعی به مساحت یکصدوهشتادمتروپنجاه صدم 

مترمربع 
پنجم : شماره هاي فرعي از23- اصلي مزرعه سودآباد

52 - رای شــماره 139760302008001964 -  09 / 04 / 97 -  محسن قانع شهرضا 
فرزند رمضانعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه سه طبقه نیمه تمام 
مجزي شده ازپالک 56 فرعی باقیمانده که بشــماره 2442 فرعي تبدیل شده و 1852 
فرعي به مساحت یکصدوهفتادوهفت متروبیســت صدم مترمربع درازاء یکصدوبیست 
وپنج وبیست وپنج صدم سهم مشــاع ازیکهزاروششصدوبیست وسه وسي وشش صدم 
سهم ششدانگ که میزان بیست ودووپنجاه صدم سهم مشــاع آن انتقال عادي ازطرف 

فخرالملوک فرزانه 
53 - رای شــماره 139760302008001965 -  09 / 04 / 97 -  زهرادشــتي فرزند 
غالمحسین نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه سه طبقه نیمه تمام 
مجزي شده ازپالک 56 فرعی باقیمانده که بشــماره 2442 فرعي تبدیل شده و 1852 
فرعي به مساحت یکصدوهفتادوهفت متروبیســت صدم مترمربع درازاء یکصدوبیست 
وپنج وبیست وپنج صدم سهم مشــاع ازیکهزاروششصدوبیست وسه وسي وشش صدم 
سهم ششدانگ که میزان بیست ودووپنجاه صدم سهم مشــاع آن انتقال عادي ازطرف 

فخرالملوک فرزانه 
54 - رای شماره 139760302008001625 -  13 / 03 / 97 -  ندافربد فرزند علي نسبت 

به سه دانگ مشاع ازششدانگ :  

الف( قســمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزي شــده از پالک 523 فرعی به مساحت 
دویست وهشت متروچهل وچهارصدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 140 فرعي 

جمعًا تشکیل یک باب خانه نیمه تمام را داده است
ب( قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده از پالک 140 فرعی به مساحت سي 
ونه متروهشتادونه صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 523 فرعي جمعًا تشکیل 

یک باب خانه نیمه تمام را داده است
55 - رای شماره 139760302008001626 -  13 / 03 / 97 -  اسماعیل سبزواري فرزند 

اصغر نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ :  
الف( قســمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزي شــده از پالک 523 فرعی به مساحت 
دویست وهشت متروچهل وچهارصدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 140 فرعي 

جمعًا تشکیل یک باب خانه نیمه تمام را داده است
ب( قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده از پالک 140 فرعی به مساحت سي 
ونه متروهشتادونه صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 523 فرعي جمعًا تشکیل 

یک باب خانه نیمه تمام را داده است
56 - رای شــماره 139760302008000958 -  18 / 02 / 97 -  احسان آفرین فرزند 
اسمعیل ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزي شــده ازپالک 168 فرعی به مساحت 
یکصدونودودومتروهشتادصدم مترمربع درازاء یکصدونودودوسهم مشاع ازچهارهزارسهم 

ششدانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف وراث توحیده جعفري 
57 - رای شــماره 139760302008001286 -  30 / 02 / 97 -  رحمت اله مقدم زاده 
فرزند فتح اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده 
ازپالک 2521 فرعی که قباًل شــماره 1. 151 فرعي بوده به مساحت یکصدوپنجاه ونه 

متروپنجاه صدم مترمربع 
58 - رای شماره 139760302008001287 -  30 / 02 / 97 -  فاطمه صغرا سالک فرزند 
رضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 
2521 فرعی که قباًل شماره 1. 151 فرعي بوده به مساحت یکصدوپنجاه ونه متروپنجاه 

صدم مترمربع 
ششم : شماره هاي فرعي از32- اصلي مزرعه دست قمشه

59 - رای شماره 139760302008001355 -  31 / 02 / 97 -  شهین دخت بگي فرزند 
فضل اله ششدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 102 فرعی به مساحت نودوپنج 

مترمربع 
60 - رای شماره 139760302008000495 -  02 / 02 / 97 -  مهین مهدیان ماراني 
فرزند سلیمان نسبت به شــصت ویک حبه وپنج - هفتم حبه مشاع به انضمام بهاء ثمنیه 
عرصه واعیان تمامت ده حبه ودو-هفتم حبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ قسمتي ازیک 
باب خانه مجزي شده ازپالک 182 فرعی به مســاحت دویست وپانزده متروهشتادوسه 
صدم مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 1019 فرعي وقسمتي ازجوي متروکه جمعًا 

تشکیل یک باب خانه راداده است  
61 - رای شــماره 139760302008000496 -  02 / 02 / 97 -  فاطمه آزادي  فرزند 
حسن به قیومیت مهین مهدیان ماراني نسبت به ده حبه ودو- هفتم حبه مشاع به استثناء 
بهاء ثمنیه عرصه واعیان ازهفتادودوحبه ششدانگ قسمتي ازیک باب خانه مجزي شده 
ازپالک 182 فرعی به مســاحت دویست وپانزده متروهشتادوســه صدم مترمربع که به 
انضمام ششدانگ پالک 1019 فرعي وقســمتي ازجوي متروکه جمعًا تشکیل یک باب 

خانه راداده است  
62 - رای شــماره 139760302008001562 -  10 / 03 / 97 -  محمدحســین فخار 
فرزند حبیب اله ششدانگ یک باب خانه ومغازه متصله مجزي شده ازپالک 317 فرعی به 

مساحت سیصدوچهل ویک متروشصت وهفت صدم مترمربع
 هفتم : شماره هاي فرعي از33- اصلي مزرعه مهرقویه

63 - رای شــماره 139760302008000111 -  18 / 01 / 97 -  کمال پورغالم فرزند 
رحمت اله ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شــده ازپالک 12 فرعی به مساحت 

یکصدوپنجاه وپنج متروده صدم مترمربع 
64 - رای شــماره 139760302008001654 -  17 / 03 / 97 -  صفرعلي پورخاقان 
شاهرضائي فرزند سرمست نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي 

شده ازپالک 246 فرعی به مساحت دویست وشانزده متروبیست ودوصدم مترمربع 
65 - رای شــماره 139760302008001655 -  17 / 03 / 97 -  فاطمــه انصــاري 
منوچهرآبادي فرزند سرمست نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي 

شده ازپالک 246 فرعی به مساحت دویست وشانزده متروبیست ودوصدم مترمربع
هشتم : شــماره هاي فرعي از 1 / 68 - اصلي مزرعه میرآبادکه به شماره 225 - اصلي 

تبدیل شده 
66 - رای شــماره 139760302008001196 -  26 / 02 / 97 -  محمدمهــدي 
باقي شــهرضا فرزند حسینعلي نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه 
 مجزي شده ازپالک 42 فرعی به مساحت یکصدوپنجاه وســه متروهشتادوهفت صدم

 مترمربع
67 - رای شــماره 139760302008001197 -  26 / 02 / 97 -  مهســاامیري 
فرزند محمدحســن نسبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزي 
 شــده ازپالک 42 فرعــی به مســاحت یکصدوپنجاه وســه متروهشــتادوهفت صدم 

مترمربع
نهم : شماره هاي فرعي از100- اصلي مزرعه فیض آباد

68 - رای شــماره 139760302008001788 -  24 / 03 / 97 -  شیماالسادات قرشي 
فرزند سیدکمال ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده ازپالک 258 فرعی به 

مساحت یکصدوهشتادوپنج متروچهل ویک صدم مترمربع
69 - رای شــماره 139660302008006214 -  24 / 11 / 96 -  مرتضــي حبیبــي 
فرزند قربانعلي نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانــه دوطبقه 
 مجزي شــده ازپالک 404 فرعی به مســاحت یکصدوهفتادوشــش متروشصت صدم 

مترمربع
70 - رای شــماره 139760302008001578 -  12 / 03 / 97 -  مجیدعموعلي فرزند 
عبدالعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب گاراژ مجزي شده ازپالک 508 

فرعی به مساحت چهارصدوسي وهشت متروسي صدم مترمربع
71 - رای شــماره 139760302008001579 -  12 / 03 / 97 -  فرهادعموعلي فرزند 
عبدالعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب گاراژ مجزي شده ازپالک 508 

فرعی به مساحت چهارصدوسي وهشت متروسي صدم مترمربع
72 - رای شــماره 139760302008001653 -  17 / 03 / 97 -  مهدیه عبدالي فرزند 
ساالر ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 533 فرعی به مساحت یکصدوشانزده 

متروهفت صدم مترمربع
73 - رای شــماره 139760302008000976 -  19 / 02 / 97 -  نصیــب اله درویش 
زاده فرزند امیرقلي ششــدانگ یــک باب خانه مجزي شــده ازپــالک 589 فرعی به 
مســاحت یکصدونه مترونودوپنــج صــدم مترمربع درازاء یکصدوده ســهم مشــاع 
 ازدوهزارویکصدوپنجاه ســهم ششــدانگ انتقال عادي ازطرف محمدرضاعســگري

 موسي آبادي
74 - رای شــماره 139760302008000982 -  19 / 02 / 97 -  محمدعلي محمدي 
زاده فرزند قربان ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1082 فرعی به مساحت 

یکصدوچهل وسه متروده صدم مترمربع
75 - رای شماره 139760302008000741 -  10 / 02 / 97 -  هوشنگ کریمي فرزند 
امیر ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده ازپالک 1666 فرعی که قباًل شماره 
1639 فرعي بوده واین هم قباًل شــماره 72 فرعي بوده به مســاحت یکصدوهشتادونه 

مترمربع
بخش دوثبتي شهرضا

دهم : شماره فرعي از292- اصلي مرتع اسفرجان
76 - رای شــماره 139760302008000981 -  19 / 02 / 97 -  تــورج برومند فرزند 
عطاء اله ششدانگ یک واحد گلخانه مجزي شــده ازپالک 27 فرعی به مساحت شانزده 

هزاروششصدوهفتادوهشت متروچهل وپنج صدم مترمربع
بند ب (

یکم : شماره فرعي از50- اصلي مزرعه اله آباد
1 - رای شــماره 139660302008001384 -  13 / 03 / 96 وراي اصالحي شــماره 
139760302008002035 -  13 / 04 / 97  -  اســماعیل ملکیــان شــهرضا فرزند 
عبدالحمید ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام دوطبقه مجزي شده ازپالک 187 فرعی 
به مســاحت یکصدوبیســت وپنج متروبیســت وپنج صدم مترمربع که درراي اولیه وبه 
 تبع آن درآگهي اولیه میزان مالکیت اشــتباهًا سه دانگ قیدشــده واینک تجدیدآگهي 

مي گردد
تاریخ انتشار نوبت یکم :  23 / 4 / 1397 

تاریخ انتشار نوبت دوم :   07 / 05 / 1397 
م الف: 202818 سید اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا  

مزایده
4/503 دایــره اجــرای احــکام مدنی دادگســتری خمینی شــهر در پرونده کالســه 
)970210 اجرا( له خانم حانیه حســینی علیه آقای کمال حکاف به خواســته دســتور 
 فروش پالک هــای ثبتــی 170/12166 و 170/12165 بخــش 14 اصفهان به دلیل 
غیرقابل افراز بودن در نظر دارد پالک های ثبتی فــوق الذکر را که خواهان یک دانگ و 
خوانده پنج دانگ مالک می باشد و هر دو واحد مسکونی 191/74 متر مربع و دارای دیوار 
باربر با ستون بتنی و ســقف طاق ضربی و پالک ثبتی 170/12165 همکف به مساحت 
110/86 متر مربع دارای اتاق های خواب، پذیرایی، آشپزخانه، حمام، سرویس بهداشتی و 
 پارکینگ واقع در حیاط به مساحت 12/50 متر مربع با قدرالسهم عرصه و سایه و مشاعات و
 مشــترکات طبق قانون تملک آپارتمانی و آیین نامه اجرائی آن و آشــپزخانه وکابینت 
ام دی اف و پالک ثبتی 170/12166 طبقه اول به مســاحت 131/57 متر مربع شــامل 
 اتاق های خواب، پذیرائی، آشــپزخانه، حمام و ســرویس بهداشــتی و پارکینگ سقف
 واقع در طبقه همکف به مســاحت 10/57 متر مربع و آشــپزخانه و کابینت ام دی اف و 
درب های داخل چوبی و در و پنجره آلومینیومی با شیشــه دو جداره و سیستم سرمایشی 
کولر و سیســتم گرمایشــی بخاری و حیاط آن دارای کف موزاییک بدنه سنگ و نمای 
ساختمان سنگ و دارای انشــعابات آب و گاز که کارشناس رســمی دادگستری ارزش 
پالک ثبتی 170/12165 را جمعــًا 1/470/000/000 ریال و پــالک 170/12166 را 
1/590/000/000 ریال ارزیابی نموده از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده 
روز 1397/5/11 ســاعت ده صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری خمینی شهر 
برگزار می گردد و طالبین می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده به نشــانی خمینی شــهر 
منظریه خیابان پیمان بعد از خیابان محمد طاهر نبش سوپر مارکت پالک 595 مراجعه و 
از نزدیک مورد مزایده را بازدید نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید خریدار می بایستی 10 درصد قیمت پیشــنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف 
یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگســتری واریز نماید در غیر این صورت 10 
درصد اولیه پسر از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده تجدید 
 می گردد. م الف: 1513 اجرای احکام مدنی دادگســتری خمینی شــهر )359 کلمه،

 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/504 شماره نامه: 9710113633600349 شــماره پرونده: 9709983633600095 
شــماره بایگانی شــعبه: 970096 از دفتر شــعبه پنجــم دادگاه عمومی شهرســتان 
 خمینی شــهر در پرونده مطروحه کالســه 970096 به آقای شــکراله اسکندری فرزند 
منصور خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن مصطفی 
افرازنده فرزند مرتضی به خواسته مطالبه وجه چک و در جریان رسیدگی می باشد اخطار 
می نماید که برای روز سه شنبه مورخ 97/5/30 ساعت 9/30 صبح در دادگاه شعبه پنجم 
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: 1536 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر 

)168 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/505 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 328/97 حل 3 ، وقت رسیدگی ساعت 4/30 بعد از ظهر روز یکشنبه مورخه 
1397/5/28، مشخصات خواهان: محمود نقدی فرزند محمد علی به نشانی خمینی شهر 
بلوار بهشــتی خ خیام ک دانش 3 پ 108، با وکالت خانم زهرا حاج حیدری فرزند حسن 
به نشــانی خمینی شــهر بلوار آزادگان روبروی ایران خودرو مجتمع اطلس ط دوم واحد 
3، مشخصات خوانده: محمد میرزایی فرزند شیرعلی و شــیر ولی میرزایی کفراج فرزند 
میرزاعلی، خواســته و بهای آن:  مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 261233 مورخ 
96/8/20 و گواهینامه عدم پرداخت عهده بانک سپه شــعبه میدان امام، کلیه خسارات 
قانونی، هزینه های تاخیــر تادیه و حق الوکاله وکیل، دالیــل خواهان: 1- کپی مصدق 
چک 2- گواهینامه عدم پرداخت، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 1521 شعبه سوم 
حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )238 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

4/506 شماره: 1348/96 به موجب رای شماره 1953 تاریخ 96/12/19 حوزه سوم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- مهدی رضایی 
فرزند حسن  به نشانی شیراز بلوار دکتر حســابی صد متر بعد از گلدشت حافظ بعد از باغ 
سیب صنایع سنگ پارســه ک.پ 7198646516،  2- مجید روحانی به نشانی مجهول 
المکان 3- مصطفی جورکش به نشــانی خمینی شهر خ شــریعتی شمالی ک دبیرستان 
شــهدا، محکوم اند به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ دویســت میلیون ریال بابت اصل 
خواسته  و پرداخت 3/610/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 96/3/30 لغایت زمان 
 اجرای حکم و پرداخت نیم عشــر دولتی رای صادره غیابی است. مشخصات محکوم له: 
محمود نقدی با وکالت محمد علی آلویی به نشــانی خمینی شــهر چهار راه شــریعتی 
ابتدای شریعتی شمالی ط فوقانی دفتر اسناد رســمی 35، 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 بگــذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم بــه 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 اجرائیــه نداند، باید ظرف مهلــت مزبور صورت جامــع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:1517 شعبه سوم 
 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )240 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

4/508 کالسه پرونده 2193/96 شماره دادنامه: 652-97/4/3 تاریخ رسیدگی: 97/3/30 
مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: نعمت ا... آلویی به 
نشانی خمینی شهر امیر کبیر انتهای ک 90 با وکالت محمد علی آلویی به نشانی خمینی 
شهر چهار راه شــریعتی ط فوقانی دفتر اسناد رســمی، خواندگان: 1- محمود حلیمی به 
نشــانی مجهول المکان 2- محســن مهدور 3- حبیب امیر یوســفی به نشانی خمینی 
 شــهر میدان 7 برادران خ هاتف 200 متر باالتر از کارگاه زنــدان روبروی بن 10 آنطرف
 خ نبش کوچه،  خواسته: 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 شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:در 
خصوص دادخواست تقدیمی نعمت ا... آلویی با وکالت محمد علی آلویی به طرفیت آقایان 
1- محمود حلیمی 2- محسن مهدور 3- حبیب امیر یوسفی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد 
و شانزده میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 9527/601869 به تاریخ 96/5/28 
عهده بانک ملی شعبه خام اصفهان به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با 
توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه 
به عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی مورخه 97/3/30  و عدم حضور خواندگان در 
جلسه رسیدگی شورا  و نظر به اینکه از ناحیه خواندگان 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 خواندگان و اســتصحاب بقای دین و مستنداً به 
ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  
و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد و شــانزده میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک تا زمان اجرای حکم که 
توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی 
محاســبه می گردد و پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله در حق خواهــان صادر و اعالم می گردد. رای صــادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و ســپس ظرف مدت بیست روز پس 
از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد.  م الف:1518 
 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف خمینی شــهر )431 کلمه،

 4 کادر(
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عکس  روز 

واکسیناسیونحجاجاصفهانیتوسطهاللاحمر

پیشنهاد سردبیر:

مردم یمن در جست و جوی 
نیازهای خود میان زباله ها!

رییس پلیس راهور استان اصفهان:
چراغ های راهنما باید  از برق 

شهری تفکیک شود
رییس پلیس راهور اســتان اصفهــان با توجه به 
قطعــی برق های دو ســاعته که منجــر به قطع 
چراغ های راهنمــا و ایجاد هرج و مرج  در شــهر 
می شود، اظهار داشت: موضوع قطعی برق که منجر 
به قطع چراغ های راهنما در سر چهارراه ها می شود 
بیش از پلیــس به معاونت حمــل و نقل ترافیک 
شهرداری و اداره برق منطقه ای مرتبط است؛ بدین 
معنا که الزم است این نهادها برق چراغ های راهنما 
را از شبکه برق شهری جدا کنند و یا تمهیدی در 
این ارتباط بیندیشند. سرهنگ رضا رضایی افزود: 
تا زمان اقدام در زمینه جداسازی برق چراغ های 
راهنما، اداره برق باید نقاطی که دارای قطعی است 
را به پلیس راهور اعالم کند تا نیروی پلیس برای 
کنترل ترافیک در این مناطق مستقر شود.رییس 
پلیس راهور اســتان اصفهان بیان داشــت: طی 
روزهای گذشته برخی از مناطق دارای قطعی برق، 
به پلیس اعالم نشده که احتماال ناشی از قطعی برق  

بدون برنامه ریزی شده است.

سرپرست پلیس امنیت عمومی فرماندهی 
انتظامی استان: 

 13واحد صنفی متخلف
 در اصفهان پلمپ شد

سرپرســت پلیس امنیــت عمومــی فرماندهی 
انتظامی اســتان گفت: با اجرای طــرح بازدید و 
کنترل واحدهــای صنفی ، 13 فروشــگاه لوازم 
آرایشی بهداشتی متخلف شناسایی و پلمپ شدند.

سرهنگ محمدحسن اســماعیلی بیان داشت: 
در راســتای ارتقای امنیت اجتماعــی و اخالقی 
، طــرح بازدید و کنترل واحد هــای صنفی لوازم 
آرایشی بهداشتی توسط ماموران اداره نظارت بر 
اماکن عمومی این پلیس در شــهر اصفهان اجرا 
شــد.وی افزود: در این طرح از 327 واحد صنفی 
بازدید به عمل آمد که درنتیجه 13 واحد صنفی 
متخلف شناســایی و با دستور مقام قضائی پلمپ 
و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری شد.ســرهنگ 
اســماعیلی از صدور اخطاریه پلمــپ برای 23 
واحد صنفی دیگر خبــر داد و گفت: همچنین از 
متصدیان 57 واحــد صنفی دیگر نیز تعهد کتبی 
اخذ شــد که در صــورت عدم رعایــت موازین و 
 مقررات مربوطه با آنان برابر قانون برخورد خواهد 

شد.

رییس پلیس فتای استان خبر داد:
  کالهبرداری به بهانه  خرید

 یک شارژ شگفت انگیز 
سرهنگ ســید مصطفی مرتضوی، رییس پلیس 
فتای استان اصفهان گفت: در پی شکایت شهروند 
اصفهانی مبنی بر اینکه با خرید شارژ شگفت انگیز 
تلفن همراه، مبلغ هشــت میلیون ریال از حساب 
وی به صورت غیر مجاز برداشت شده است، بررسی 
موضوع به صــورت ویژه در دســتور کار ماموران 
پلیس فتای اصفهان قرار گرفت.وی افزود: شاکی 
در اظهارات خود بیان داشت برای خرید کارت شارژ 
تلفن همراه، به یک سایت اینترنتی برخورد می کند 
که اقدام به فروش کارت شارژ تلفن همراه با قیمتی 
استثنایی می کند و پس از واریز مبلغ 2۰۰ هزار 
ریال از طریق درگاه بانکی متوجه می شود عالوه 
بر اینکه کارت شارژی دریافت نکرده کل موجودی 
حساب او که ۸ میلیون ریال بوده است نیز برداشت 

می شود.
این مقام مسئول ادامه داد: طی بررسی های اولیه 
مشخص می شود، درگاه بانکی که شاکی از طریق 
آن اقدام به واریز وجه کرده است، درگاهی جعلی 
بوده که اطالعات حساب بانکی شاکی را به سرقت 

برده است.

اخبار

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان درهمایش 
تحــوالت نوین جمعیتــی ایران اذعان داشــت: 
در حــال حاضر جمعیت ایران مانند بســیاری از 
کشورهای در حال توسعه به دنبال کاهش مداوم و 
مستمر باروری و افزایش امید به زندگی، در نتیجه 
پیشرفت های پزشکی و بهبود شرایط بهداشتی، 
تغییرات اساسی و مهمی را در ساختار سنی خود 

تجربه می کند.
حسین غفرانی افزود: پیامد این وضعیت موجب 
می شــود، در ســه دهه آینده یک جامعه کامال 

سالخورده داشته باشیم.
مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان گفت: طبق 
آمار سازمان بهداشت جهانی که در سال 2۰15 
منتشر شده است، ایران در سال 1394 حدود 1۰ 
درصد جمعیت باالی 6۰ سال دارد که پیش بینی 
می شود در 35 ســال آینده یعنی در سال 1429 
درصد جمعیت باالی 6۰ سال ایران به 33 درصد 

افزایش یابد.
وی اضافه کــرد: در حال حاضر تا ســال 1395 

میانه سنی جمعیت کشور مطابق پیش بینی های 
صورت گرفته توســط ســازمان ملل که در سال 
2۰17 بازنگری شده اســت برابر با  29/5 بوده و 
بر مبنای نتایج سرشماری سال 1395 حدود 3۰ 
سال اســت.مدیرکل ثبت احوال استان در ادامه 
بیان کرد: این شاخص در ســال 14۰4 به حدود 
 36 سال و در سال 1429 حدود 45 سال افزایش

 خواهد یافت.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان:

سه دهه آینده یک جامعه کامال سالخورده داریم
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان با بیان 
این که تزریق واکسن مننژیت از اول تیرماه آغاز شده 
است، اظهار داشــت: تمامی متقاضیان حج در سال 
جاری جهت تزریق این واکســن، می توانند تا 25 
تیرماه به مراکز واکسیناسیون هالل احمر در سراسر 

استان مراجعه کنند.
محسن مومنی با اشــاره به انجام معاینات حجاج و 
تزریق واکســن مننژیت جهت تشرف به حج تمتع 
سال جاری در سراسر استان، افزود: واکسن مننژیت 
زائران حداقل دو هفته قبل از ســفر آنها باید تلقیح 

شود.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان در 
ادامه عنوان داشــت: به دلیل توصیه های سازمان 
بهداشــت جهانی در خصوص بیماری مننژیت، هر 
ســاله زائران حج تمتع قبل از اعزام بایــد در برابر 
این بیماری واکسینه  شــوند.وی توصیه کرد: افراد 
با ســابقه بیماری های خاص و یا مبتــال به امراض 
قلبی، تنفســی، دیابت و حتی افراد مسن، حتما با 
نظر پزشک کاروان و در صورت نیاز به تزریق واکسن 

پنوموواکس هم اقدام کنند.مومنی همچنین اعالم 
کرد: انجام معاینات حجاج اســتان اصفهان جهت 
تشرف به حج تمتع ســال جاری در سراسر استان 
توسط پزشکان کاروان ها انجام شده و این معاینات 
در 4۰ کاروان توســط 2۰ پزشــک در اصفهان و 5 
کاروان توسط 2 پزشک در شهرســتان کاشان و با 
هدف تایید استطاعت جسمی زائران بیت ا... الحرام 

صورت پذیرفته است.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان خبر داد:

واکسیناسیون حجاج اصفهانی توسط هالل احمر

مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان با بیان اینکه رویکــرد این نهاد در ارائه 
بسیاری از خدمات حمایتی، رویکردی اورژانســی است، اظهار داشت: مبارزه 
این نهاد با گرسنگی کودکان با مشارکت وزارت بهداشت و درمان به شکل ویژه 
از ســال ۸4 آغاز شــد و تا به امروز و با حمایت از کودکان دچار سوءتغذیه زیر 
5 سال ادامه دارد. حمیدرضا شــیران با بیان اینکه 2 هزار و ۸5۰ کودک دچار 
سوءتغذیه زیر 5 سال در ســال 96 از خدمات این طرح بهره مند شدند، افزود: 

بیش از 2 میلیارد و 45 میلیون تومان در قالب بیش از 29 هزار سبد غذایی در 
اختیار این کودکان قرار گرفت.مدیرکل کمیته امداد اســتان بیان کرد: هزینه 
هر ســبد غذایی  به صورت ماهیانه به کارت های مخصوص خرید مایحتاج این 
کودکان واریز می شود.وی تعداد کودکان در انتظار دریافت خدمات این طرح در 
سطح استان را یک هزار و 7۸7 نفر اعالم کرد و گفت: برای برطرف کردن مشکل 
سوءتغذیه این کودکان نیازمند کمک گسترده مردم نیکوکار اصفهان هستیم.

داد
 ام

یته
کم

هالل احمرثبت احوال

»بهترین و دوست داشــتنی ترین خاطره دوران 
کودکی و نوجوانی شــما از ایــام فراغت روزهای 
گرم تابستان چه بوده اســت؟«  این سوال را یکی 
از دانشــجویان کارشناســی ارشد رشــته جامعه  
شناســی برای تدوین پایان نامــه اش از جوانان 
اصفهانی پرسیده بود که بررسی جواب ها نشان داد 
تقریبا نقطه مشترک تمام این نظرات به رودخانه 
زاینده رود برمی گردد؛ رودخانه ای که محور حیاتی 
مردمان نصف جهان در ســال های گذشته بوده و 

حاال دیگر از آن چیزی باقی نمانده است.
 لذت شــنا در زاینــده رود را فراموش 

نمی کنم
»احسان« که 3۰ سال دارد و هم اکنون به عنوان 
حسابدار در یک شــرکت خصوصی مشغول به کار 
است، درباره این ســوال گفته:» بهترین خاطرات 
دوران کودکی و نوجوانی مــن در کنار زاینده رود 
به همراه دوســتانم بر می گردد که تقریبا بیشتر 
روزهای تابستان خود را در آنجا می گذراندم. کنار 
آب بودن، روحیه شــاد و خاصی به انسان می دهد 
و برای همین است که خاطرات کودکی و نوجوانی 
بیشتر هم نســالن من به رودخانه زاینده رود گره 

خورده است«.
 »مهسا«  35 ساله و خانه دار یکی دیگر از کسانی 
است که مخاطب این سوال قرار گرفته و در جواب 
گفته اســت:» یکی از عادت هــای خانوادگی ما 
در روزهای گرم تابســتان رفتن به پارک ساحلی 
ناژوان بود که تقریبا تمام فامیل ســعی می کردیم 
حداقل هفته ای یک بار را به آنجا برویم و از محیط 
فوق العاده زیبای نــاژوان بهره بگیریم. قرار گرفتن 
این پارک در حاشــیه زاینده رود ســبب شده بود 
که بسیاری از خانواده های اصفهانی اوقات فراغت 
خود را در این پارک و سایر پارک هایی که در کنار 
زاینده رود بود بگذرانند. مهسا که هم اکنون خود 
دارای دو فرزند اســت در ادامه جواب این ســوال 
گفته:»حال و روز  زاینده رودرا که می بینم  بیشتر 
دلم برای فرزندانم می سوزد که فرصت رفتن کنار 
این رودخانه زیبا را از دست داده اند و فکر نمی کنم 
که خاطره ای  از زاینده رود اصال در ذهن این بچه ها 

حک شود«.
 »عرشیا« 36 ساله که شــغل آزاد دارد، در پاسخ 
به این سوال آورده اســت: » قایقرانی در رودخانه 

زاینده رود، خاطره شــیرین تمام هم نســالن من 
محســوب می شــود که حتما در دوران کودکی و 
نوجوانی شــان یک بار این تجربه را داشته اند، شنا 
کردن در کانــال هایی کــه از آب رودخانه تغذیه 
می شــد از دیگر خاطراتی اســت که نمی توانم به 
هیچ عنوان فراموش کنم، مگر می شود لذت شنا در 

روزهای گرم سال در زاینده رود را فراموش کرد«.
زاینده رود؛ گزینــه اصلی اوقات فراغت 

اصفهانی ها
مرور خاطــرات جوانان اصفهانی نشــان می دهد 
همان طور که هستی شهر اصفهان به صورت تاریخی 
با حیات زاینده روز گره خورده بوده، فراغت شهری 
شهروندان هم بدون در نظر گرفتن جریان طولی و 
عریض زاینده رود، ناممکن است؛ به طوری که هرچه 
به ذهن و خاطره های شهری رجوع می کنیم، پیوند 
زمان های فراغت و تفرج های درون شهری خود را با 
کرانه زاینده رود به خاطر می آوریم. برای اصفهانی ها 
رودخانه  زاینده رود و تفریحات در حاشیه  آن یکی 
از اصلی ترین گزینه های فراغت محســوب شده و 

می شود. 
زاینده رود، همچون عنصری طبیعی و رودی جاری 
که از شهر اصفهان می گذرد، در اطراف واکناف خود 

به یمن آب و سرسبزی های گسترده اش، پارک ها 
و فضاهای طبیعــی و عمومی بکــری را به صورت 
تاریخی به وجود آورده بود و همین امر باعث اقبال 
بی نظیر شــهروندان اصفهانی به این کرانه  سبز و 
خرم و فضاهای ســبز حول آن مانند پارک و بیشه  

ناژوان شده بود. 
زاینده رود جایگاه ویــژه ای در هویت 

شهری شهروندان اصفهانی دارد
الهام احمدی، کارشــناس ارشــد جامعه  شناسی 
در گفت و گــو با »زایند رود« دربــاره این موضوع 
می گوید: رودخانه زاینده رود در کنار فواید اقتصادی 
و فرهنگی برای اصفهان، ســبب ایجــاد حوزه ای 
عمومی برای گسترش تعامالت اجتماعی انسان ها 
با یکدیگر شده اســت. این رودخانه عالوه بر اینکه 
فضایی تفریحی و محلی برای گذران اوقات فراغت 
محســوب می شــود، جایگاه ویژه ای را در هویت 
شهری شهروندان اصفهانی به خود اختصاص داده 
اســت. این رود بخشــی از هویت اصلی اصفهان را 
شکل می هد که این مســئله را می توان با توجه به 
عالئم و نمادهای مختلفی که در ســطح اصفهان 
مشاهده می شود و هر کدام نشانه ای از زاینده رود را 

با خود همراه دارد، حس کرد.

 این جامعه شــناس می افزاید: جاری بودن زاینده 
رود، شــادی خاصی را برای اصفهانی ها به ارمغان 
می آورد و هرکس در گذشــته غم واندوهی داشت 
کنار رودخانه می رفت و تماشــای آب روان سبب 
می شد تا توان بیشتری برای مبارزه با ناراحتی هایش 
پیداکند ولی متاســفانه امروز طبق تحقیقاتی که 
صورت گرفته خشــک شــدن زاینــده رود خود 
 باعث شیوع افسردگی در میان شــهروندان شده 

است. 
خداحافظی بــا بقایای زاینــده رود در 

آینده ای نزدیک
چند سالی می شود که دیگر اصفهانی ها به خشک 
بودن زاینده رود عادت کــرده و  به دنبال پر کردن 
اوقات فراغت شان با راه های دیگر هستند؛ هرچند 
هنوز هم حضــور در پارک ها وفضای ســبز به جا 
مانده از زاینده رود گزینه پرمخاطب شــهروندان 
برای گذران اوقات فراغت محســوب می شود ولی 
خشکسالی های متوالی و کمبود آب مورد نیاز برای 
آبیاری این فضاها سبب شــده تا فاصله چندانی با 
خداحافظی اصفهان با بقایای زاینده رود باقی نمانده 
باشــد و دیگر باید در کتاب ها بــه دنبال خواندن 

خاطرات حضور در کنار رود جاری شهر باشیم.

تفریحیکهبهتاریخمیپیوندد
 وقتی زاینده رود، محور فراغت شهروندان اصفهانی بود؛

  هزینه 2میلیارد ی
  برای مبارزه با سوءتغذیه 

کودکان نیازمند 

مدیرکل کمیته امداد استان  خبر 
داد:

استاندار اصفهان:
با آسیب های اجتماعی به صورت مسکن برخورد نشود

استاندار اصفهان در دیدار رییس سازمان تبلیغات اسالمی کشور، نفس فعالیت های این سازمان را بسیار ارزشمند 
خواند و اظهار داشت: دستورات رهبر معظم انقالب در خصوص کاهش آسیب های اجتماعی نافذ است و ریاست 
جمهوری نیز تاکیدات زیادی در این خصوص دارد.محسن مهرعلیزاده افزود: اثرات آسیب های اجتماعی در 
جامعه مشهود است ولی باید به طور جامع و کامل دیده شود و نباید به صورت مسکن با آن برخورد کرد. استاندار 
اصفهان خاطرنشان کرد: اگر در جامعه شرایط برای زندگی مطلوب از جمله ایجاد اشتغال، تفریح، تحصیل و ... 
در نظر گرفته شود آسیب های اجتماعی به حداقل می رسد.حجت االسالم سید مهدی خاموشی، رییس سازمان 
تبلیغات اسالمی نیز در این دیدار گفت: این موضوع از تاکیدات رهبر معظم انقالب است و به همین منظور سازمان 

تبلیغات اسالمی نیز در رصد و جمع آوری آمار و مقابله با آسیب ها ورود پیدا کرده است .

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پروش استان مطرح کرد:
مراقبت از دانش آموزان با طرح اورژانس اجتماعی

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش اســتان اصفهان در رابطه با برنامه هایی که برای پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی اجرا شده است، اظهار داشــت: این برنامه ها از نظر کمی تعداد والدین و دانش آموزان 
افزایش داشــته و 4۰ درصد تحت پوشــش این برنامه ها بوده اند و طبق برنامه امسال به 45 درصد می رسد.

عبدالرضا رییسی افزود: با طرح نماد یا نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان با غربال گیری تحت رصد آموزش 
و پرورش، دانش آموزان پرخطر تشخیص داده می شــوند. بعد از ارزیابی ناظران اصفهان با وجود اینکه برای 
بار اول اجرا می شد، در ناحیه 3 و در فالورجان نتیجه مناسبی داشت.معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و 
پرورش استان اصفهان با اشاره به طرح اورژانس اجتماعی گفت: از هر منطقه 3 نفر کارشناس آموزش دیدند 

و دانش آموزان در معرض خطر شناسایی و تحت مراقبت قرار گرفتند.

همه روزه ده ها نفر از زنــان، مردان و کودکان 
یمنی که در فقر و گرسنگی به سر می برند خود 
را به مرکز دفن زباله ها در شمال صنعا، پایتخت 
یمن رسانده و با جســت وجو در میان زباله ها 
 به دنبال چیزی بــرای تامیــن نیازهای خود

 هستند.

برگزاری نخستین جشنواره 
»چادرهای آسمانی« در اصفهان 
نخستین جشــنواره چادرهای آسمانی با حضور 
نماینده ولی فقیه و امام جمعــه موقت اصفهان 
و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی با 
هدف ترویج فرهنگ عفاف و ححاب و  تجلیل از 
جلوه های برتر آن در دانشگاه علوم پزشکی برگزار 
شد.دراین جشــنواره که همزمان با استان های 
تهران و گلستان برگزار شد جمعی از خانواده های 
شهدا و جانبازان ، فعاالن حوزه عفاف و حجاب و 
دو بانوی نوکیش از کشورهای پرو و تونس حضور 
داشتند.درنخستین جشنواره چادرهای آسمانی 
از 1۰ اثر هنری برگزیده در حوزه عفاف و حجاب 
و همچنین از همسر شــهید مدافع حرم مسلم 

خیزاب تقدیر شد.

 تنها 40 درصد اصفهانی ها 
پرونده الکترونیک سالمت دارند

رییس مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: حدود 
4۰ درصد از مردم استان اصفهان دارای پرونده 
الکترونیک سالمت فعال هستند و از خدمات طرح 

پزشک خانواده بهره می گیرند.
کمال حیــدری افــزود: تاکنون بیــش از چهار 
میلیون و 6۰۰ هزار نفر از مردم اســتان اصفهان 
در طرح پزشــک خانواده ثبت نام کرده اند؛ اما 
از بین آنها فقط حدود یــک میلیون و 6۰۰ هزار 
دارای پرونده الکترونیک سالمت فعال هستند.
وی با بیــان اینکه اجرای طرح پزشــک خانواده 
از حدود 12 سال گذشته در استان اصفهان آغاز 
شده است، اظهار کرد: این طرح ابتدا در روستاها 
اجرا شد و در زمان حاضر همه روستاهای استان 

زیر پوشش آن قرار دارند.

 بیش از 6هزار  اصفهانی 
عازم سرزمین وحي مي شوند

مدیرکل فرودگاه هاي استان اصفهان اظهار کرد: 
پروازهای رفت حج فرودگاه اصفهان از ۸ مرداد 
ماه آغاز می شــود و 19 مرداد پایــان مي پذیرد 
و طی این عملیات، 6594 مســافر در قالب 45 

کاروان به سرزمین وحی اعزام می شوند.
حسن امجدي  ادامه داد: حجاج اعزامي از فرودگاه 
بین المللی اصفهان از استان های اصفهان و چهار 
محال و بختیاری و یک کاروان از استان یزد است.

وی افزود:فــرودگاه بین المللي شهیدبهشــتي 
اصفهان درحال برنامه ریزي و اتخاذ تدابیر ویژه 
براي آمادگي هرچه بیشــتر بــرای اعزام حجاج 

است.

  آغاز ثبت نام اینترنتی 
کتب درسی کالس اولی ها

ثبت نــام اینترنتی کتب درســی دانش آموزان 
کالس اول ابتدایــی از امــروز آغــاز می شــود 
خواهــد ادامــه  شــهریورماه   2۰ تــا   و 

 داشت.
دانش آموزان و اولیای آنــان، در صورت تمایل 
می تواننــد از طریق ســامانه فــروش و توزیع 
مواد آموزشی نسبت به ثبت ســفارش انفرادی 
اقدام کنند. کتاب های درســی دانــش آموزان 
دوره های تحصیلی آموزش ابتدایی، متوســطه 
دوم شاخه های فنی و حرفه ای، کاردانش، رشته 
معارف اسالمی و کتاب های درسی تکمیلی دوره 
اول متوســطه ویژه دانش آموزان استعدادهای 
درخشان، از طریق مدرســه محل تحصیل آنان 
که در سفارش دانش آموز قید شده است، توزیع 

می شود.

 اعالم زمان نتایج آزمون 
استخدامی

حســین توکلی، مشاور عالی ســازمان سنجش 
آموزش کشور درباره اعالم زمان نتایج پنجمین 
آزمون اســتخدامی اظهار کرد: در فرآیند آزمون 
استخدامی، سازمان سنجش صرفا برگزار کننده 
است و اعالم زمان نتایج براســاس نظر سازمان 
اداری و اســتخدامی خواهد بود کــه هنوز این 
 موعد مشخص نشــده اســت و در حال بررسی

 هستند.
وی درباره نمره پذیرش افراد در آزمون استخدامی 
گفت: پذیرش به دو صورت حد نصابی و ظرفیتی 
انجام می شــود؛ یعنی ابتدا داوطلبان باید کف 
نمره در نظر گرفته شــده را کسب کنند و پس از 
آن متناسب با ظرفیت دســتگاه ها به کار گرفته 

می شوند.

100 کلمه ای
سمیه مصور
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اینموادغذاییانسانرابداخالقمیکند!
پیشنهاد سردبیر:

زل
من

کافه 

مواد الزم:
۳ عددزردآلوی رسیده

۳۰ گرم یا یک چهارم لیوان مغزگردو
دو سوم لیوان ماست ساده

نصف لیوان آب یخ
شیوه تهیه:

هســته زردآلوها را جدا کنید. ســپس زردآلوی رســیده، مغزگردو، آب یخ و ماست را در 
مخلوط کن ریخته، کامال با هم مخلوط می کنیم.

 می توان کمی عسل برای شیرین کردن نوشیدنی به آن افزود.
اگر از ماست کمی ترش و میوه کمی رســیده استفاده شود، 

بهتر است. 
 گنجایــش هــر لیــوان نوشــیدنی ۲۵۰ میلــی لیتر 

است.

آبمیوه زردآلو و گردو

خرفه
»خرفه«، به عنوان یک گیاه بومی در ایران شناخته می شود که سابقه کشت آن به بیش از ۲۰۰۰ سال پیش برمی گردد. همچنین یافته های حاصل از مطالعات مختلف نشان داده  
که مصرف دانه خرفه در بیماران مبتال به دیابت نوع ۲ در مقایسه با متفورمین )داروی اصلی کنترل کننده قند خون در افراد دیابتی( منجر به کاهش معنی داری در گلوکز ناشتای 
پالسما و سطح سرمی انسولین می شود. اثر کاهنده قند خون خرفه شاید به علت تاثیر آن بر ترشح انسولین از طریق بستن کانال های K+/ATP و تاثیر بر دپوالریزاسیون غشا و 
ورود کلسیم باشد. خرفه خشکی، گرمی و حرارت بدن را فرومی نشاند و موجب برطرف شدن و از بین رفتن دردهایی می شود که ناشی از حرارت و گرمی در بدن است؛ بنابراین 
در ماه مبارک رمضان، مصرف این گیاه به خصوص در وعده سحری می تواند در رفع تشنگی بدن کمک شایانی نماید. خرفه دارای اسیدهای چرب غیراشباع باارزش غذایی باال از 
جمله اولئیک اسید، لینولئیک اسید و لینولنیک اسید است که همگی تنها یک پیوند دوگانه در ساختمان خود دارند. این ترکیبات از جمله مواد آنتی اکسیدانی قوی هستند و حتی 

برای تکمیل تغذیه بسیاری از گونه های جانوری، از جمله انسان، ضروری به شمار می روند و به آنها» اسیدهای چرب ضروری« از لحاظ تغذیه ای گفته می شود.

شی
ر با

طا
ع

تکنیک های کم رنگ 
کردن خاطرات بد

تکنیک اول
از بین بردن تمام آثار بیرونی خاطرات 
بد. به طور مثال در صورتی که فرد از 
یک تصادف، خاطره بــدی در ذهن 

خود دارد، باید خودرویی که با آن تصادف کرده را بفروشد، لباس  ها و لوازم را تعویض کند و عکس ها 
را از بین ببرد؛ اگر این خاطره بد در ارتباط با فردی دیگر به وجود آمــده، تا حد ممکن باید از دیدار و 

گفت وگو با آن فرد خودداری شود.
تکنیک دوم

عدم پرورش افکار منفی است؛ به گونه ای که نباید با یادآوری خاطرات بد، آنها را گسترش داد. متاسفانه 
برخی افراد عادت دارند افکار مزاحم را پرورش دهند.

تکنیک سوم
از راه های اهمیت ندادن به افکار منفی این است که فرد در مواقع هجوم آنها به ذهن، سریع ذهن خود 

را متوقف کند و با ایجاد حالت تنبیه، آمار ورود این افکار به ذهن را کاهش داد.

یادداشت های یک مشاور

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد؛
 ساماندهی فروش دارو 

با ایجاد داروخانه های زنجیره ای درکشور
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه تشکیل داروخانه های زنجیره ای به 
نفع مصرف کننده است، گفت: با ایجاد داروخانه های زنجیره ای، فروش دارو در کشور معنادارتر 
می شود. وی با بیان اینکه ایجاد فروشگاه های زنجیره ای از جمله داروخانه ها، هزینه های فروش را 
با کاهش روبه رو می کند، تصریح کرد: ایجاد فروشگاه های زنجیره ای عاملی برای متمرکزشدن  روی 
منابع است. عابدی افزود: برای مثال اگر۵۰ نفر از داروخانه داران، داروخانه ها را به سبک زنجیره ای 

اداره  کنند، می توان درهزینه ها صرفه جویی کرد.
 وی ادامه داد: با تشــکیل داروخانه های زنجیره ای، دارو در زمان مقرر به بیماران می رسد؛ زیرا با 
این شرایط روند  توزیع دارو نیز در داروخانه ها  بهبود بخشــیده می شود و دارو تا قبل از رسیدن 
به تاریخ فروش در معرض فروش قرار می گیرد؛ این در حالی اســت که بــا ایجاد داروخانه های 
زنجیره ای، فروش دارو معنا دارتر می شــود تا اینکه به صورت جزیره ای داروخانه ها در راســتای 

فروش عمل کنند.

آمار سرطان سینه در ایران 2 برابر نرم جهانی است!
 معاون اجتماعی وزیر بهداشــت عنوان کرد: سن غربالگری و تشخیص ســرطان سینه در ایران 
باالست و اغلب سرطان ها زمانی تشخیص داده می شوند که درمان به تاخیر افتاده است؛  این در 

حالی است که یکی از مهم ترین اقدامات، غربالگری و تشخیص به موقع است.
»سیدمحمدهادی ایازی« به آمار ابتال به »سرطان پستان« در زنان ایرانی اشاره کرد و افزود: یکی 
از بیماری های که در سنین جوانی در ایران شیوع پیدا می کند، سرطان پستان است. آمار ابتال به 
این نوع سرطان در ایران ۳۳ از هر ١۰۰ هزار نفر بوده که این آمار دو  برابر کشورهای توسعه یافته 
است. ایازی با اشاره به نقش رسانه ها و دستگاه های فرهنگی درباره اطالع رسانی در پیشگیری از 
بیماری هایی چون سرطان سینه گفت: امروزه شــاهد آن هستیم که همایش هایی با حضور هزار 
بهبود یافته و پزشــکان متخصص، برگزار می شــود و در قالب چنین همایش هایی موضوعات را 

مطرح می کنند.

جرم گوش های خود را تمیز نکنید
دانشــمندان اعالم کردند کــه نباید جرم گوش هــای خود را تمیــز کنید. براســاس گزارش 
»ساینس آلرت«، با توجه به بافت ماده مومی و زردرنگی که با گذشت زمان در داخل حفره گوش 
شکل می گیرد، تمیز کردن آن با استفاده از گوش پاک کن گاهی بسیار لذت بخش است؛ اما با این 
حال مدت هاست که در وب سایت ها و... می بینیم که تمیز کردن جرم گوش کار درستی نبوده و 
وجود این ماده چسبناک و نسبتا چندش آور برای بدن مفید است. متخصصان انجمن گوش، حلق 
و بینی آمریکا )AAO( هم به تازگی با انتشــار بیانیه ای در این رابطه، مشخصا اعالم کرده اند: در 
صورتی که جرم ایجادشده در حفره  شنوایی، این بخش از بدن را مسدود نکرده یا باعث بروز بیماری 
خاصی نشده باشد،  نیازی به تمیز کردن گوش نیســت. دلیل به وجود آمدن چرک گوش، به دام 
انداختن گرد و غبار و آلودگی های مختلف و جلوگیری از وارد شدن این کثیفی ها به قسمت های 
داخلی و حساس تر سیستم شنوایی بدن است؛ از طرف دیگر، حرکات خاصی مانند جویدن و حرف 
زدن در کنار رشد سلول های پوستی جدید، موجب خارج شدن جرم گوش اضافی از داخل مجرای 
شنوایی شده و در هنگام حمام کردن و شست وشوی بدن، این مواد به طور کامل پاک می شوند. 
دانشمندان دریافته اند که سیستم طبیعی بدن برای پاک کردن گوش، در تمام افراد به درستی 
عمل نمی کند و در ١۰ درصد کودکان، ۵ درصد از بزرگساالن و حدود یک سوم سالمندان، جمع 

شدن بیش از حد جرم گوش باعث تنگ شدن و مسدود شدن مجرای شنوایی می شود.

مواد غذایی عالوه بر اینکه در سالمت جسمی  نقش دارد، می تواند بر روحیه و احساس نیز تاثیرات مثبت یا منفی داشته باشــد.طبیعتا مغز، مواد مورد نیاز برای تنظیم هورمون های شکل دهنده روحیات انسان را از چیزهایی که 
می خوریم دریافت می کند. بنابراین اگر ترکیبات مناسبی که به تعادل هورمون ها کمک می کند، به مغز نرسانیم دچار تغییرات خلق و خو خواهیم شد. با برخی مواد غذایی که می تواند تاثیرات منفی بر روحیه بگذارد، آشنا شوید:

این مواد غذایی انسان را بداخالق می کند!

نوشابه
 نوشیدنی  های حاوی مواد قندی، سالم 

نیســتند؛ اما آیا می دانســتید که افت روحی 
بعد از مصرف نوشــابه می تواند بــه بی حوصلگی و 

تحریک پذیری منجر شود؟ نوشــابه حاوی قندهای 
ســاده ای اســت که بالفاصله جــذب جریان خون 

می شود و انرژی مختصری به شما می دهد؛ اما 
پس از آن افت قند خون و افت روحیه را 

درپی دارد.

سفیده تخم مرغ
 افرادی کــه در تالش برای مصرف مواد ســالم تر 

هستند، ســفیده تخم مرغ را به تنهایی و بدون زرده آن 
مصرف می کنند. 

اما این ماده غذایــی مغذی برای مغز، بــدون زرده آن بخش 
زیادی از ارزش غذایی خود را از دســت می دهد. پروتئین 

موجود در زرده تخم مرغ، ماده ای موثر در تقویت خلق و 
خوست و حذف آن به معنای از دست دادن این 

مزایا خواهد بود.

آجیل های شور
 آجیل های شور حاوی مقادیر زیادی سدیم و 

افزودنی های ناسالمی مانند مونو سدیم گلوتامات 
)MSG( اســت. مصرف این نوع آجیل ها عوارض 
جانبی ماننــد تغییرات خلق و خــو، اضطراب و 

ســردرد را در افرادی که به این افزودنی ها 
حساس هستند، درپی دارد.

مارگارین
به خاطر خلق و خوی تان هم که شده از مصرف 

مارگارین اجتناب کنید. »مارگارین« از چربی هایی 
تشکیل شده اســت که می تواند موجب ایجاد التهاب 
یا تشدید آن شــود. این ماده غذایی حاوی مقادیر 

زیادی اســید چرب امگا 6 است که از تاثیرات 
مثبت امگا ۳ بر خلق و خو جلوگیری 

می کند.

سیب زمینی 
سرخ کرده 

کمتر کسی اســت که از مضرات این ماده غذایی برای 
سالمت اطالعی نداشته باشد. اما شاید ندانیم که چیپس یا 

سیب زمینی سرخ کرده عالوه بر تاثیرات جسمی منفی، می تواند 
بر خلق و خو نیز تاثیر منفی داشته باشد. چیپس  در روغن هایی با 
امگا۳ فراوان سرخ می شود. این اسید چرب برعکس اسیدهای 

چرب امگا۳ که اثرات تقویت کنندگی دارد می تواند از 
سطح شادی بکاهدواختالالتی مانندافسردگی 

را در پی  داشته باشد.

»نوروفیدبک«، یکی از درمان های نســبتا نوظهور است. این درمان  
به این صورت است که بازخوردهای شــنیداری و دیداری، از باندهای 
فرکانســی مغز را برای دســتیابی به خودتنظیمی، به مخاطب ارائه 
می کند و با استفاده از پروتکلی که درمانگر از آن استفاده می کند، به 
تقویت یا سرکوب باندهای فرکانسی برای دستیابی به عملکرد به هنجار 
می پردازد. در سال ۲۰۰۹تخمین زده شد که حدود ده تا بیست هزار 

متخصص در ایاالت متحده به درمان با »نوروفیدبک« می پردازند. 
مطالعات بسیار زیادی در طول سال های گذشته برای بررسی اثربخشی 
نوروفیدبک انجام پذیرفته است. به رغم انتقادهای زیادی که بر اثربخشی 
نوروفیدبک وجود دارد، پرسش از اینکه »آیا نوروفیدبک اثر دارد؟« به 
این پرسش که: »نوروفیدبک چقدر اثربخش است؟«، تغییر پیدا کرده 

است. در ادامه به بررسی سطوح اثربخشی درمان ها می پردازیم.
سطوح اثربخشی درمان

تقسیم بندی های گوناگونی برای بررسی سطوح اثربخشی درمان ها 
وجود دارد. یکی از این تقسیم بندی ها، به نقل از چاپین و راسل- چاپین 
)۲۰١4( پنج سطح اثربخشی برای تعیین اثر بخش بودن درمان ها در 

نظر گرفته است.
سطح ۱: »از لحاظ تجربی حمایت نمــی شود.« و شامل درمان هایی 
می شود که تنها شواهد اثربخشــی آن مطالعه موردی و گزارش های 

فردی است.
سطح ۲: »ممکن است اثربخش باشد.« این سطح شامل حداقل یک 
مطالعه با قدرت آماری کافی و اندازه گیری نتیجه می شود؛ اما تخصیص 

تصادفی به گروه کنترل صورت نپذیرفته است.
سطح ۳: »احتماال اثربخش است.« شامل چندین مطالعه مشاهده ای، 
مطالعات کلینیکی، گروه کنترل در انتظار و تکرار اثربخشی درون فردی 

و بین فردی می شود.
سطح ۴: »اثربخش اســت.« این سطح شــامل گروه بدون درمان، 
درمان جایگزین و گروه کنترل با تخصیص تصادفی اســت که دارای 
قدرت آماری کافی، تحلیل آماری متناسب و اندازه گیری های معتبر 

و پایاست.
پژوهش های اثربخشــی بالینی، بســیار چالش برانگیز هستند. این 
پژوهش ها، شامل آزمودِن انســانی در یک محیط غیرآزمایشگاهی 
و شرایط کمتر کنترل شــده می شود که با مشــکالت جدی مواجه 
است. پژوهش های اثربخشــی بالینی، غالبا توسط کلینیسین ها و نه 
پژوهشگران انجام می پذیرد و بودجه بسیار محدودی برای آنها در نظر 
گرفته شده است. همچنین در بســیاری از این پژوهش ها، سوگیری 
نسبت به اثربخش بودن درمان وجود دارد. با این وجود پژوهش هایی 
صورت می پذیرد که به مرورِ تمام پژوهش های انجام گرفته می پردازد 
و سطوح اثربخشی آنها را بررسی می کند که در ادامه به آنها می پردازیم.

اثربخشی» نوروفیدبک« بر اختالل نقص توجه
پژوهش های بســیار زیادی در این حیطه صورت پذیرفته اســت. در 
بسیاری از این پژوهش ها، اثربخشی نوروفیدبک به عنوان یک درمان 
غیردارویی برای ADHD به خوبی ذکر شده است. در مجموع در مورد 
اثربخشی نوروفیدبک در مورد مولفه های ADHD گزارش شده است 
که نوروفیدبک برای درمان نقص توجه و تکانشــگری اثر بخش بوده، 
اما بهتر است بیش فعالی با دارو درمان شــود. همچنین نوروفیدبک 
می تواند در کنار دارو درمانی مورد استفاده قرار گیرد. در مقاله، مروری 
توسط »لوفتاوز« و همکاران  در سال۲۰١۲  انجام گرفته و آنها پیرامون 
اثربخشــی نوروفیدبک بــر ADHD دوران کودکی، ســطح ۳ یعنی 
»احتماال اثربخش« را گزارش کردند. در این مورد مناقشــات زیادی 
وجود دارد و اثربخشی نوروفیدبک توســط طرفدارانش، باالتر از این 

سطح گزارش شده است. 
به این ترتیب در پایین ترین سطح، سطح ۳ یعنی » احتماال اثر بخش« 
و در باالترین ســطح، ســطح ۵ یعنی »اثربخش و ویژه« را برای این 
درمان در نظر گرفته اند. APA و گروه Chadd )گروه حامی کودکان و 
 ADHD اثربخشی نوروفیدبک بر درمان )ADHD بزرگساالن مبتال به
را سطح ۳، یعنی »احتماال اثربخش« دانسته و آن را یک انتخاب صحیح 

برای درمان ADHD دانسته اند.
اختالالت اضطرابی 

در این جا اثربخشی نوروفیدبک بر اختالالت اضطرابی گوناگون شامل: 
اختالل اضطراب فراگیر، فوبیا، اختالل وسواس فکری عملی، و اختالل 
هراس مد نظر است. هاموند  در سال ۲۰۰۵ درمان اختالالت اضطرابی 

توسط نوروفیدبک را سطح ۳، یعنی »احتماال اثربخش« و یوچا و 
مونتگومری  در سال ۲۰۰۸ آن را سطح 4، یعنی »اثربخش« در 

نظر گرفته است.
افسردگی

اثربخشی نوروفیدبک برای درمان افسردگی توسط یوچا و 
مونتگومری، در سطح ۲ ارزیابی شده است. یعنی »ممکن 

است اثربخش باشد«.
اختالالت مصرف مواد 

نوروفیدبک برای درمان 
اختالالت مصرف مواد 
وسیله ای برای کاهش 
خطــر بازگشــت به 

اعتیــاد به شــمار 
رفتــه و به طور 

معناداری اثربخشی درمان های سنتی ســوء مصرف مواد را افزایش 
می دهد. با این وجود یوچا و مونتگومری )۲۰۰۸( اثربخشــی درمان 
نوروفیدبک بر سوءمصرف مواد را سطح ۳، یعنی »احتماال اثربخش« 

در نظر گرفتند.
اختالل استرس پس از سانحه

یوچا و مونتگومری )۲۰۰۸( اثربخشی نوروفیدبک بر اختالل استرس 
پس از حادثه را سطح ۲ در نظر گرفتند؛ یعنی »ممکن است اثربخش 
باشد«. اما اوتمر )۲۰١۲(  ادعا می کند: سطح اثربخشی نوروفیدبک بر 

PTSD سطح ۳ است؛ یعنی »احتماال اثربخش«.
چه زمانی از »نوروفیدبک« استفاده کنیم؟

عده ای از درمان جوها، وقتی به مراکز درمانی مراجعه می کنند ممکن 
است، درمان نوروفیدبک به عنوان خط اول درمان به آنها پیشنهاد شود. 
با توجه به اینکه درمان نوروفیدبک، یک درمان پرهزینه و گران است 
و خدمات بیمه )نه درایران و نه در کشورهایی نظیر آمریکا(، برای آن 
وجود ندارد، پیشنهاد درمان نوروفیدبک برای بسیاری از مراجعان می 
تواند توام با ناکامی باشد؛ چه برای مراجعی که هزینه باالی استفاده از 
خدمات درمانی نوروفیدبک را ندارد و چه مراجعی که پیشنهاد استفاده 
از نوروفیدبک برای درمان مشکالتی که شواهدی از اثربخشی آن در 
دست نیست به او داده می شود. به همین دلیل تا کنون استقبال زیاد 

باالیی به خصوص در ایران از این روش درمانی نشده است.

از»نوروفیدبک«چهمیدانید؟
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مراسم معارفه رونالدو پشت 
درهای بسته انجام می شود

برخــاف تصور عمــوم، مراســم معارفه مرد 
سال ۲۰۱۷ فوتبال دنیا 
پشت درهای بسته 
بنا  انجام می شود.
بر اعام باشــگاه 
بــه  یوونتــوس 
دلیل مشکات در 
سازماندهی هواداران، 
مراسم معارفه کریس رونالدو، 
ســتاره پرتغالی جدید این تیم پشت درهای 
بســته انجام می شــود. معارفه قــرار بود روز 
دوشنبه در حضور خیل هواداران تیم تورینی 
انجام شود؛اما باشــگاه به دلیل آنچه »مشکل 
ســاماندهی هواداران« نامیده، رســما اعام 
کرد این مراســم پشــت درهای بسته و بدون 
تماشــاگر انجام می گیرد. بنا بــر برنامه اعام 
شده، فوق ســتاره پرتغالی ابتدا تست پزشکی 
خواهد داد و ســپس در کنفرانســی خبری با 
حضور خبرنگاران و عکاســان حضور می یابد.

هواداران یوونتوس قصد دارنــد تا با حضوردر 
فرودگاه تورین، استقبال خاصی از رونالدو به 

عمل بیاورند.

 »فابرگاس« اخراج کونته
از چلسی را تایید کرد

در حالی که وضعیت آنتونیو کونته، ســرمربی 
تیــم فوتبال چلســی در 
هاله ای از ابهام قرار 
داشــت و از یک 
ســو خبر اخراج 
او شنیده می شد 
و از ســوی دیگــر 
بازگشــتش  خبــر 
بــه تمرینــات، »سســک 
فابرگاس« به شک و شــبهات درباره سرمربی 
ایتالیایی خود پایان داد. فابرگاس طی پیامی 
در صفحه شخصی خود در توئیتر، خروج کونته 
از چلســی را تایید کرد. او در این پیام نوشته 
است: »مربی، از تو به خاطر اینکه یک قهرمانی 
دیگر در لیــگ برتر و جام حذفی بــرای ما به 
ارمغان آوردی تشکر می کنم. برای تو در آینده 

کاری ات آرزوی موفقیت می کنم«.

کلوپ: 
بهترین بازیکن بوندسلیگا را 

جذب کردیم
»نابی کیتا« یکی از خریدهای خوب لیورپول 
در تابســتان بوده است 
کــه از الیپزیگ به 

این تیم پیوست.
کلوپ،  یورگــن 
سرمربی لیورپول 
به ستایش از خرید 
جدید تیمش پرداخت 

نابی کیتا، دو ســال اســت که به و گفت:» 
همراه تیاگو آلکانترا، بهتریــن بازیکن رقابت 
های بوندسلیگاست. بسیار خوشحالم که این 
بازیکن بزرگ را جذب کردیم«. او ادامه دارد: 
مدت هاست که خواهان جذب کیتا هستیم؛ اما 
»الیپزیگ« ستاره خود را نمی فروخت تا اینکه 
خوشبختانه توانســتیم او را جذب کنیم. کیتا 
بازیکن جوانی است و می تواند در آینده حرف 

های زیادی برای گفتن داشته باشد.
لیورپول فصل قبل با یورگن کلوپ توانســت 
به فینال لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا کند؛ اما 
در نهایت برابر رئال تن به شکست داد و از باال 

بردن جام بازماند. 

راکیتیچ: 
زمان آن رسیده که توپ طال 

به »مودریچ« برسد
ایــوان راکیتیــچ، هافبک تیم هــای فوتبال 
کرواســی در دیدار نیمه 
نهایی برابر انگلیس 
هم عملکرد خوبی 
از خود نشان داد و 
در صعود تیمش به 
فینال نقش مهمی 
ایفا کرد.او بعد از بازی 
گفت: شــرایط بسیار سختی 
را پشت سر گذاشتم. قبل از دیدار نیمه نهایی 
مصدوم بودم؛ اما نهایت تــاش خود را به کار 
گرفتم. در دیدار فینال حتی با یک پا هم بازی 
خواهم کرد. بازی کــردن در دمای 39 درجه 
بسیار سخت است؛ اما برای تیم ملی دست به 
هر کار می زنیم.راکیتیچ، به ســتایش از »لوکا 
مودریچ« پرداخت و گفت: زمان آن فرا رسیده 
است که مودریچ توپ طا را به دست آورد، او 

به بدون شک شایسته این جایزه خواهد بود.

به قضاوت در رده بندی هم افتخار می کنیم

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

آبی های اهواز برای شروع لیگ هجدهم، اردوی خود در تهران را شروع 
کرده اند. تیم اســتقال خوزســتان، اخیرا تمرینات خود در تهران را 
برگزارکرده است؛ بازیکنان خوزســتانی در اردوی استقال خوزستان 
حاضر هســتند و امیدوارند تا بتوانند ســورپرایز لیگ هجدهم باشند. 
بازیکنانی از جمله میثم کریمی، رضا مرادی، ساسان شیرمردی، میثم 

شاه مکوندزاده، مهرداد پور ابوالقاسم و... در این اردو حاضر هستند.

لشکر جدید خوزستانی ها در استقالل خوزستان

علیرضا دغاغله، برای خدمت سربازی خود به تیم ملوان پیوست. 18
دغاغله هافبک ۲۲ساله استقال خوزستان که فصل قبل نمایش 
درخشانی در سمت چپ خط دفاعی این تیم داشت، برای  خدمت 
ســربازی به تیم ملوان انزلی پیوست. این بازیکن سهمیه زیر ۲3 
سال محسوب می شود و بعد از پایان خدمت سربازی باید یک فصل 

در استقال خوزستان بازی کند. 

»دغاغله«  هم سرباز شد

25

قرارداد امیر قلعه نویی ثبت شد
امیرقلعه نویی، سرمربی تیم فوتبال سپاهان با حضور 
در هیئت فوتبال اصفهان قرارداد دو ساله خود با تیم 
فوتبال سپاهان را ثبت کرد. قلعه نویی بعد از پایان 
لیگ برتر در فصل گذشــته و کسب نتایج خوب با 
ذوب آهن، به سپاهان رفت تا بتواند شرایط بد این 
تیم را سامان دهد. سپاهانی ها پیش تر قرارداد ۱۱ 
بازیکن خود را نیز در هیئت فوتبال به صورت رسمی 

ثبت کرده بودند.

»کی روش« ماندنی شد
بعد از پایان جام جهانی ۲۰۱8 
روســیه، حرف و حدیث های 
زیادی مبنــی بر مانــدن یا 

نمانــدن کارلــوس 
کی روش مطرح 
شــد. اینکه آیا 
ســرمربی تیم 
ملــی ایــران 
ن  ا د گر شــا

خــود را برای 
جــام ملــت های 

آسیا ۲۰۱9 همراهی 
خواهد کرد یــا خیر؟ 

با این وجود تــازه ترین 
خبــر درباره کــی روش 
این اســت کــه او تمایل 
دارد بــه کارش در تیــم 
ملی ادامه دهد. حداقل تا 
پایان جام ملت های آسیا؛ 
اما اصلی ترین دغدغه او به 
شــهریور ماه مربوط است. 
وقتی که اولیــن اردوی تیم 

ملی برگزار خواهد شــد و در 
سمت مقابل باشگاه های لیگ برتری باید 

در مرحلــه حذفی لیگ قهرمانان آســیا به مصاف 
حریفان خود بروند. کی روش ایــن دغدغه را دارد 
که در آن زمان دوبــاره با چالش هــای مربوط به 
در اختیــار داشــتن بازیکنانش روبــه رو خواهد 
شــد. او اگر در ایران بماند یکی از خواســته هایش 
 در اختیــار داشــتن بازیکنانــش در اردوهــا 

خواهد بود.

خط و نشان هافبک استقالل 
برای مدیران باشگاه

بازیکنان اســتقال همچنان درخواست پرداخت 
مطالبات شــان را دارند.ایــن روزهــا مشــکات 
 مالی پیرامون باشــگاه اســتقال به شدت دیده

 می شود. به طوری که بازیکنان گایه های خود را 
به گوش مسئوالن باشگاه می رسانند تا ترتیب اثری 
از سوی آنها حاصل شــود. در همین زمینه یکی از 
هافبک های تیم وینفرد شفر پیش از سفر به روسیه 
اعام کرده بود اگر مطالباتش پرداخت نشود با تیم 
راهی اردو نخواهد شــد. در نهایت اما پادرمیانی ها 
باعث شد این مشکل حل شــود و هافبک آبی ها با 
ماشین شخصی خودش راهی فرودگاه شد و با تیم 
به ترکیه سفر کرد. با این وجود که اعام کرده اگر 
مشکات مالی اش برطرف نشود، از ترکیه به تهران 

برمی گردد و اردوی تیم را ترک می کند.

 »فیفا« علیه انگلیس
 تشکیل پرونده داد

شعارهای تبعیض آمیز هواداران تیم ملی فوتبال 
انگلیس در بازی نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۱8 
روسیه برابر کرواسی در ورزشگاه لوژنیکی باعث 
شد تا فیفا علیه انگلیس پرونده انضباطی باز کند.
ســرویس رســانه ای فیفا اعام کرد:مــا تایید 
می کنیــم که سیســتم نظارت ضــد تبعیض، 
در رابطــه با شــعارهای هــواداران تیــم ملی 
فوتبال انگلیس گزارشــی دریافت کرده است. 
با احترام به فدراســیون فوتبــال انگلیس یک 
 پرونــده انضباطــی در ایــن رابطه بــه جریان 

افتاده است. 

در حاشیه

پیشخوان

 کرانچار: به بــازی های 
آسیایی نمی رویم که فقط دفاع 

کنیم

 جبــاری: رفتارمدیــران 
استقالل با من زشت بود

سمیه مصور

 یک ماه دیگر تا برگزاری بازی های آسیایی جاکارتا 
در اندونزی باقی مانده اســت و ورزشکاران ایرانی 
در حال آماده ســازی برای حضور قدرتمندانه در 
این رقابت ها هســتند. درکنار ورزشکاران، برخی 
از داوران ایرانی نیز این فرصت را پیدا کرده اند تا با 
نظر فدراسیون آسیایی در این مسابقات به قضاوت 
بپردازند. نگین مساح، داور اصفهانی رشته ریتمیک، 
یکی از همین داوران اســت که با نظر فدراســیون 
آسیایی ژیمناســتیک برای قضاوت در بازی های 
آسیایی ۲۰۱8 انتخاب شده اســت تا اولین بانوی 
داور ایرانی باشد که در رشته ژیمناستیک به چنین 

موقعیتی دست پیدا کرده است.
مساح در گفت وگو با »زاینده رود« درباره انتخابش 
برای قضاوت در این رقابت ها گفت:من اردیبهشت 
سال 96 در دوره داوری در کشــور مالزی شرکت 
کردم و در کت گوری سه قبول شدم و بعد در طرح 
داوری برای قضاوت مســابقات کشــوری حضور 

داشــتم تا اینکه از فدراســیون با من تماس 
گرفتنــد و خبر دادند که برای مســابقات 

آســیایی جاکارتــا انتخاب شــده ام و 
درواقع همه چیز از طرف فدراسیون 

صورت گرفت.
داور اصفهانــی ژیمناســتیک با 
اشاره به اینکه برای اولین بار است 
که تجربه حضــور  در بازی های 

آسیایی را پیدا می کند، افزود:
چون تجربه اولم اســت و  اطاعی از 

شرایط آنجا ندارم، نمی دانم چه چیزی 
در انتظارم اســت. تنها کاری که می توانم 

انجام دهم این اســت که اطاعات عمومی ام 

را افزایش دهم و این آمادگــی را در خود به وجود 
بیاورم که در آن بازی ها بتوانم به بهترین  شکل، کار 
قضاوت را انجام دهم. فکر می کنم قضاوت سختی را 
در این مسابقات در پیش  دارم؛ چرا که اولین تجربه 
رسمی و بین المللی ام با بازی های آسیایی شروع 

می شود که  بازی های بزرگ و مهمی است.
 مســاح، درباره برنامه هایش تا پیش از  حضور در
 بازی های آســیایی گفت: با توجه بــه اینکه زمان 
اعزام ما به مسابقات آســیایی جاکارتا شهریورماه 
اســت، تا قبل از این بازی ها در تاشــیم به کمک 
هیئت ژیمناستیک اصفهان برنامه های مختلفی را 
در این رشــته ترتیب دهیم؛ چرا که این رشته فعا 
فقط محدود به سالن هیئت است و ما می خواهیم 

این رشته را در کل 
ن  صفهــا ا

گســترش دهیم. از آنجایی که باالترین درجه این 
 رشــته را در کشور دارم از فدراســیون درخواست 
 کــرده ام که به مــن اجــازه دهند تا یک ســری 
کاس هــای داوری در اصفهان تشــکیل بدهم تا 
شرکت کنند گان اطاعات بیشتری در این زمینه 
به دســت آورند و با آمادگی بیشتر در کاس های 
فدراسیون حاضر شــوند که خدا را شکر این اجازه 
به من داده شده و به کمک هیئت، این کار را انجام 
می دهیم که فکر می کنم برنامه مفیدی اســت و 
کمک زیادی به پیشــرفت این رشــته در اصفهان 
می کند. وی در ادامه گفت وگو به  وضعیت ریتمیک 
بانوان در ایران و اصفهان اشاره کرد و افزود:ریتمیک 
چه در کشــور و چه در اصفهان رشته ای ناشناخته 
اســت که هنوز خیلــی از مــردم با 
ندارنــد.  آن آشــنایی 
خوشــبختانه طی 
ســالیان اخیر 
روح تازه ای 

در این رشــته دمیده شده و مســابقات این رشته 
پیشرفت خوبی کرده اســت و فدراسیون و هیئت 
اصفهان تاش زیادی برای گسترش این رشته انجام 
می دهند، به طوری کــه برنامه های خاصی ترتیب 
داده شده تا مربیان بیشتری با این رشته آشنا شوند.

داور اصفهانی ژیمناســتیک با اشــاره به اهدافش 
تصریح کرد:من به کاری که  انجام می دهم، خیلی 
عاقه دارم چرا که با عشــق وارد این رشــته شدم. 
زمانی که  این رشته را شروع کردم، کسی در اصفهان 
آن را به صورت تخصصی انجام نمی داد. هدفم این 
است که در این رشــته روز به روز پیشرفت کنم و 
هم چنین بازیکنان، مربیــان و داورانی که آموزش 
داده ام پیشرفت خوبی داشته باشند. امیدوارم بتوانم 
معلوماتی که در این رشته طی این چندین سال کار 
به دست آوردم را به ژیمناست ها و مربیان ریتمیک 
انتقال بدهم و این رشته در اصفهان گسترش زیادی 

پیدا کند.
 مســاح، در پایان وضعیت ژیمناستیک اصفهان را 
خوب توصیف کرد و عنوان داشــت: خوشــبختانه 
این رشته در اصفهان یکی از رشته های زنده  است 
و زمانی که پا به کاس های این رشــته می گذارید 
متوجه می شــوید که چه زندگی قشنگی در این 
کاس ها در جریان اســت و خوشبختانه تیم های 
مختلفــی از اصفهان برای شــرکت در مســابقات 
 اعــزام مــی شــوند و شــاهد موفقیــت آنها 

هستیم.

ژیمناستیک یکی از رشته های زنده در اصفهان است
  به بهانه حضور اولین بانوی داور ایرانی رشته ریتمیک در بازی های آسیایی جاکارتا؛  

 کاریکاتور روز

»کرواسی«فوتبالرابهخانهمیبرد

به زودی تیم هندبال فوالد مبارکه ســپاهان، تمرینات خود را برای حضور در لیگ برتر کشور و جام 
باشگاه های آسیا آغاز خواهد کرد؛ تیمی که در دوره قبلی لیگ برتر با افت و خیزهای بسیاری همراه 

بود و به مقام سومی بسنده کرد.
پس از انصراف تیم نفــت و گاز گچســاران، قهرمان فصل گذشــته از حضور در جام باشــگاه های 
آسیا، باشــگاه فوالد مبارکه ســپاهان برای حضور در این تورنمنت اعام آمادگی کرد که با موافقت 
فدراسیون همراه بود و امســال، نماینده اصفهان عاوه بر پرچم داری استان در لیگ برتر باید نمایش 
خوبی از خود در آســیا، برای حفظ نام ایران نشــان دهد.محســن طاهری، ســرمربی تیم هندبال 
ســپاهان در مورد روند آماده ســازی این تیم اظهار کرد: هنــوز 3 ماه تا آغاز لیگ برتــر زمان مانده 
اســت و به طور حتم تیم ها با تعلل بیشتر برای شروع فعالیت رسمی خودشــان مواجه خواهند بود؛ 
 اما با توجه به حضور در جام باشــگاه های آســیا زودتر از دیگر تیم ها تمرینات خــود را آغاز خواهیم

 کرد.
وی افزود:بــه زودی تمرینات بدنســازی تیــم را آغاز خواهیم کرد و ســعی می کنیــم در طول 3 
 ماه که فرصت داریــم تمام ضعف های تیــم را بر طرف کنیم تا با قدرت بیشــتری پا در مســابقات

 بگذاریم.
سرمربی تیم هندبال سپاهان در مورد نقل و انتقاالت تیم خود اعام کرد: با چند بازیکن صحبت های 
اولیه را انجام داده ایم؛ اما چون هنوز توافق مان قطعی نشــده بهتر است که اسامی آنها منتشر نشود؛ 
در جذب بازیکنان هم ســعی کردیــم از مهره های بومی اســتفاده کنیم و تاش مان بر این اســت 
 که بازیکنان بومــی و جوان اصفهان به ســپاهان بیاینــد و اولویت اصلی ما هم بازیکنــان رده امید

 سپاهان خواهد بود.

سرمربی تیم هندبال سپاهان: 

اولویت اصلی ما بازیکنان جوان و بومی است
کرواســی، با برد دو بر یک برابر انگلیس به فینال رفت. این تیم که در ابتدای کار از ســه 
شــیرها عقب افتاده بود در نهایت با گل های »پرشیچ« و »مانژوکیچ« توانست فینالیست 
شود. مودریچ نیز مانند سایر بازی ها نقش موثری در شکل بازی کروات ها داشت و در این 
کاریکاتور نیز این سه بازیکن در حال سوار کردن توپ فوتبالی هستند که به عنوان نمادین 

طعنه ای به شعار معروف انگلیسی ها در جام به شمار می رود.

 ایفمارک گفــت جباری 
مصدوم است؛ اما منصوریان 

مجبورمان کرد جذبش کنیم

بیرانوند در رادار »دیناموکیف«؛ 
تغییر مسیر

بیرانوند جزو موثرترین بازیکنان تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱8 بود که گرفتن پنالتی کریستیانو رونالدو 
هم باعث شد تا بیشتر مورد توجه رسانه ها و حتی باشگاه های خارجی قرار بگیرد و پیشنهاداتی به او ارائه شود. 
دروازه بان ملی پوش پرسپولیس با وجود اینکه با این باشگاه قرارداد دارد؛ اما ممکن است با توجه به پیشنهادات 
خوبی که از تیم های خارجی به دستش رسیده، فصل آینده را در خارج از ایران سپری کند و به جمع لژیونرها 
اضافه شود.در روزهای گذشته صحبت از پیشنهاد تیم های ترکیه ای به بیرانوند مطرح شده بود و حضور این 
دروازه بان در این کشور نیز به این شایعه دامن می زد ولی حاال گفته می شود پیشنهادی از اوکراین به احتمال 
فراوان موجب تغییر مسیر او خواهد شد. باشگاه دیناموکیف اوکراین پیشنهادی جدی به بیرانوند ارائه کرده و به 

احتمال فراوان تیم آینده گلر سرخ پوشان، این تیم باشد و او باشگاه های ترکیه ای را انتخاب نکند.

علیرضا فغانی: 
به قضاوت در رده بندی هم افتخار می کنیم

داور بین المللی فوتبال ایران بعد از انتخاب شدن به  عنوان داور دیدار تیم های بلژیک و انگلیس در رده بندی 
جام جهانی ۲۰۱8 در اظهار کرد: تمام تاش مان را کردیم تا عملکرد خوبی از خودمان در جام جهانی بر جای 
بگذاریم و در آخر برای بازی رده بندی انتخاب شدیم. وی ادامه داد: از همه عذرخواهی می کنم که بیشتر از این 
نشد ولی امیدوار هستم این بازی را هم به خوبی پشت سر بگذاریم. فغانی در خصوص احساسی که در لحظه 
اعام قضاوت تیم داوری ایران در بازی رده بندی جام جهانی داشت، گفت: برای من، همین که دوستان داور 
در اروپا و قاره های دیگر ما را شایسته قضاوت در بازی پایانی می دانستند، خیلی ارزشمند بود ولی می دانستم 
در مسابقات فیفا همیشه باید توقع داشته باشید اتفاقات در لحظه آخر بیفتد و برای من عادی بود که داور بازی 

افتتاحیه، در مسابقه فینال هم قضاوت کند.
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 افزایش100هزار نفری ظرفیت قطارشهری
 تا پایان سال

پیشنهاد سردبیر:

چهره 

شهرداری

مدیرعامل سازمان پارک های شهرداری :
باغچه های خانگی را با آب های 

خاکستری آبیاری کنید
مدیرعامــل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شــهرداری اصفهــان، اظهارکــرد: دوره های 
آموزشــی الزم برای آبیاری فضاهای ســبز و 
بوستان ها در حال برگزاری است؛ زیرا  امسال با 

تنش آبی زیادی رو به رو هستیم.
»فــروغ مرتضایی نژاد« بر کاشــت گونه های 
گیاهی و درختی مقاوم به خشکی و با نیاز آبی 
کم، تاکید کرد و افزود: گیاهان مقاوم به خشکی 
از جمله گل های علفی که در برخی از مناطق 
کاشــت شــده، عالوه بر اینکه زیبایی فصل را 

دارند، دائمی بوده و به آب کمی نیاز دارند.
مدیرعامــل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شــهرداری اصفهان ادامه داد: گل هایی مانند 
شقایق کوهی، بابونه، داوودی، َسلوی، میخک 
صخره ای، زنبق ایرانــی و بومادران، همچنین 
درخت های سروکوهی، بلوط دائما سبز، بلوط 
زاگرس، بادام کوهی، عنــاب، توت آمریکایی 
از جمله گونه هایی اســت که برای کاشت در 
باغچه منازل در شــرایط بحران آب، بســیار 

مناسب است.
وی از شــهروندان درخواســت کرد که برای 
صرفه جویی در مصرف آب، باغچه های خانگی 
خود را با استفاده از آب های خاکستری آبیاری 
کنند، البته به شــهروندان پیشنهاد می شود  
برای جلوگیری از اسراف آب  از گل های دائمی 

مقاوم به خشکی، استفاده کنند.

 مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت 
بر تاکسیرانی شهرداری:

 طرح ساماندهی بیمه 
تاکسی داران دنبال  می شود

مدیرعامــل ســازمان مدیریت و نظــارت بر 
تاکسیرانی شهرداری اصفهان ا اظهار کرد: یکی 
از دغدغه های اصلی رانندگان تاکســی، بیمه 
آنهاست. در این راســتا طرح ساماندهی بیمه 

تاکسی داران در اصفهان دنبال می شود.
»هادی منوچهری« افزود: در مرحله نخســت 
طرح ساماندهی بیمه رانندگان پالک »ت« در 
اولویت هستند و در مراحل بعد با مصوبه هیئت 
دولت و مساعدت ســازمان تامین اجتماعی، 
تمام رانندگان تحت پوشش سازمان تاکسیرانی 

می توانند از این طرح استفاده کنند.
مدیرعامــل ســازمان مدیریت و نظــارت بر 
تاکسیرانی شهرداری اصفهان ادامه داد: در حال 
حاضر پایش اطالعات و آمار رانندگان تاکسی 
در دست انجام است و پس از تکمیل اطالعات، 
تاریخ و زمان دقیق اجرای طرح ساماندهی بیمه 

رانندگان تاکسی اعالم می شود.

 تماس بیش از ۵ هزار شهروند
 با اداره ۱۳۷ در هفته گذشته

بر اســاس اعالم اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ 
شهرداری اصفهان، شــهروندان اصفهانی در 
هفته ای که گذشت، پنج هزار و ۹۱۱ مرتبه با 

مرکز ۱۳۷ تماس برقرار کردند.
این گزارش حاکی است از مجموع تماس های 
واصل شــده، دوهزار و ۹۶۴مــورد مربوط به 
معاونت خدمات شــهری معــادل ۵۵ درصد 
از مجمــوع کل پیام هاســت؛ همچنین ۲۵۲ 
تماس معاونت عمران معــادل۵ درصد و ۷۲ 
مورد ترافیکی شامل یک درصد از مجموع کل 

پیام هاست.
ســایر موارد شــامل۲ درصــد از پیــام ها به 
سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری 
ارجاع شــد. در بخش بازخورد نیــز به منظور 
پیگیری پیام های ارجاع شــده بــه مناطق و 
اقدامات صورت گرفته، ســه هزار و ۹۲ تماس 
با شــهروندان برقرار شــده اســت.از مجموع 
تماس هــای شــهروندان ۱۲ مــورد از قبیل 
ترکیدگی و بازمانــدن والو اب فضای ســبز، 
مزاحمت ســگ های ولگرد و قطعی روشنایی 
فضای ســبز به صورت ویژه و فوری توســط 
کارشناســان این اداره به مســئوالن اجرایی 
مناطق، ارجاع و نتیجــه عملکرد آنها از طریِق 

تماس با شهروندان پیگیری شد.
کارشناســان اداره ارتباطــات مردمــی ۱۳۷ 
شهرداری اصفهان، طی هفته گذشته یک هزار 
و ۹۹۸ مورد مشاوره از جمله اطالعاتی درمورد 
اماکن تفریحی و شــماره تلفن شهرداری های 
مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان در اختیار 

شهروندان قرار دادند.
با توجه به بحران رو به گســترش کمبود آب، 
شهروندان در صورت مشاهده هر گونه هدررفت 
آب در فضای ســبز مراتب را همــراه با آدرس 
دقیق با ۱۳۷ در میان بگذارند و به یاد داشــته 
باشــند کارکنان اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ 
شــهرداری اصفهان در تمام مدت شبانه روز 
آماده پاسخگویی به تماس ها و شنیدن پیام ها 

و نظرات شهروندان هستند.

عضو خبرگان رهبری:
حجاب قبل از اینکه دستور الهی 

باشد یک دستور عقلی است
عضو خبرگان رهبری در نخســتین جشــنواره 
چادرهای آســمانی فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان که بــه میزبانی معاونــت اجتماعی این 
فرماندهی برگزار شد، اظهار کرد:  از نیروی انتظامی 
که انصافا در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب خوش 

درخشیده است، تقدیر و تشکر می کنم.
آیت ا... »سید ابوالحسن مهدوی« افزود: برگزاری 
برنامه هایی نظیر جشــنواره چادرهای آسمانی 
باعث رشــد عقلی جامعه و تقویت فرهنگ دینی 
مردم می شود و باید از ناجا برای ورود به این مسئله 

به طور شایسته تقدیر کرد.
مهدوی، تصریح کرد: حجاب قبل از اینکه دستور 
الهی باشد، یک دســتور عقلی است؛ چراکه عقل 
به انسان دستور پوشش می دهد و دین نیز آن را 
تایید می کند. باید گفت که حکم حجاب تاسیسی 

نیست بلکه تاییدی و ارشادی است.
نماینده ولی فقیــه در هالل احمر اســتان بیان 
کرد: امروزه دشــمن که از زنان نجیب و عفیف ما 
ســیلی خورده، به جنگ نرم علیه نظام وارد شده 
و با استفاده از فضای مجازی، روی افکار دختران 
با قوت و شــدت هرچه تمام تــر کار می کند که 
هوشیاری بیشتر مردم و مســئوالن را می طلبد.

این مقام مسئول، وظیفه مراکز علمی، حوزه های 
علمیه و دانشگاه ها در حوزه عفاف و حجاب را بسیار 
ســنگین عنوان کرد و افرود: کار کردن در حوزه 
عفاف و حجاب ظریف، زمان بر و پرهزینه است و 
بایستی از روش های عقلی و منطقی جوانان را به 

این سمت هدایت کرد.

رییس کمیسیون اقتصادی شورای شهر:
کاهش درآمدهای شهرداری 
متاثر از شرایط اقتصادی است

رییس کمیسیون اقتصادی شورای شهر اصفهان 
با اشاره به کاهش درآمدهای شهری در سه ماهه 
نخست امسال اظهار کرد: نوع اتکای شهرداری به 
درآمدهای ناپایدار، منجر شــده تا شاهد چنین 
وضعیتی باشیم. »نصیر ملت« به تشریح بندهای 
درآمدی شــهرداری پرداخت و گفت: ۲۹ درصد 
درآمدها از طریق فروش امالک، ۵۴ درصد از طریق 
اخذ عوارض ساختمانی، ۴ درصد از طریق دریافت 
بهای خدمات، ۱۳ درصــد از درآمدهای پایدار و 
بخشــی هم از طریق اخذ مالیات بر ارزش افزوده 
حاصل شده است. رییس کمیســیون اقتصادی 
شورای شهر اصفهان تصریح کرد: چنین درآمدی 
متاثر از قوانین مجلس شــورای اسالمی و اوضاع 
اقتصادی است و کنترل بخشــی از آن در دست 
شــهرداری نیســت؛ این درحالی است که سهم 
درآمدی پایدار شهری از بخش نوسازی و عوارض 
تنها 0/۵ درصد و پایدار بوده اســت. ملت با اشاره 
به اینکه در چنین مواقعی درآمــد مازاد تراکم را 
افزایش می دهند، اضافه کرد: این راه بری جبران 
نیاز روز است اما درآینده خدمات دهی به مناطق 
ساخته شده جدید، شهرداری ها را با بحران روبه رو 

خواهد کرد.

 رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شورای شهر:

استقبال مردم موجب ترغیب 
مدیران برای ادامه راه می شود

رییس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــورای شــهر اصفهان، با بیان اینکه مردم باید 
واقعیت ها را لمــس کنند و بداننــد که آلودگی 
هوا و سیستم ترافیکی موجب حالت افسردگی و 
بیماری های دیگر می شود، اظهار کرد: مدیریت 
شــهری باید مســیری را ایجاد کند که مردم از 
این دو معضل نجات یافتــه و بهترین گزینه برای 
این امر استفاده از وســایل نقلیه عمومی به ویژه 
»مترو«ســت. »فریده روشــن« افزود: با حضور 
معاون اول رییس جمهور و درخواستی که شهردار 
از وی داشت، امیدواریم خط دوم و سوم مترو  نیز 
به زودی راه اندازی شود. در این دوره، شورای شهر 
خوشبختانه با تالش مضاعف و شــبانه روزی در 
مدیریت مترو توانســتند خط یک مترو را افتتاح 
کنند؛ در صورتی که پیش بینی شده بود تا پایان 

سال این پروژه ادامه خواهد داشت. 
روشن یادآور شد: مردم باید خودشان همت کرده 
و این فرهنگ سازی را انجام دهند که از سیستم 
حمل و نقل استفاده کنند؛  این استقبال مردم باعث 
می شود که مدیران شــهری برای راه اندازی خط 

دوم، بیشتر ترغیب شوند.

عصر پنجشنبه، در گرماگرم کار، روزمرگی و غفلت 
از ارزش هایی مانند فداکاری و ایثار، باز هم صدای 
قدم های باران در گوش شــهرمان پیچید؛ دوباره 
ستارگانی درخشان به دیارمان آمدند تا یادآور مهر، 
صفا و خوبی باشند که با این ستاره ها می توان راه را 
پیدا کرد. آمدند یادمان بیاورند که زمانی نه چندان 
دور، همسری از زن و بچه اش دل کند و فرزندی روی 
گریان مادر خود را بوسید  و در راه خدا قدم گذاشت. 
همان ها که حضــرت روح ا... به حال شــان غبطه 
می خورد و آرزو می کرد با آنها محشور شود. همان ها 
که زنان، فرزندان و مادران شــان در »جهاداکبر« 

ماندند و سوختند تا کشورشان ساخته شود.
ســالم بر آنهایی کــه نمک گیر ســفره »والفجر«، 
»بیت المقدس« و »رمضان« شدند و از »مجنون«، 
»طالئیه« و»فکه« دل نبریدند و نزدیک به ۳۸ سال 
است که به شهر و آغوش خانواده خود برنگشته اند 
و چشمان همسر، فرزند، پدر و مادر خود را منتظر 
به در خانه گذاشته اند که با هر صدای دری، دلشان 
بلرزد و تنها دل خوشی شان مزاری باشد در گلستان 
شهدا که ساعتی را با عزیز ســفرکرده خود خلوت 
کرده، از بی مهــری روزگار گالیه کنند؛ خدا کند از 

بی وفایی ما شکایتی نکنند.
نصف جهــان در غروب پنجشــنبه کــه متعلق به 
ساالر شــهیدان و مصادف با روز »عفاف و حجاب« 
بود، میهمان فرزندان عزیز خود بوده که پیام شــان 
برای همــگان، در همه ابعاد زندگــی و همه اعصار 
این است که پیرو حق باشــید؛ خواه حجاب عفاف 
باشد، خواه عدالت و آزادی. حاال که پس از سال ها 
غربت عزم وطن کرده اند، مردم اصفهان چه زیبا به 

استقبال شان آمدند و در آغوش شان کشیدند.
 سیدمحمدعلی مهاجری، عباس محقق طباطبایی، 
سیدرســول حســینی، حیدر غالمی، محمدرضا 
میرزاامیری، سیدمنصور معین الدین، فرزاد سلطانی، 
حســین عطایی کچوئی، ســیدمهدی مرتضوی و 

رمضانعلــی ضیایی، روی دســتان شهیدآشــنای 
اصفهانی ها تشییع شدند. سه تن از پیکر پاک این 
شهدا پس از تشییع در گلســتان شهدای اصفهان 
آرمیده  و پیکر دیگر شهدا برای خاکسپاری به محل 
والدت شان در شهرهایی همچون مبارکه، نجف آباد 

و... منتقل شد.
باید حکیمانــه در برابر هجوم فرهنگی و 

اقتصادی دشمن ایستاد
مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در 
اصفهان در این مراسم  گفت: باید از راهی که دشمن 
وارد شده به مقابله با او برخاست؛ یعنی از مسیر علم، 
هنر و ترفندهای گوناگون اجتماعی که برای جنگ 

با خانواده  و ارزش های ما تعیین شده وارد عمل شد.
حجت االسالم والمسلمین »مهدی گرجی« افزود: 
خوشــا به حال پدری که این گونه بعد از ۳۶ سال 
فرزند خود را در آغوش می گیرد و جشــن آمدنش 
را به راه می اندازد و خوشا به حال مردمی که امروز 
در میدان امام)ره( به استقبال این شهدا آمده اند و 

تصاویر آن را به جهان مخابره می کنند.
این اســتاد حوزه و دانشــگاه تصریح کرد: با انتقال 
تصاویر این تجمع بزرگ و عاشقانه، به جهانیان نشان 
می دهیم که ملت ایران عاشق جهاد و شهادت است و 
عشق به جهاد و ریخته شدن خون در راه خدا آرزوی 

اولیای بزرگ بوده است.

وی ادامه داد: در شــب های ماه رمضان در بهترین 
ساعات عبادت و مناجات با خدا، اولیا ا... شهادت را از 
پروردگارشان طلب می کردند؛ لذا شهید به وجه خدا 

نظر می کند و باالتر از هر محبوبی است.
گرجی با بیان اینکه شــهدا به ما درس ایستادگی و 
استقامت می دهند، گفت: مادران باید فرزندان خود 
را به  گونه ای تربیت کنند که عاشق شهادت باشند 
چراکه به گفته موال و پیشوایمان: ملتی که شهادت 

دارد، اسارت ندارد.
وی با اشاره به خاطره تشییع ۳۷0 شهید در میدان 
امام)ره( بیان کرد: امروز هم به اســتقبال شهدایی 
آمده ایم که در جوانی خود را فدا کردند و شما باید 
آگاه باشــید که امروزه دشــمن در دو میداِن نبرد 

فرهنگی و نبرد اقتصادی به جنگ ما آمده است.
مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در 
استان اصفهان افزود: در نبرد فرهنگی دشمن زنان و 
جوانان را مورد هجوم قرار داده است؛ باید آگاه بود با 

پرخاشگری و تندی نمی توان پیشروی کرد.
وی تصریح کرد: باید از راهی که دشــمن وارد شده 
به مقابله با او برخواســت؛ یعنی از مسیر علم، هنر 
و ترفندهای گوناگون اجتماعــی که برای جنگ با 
خانواده  و ارزش های ما تعیین شده، وارد عمل شد و 

حکیمانه به مقابله با آنها پرداخت.
گرجی افزود: باید حکیمانه در برابر دشمن ایستاد 
لیکن اتاق فکرها باید عالمانــه در این میدان نبرد 
وارد شوند. جگر همه ما از داغ شــهدا و نامردی ها 
خون اســت؛ امــا بایــد اندیشــمندانه جنگید تا 
 کالم تان بوی شــهدا دهد و در جان  جوانان اثرگذار

 باشد. 
وی ادامه داد: دشمن دنبال این است که هرزه گویی، 
تندخویی و پرخاشگری را به ما نسبت دهد و با این 
چهره ما را به جهانیان نشان دهد لیکن شما باید با 
ادب در میدان نبرد فرهنگی وارد شوید و شجاعانه و 

عالمانه به جنگ روانی دشمن بروید.

نصف جهان فرزندانش را در آغوش کشید
پس از سال ها غربت؛

معــاون حمــل ونقــل و ترافیک شــهرداری 
اصفهان با اشــاره بــه تکمیل خــط یک قطار 
شــهری که روز سه شــنبه با حضور معاون اول 
رییس جمهورتکمیل شــد، اظهار کرد:با اتمام 

این خط، قطار شــهری ازایســتگاه 
عاشــق آباد در خیابان امام خمینی 
تا پایانه مســافربری صفه به صورت 
یک سره اســت.»علیرضا صلواتی« 
به ســاعات کاری قطارشــهری هم 
اشــاره کرد و افزود: ســاعت کاری 
مترو از ساعت۶:۳0 بامداد تا ۲۱/۳0 
است که مقرر شده،  از امروز  شنبه 
 ۲۳ تیرمــاه، تا ســاعت ۲۲ افزایش

 یابــد. معــاون حمــل ونقــل و ترافیــک 
شــهری اســتان اصفهــان درمــورد کاهش 
زمان انتظــار مســافران گفــت: در آینده ای 
نزدیــک، فاصله تــردد قطــار شــهری برای 
 افزایــش جذابیــت بــه ۱0 دقیقــه کاهش 

می یابد.
وی افــزود: در افــق طــرح قطــار شــهری، 
ســاعت کاری تــا ۲۴ افزایــش مــی یابــد و 
 فاصله تــردد نیــز به ۵ تــا ۷ دقیقــه کاهش 

خواهد یافت.
صلواتی، خاموشــی ها و قطع بــرق در روزهای 
اخیر را یادآور شد و ابراز کرد:درصدد هستیم تا 
قطعی برق در سامانه  قطار شهری، اختالل ایجاد 
نکند.معاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری 

اصفهان اظهــار کرد: بــا همکاری های صورت 
گرفته با تاکسیرانی واتوبوســرانی، بازطراحی 
ایستگاه های اتوبوس وتاکسی صورت می گیرد 
که این ایستگاه ها به ایستگاه های خطوط قطار 

شهری ختم شود. وی به ایجاد پارکینگ ها در 
کنار ایستگاه های قطارشهری اشاره کرد و افزود: 
بنا داریم پایانه های مسافربری وپارک سوار ها را 

در مبدا و مقصد تقویت کنیم.
صلواتی بــا بیان اینکــه درحال حاضــر قطار 
شــهری ظرفیت جابه جایی ۴0هزار مســافر 
را دارد، عنــوان کرد:پیش بینی ما این اســت 
که تــا پایان امســال، ایــن ظرفیــت به ۱00 
هزار نفر برســد. معاون حمل ونقــل وترافیک 
شــهرداری اصفهان در پایان خاطر نشان کرد: 
امیدواریم بــا اقدامات صــورت گرفته و تحقق 
برنامه های پیش رو بتوانیم تاثیر قطار شــهری 
 را در ترافیک شــهری، محســوس تر مشاهده 

کنیم.

معاون حمل ونقل وترافیک شهرداری اصفهان اعالم کرد:

افزایش۱00هزار نفری ظرفیت قطارشهری تا پایان سال

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان  گفت: روزانه بیش از هزار تن پســماند 
در سطح شــهر اصفهان تولید و به کارخانه کود 
آلی ارسال می شود که حدود ۱۵0 تن از این آمار 

انواع نایلون و ظروف پالستیکی است.
»علی دهنوی«با بیان ایــن مطلب اظهار کرد: 
روزانه ۷۵ تا ۸0 تن از پســماند خشک در شهر 
اصفهان از سوی مردم در مبدا تفکیک می شود 
که این رقم با سهم فروشــگاه های بزرگ مواد 
غذایی و تفکیک دســتی توســط شرکت های 
پیمانکار شهرداری در محل جمع آوری تا ۱۳0 
تن هم می رسد که اگر این آمار را نسبت به کل 
پسماند بسنجیم، حدود ۱0 الی ۱۲ درصد کل 

پسماند شهر تفکیک می شود.
دهنوی اضافه کرد: اســتانداردهای بین المللی 
برای تفکیک پسماند از مبدا بیشتر از ۲0 درصد 
است، بنابراین با شــرایط ایده آل فاصله داریم 
و مردم باید در این زمینه با مدیریت پســماند 

همکاری و پسماندهای خود را در مبدا تفکیک 
کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان با اشــاره به ضرورت آموزش مردم در 
شناسایی پسماند تر و خشک گفت: 
پسماند تر همچون پسماند های مواد 
غذایی ، پوســت میوه و سبزیجات، 
روغن هــای خوراکــی ســوخته و 
فاسد شــده، تفاله چای، همچنین 
پســماندهای باغبانی و فضای سبز 
فسادپذیر است؛ اما پسماند خشک 
مثل کاغذ، مقوا، پالســتیک، فلزات 
و شیشه فســادپذیر نیست و اگر در 
مدت طوالنی هم در منزل باقی بماند، هیچ بویی 
نمی دهد و عمال فاسد نمی شــود؛ از این طرق 
می توان پسماندهای فسادپذیر و خشک را از هم 
تشخیص داد. وی خاطرنشان کرد: پسماندهای 
خشک از طریق ایستگاه های ثابت و خودروهای 
دوره گرد کــه تحت مدیریت خدمات شــهری 

شهرداری فعال هستند، جمع آوری می شود.
وی تاکید کرد: بدون شــک یکــی از مهم ترین 
اقداماتی که می تواند به بهبود وضعیت زیست 
محیطی کمک کند، فرهنگ ســازی و آموزش 
شهروندان است؛  در این راستا به مناسبت هفته 
بدون نایلکس ویژه برنامه های متعددی در ۲۵ 
مرکز عمدتا در فرهنگسراهای مناطق مختلف 

شهر تعریف شده است.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری خبر داد:

تولید روزانه ۱۵0هزارکیلوگرم پالستیک در اصفهان

شهردار اصفهان:
پروژه های نیمه تمام شهر را سریع تر تکمیل می کنیم

شهردار اصفهان در جلسه بررســی پیشرفت طرح 
توسعه حرم حضرت زینب )س( اظهارکرد: متاسفانه 
هیچ کدام از طرح هــای بزرگ اصفهــان به پایان 
نرسیده است. به عنوان مثال ساختمان »جهان نما« 
که از ســال ۷۵ شروع شــده، پس از ۲۲ سال هنوز 
بی جان است و »مصالی بزرگ اصفهان« نیز پس از 

گذشت سال ها هنوز تکمیل نشده است.
»قدرت ا... نوروزی« افزود: طوالنی شدن روند اجرای 
پروژه احیای میدان امام علی)ع(، تجربه تلخی بر جا 
گذاشته است؛ میدانی که روزی مرکز مهم اقتصادی 
شــهر به شــمار می رفت، به دلیل نبود مطالعات 
واقع بینانه و درست نبودن اساس کار، امروزه به مرکز 

رکود و نارضایتی تبدیل شده و منفعت چندانی در 
آن دیده نمی شود. شهردار اصفهان ادامه داد: سالن 
اجالس قرار بود ظرف یک سال و نیم احداث و مورد 
بهره برداری قرار گیرد، اما هم چنان نیمه تمام است؛ 
در این پروژه بدون بررسی مناسب، بخش بزرگ هتل 
و تجاری به بخش خصوصی واگذار شده و به همین 

دلیل تاکنون فقط ۶ درصد پیشرفت داشته است
وی ادامه داد: برای بهره بــرداری از این پروژه، باید 
زمینــه ورود ســرمایه گذاران بخــش خصوصی را 

فراهم کرد.
شــهردار اصفهان افرود: شــهرداری اصفهان روی 
منطقه »زینبیه« حساســیت هــای خاصی دارد؛ 

زیرا اعتقاد داریم هر چه حاشــیه های شــهر را به 
سمت آبادانی ببریم، امنیت شهر از جهات مختلف 

اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تامین می شود.
نوروزی تاکید کرد: باید به داد مناطق محروم برسیم، 
زیرا نجات اصفهان در گرو رسیدگی به مناطق محروم 
اســت. در این راستا طرح ســاماندهی اطراف حرم 
حضرت زینب)س( می تواند منشا خوبی برای توسعه 
معابر اصلی، رونق اقتصادی و احیای بافت ناکارآمد 
شهری منطقه ۱۴ باشــد. نوروزی با تاکید بر اینکه 
باید مراقب باشیم طرح توسعه حرم حضرت زینب 
)س( به سرنوشت پروژه های بزرگ نیمه تمام شهر 
دچار نشود، تصریح کرد: شهرداری آمادگی دارد آن 

قسمت از این پروژه را که در حوزه اختیاراتش است، 
با ســرعت پیش ببرد؛ البته تولیت آستان نیز باید با 
سرعت بیشتری فعالیت کند.شهردار اصفهان تاکید 
کرد: پروژه های شــهری پس از آغاز باید با سرعت 
پیش رود و زخمی باقی نمانــد، زیرا طرح های رها 
شده، ناامیدی را در جامعه افزایش می دهد. نوروزی 
بر لزوم تشکیل کمیته مشــترک بین شهرداری و 
تولیت آستان تاکیدکرد و گفت: الزم است کمیته ای 
تشکیل و هر ماه پیشرفت کار و موانع احتمالی بر سر 
راه این پروژه رصد شود و تا یک هفته آینده تولیت 
آســتان برنامه های خود را اعالم کند تا در جلسات 

بعدی مورد بررسی قرار گیرد.

شورا
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  امام صادق )علیه السالم(:
 اگر جز دو نفر در زمين نباشد، يكى از آن دو، 

حجت است و اگريكى از آنها برود، حجت مى ماند.
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یادداشت

من و برادرم از بچگى هر کاری مى کرديم، باز بچه مردم يه 
چيز ديگه بود.

 اين بــرادر حيوونكى من بــا هجده تا مدال کشــوری و 
جهانى کاراته و ســتون فقراتى که شــبيه به يک خيابون 
پر از ســرعت گير شــده بود، هيچ وقت به چشــم مامان و 
بابای من قهرمان نبــود؛ ولى کافى بود پريــوش خانم از 
کششى کار کردن پســرش توی تخت واسه شون تعريف 
 کنه. آه از نهادشــون بلند مى شــد که »ما از بچه شانس

 نياورديم«!
يا همين خود من، بــا ُولوم يكى مونده بــه صداخفه کن، 
ســه تار مى زدم. بابام از ته پذيرايى بــه مامانم مى گفت: 
خانم بگو اون مزقونش رو خفه کنــه؛ آبرومون جلوی در و 
 همسايه رفت، انگار داره توی ظرف روحى، استكان نعلبكى

 مى شوره.
بعد کافى بود دختر همســايه طبقه دوم ويولن بزنه، اونم 
در حد کشــيدِن ســيخ روی شيشــه پنجره، بابام چنان 
چشماش رو مى بســت و حس مى گرفت که هرکى ندونه، 
 فكر مى کرد رديف اول کنسرت بيژن مرتضوی جا گيرش

 اومده!
بنده خدا برادرم اين آخريا تو مسابقات، پاش قلم شده بود 
و بايد وصلش مى کردن. بابام زير بار نمى رفت و مى گفت: 
»اينا همش کلک پوله، تيكه های ســاق پات رو بيار خودم 
با باند و بتادين مى بندمش. هنوزجوونى،گوشتت شيرينه، 

زود جوش مى خوره«.
اون وقت پسر آقای رستمى که دوتا عطسه مى کرد، آدرس 
بهترين فلوشيپ عطسه و آلرژی رو از جيبش درمى آورد و 
مى گفت: »زودتر پيگير عطســه های ياشار جان بشيد يه 

وقت خطرناک نباشه«!
آخرين ضربه هم رتبه يازده کنكور ارشــد من بود. اين قدر 
اعتــراض زد و دنبال قضيه رو گرفت کــه ثابت کنه تقلب 
شــده! مى گفت: »من بچه خودم رو مى شناســم. محاله 
با اين آی کيو رتبه يازده بشــه، احتماال به خاطر تشــابه 
 فاميلى اشــتباه شــده و حق دختــر آقــای جهانيان رو

 خورده«!
االن هم کــه مى خوام 

به خــودم آمپول 
هوا تزريق کنم، 
ميگــه: »خانم 

ولــش کــن 
فيلمشه.  اين 
فكــر کــرده 

من نمــى دونم 
داره ِب کمپلكــس 

مى زنه!«

حکایت ما و بچه همسایه!

افسانه جهرمیان

رییس جمهور 
»ونزوئال «از 
لوکیشن فیلم 

»قیام ارطغرل« 
در ترکیه دیدن 

کرد.

عکس روز

فروش فوق العاده »هزارپا«
فيلم سينمايى »هزارپا« با فروش دو ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومانى 
در شش روز توانست رکورد فروش هفتگى سينمای ايران را جابه جا 
کند. اين درحاليست 
کــه ســينماها در 
روزهــای يكشــنبه 
و دوشــنبه تعطيل 
بودنــد. پيش بينــى 
مى شــود با توجه به 
استقبال مخاطبان، 
»هزارپا« بــه رکورد 
پرفروش تريــن فيلم 
ســينمای  تاريــخ 

ايران برسد.
هزارپا فيلمى اســت 
کارگردانــى  بــه 
»ابوالحســن داوودی«  و دوتن از طنازترين بازيگران ســينمای 
 ايران يعنى »رضا عطــاران« و »جواد عزتــى« در اين فيلم بازی 
مى کنند. عطاران و عزتى به زوج محبوب اين روزهای ســينمای 

طنز ايران تبديل شده اند. 

دوخط کتاب

گیشه

هیــچ  ؟ فته ق می ا تفا ا
کدوم. ولی مــا نگرانیم! 
کــه  اینــه  معنــی اش 
احساس امنیت نمی کنیم. 
چه جور می شــه احساس 
امنیــت کرد؟بایــد ثــروت 
بی حســابی جمــع کنیــم؟ 
نه!این جورفکرکردن یک 
نوع مریضیه. حد و حساب 
هــم نــداره؛ فقــط طمع 

وجودداره...!
کتاب:گلن گری گلن راس
دیوید ماِمت

زندگــی مــا چیــه؟ یــا 
بــه گذشــته  داریــم 
یــا  می کنیــم  نــگاه 
نگــران آینده ایم! پس 
زمــان حــال چــی؟از 
چــی می ترســیم؟ از 
نبــودن؟ اینکــه بانــک  
ورشکسته بشه. خونه 
مســکونیم  بســوزه؟! 
کــدوم یکــی از اینها 

به طورحتم هيچ کــس نمى تواند با مبلغى معادل 3۰هزار دالر يک ماشــين 
لوکس ساخت شرکت فراری ايتاليايى را تهيه کند؛ ولى خبر خوب اين است که 
با اين مبلغ قادر به تهيه کتاب لوکس اين شرکت خواهد بود. اين کتاب توسط 
»پينوآليوی« خبرنگار و نويســنده ايتاليايى با عنوان »نسخه هنری فراری« 
نوشته شده است که در ۵14 صفحه مطالب و تصاوير جذابى برای عالقه مندان 
به محصوالت شرکت خودروسازی ايتاليايى فراهم کرده است. تصاوير ناياب 
استفاده شــده در اين کتاب، قيمت آن را به 3۰هزار دالر رسانده است. کتاب 
حاوی اطالعات ناگفته ای درباره تاريخچه پيدايش شــرکت خودروســازی 
ايتاليايى بوده و اينكه در آينده قرار است چه هدف و چشم اندازی را دنبال کند.

کتاب 30 هزار دالری کارخانه خودروسازی فراری

موميايى عجيب دو سر که يک سر آن کروکوديل و سر ديگر آن يک شاهزاده زن 
بود و به مدت بيش از يک قرن به صورت مخفى نگهداری مى شد، سرانجام در 
ترکيه به نمايش عمومى گذاشته شد. اين موميايى از يک شاهزاده زن مصری 
که هويت اش مشخص نيست و همچنين از سر يک کروکوديل رودخانه نيل 
ساخته شده بود. بنا به گزارش روزنامه »حريت« مصر، ظاهرا پس از آنكه اين 
شاهزاده توسط اين کروکوديل کشته شد، دستور داده شد تا بدن های هر دو را 
با يكديگر ترکيب کنند. حاکمان وقت اميدوار بودند در رستاخيز پس از مرگ، 

اين شاهزاده به صورت يک »کروکوديل« زنده شود!

نمایش یک مومیایی عجیب دو سر در ترکیه!

بی زحمت »مرتضی پاشایی« را هم ممنوع الکار کنید!
هفته گذشته بخشــى از گزارش يک روزنامه ورزشــى با تيتر »مرحوم هادی نوروزی ممنوع الخروج شد« منتشــر شد. حتى يكى از 

خبرنگاران ورزشى و از مســئوالن روابط عمومى ورزش شهرداری نيز در توئيترش 
نوشت: »اداره ماليات نامه ای به منزل مرحوم هادی نوروزی ارسال و اعالم کرده: در 
صورتى که ماليات مطالبات تان از باشگاه پرسپوليس پرداخت نشود، هادی نوروزی 
ممنوع الخروج خواهد شد!« اين شايعه عجيب حتى به سوژه طنز کاربران شبكه های 
اجتماعى هم تبديل شد. اما ساعاتى بعد، معصومه ابراهيم پور همسر هادی نوروزی  
در واکنش به خبر ممنوع الخروجى همســر مرحومش گفــت: »من از اين موضوع 
بى خبر هستم. هيچ نامه ای از اداره ماليات به دست من و يا خانواده هادی نرسيده 
اما اگر اين مسئله صحت داشته باشد، واقعا مسخره است. يادم است چند روز بعد از 

فوت هادی به ما گفتند: ماليات او توسط باشگاه پرداخت شده اما حاال اين خبر منتشر مى شود!« مهدی، برادر مرحوم هادی نوروزی هم 
با ابراز ناراحتى از  انتشار اين شايعه عنوان کرد: بنده با آقای عليپور مسئول مالى باشگاه پرسپوليس تماس گرفتم که از چنين موضوعى 
اظهار تعجب کرد. در همين رابطه »محمدرضا نوری« رييس امور مالياتى تهران با تكذيب خبر ممنوع الخروجى مرحوم هادی نوروزی 
به دليل بدهى مالياتى گفت: »عليرضا خوشوقت« مديرکل امور مالياتى شمال تهران که حوزه ورزشكاران در اين اداره کل مستقر است، 
با »معصومه ابراهيم  پور« همسر مرحوم هادی نوروزی و همچنين »حميدرضا گرشاسبى« سرپرست باشگاه پرسپوليس تماس گرفت و 

اعالم کرد: نامه ای مبنى بر ممنوع الخروجى اين بازيكن به دليل بدهى مالياتى صادر نشده و اين خبر کذب است. 
هرچند اين مطلب شايعه ای بيش نيست؛ اما موضوع پرداخت مطالبات ورزشكاران فقيد، موضوع مهمى است که مسئوالن باشگاه ها نبايد 
آن را فراموش کنند؛ موضوعى که هم »معصومه ابراهيم  پور« همسر مرحوم هادی نوروزی بازيكن سابق پرسپوليس، هم فريده شجاعى، 

همسر منصور پورحيدری، پيشكسوت باشگاه استقالل از آن گاليه دارند.

از شایعه تا واقعیت

باستان شناسان يک لوح قديمى را در شهر باستانى المپيا، در جنوب يونان در 
زير خاک پيدا کردند که 13خط از »اديسه« هومر روی آن حكاکى شده وشايد 
نخستين اثر ثبت شده از اين شعرحماسى باشد. گمان مى رود اين قطعه سفالى 
متعلق به سده سوم پس از ميالدمسيح باشد. وزيرفرهنگ يونان گفت: »اگر اين 
 تاريخ تاييدشود، لوح مى تواند قديمى ترين قطعه از آثار هومر باشد که دريونان 
کشف شده است.« اين لوح بعد از سه سال حفاری خدمات باستان شناسى يونان 
با همكاری موسسه باستان شناسى آلمانى، درنزديكى »قلعه زئوس« کشف شد.

قدیمی ترین قطعه از ادیسه هومر دریونان کشف شد

اینستاگردی

پشت صحنه سریال »ساخت ایران 2«

وقتی رامین عادت نمی کند!

»بهنام تشكر« اين عكس را در اينستاگرام به اشتراک گذاشته است. تصوير سحر دولشتاهى، 
امين حيايى و محسن کيايى را در پشت صحنه سريال »ساخت ايران 2« مى بينيد که با استقبال 

در شبكه نمايش خانگى روبه رو شده است. 

»رامين رضائيان« با انتشار اين عكس در اينستاگرامش نوشت: زياد عادت کردن به هر چيزی 
باعث ميشه شكار بشى..! اون قدر عادت نكن که بتونن شكارت کنن...

»سفید مرگبار« می آید
»جى.کى. رولينگ« نويسنده مشهور انگليســى و خالق مجموعه 
داســتان های »هری پاتر« در يک پســت توئيتری باالخره تاريخ 

انتشــار آخرين کتاب 
از مجموعــه جنايى 
»ســفيد مرگبار« را 
اعالم کرد. بــه گفته 
رولينگ، کتاب چهارم 
در تاريخ 18 سپتامبر 
ســال جاری منتشر 
خواهد شــد. رولينگ 
مجموعــه  از  پــس 
»هری پاتر«، دســت 
بــه انتشــار مجموعه 
جنايى با نام مســتعار 

»رابرت گالبرايت« زد که تاکنون ســه قسمت از اين مجموعه رمان 
منتشر شده است. در اين مجموعه رمان جنايى شخصيت اول داستان 
کارآگاهى به نام »کورمورن اســترايک« در صدد حل پرونده های 
جنايى است. شبكه بى بى سى نيز يک ســريال تلويزيونى بر اساس 

اين رمان ها را در حال پخش دارد.

کتاب

تکذیب می شود
منتخب زرتشتى به شورای شهر يزد، خبر امروز برخى کانال های 
تلگرامى مبنى بر اينكه او  بازگشت خود را به شورای شهر يزد خبر 
داده است، تكذيب کرد. اين منابع خبری به نقل از » سپنتانيكنام« 
نوشته بودند که او در توئيتر خود اعالم کرده: بعد از اين عضويت 
اقليت های دينى در شوراهای شهر بالمانع اســت. اما نيكنام در 
گفت وگو با ايرنا اين خبر را تكذيب کرد و گفت: با خواندن اين خبر 
متعجب شدم؛ نمى دانم اسم اين کار را شيطنت بگذارم يا اشتباه! 
او با شرح ماجرای توئيتش گفت: توئيتى که امروز به نقل از من در 
رسانه ها منتشر شده است، متعلق به روز 18 تير است که من در آن 

خبری را که آقای کوليوند داده بودند، منتشر کردم.

فضای مجازی
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