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تمسک به قرآن؛ عامل رهایی از مشکالت

 مراسم اختتامیه مرحله استانی چهل و یکمین دوره مسابقات قرآن کریم
 در اصفهان برگزارشد؛

4

نباید با دشمن به  صورت عادی برخورد کرد
جانشین سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان:

11

بنگاه های اقتصادی اصفهان خود را مسئول اشتغال نمی دانند
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان:

3

4

»امیرعباس گالب« در سیتی سنتر  
روی صحنه می رود

خبر عدم تحویل ریل ملی 
به راه آهن کذب است

3

10

 سرویس دهی ویژه
  اتوبوسرانی اصفهان 

در ساعت پایانی فعالیت مترو

11

معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن:

 غول چراغ جادو
 در دست »سپاهان«!

»جهاد«  تمام شدنی نیست
 وقتی جوانان اصفهانی، کم کاری نهاد ها و سازمان ها را جبران می کنند؛

به بهانه یک تغییر و تحول عجیب و غریب در مدیریت شهری

از فرمانداری به آتش نشانی!

وزیر جهاد کشاورزی :

 حقابه شرق اصفهان را به جای دیگر
 اختصاص می دهند

وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه باید به مصوبه شورای 
نهم مصوب سال ۱۳۹۳ بازگردیم که تاکید دولت نیز همین 
است، گفت: حقابه شرق اصفهان را کامل می گیرند و به جای دیگر 

اختصاص می دهند که در هیچ جای کشور اینگونه نیست؛ البته در 
شیراز نیز چنین مشکلی وجود دارد...

صفحه   3

نخستین شعبه رسمی شهرکتاب 
در اصفهان افتتاح شد

4

تولید ریزگرد های آلوده 
به مواد سمی با خشک شدن 

زاینده رود
8
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هیچ کشــوری مانند روســیه در سیاست داخلی 
و خارجــی ایــران همزمــان منفــور و محبوب 
نیســت. روس ها از یک طرف به عنــوان منجی 
روزهای ســخت ایران در برابر غــرب معرفی و از 
ســوی دیگر فرصت طلب و باج گیــر معرفی می 
شوند. هویت سیاســی روس ها در ایران هیچ گاه 
مشــخص نبوده است؛ این کشــور نه مانند برخی 
از همســایگان مثل عمان و پاکســتان دوست و 
همراه ایران بوده و نــه مانند دشــمنان ایران رو 
در روی ملت قرار گرفته اســت. همیشــه تردید 
از موضع گیری هــای »کرملیــن« و لبخندهای 
دیپلماتیک این کشور بر سر تفکرات سیاسی مردم 
و البته بیشتر سیاســتمداران ایرانی سایه افکنده 
است. این یک بام و دو هوای سیاسی روس ها البته 
برگرفته از ســال ها بازی هــای مکارانه روس ها با 
ایران و معامالت بر ســر حمایت و یا عدم حمایت 
از ایران نیز بوده اســت. نه ایران و نه روســیه نمی 
توانند از یک دیگر روی گردان باشــند و یا در برابر 
هم قرار گیرند. ایران و روســیه در گفت وگوهای 
مربوط به افغانستان، قفقاز، عراق، سوریه و آسیای 
مرکزی پس از فروپاشی شوروی، مشارکت عمیقی 
دارند. مســکو و تهران، بازیگران کلیدی مذاکرات 
مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر نیز هستند. آنها 
همچنین در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و انســان، 
جرایم فرامرزی و سازمان های تروریستی آسیا با 
یکدیگر همکاری می کنند، اما به رغم این ســطح 
وسیع از همکاری همواره تردیدهای جدی در مورد 
 دوستی و یا دشمنی روس ها با ایران وجود داشته

 است.
هرفرصتی برای روسیه مغتنم است

روسیه پس از فروپاشی به شدت به دنبال وارد شدن 
مجدد به کلوپ قدرت بوده است.در بیش از دو دهه 
اخیر، بارها روسیه با غرب بر سر ایران معامله کرده 
است این مســئله البته در چندین مورد به صورت 
معکوس نیز بوده و روس هــا از ایران در برابر غرب 
حمایت کردند کــه نمونه بــارز آن را می توان در 
حمایت از حضور ایران در سوریه دانست. پوتین به 
عنوان اصلی ترین سیاست گذار در روسیه اگر چه 
نمی تواند از ایران به عنوان یک همسایه استراتژیک 
چشم پوشی کند؛ اما به دلیل ساختارهای وابسته 
اقتصادی خودبه غرب ناچار است در چارچوب های 

نظام سیاســی غرب اقدام کرده و بــه همین دلیل 
پیش از برجام بــه صورت کامل طــی همراهی با 
قطعنامه سازمان ملل، ایران را تحریم کرد؛ هر چند 
سران روسیه همواره تاکید می کنند که این کشور 
در بحران های سیاســی طرف ایران را می گیرند 
اما هیچگاه استراتژی روســیه در برابر ایران ثابت 

نبوده است.
ایران و روسیه، چالش بی اعتمادی

ایران و روسیه در عرصه میدانی و عملیاتی بحران 
سوریه بیشترین هماهنگی با ضریب باالی اعتماد را 
تجربه کرده اند؛ اما وقتی نوبت به فرآیند و تعامالت 
سیاســی و دیپلماتیک می رســد، بی اعتمادی ها 
نمایان می شــوند، ماننــد آنچه امــروز ایران در 
موضوعات مهمی مانند بازگشت تحریم ها و آینده 
روسیه با آن مواجه است که تقریبا در اغلب موارد به 
صورت غیر مترقبه ای به ضرر ایران تمام می شود 
و البته روس ها در سایه ای از تحلیل های نامفهوم 
پنهان می شــوند در حالی که ایــران هم تا کنون 
هیچ گاه موضع گیری سرســختانه ای با این کشور 

نداشته است. 
شاید به همین دلیل است که منتقدان فعلی روابط 

با روسیه معتقدند که نباید درباره این کشور برای 
مقابله با تحریم های آمریکا اعتماد کرد . در ســفر 
اخیر والیتی به روسیه عنوان شد که این کشور در 
صدد ایجاد یک تفاهم نامه با ایران به منظور مبادله 
نفت در برابر غذاســت؛ معاملــه ای که در صورت 
صحت در واقــع بر موج بدبینی داخلی نســبت به 

رابطه با روس ها خواهد افزود.
روسیه گرایی یا تسویه حساب سیاسی؛ 

مسئله این است
رابطه ایران با روســیه بیشــتر از آنکه یک مسئله 
سیاســت خارجی باشــد، به نوعی جناح بندی و 
سیاسی کاری در داخل است؛ اینکه برخی در رابطه 
با ارتباط با کشورهای غربی، خائن و برخی به دلیل 
حمایت از رابطه با روســیه وطن فــروش خوانده 
می شوند،به نوعی تسویه حســاب سیاسی به نظر 
می رســد میان افرادی که یا طالب تحریم هستند 
و یا خواهان حفظ منافع خود. در دنیای سیاســت، 
هیچ کشوری صد در صد »قابل« اعتماد نیست؛ اما 
برخی کشورها صد در صد »غیر قابل اعتمادند«. در 
چنین دنیایی دولت ها غالبا با منطق»سود و زیان« 
و »منافع ملی« سیاست های خود را با دیگر کشورها 

تنظیم می کنند. این دولت ها ممکن است به محض 
مشــاهده شــرایط جدید، با همان منطق »سود و 
زیان« تعهدات شان را زیر پا بگذارند و ممکن است 
به تعهدات شان پایبند هم باشند که البته این مورد 
به دلیل طیف روابط گســترده نظامی،سیاســی و 
اقتصادی که ایران در دو دهه اخیر با روسیه داشته 
بیشــتر هم بوده، همانطور که بدعهدی کشورهای 
اروپایی نیز بارها مشــاهده شــده است. طی یک 
برآورد کلی در دنیای سیاست بین الملل امروز رابطه 
با ایران پر هزینه اســت و البته ایران نیز باید بخش 
مهمی از این هزینه را در رابطه با شرکای راهبردی 
خود مانند روســیه بپردازد و به همین دلیل شاید 
روابط روســیه با ایران چندان برابر هم نباشد؛ اما 
در شرایط فعلی که کشورهای آسیای شرقی و نیز 
اتحادیه اروپا از ادامه رابطه با ایران هراس دارند نگه 
داشتن مراودت سیاسی و  تجاری با روسیه ضروری 
به نظر می رسد، حتی اگر هزینه های پایدار ماندن 
این رابطه زیاد هم باشد. در شرایط عادی، ایران می 
توانست گزینه های بهتر و بیشتری نسبت به روسیه 
داشته باشد؛ امادر جبر سیاسی کنونی نمی توان از 

روسیه چشم پوشی کرد.

»صدر« خواستار شد؛
 تعلیق گفت وگوهای سیاسی 

تشکیل دولت جدید
رهبر جریان صدر از گروه های سیاسی خواست 
که گفت وگوهای خود را تا زمان برآورده شــدن 
خواسته های معترضان به تعویق بیندازند.مقتدی 
صدر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی 
توئیتر نوشــت: همه گروه های سیاسی پیروز در 
انتخابات باید تا زمان برآورده شدن خواسته های 
معترضان، همه گفت وگوهــا برای ایجاد ائتالف 
یا ســایر موارد را به تعویــق بیندازند.تظاهرات 
مردمی در عراق از حدود ده روز پیش نخست در 
استان بصره و در اعتراض به مشکل برق رسانی، 
آب و بیکاری جوانان این اســتان به رغم فعالیت 
شرکت های خارجی در میادین نفتی این استان 
و همچنین اعتراضات مردم اســتان واســط به 
وضعیت برق آغاز شد و به تدریج به دیگر استان 
های جنوب و مرکز عراق سرایت کرد؛ اما چند روز 
بعد فروکش کرد و هم اکنون به طور پراکنده در 

برخی مناطق ادامه دارد.

ترامپ،پیشنهاد باورنکردنی 
پوتین را رد کرد

کاخ ســفید از اعالم مخالفت »دونالد ترامپ«، 
رییس جمهور آمریــکا با پیشــنهاد »والدیمیر 
پوتین«، رییس جمهور روســیه برای بازجویی از 
مقام های آمریکایی خبر داد.ترامپ در کنفرانس 

خبری مشــترک با پوتین که روز دوشــنبه در 
شهر »هلســینکی«، پایتخت فنالند برگزار شد 
گفت: رییس جمهور روســیه به او »پیشنهادی 
باورنکردنی« در خصوص پرونده تحقیقات مربوط 
به دخالــت ادعایی روســیه در انتخابات ۲۰۱۶ 
آمریکا داده است.پیشــنهاد پوتیــن این بود که 
کرملین به »رابرت مولر«، بازرس ویژه تحقیقات 
درباره دخالت ادعایی روسیه در انتخابات آمریکا، 
امکان مصاحبه با ۱۲ افســر متهم شــده روس 
در این پرونده را فراهم کنــد و در مقابل، اجازه 
داشته باشد از برخی مقامات آمریکایی بازجویی 
کند.وزارت دادگســتری آمریکا اخیرا ۱۲ افسر 
اطالعاتی ارتش روســیه را متهم کرد در ســال 
۲۰۱۶ برای هک رایانه های حــزب دموکرات و 
اثر گذاشتن بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا تالش کرده اند در حالی که روســیه این 

اتهامات را رد کرده است.

ادامه واکنش ها به تصویب 
قانون »کشور یهود«

واکنش ها در محکوم کــردن قانونی که پارلمان 
رژیم صهیونیســتی با نام »کشور یهود« تصویب 
کرده اســت، ادامه دارد و قطر، ترکیــه، اردن، 
اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب این مصوبه را شدیدا 
محکوم کرده و ســازمان عفو بین الملل نیز این 
قانون را در راســتای تحکیم تبعیض و نابرابری 
خوانده است.براهیم کالین، ســخنگوی وزارت 
خارجه ترکیه گفت: به هیــچ وجه نمی توان این 
اقدام تبعیض آمیز که شــرایط را به سمت محو 
مردم فلسطین از وطن مادری شان سوق می دهد، 
پذیرفت.اتحادیه اروپا نیز نســبت به این قانون 
ابراز نگرانی کرده و فدریکا موگرینی،  مســئول 
سیاســت خارجه این اتحادیــه در گفت وگویی 
مطبوعاتی اعالم داشــت: ما نگران هســتیم و 
این نگرانی را ابراز کرده و به تماس با مســئوالن 
 اســرائیلی در ایــن خصــوص ادامــه خواهیم

 داد.

روسیه، دوست یا دشمن؟

 به منظور همراه کردن ترک ها
 با تحریم ها علیه ایران؛

هیئتی از آمریکا  در »آنکارا« 
وزارت خارجه ترکیه اعالم کرد که یک هیئت 
آمریکایی بــرای متقاعد کــردن آنکارا جهت 
رعایت تحریم های ایران، به این کشور سفر کرده 
است.به نوشته خبرگزاری »رویترز« به نقل از 
مقام وزارت خارجه ترکیه، یک هیئت از آمریکا 
که اکنون مشغول مذاکره در هند است، برای 
گفت وگو درباره تحریم هــا علیه ایران به آنکارا 
رفته تا مقامات ترکیــه ای را  جهت پیروی از 
تحریم های آمریکا علیه ایران،  متقاعد کند. یک 
سخنگوی سفارتخانه آمریکا در ترکیه نیز سفر 

این هیئت به آنکارا را تایید کرده است.

در بهمن ماه سال جاری؛
سومین کنفرانس امنیتی 

تهران برگزار می شود
 در  ادامه برگــزاری موفق اولیــن و دومین 
کنفرانس امنیتی تهران درســال های ۱395 
و ۱39۶ با شــعار »گفت وگو، احترام، اعتماد 
و همــکاری متقابل جهت نیل بــه امنیت و 
پیشرفت جمعی« در غرب آسیا، سومین دور 
این کنفرانس در بهمن مــاه ۱397 با عنوان 
»امنیت منطقه ای در غرب آسیا: چشم انداز 
ثبات، همکاری و پیشــرفت جمعی« برگزار 
خواهد شد. در سومین کنفرانس امنیتي تهران 
برنامه ریزي و تالش مي شود تا ابعاد و جنبه 
هاي بین المللي و منطقه اي آن نسبت به دوره 
هاي قبل تقویت و توســعه یابد. به طوري که 
عالوه بر میهمانان خارجي شرکت کننده در 
کنفرانس سال گذشته ده ها صاحب منصب 
دولتــي، از جملــه وزراي امورخارجه و دفاع 
شاغل و سابق، و صاحب نظر علمي و اجرایي از 

کشورهاي مختلف دعوت به عمل آمده است.

بیانیه ۴ پیام رسان داخلی 
درباره هاتگرام و طالگرام

مدیران پیام رسان های ســروش، گپ، ایتا و 
بیسفون در اعتراض به عدم فیلترینگ کامل 
نسخه های غیررسمی تلگرام بیانیه مشترکی 
صادر کردند. دستور قضائی فیلترینگ شبکه 
پیام رســان تلگرام، ۱۰ اردیبهشــت از سوی 
دادســتانی تهران صادر شــد. آن طور که در 
دســتور قضائی آمده بود، این فیلترینگ باید 
به گونه ای باشد که محتوای پیام رسان تلگرام 
به هیچ نحوی در کشور قابل دسترس نباشد. 
مدیران ۴ پیام رسان داخلی )سروش، گپ، ایتا و 
بیسفون( در بیانیه ای از اجرای ناقص فیلترینگ 
اظهار گله مندی کردند و از مرکز ملی فضای 
مجازی و دســتگاه های ذی ربط خواستند تا 
بسیار شفاف سیاست کشــور در مورد حضور 
و یا عدم حضور تلگرام و پوسته های غیرسمی 

)هاتگرام و تلگرام طالیی( را مشخص کنند.

اصالح ساختار معاونت نظارت 
جهت پاسخگو کردن وزرا

نایب رییس کمیســیون تدویــن آیین نامه 
داخلــی مجلــس از ایجــاد دبیرخانه ای در 
معاونت نظارت مجلس به منظور تقویت بعد 
نظارتی پارلمان خبر داد.عبــاس پاپی زاده، 
نایب رییس کمیســیون تدویــن آیین نامه 
داخلی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
بررسی و ارزیابی اولویت های مجلس درباره 
افزایش اقتدار و انضباط مجلس در دســتور 
کار این کمیســیون قرار دارد، اظهار داشت: 
متاســفانه تا کنون برخی از وزرا به تذکرات 
توجه نکرده و پاســخگو نبوده انــد؛ بنابراین 
قرار اســت تا آیین نامه داخلــی مجلس به 
نحوی اصالح شود که مسئوالن وزارتخانه ها 
و دستگاه های اجرایی نسبت به تذکراتی که 
در رابطه با مشــکالت کشور مطرح می شود 
خود را پاسخگوتر بدانند و ملزم به پیگیری و 

رفع مشکالت باشند.

 مسعود پزشکیان
نایب رییس مجلس شورای اسالمی: 

آیت ا... مکارم شیرازی با انتقاد از وضعیت قطعی برق 
گفت: بروز قطعی برق موجب شــده که مشکالتی 
در فعالیت کارخانه ها و زندگی مردم ایجاد شــود؛ 
چرا نباید در خصوص این مســائل پیش بینی الزم 
از ســوی دولتمردان صورت می گرفت. باید قبال 
پیش بینی می کردید، چرا پیش بینی نشده است؟ 
حداقل از مردم عذرخواهی کــرده و بگویید که در 
صدد حل مشکالت هستید.وی با بیان اینکه نباید 
مشکالت را پرده پوشی کنیم، افزود: باید برای حل 
مشــکالت تالش کرد، با خط زدن صورت مسئله، 
مســئله حل نخواهد شــد.وی با بیان اینکه باید 
بپذیریم که مشــکالت وجود دارد گفت: هیچ عقل 
ســلیمی اجازه نمی دهد که در این شرایط تسویه 
حســاب کنیم، بلکه باید با اتحاد مشکالت را حل 
 کرده و اعتقاد داریم کــه خداوند نیز کمک خواهد 

کرد.

 در شرایط حساس فعلی 
نباید تسویه حساب کنیم

آیت ا... مکارم شیرازی:

کافه سیاست

عکس  روز 

سفر رییس جمهور 
چین به امارات

پیگیری قضائی ماجرای ثامن الحجج توسط صداوسیما

پیشنهاد سردبیر:

نایب رییــس مجلس شــورای اســالمی با 
اشــاره به تالش نمایندگان بــرای جلوگیری 
از آسیب رســاندن نوســانات ارزی به تولید، 
گفت: وضعیت اقتصادی کشــور مانعی برای 
تولیدکنندگان ایجاد نمی کند.مسعود پزشکیان 
افزود: بنده قول می دهم که در تامین مواد اولیه 
مورد نیاز تولیدکنندگان با مشــکالتی مواجه 
نخواهیم شد. وی ادامه داد: در صورتی که نگاه 
ما وابســته به این موضوع باشد، شاهد توسعه 
صنعت و تجارت خواهیم شد که اشتغال زایی 
را نیز به دنبال دارد؛ اما متاسفانه ما این نگاه ها 
را نپذیرفته ایم چراکه اگر این موضوع را قبول 
می کردیم، امروز وضعیــت اقتصادی و صنایع 
کشور این چنین نبود.پزشــکیان عنوان کرد: 
در صورتی که چرخه صنعت و تجارت نچرخد، 
ادارت نیز فلســفه وجودی خود را از دســت 

خواهند داد.

مانعی برای تولیدکنندگان 
وجود ندارد

 محمد عطریانفر 
عضو شورای حزب کارگزاران سازندگی:

نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس درخصوص 
عملکرد مجلس در پیگیری موضوع ۲۰3۰، گفت: 
در این سند اشــکاالت متعددی وجود داشت که با 
وجود پیگیری مجلس، هنوز هم در برخی مکان ها 
درحال اجراست. حجت االسالم پژمانفر با اشاره به 
ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش، بیان کرد: 
یکی از پیگیری هایی کــه در موضوع اجرایی کردن 
سند تحول آموزش و پرورش انجام گرفت، در همین 
مجلس بود. در قانون برنامه ششــم نیز نســبت به 
اجرایی شدن این سند تذکر داده شده و دولت موظف 
است مقدمات اجرایی شدن این سند را فراهم کند.
پژمانفر افزود: همین نظام 3-3-۶ آموزش و پرورش 
که اجرایش با چالش ها و نارضایتی هایی مواجه شد، 
جزو ســند تحول بود؛ اما از آنجایی که پیش از اجرا 
زیرساخت هایش فراهم نشده بود مشکالتی را برای 

مدارس به وجود آورد.

سند 2030 هنوز در برخی 
مکان ها اجرا می شود

نماینده مردم مشهد:

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی 
گفت: نیروهای ارشد دستگاه های اجرایی اعم از 
وزرا و نیروهای ارشد وزارتخانه ها، دچار نوعی 
سردرگمی در جهت گیری های جدید شده اند.

محمد عطریانفر اظهار داشــت: برای موفقیت 
تیمی منسجم و کابینه ای موفق، بنابر شرایط 
و با عنایت بــه تحوالت پیــش رو، دولت باید 
رویکردهای خود را از نو تبیین و در این مسیر، 
مدیران و مسئوالن را هماهنگ کند.عطریانفر 
ادامه داد: در شرایط امروز و پس از بحران های 
ناشی از تحریم که بر کشور حادث شده، همه 
نیروهای دســت اندرکار در مسائل اجرایی، در 
واقع دچار نوعی سردرگمی در جهت گیری های 
جدید شده اند وی گفت: بیش از آنکه ذهن خود 
را مشغول این کنیم که به صرف تغییر یک فرد 
در کابینه می توانیم تحولی بزرگ حادث کنیم، 

به نظر من این اتفاق رخ نخواهد داد.

وزرا دچار نوعی 
»سردرگمی« شده اند

پیشخوان

بین الملل

انتقادها نسبت  به حواشی سفر والیتی به روسیه همچنان ادامه دارد؛
مذاکره با آمریکا؛ از حرف تا 

واقعیت

چهره ها

پیگیری قضائی ماجرای ثامن الحجج توسط صداوسیما
مدیر گروه اجتماعی شبکه سه، نسبت به گزارش منتشر شده در یکی از روزنامه ها درباره وجوه دریافتی 
از موسسه ثامن الحجج توسط مجری این شبکه واکنش نشــان داد.ناصر کریمان، مدیر گروه اجتماعی 
شبکه سه در پاسخ به این سوال که آیا مجری این شبکه، خارج از عرف برنامه سازی و ساختار شبکه سه 
از موسسه لغو مجوز شده ثامن الحجج پولی دریافت کرده است، اظهار داشت: موضوع احسان علیخانی به 
عنوان تهیه کننده و چندین عنوان برنامه ساخته شده، یک کار مشترک و اسپانسری بوده و همه موارد در 
چارچوب و ضوابط مشخص صورت گرفته است.کریمان تاکید کرد: این موسسه حدود 5۰۰ شعبه داشته 
و در حال فعالیت بوده است؛ اینکه بعدا دچار آسیب شده و جلوی فعالیت آن گرفته شده؛ داستان دیگری 
است.وی افزود: پس از لغو مجوز، مجوز پخش تبلیغات آن در تلویزیون هم گرفته شد، احسان علیخانی 

صرفا با معرفی مجموعه سیما،کاری را انجام داده و اینها با نظارت و کنترل شبکه بوده است.

واکنش »واعظی« به درخواست برای استعفای روحانی
محمود واعظی درباره پیشنهاد برخی چهره های اصالح طلب برای استعفای رییس جمهور به دلیل وضعیت اقتصادی 
کشور گفت:  به نظرم رسانه ها نباید اینگونه افراد را بزرگ و رسانه ای کنند.رییس دفتر رییس جمهور افزود:  بزرگ ترین 
سمت آنها در کشور عنوان »فعال سیاسی« است؛ لذا نظرات شخصی خود را به جامعه سرایت ندهند. این افراد اگر 
این نظرات را در گروه های سیاســی  خود مطرح کنند، هم طیفی های آنها خواهند گفت که اینها نظرات شخصی 
است و آن را قبول ندارند. وی تصریح کرد: این کشور انسا ن های بزرگی دارد که گمنام و فراموش شده اند و با مطرح 
کردن اینگونه مسائل می خواهند بر سر زبان ها بیفتند. اخیرا دو تن از چهره های اصالح طلب از جمله سیدحسین 
موسویان و عبدالعلی زاده خواستار استعفای رییس جمهور و برگزاری زودهنگام انتخابات شده بودند.بر همین اساس 
عبدالعلی زاده، وزیر مسکن و شهرسازی دولت اصالحات طی روزهای گذشته با بیان اینکه حسن روحانی اصالح طلب 

نیست؛ اما اصالح طلبان از دولت او حمایت کردند، گفته بود »بهتر است دولت روحانی استعفا دهد.«

ترامپ 8 بــار از روحانی 
درخواست مالقات داشته است

دوگام از اروپــا یک گام از 
ایران

موعد ترمیم کابینه

مرضیه محب رسول
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تعامل کم رنگ وزارتخانه ها با وزارت راه و شهرسازی
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

فرهنگ سازی مالیاتی موجب 
مشارکت بیشتر مؤدیان می شود

مالیات، به عنوان مهم ترین ابزار سیاست مالی 
دولت در تدوین سیاست های اقتصادی کشور 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امروزه نظام 
مالیاتی درکلیه جوامع ابــزاری تعیین کننده 
درچگونگی نیل به توســعه اقتصادی، تامین 
عدالت اجتماعی وســازمان دهی فعالیت های 
اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد، به عبارت 
دیگر نظام مالیاتی عالوه بر تامین منابع دولت 
می بایستی در خدمت تولید وتشویق سرمایه 
گذاری توزیع مجدد درآمد، رونق بازار سرمایه 

وفراهم کننده رفاه عمومی بیشتر باشد.
پرداختن به مقوله مالیات مستلزم ایجاد بستر 
وفرهنگ ســازی مناسب اســت باید پذیرفت 
تــا زمانی که افــراد یــک کشــور از اهمیت 
 مالیات وکارکرد های آن غافل باشــند، هرگز 
نمی توان انتظار داشــت که آنان انگیزه کافی 
برای پرداخت داشــته باشــند و باید با شفاف 
سازی و تبیین نقش مالیات در گرداندن چرخ 
اقتصادی کشــور ، راهکارهایــی را که موجب 
افزایش اعتمــاد عمومی و میزان مشــارکت 
مؤدیان در پرداخت مالیات می شود را اجرایی 

کرد. 
بی شک مهم ترین عامل تاثیر گذار در ایجاد این 
اعتماد و اقنــاع افکارعمومی ، معرفی مصادیق 

عینی صرف مالیات است.
پایبندی مؤدیان به تکالیف قانونی خود، هدفی 
اســت که همه نظام های مالیاتــی جهان در 
آرزوی تحقق آن هســتند و تحقــق این مهم 
درگرو اشــاعه فرهنــگ مالیــات وفرهنگ 
داوطلبانه پرداخت آن می باشد؛ درواقع میزان 
همکاری افراد با نظــام مالیاتی وتمایل آنان به 
پرداخــت مالیات، به درجه رشــد اجتماعی و 
اعتماد مردم نسبت به رســالت نظام مالیاتی 

بستگی دارد.

بازار

فکس

معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن:
 خبر عدم تحویل ریل ملی

 به راه آهن کذب است
معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن در واکنش به 
انتشار مصاحبه خیرا... خادمی، معاون وزیر راه و 
شهرسازی و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل در خصوص عدم تحویل 
ریل تولید داخل به وزارتخانه مذکور اظهار کرد: 
خط تولید ریل ملی در آبان ماه 1395 با حضور 
معاون اول رییس جمهور بــا قابلیت تولید انواع 
 U33 ریل های مورد نیاز راه آهن و مترو از جمله
UIC54، و UIC60 افتتاح شــد و نخســتین 
قرارداد فــروش ریل بین ذوب آهــن اصفهان و 
شرکت راه آهن برای 40 هزار تن ریل U33 منعقد 
شد.احسان دشــتیانه در ادامه افزود: نخستین 
محموله ریل در خردادماه ســال جاری با حضور 
مدیرعامل ذوب آهن و مدیرکل راه آهن اســتان 
اصفهان تحویل راه آهن شــد و اخبار مربوطه در 
رسانه ها و جراید کشور منتشر شد و محموله دوم 
نیز در حال تولید است که به محض اعالم آمادگی 

حمل توسط راه آهن، تحویل خواهد شد.
معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اعالم داشت: 
بنابرایــن به نظر می رســد »خیــرا... خادمی« 
اطالعات موثق و دقیقی در خصوص این موضوع 
دریافت نکرده باشد و این اظهار نظر ایشان جای 

تعجب دارد.
وی یادآور شد: همان گونه که شرکت زیرساخت 
و ســایر خریداران ریل از شرکت های خارجی به 
دلیل مشخص بودن ســفارش ملزم به پرداخت 
پیش پرداخــت و تامین ضمانت هــای الزم در 
خصــوص پرداخت ارزی هســتند، در خصوص 

خرید داخلی نیز همین مراحل وجود دارد.
وی همچنین تصریح کرد: این رویکرد شــرکت 
زیرساخت در حالی است که مجموع ریل وارداتی 
به کشــور در ســال های 95 و 96 و همزمان با 
بهره برداری از خط تولید ریل ملی در حدود 350 
هزار تن بوده و با واردات ریل در 7 سال ماقبل آن 

برابری می کند.

جدیدترین تصمیم گمرک برای 
گوشی های وارداتی مسافرتی

طبق بخشنامه گمرک، شخص مسافر با رعایت 
مقررات مسافری و لحاظ شرایط غیرتجاری، تنها 
مجاز به اظهار اطالعات یک دستگاه تلفن همراه 

در سامانه مسافری است.
 کمیته اطالع رسانی رســمی طرح رجیستری 
طی اطالعیه ای خطاب به مســافرین، اصناف و 
بازرگانان اعالم کرد: ســامانه همتا به طور مداوم 
در حال شناسایی تخلفات )از انواع مختلف( است. 
شناسایی گوشی های  تلفن همراه مسافری که در 
ســامانه گمرک اقدام به کم اظهاری کرده بودند 
و همچنین شناســایی تخلفات عامدانه برخی از 
افراد ســودجو، نمونه ای از اقدامات سامانه همتا 
 در برخورد بــا متخلفین بود که رســانه ای نیز

 شــد. بر همین اســاس از این پس، گوشی های 
مســافری که بدون رعایت قوانیــن مندرج در 
بخشنامه گمرک در سامانه اظهار کاالی مسافری 
ثبت شــوند، به ســرعت توسط ســامانه همتا 
شناسایی و در لیســت کاالهای غیرقانونی قرار 

خواهند گرفت. 

KX-612 فکس لیزری پاناسونیک

 فکس کانن مدل
i-SENSYS FAX-L170 

FP711CX-W فکس پاناسونیک

 754,900
تومان

وزیر جهــاد کشــاورزی در حالی به 
اصفهان ســفر کرد که طی چند ماه 
اخیر، کشاورزی و معضالت ناشی از آن یکی از اصلی 
ترین و چالش برانگیز ترین بحران ها در این استان بوده 
است. محمود حجتی در خصوص کشاورزی مردم شرق 
اصفهان به عنوان یکی از خسارت دیده ترین مناطق از 
خشکسالی های اخیر در اصفهان اظهار کرد: قرار شده 
آب با کیفیت و قابل قبولی به این بخش داده شــود تا 
کشت فشــرده صورت گیرد. وی افزود: در این طرح 
مجتمع های گلخانه ای احداث می شود و به مرور زمان 
آنها را توسعه خواهیم داد.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره 
به نبود آب برای کشت برنج افزود: به جای کشت برنج 
باید محصوالت دیگری که ارزش غذایی باالتری دارند، 

تولید شود.
زنجیره تولید مرغ تکمیل می شود

حجتی با بیان اینکه درصدد تکمیل 95 درصد زنجیره 
پرورش مرغ هستیم، گفت: این موضوع یکی از مولفه 
های مهم تولید مرغ اســت و تحقق آن منجر به ارائه 
خدمات پیش از تولیــد، تولید و پــس از تولید مرغ 
می شود. در این صورت شــاهد بهبود شبکه بازاریابی 
و توزیع و حذف واســطه ها خواهیــم بود.حجتی به 
لزوم برندسازی مرغ نیز تاکید کرد و گفت: با این کار 
محصول با کیفیت و بی کیفیــت برای مصرف کننده 
قابل تشــخیص خواهد بود؛ البته بــرای برنج نیز این 
موضوع صدق می کند.وی با اشــاره به مزیت پرورش 
مرغ به صورت مدرن گفت: مرغی که با روش های مدرن 
تهیه می شود عالوه بر اینکه بدون میکروب و باکتری 
است، بسته بندی بهتری دارد و بدون نیاز به پاک کردن 
آماده طبخ است.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به پرورش 
مرغ گوشتی عنوان کرد: سیاستی در خصوص توسعه 
واحدهای پرورش مرغ گوشتی نداریم؛ چرا که امروزه 
ظرفیت تولید آن بیش از تقاضاســت اما در خصوص 

ایجاد زنجیره ها، تسهیالتی پیش بینی شده است.
ارزان ترین ارز در اختیار صنعت طیور

وزیر جهاد کشــاورزی در نشست با فعاالن کشاورزی 
 شهرســتان اردســتان بابیان اینکه مرغــداران در 
سال های گذشته با توجه به نوسانات کاری وضعیت 

خوبی داشته اند، اظهار کرد: در چند ماه اخیر مرغ داران 
با مشکالتیمواجه شــده اند که بخشی از آن به خاطر 
سرایط موجود در کشور اســت.وی با اشاره به اینکه 
دولت ارزان ترین ارز را در اختیار صنعت طیور قرار داده 
و در تامین آن هیچ محدودیتی وجود ندارد، گفت: مرغ 
در کشور ایران ارزان تر از کشورهای دیگر جهان است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در تیرماه سال جاری 
بیش از 40 هزار مرغ از بازار جمع آوری شــد، تصریح 
کرد: باید شبکه تولید مرغ در چرخه عرضه قرار گیرد 
و مرغ داران با تعاونی یا کار آفرینان همکاری کنند تا 
سیکل تولید از تامین نهاده تا فروشنده شبکه ای و بدون 
نیاز به واسطه باشد.وی با اشاره به بازپرداخت تسهیالت 
کشاورزان خسارت دیده تصریح کرد: با توجه به اینکه 

استمهال بازپرداخت وام کشــاورزان خسارت دیده از 
حوادث طبیعی در دولت تصویب شده و تمامی بانک 
ها موظف به اجرای آن هستند، فرمانداران باید پیگیر 
اجرای این مصوبه باشــند.حجتی با اشاره به شرایط 
خشکسالی و کمبود آب در کشور بر تولید محصوالت 
به روش مدرن تاکید کرد.وی با بیان اینکه عده ای از 
اردستانی ها در شــهر ورامین کشت گلخانه ای انجام 
می دهند، افزود: باید ضمن گســترش کشت فشرده 
به کشت گلخانه ها و نشــایی نیز توجه ویژه ای شود 
چرا که هنوز در اســتان اصفهان اقدام جدی صورت 
نگرفته و با وجود بحران خشکسالی باید از فرصت های 
موجود اســتفاده کنیم.وزیر جهاد کشاورزی باتوجه 
به موقعیت کویری و کوهستانی اردستان یادآور شد: 

 می توان از این موقعیت برای کشــت گیاهان دارویی
 استفاده کرد.

پرداخت خسارت کشاورزان زیان دیده از 
حوادث طبیعی

محمود حجتی همچنین در شورای اداری شهرستان 
نایین با اشــاره به زیان های حــوادث طبیعی اظهار 
کرد: بســیاری از اتفاقات مانند خشکســالی، گرما، 
ســرما و ســیل که در کشــور رخ می دهد، مرتبط با 
وزارت کشاورزی نیســت؛ اما متاســفانه بر عملکرد 
کشــاورزان، دامداران و پرورش دهندگان طیور تاثیر 
می گذارد.وی افزود: با ستادی که در سطح شهرستان با 
مسئولیت فرماندار، مسئول جهاد کشاورزی شهرستان 
و مســئوالن مربوطه تشکیل می شــود، بررسی های 
الزم در مورد میزان خسارت انجام و با همکاری بانک 
مربوطه خسارت پرداخت خواهد شد.وزیر جهاد اضافه 
کرد: صندوق بیمه کشاورزی نیز برای جبران خسارت 
ناشی از حوادث طبیعی، آفات و بیماری های عمومی 
تشکیل شده و مســئولیت پرداخت خسارت دیدگان 
بیمه شده با این صندوق است، اگر بیمه هم پاسخگوی 
کشاورزان نبود ما پاسخگو هستیم.حجتی با اشاره به 
حمایت هایی که از بخش روستایی و عشایری می شود، 
اضافه کرد: کشــاورزان این بخش که محصوالت شان 
دچار سرمازدگی و خشکسالی شده باشد، با کمک های 
اعطایی بالعوض از ســوی اســتانداری و فرمانداری 
شهرستان حمایت خواهند شــد.وی در ادامه با اشاره 
به قیمت نهاده های کشاورزی افزود: قیمت کودهایی 
که از سوی وزارتخانه تعیین می شود افزایش نخواهد 
یافت، اما وزارتخانه مسئولیتی در قبال افزایش قیمت 

کودهایی که مورد تایید وزارتخانه نیست، ندارد.
در این سفر همچنین کشتارگاه تمام اتوماتیک مجهز 
به سیستم خط ۲ و اســکالدر دو مرحله ای و مجهز به 
دســتگاه ترانســفر )انتقال دهنده مرغ از خط یک به 
خط دو(با حضور وزیر جهاد کشاورزی به بهره برداری 
رسید. این کشــتارگاه دارای چیلر هوایی و همچنین 
سه تونل انجماد به ظرفیت 36 تن در هر شیفت کاری 
و ســردخانه با ظرفیت دو هزار تن دارای ســه سالن 
 پیش سرد که با ســرمایه گذاری ۲0 میلیارد تومانی

  افتتاح شد.

راه اندازی مجتمع های کشاورزی در شرق اصفهان
  در سفر وزیر جهاد کشاورزی به اصفهان مطرح شد: 

وزارت جهاد کشاورزی با رد ادعای وجود شبکه مافیایی دالالن در فرآیند خرید تضمینی گندم اعالم کرد: خرید گندم 
از کشاورزان با بهره گیری از دو سامانه پهنه بندی این وزارت و سامانه خرید شرکت بازرگانی دولتی ایران و با نظارت 
و تایید مراجع ذی ربط انجام می شود و تغییر در ماهیت و مقدار کاال امکان پذیر نیست. وزارت جهاد کشارزی اعالم 
کرده اســت که هر گونه ایجاد تغییر در ماهیت و مقدار کاال با توجه به چک و تیک های انجام شده از مبادی ورودی و 
خروجی کاال امکان پذیر نمی باشــد و با توجه به قراردادهای منعقده با طرف های قرارداد و تعهدات حقوقی و قضائی 

فی مابین، هرگونه تخلف احتمالی قابل ردیابی و وصول از طریق تضامین مراکز خرید طرف های قرارداد خواهد بود.

»مافیای گندم« 
تکذیب شد بیه

کذی
ت

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان:
بنگاه های اقتصادی اصفهان خود را مسئول اشتغال نمی دانند

سرپرســت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان به بیکاری 35 درصد از فارغ التحصیالن استان 
اصفهان اشاره کرد و گفت: یکی از مشکالت کنونی هم راستا نبودن فعالیت های دانشگاه ها و بنگاه های اقتصادی 
است ضمن اینکه بنگاه های اقتصادی خود را مسئول ایجاد اشتغال نمی دانند.ابوطالب جاللی با بیان اینکه با 
3.5 میلیون نفر افراد بیکار در جامعه رو به رو هستیم، یادآور شد: در کشور فرصت های متنوعی در بحث اشتغال 
فراهم شده و باید کارجویان مهارت های الزم را برای اشتغال در یافت کنند.جاللی  ظرفیت های موجود در حوزه 
گیاهان دارویی،  وجود ۸000 واحد صنعتی و 160 هزار واحد صنفی را فرصت های اشتغال در استان اصفهان 

دانست و گفت: همچنین ظرفیت های خوبی در حوزه گردشگری برای اشتغال زایی در اصفهان وجود دارد.     

در جمع شهرداران استان اصفهان مطرح شد:
تعامل کم رنگ وزارتخانه ها با وزارت راه و شهرسازی

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: به منظور اجرای طرح توســعه گران و بر اساس دستور شخص رییس جمهور، 
وزارتخانه ها و سازمان ها موظف هستند زمین های بدون استفاده خود را در اختیار راه و شهرسازی قرار دهند که به 
جز مدیران وزارت راه، هیچ وزارتخانه دیگری با ما همکاری نکرده است.هوشنگ عشایری افزود: بر اساس این دستور 
وزارت اقتصاد و دارایی و شهرداری ها به عنوان امین، برای شناسایی اراضی معرفی شدند.وی گفت: خوشبختانه از 
ابتدای سال تاکنون، 40هزار واحد هدف طرح توسعه گران قرار گرفته که ۲4هزار واحد آن پروانه ساخت گرفتند 
و 16هزار واحد هم در اراضی وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها بنا شده است.مدیرعامل شرکت مادر تخصصی 
عمران و بهسازی شهری ایران  افزود: درطرح توســعه گران وام 500میلیون ریالی برای هر واحد با سود 9درصد 

پرداخت می شود و تا کنون 50هزار میلیارد ریال برای این امر اختصاص داده شده است. 

سکه تمام 
بهار آزادی

 2,730,000
تومان

1,400,000 نیم سکه
تومان

726,000ربع سکه
تومان

416,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

240,320
تومان

      قیمت سکه و طال

 آگهي تجديد مناقصه عمومي
با توجه به اینکه شهرداري اصفهان در نظر دارد »تأمین تجهیزات مورد نیاز مرکز داده شهرداري اصفهان« را از طریق مناقصه 
عمومي و به شرح مندرج در اسناد مناقصه عمومي به فروشنده واجد شرایط واگذار نماید؛ لذا در صورت تمایل میتوانید با واریز 
مبلغ 1.000.000 ریال به حساب جاري سیبا به شماره 0103347072002 در وجه سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري 
اصفهان و تحویل رسید آن حداکثر تا تاریخ 1397/05/04 به سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري اصفهان، مدارك 
مناقصه را دریافت و پس از تکمیل حداکثر تا پایان وقت اداري مورخ 1397/05/15 به نشاني اصفهان، بلوار آئینه خانه، ابتداي بن 

بست سپیده، سازمان فاوا شهرداري اصفهان، واحد حراست تحویل نمایید.
تذکر: شرکت در مناقصه عمومی مذکور و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اصفهان مندرج در ماده10 آئین 

نامه مالی معامالتی شهرداری میباشد.  
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :  800.000.000 ریال 

مدت انجام کار : 3 ماه شمسي
پیش پرداخت : دارد

اعتبار قیمتها : حداکثر دو ماه شمسي
 ict.isfahan.ir برای کســب اطالعات بیشــتر میتوانید به درگاه الکترونیکی سازمان فاوا شــهرداری اصفهان به نشــانی 

)قسمت مناقصات( مراجعه و یا با شماره 7- 36617325-031 داخلی 230، مدیریت بازرگاني و تدارکات تماس بگیرید.

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهانشهرداری اصفهان

 1,727,000
تومان

 1,900,000
تومان

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بحث بر سر شفاف سازی مقدار ارزی است که میزان آن بین 
1۸ تا 30میلیارد دالر است و درمدت زمان اجرای سیاست های جدید ارزی و اعالم نرخ چهار هزار و 

۲00 تومان برای واردات تخصیص داده شد.
سید ناصر موســوی الرگانی در خصوص آخرین وضعیت و راهکارهای مطرح شده در خصوص حل 
مشکالت ارزی کشور اظهار کرد: در آخرین جلسه ای که در کمیسیون اقتصادی با حضور وزیر اقتصاد 
و رییس بانک مرکزی قبل از تعطیالت تابستانی مجلس برگزار شد، عمده محورهای صحبت شده در 

خصوص تخصیص ارزهای دولتی بود.
وی افزود: بحث بر سر شفاف سازی مقدار ارزی اســت که میزان آن بین 1۸ تا 30میلیارد دالر است 
و درمدت زمان اجرای سیاســت های جدید ارزی و اعالم نرخ چهار هزار و ۲00 تومان برای واردات 
تخصیص داده شد.موســوی الرگانی ادامه داد: باید مشخص شود که به چه کســانی ارز داده شده، 
آیا این ارز که بــرای واردات دارو تخصیص داده شــده، واقعا دارو وارد کرده اند یــا چیز دیگری وارد 
 شده،همچنین اگر کاالیی وارد شــده با ارز چهار هزار و ۲00 تومان االن باچه قیمتی در اختیار مردم

 قرار می گیرد. 
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس افزود: مباحث دیگری که در جلسه مطرح شد تخصیص ارز چهار 
هزار و ۲00 تومانی به واردات کاال های اســتراتژیک با اولویت اول بود؛ همچنیــن بحث بازار ثانویه 
یا قیمت ثانویه مطرح شــد که مقررکردیم ظرف ده روزقیمت ارز در بازار ثانویه نیز مشــخص شود.

موســوی الرگانی ادامه داد: دولت نتوانست سیاست های جدید تک نرخی شــدن ارز را به درستی 
ادامه دهد، االن بازار ارز به شــکلی شــده که یک بازار ثانویه و یک بازار ســیاه به وجود آمده است، 
 باید دولت جلوی رانت و ویژه خــواری را بگیرد و ارز مورد نیاز مردم را در اختیار درخواســت کننده

 واقعی قرار دهد.

رییس مجمع نمایندگان اصفهان مطرح کرد:

بررسی اختصاص ۳۰ میلیارد دالر ارز دولتی برای واردات

وزیر جهاد کشاورزی :
حقابه شرق اصفهان را به جای دیگر اختصاص می دهند

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به مصوبه شورای نهم مصوب سال 1393 بازگردیم که تاکید دولت نیز 
همین است، گفت: حقابه شرق اصفهان را کامل می گیرند و به جای دیگر اختصاص می دهند که در هیچ جای 
کشور اینگونه نیست؛  البته در شیراز نیز چنین مشکلی وجود دارد.محمود حجتی در مراسم افتتاحیه کشتارگاه 
صنعتی مجتمع زنجیره ای طیور اسپادانا، اظهار کرد: یکی از گلوگاه ها، تولید در کشاورزی است، به ویژه اینکه 
به تولید انبوه در بازار ایران و خارج رسیده است.وی ادامه داد: امروز با توجه به میزان تقاضا و وضعیت تولید دیگر 
تولیدکننده کشاورزی فقط در مزرعه نیست و مشکالت زیادی چه قبل از تولید و چه بعد از تولید، وجود دارد.
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فیلمساز کودک و نوجوان:
»جوکر«ها میدان دار شده اند!

رهبر قنبری، فیلمســاز کودک و نوجوان، یکی از 
عوامل ضعف سینمای کودک در کشــور را تغییر 
کاربری ســالن های نمایش دهنده فیلم کودک و 
نوجوان و تبدیل آنها به محل برگزاری نمایش های 
کمدی می داند.این کارگردان و نویسنده فیلم های 
کودک و نوجوان که آثاری چون »روییدن در باد«، 
»عروسی حسین« و»او« را در کارنامه هنری خود 
دارد، در بررســی  علل ضعف ســینمای کودک و 
نوجوان به موضوع سالن های ســینما اشاره کرد و 
گفت: طی سال های اخیر ســالن های ویژه نمایش 
فیلم کودک و نوجوان به دســت سوداگران سینما 
افتاد و 7 ســینمای مخصوص این فیلم ها، به جای 
نمایش فیلم کودک، به محل برگزاری نمایش های 

طنز و برنامه های کمدی تبدیل شدند. 
وی افزود: در شهرستان ها هم همین اتفاق افتاد و در 
شهرهای بزرگی چون اصفهان، تبریز، مشهد، اردبیل 
و رشت که یک سالن سینما به فیلم کودک و نوجوان 
اختصاص داشت همگی این سالن ها را »جوکر«ها به 
کام خود کردند. این سوء مدیریت در سال های اخیر 
باعث شد سالن هایی که متعلق به فیلم های کودکان 

و نوجوانان بود به دست سوداگران بیفتد.

نخستین شعبه رسمی شهرکتاب 
در اصفهان افتتاح شد

همزمان با افتتاح شــهرکتاب اصفهــان، جمعی 
از نویســندگان معاصر کتــاب هایشــان را برای 
عالقه مندان و مخاطبان امضا کردند. علی خدایی، 
نسیم مرعشی، عباس عبدی، پوریا عالمی، سارا ساالر 
،سیاوش گلشیری، محمد طلوعی همزمان با افتتاح 
شهر کتاب اصفهان آثارشان را برای مخاطبان شان 
امضا کردند. مراسم امضای کتاب نویسندگان ساعت 
5 بعدازظهر روز گذشــته در شــهرکتاب اصفهان 
برگزارشد. شــعار افتتاح این کتابفروشی، »زندگی 

یک کتاب است،  ما همه نویسنده ایم« بود.

»امیرعباس گالب« در 
سیتی سنتر  روی صحنه می رود

کنسرت موسیقی »امیرعباس گالب« در سالن 
سیتی ســنتر برگزار می شــود. وی که در رشته 
موسیقی تحصیل کرده اســت با اجرای آهنگ 

تیتراژ سریال ستایش به شهرت رسید.
امیرعباس گالب متولد ســال ۱۳۶5 در تهران 
است. گالب، از هفت سالگی موســیقی را با آواز 
ســنتی نزد پدرش آغاز کرد و از ۱۴ ســالگی به 
نواختــن گیتــار روی آورد و به ســبک پاپ و 
راک گرایش یافت.امیرعبــاس گالب که دارای 
تحصیالت موسیقی اســت، برای دوره ای کوتاه 
نزد استاد محمد نوری شروع به کار کرد و اولین 
تک آهنگ خود را سال ۱۳۸۶ با عنوان »فقط برو« 
اجرا کــرد و پس از پخش آهنگ تیتراژ ســریال 
ستایش بود که امیرعباس گالب شروع به پخش 
تک آهنگ های رســمی خود کرد و آهنگ هایی 
همچون قدم، خدایــا کجایی، هوس، جنس زن، 
بمب جنون، از تو ممنونم، ســادس، بریم دریا، 
بانو جان، شــاه قلبم، قبل از تو، بخشش، بابایی، 
 همانم، کابوس، غممو، قدم و تعدادی دیگر  را ارائه
 کرد.  کنســرت موســیقی»امیرعباس گالب« 
پنجم مردادماه در دو سانس ساعت های ۱۸:۳۰ 
و ۲۱ و سانس ساعت ۲۰:۳۰ 
در سالن سیتی سنتر برگزار 
می شود. عالقه مندان برای 
دریافــت اطالعات 
بیشتر می توانند به 
 نشــانی اینترنتی 
 concert.com

مراجعه کنند.

»شکوهی« سالم است
امیر اشــرفی، روابط عمومی شــهرام شکوهی، 
خواننده موســیقی پاپ درباره آخرین وضعیت 
جسمانی این خواننده گفت: به لطف الهی حال 
شهرام شکوهی بســیار خوب است، این روزها از 
بستر خارج شده و سالمت کامل خود را به دست 

آورده است.
 وی در همین راســتا افزود: با ســالمتی مجدد 
شکوهی، بدون شــک ما برنامه ها و فعالیت های 
موسیقی وی را از ســر خواهیم گرفت و به دنبال 
 برگــزاری کنســرت در نقــاط مختلــف ایران

 هستیم.

روز پنجشنبه مراسم اختتامیه مرحله استانی چهل 
و یکمین دوره مســابقات قرآن کریــم در اصفهان 
برگزارشــد و رییس مرکز امور قرآنی ســازمان اوقاف و امور خیریه،  

میهمان ویژه این مراسم بود. 
حجت االسالم سید مصطفی حسینی در این مراسم با اشاره به تاکید و 
توجه مقام معظم رهبری بر ترویج قرآن  گفت: میزان ارتباط ما با قرآن 
ضعیف است و با آن بیگانه هستیم؛ اجرای چنین مسابقاتی یک بهانه 

برای ارتباط بیشتر با قرآن است.
وی افزود: امروزه در کنار حضور در جبهه فرهنگی و در معرض جنگ 
فرهنگی، درگیر جنگ اقتصادی نیز هستیم؛ ایمان به خدا به باز شدن 
درهای برکت می انجامد و راه رهایی ما از مشکالت اقتصادی خواهد 
بود؛ عمل و تمسک به قرآن، ما را از مشکالت فرهنگی و اقتصادی رها 

می کند.
رییس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه خاطر نشان کرد: 
به اداره اوقاف و آموزش وپروش استان اصفهان تبریک عرض می کنیم 
که در برگزاری مسابقات و آزمون های قرآنی می کوشند و باید گفت که 

رونمایی از این گونه تالش ها، به توجه بیشتر شورای عالی 
انقالب در راستای تربیت حافظان قرآن انجامیده است.

وی افزود: قرآن، ما را به کار بیهوده، ریخت وپاش و ضعف هایی که در 
حال حاضر کشور را گریبان گیر خود کرده، دعوت نمی کند. از مسئوالن 
در اصفهان می خواهم که دست به دست هم دهند و زمینه به کار گیری 

قرآن را فراهم کنند.
حســینی خاطر نشــان کرد: قــرآن باید بــه عرصه هنــر، ورزش 
 و رســانه کشــیده شــود که این باعــث جریان ســازی در جامعه 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه اصفهانی ها در دوران دفاع مقدس، گوی ســبقت را 
ربودند، گفت: مقام معظم رهبری فرمودند ما ۱۰ میلیون حافظ قرآن 
می خواهیم این یعنی معلم، مدیران و کارگرانی می خواهیم که اندیشه 

قرآنی داشته باشند.
وی غفلت از قرآن را مصیبتی بزرگ برای مسلمانان بیان کرد و به 

وادادگی برخی از کشورهای مسلمان اشاره و تصریح کرد: آن کشورها 
به دلیل فاصله گیری از قرآن و وحدت کلمه ای که در آن تاکید شده 

به چنین وضعیتی رسیده اند.
در ادامه حجت االســالم رضا صادقی، مدیرکل اوقــاف و امور خیریه 
استان اصفهان گفت: استان اصفهان در مباحث قرآنی در کشور همیشه 
سرآمد بوده و آمار ۱۰ درصدی شرکت در آزمون سراسری قرآن کریم را 

به خود اختصاص داده است.
وی افزود: تعداد شرکت کنندگان در مرحله شهرستانی بیش از ۳۴ هزار 
نفر بوده و از این میان 57۱ نفر به مرحله استانی راه یافتند، در بخش 

برادران ۱۲ داور و ۱5 نفر در بخش خواهران به فعالیت پرداختند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان خاطرنشان کرد: افرادی 

که به مرحله کشــوری صعود کردند در این مرحلــه هم به خوبی 
می درخشند و دین شهدا، جانبازان و ایثارگران را ادا خواهند 
کرد، همچنین در ماه رمضان از ۴ امامزاده در ســطح استان 

تالوت زنده قرآن از شبکه های مختلف رسانه ملی پخش می شد.
صادقی، به وظیفه قاریان قرآن از نظر مقام معظم رهبری اشاره کرد 

و گفت: وظیفه قاریان این اســت که با استفاده از صدای خود، آیاتی 
که به اقتصاد و معیشت مردم اشاره دارد را بخوانند و با بروز انقالب در 
مسئوالن ، برای رفع مشکالت اقتصادی مردم، نقش تاثیرگذاری در 

این زمینه داشته باشند.
رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان نیز در »آیین اختتامیه 

چهل و یکمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم« اظهار 
داشت: میزبانی محافل قرآن کریم برای دانشگاه 
افتخار است، باید تدبر در قرآن سرلوحه کارها 

قرار داده شود تا نور قرآن در تصمیمات کشوری 
و دولتــی در زمینه هــای اقتصــادی، فرهنگی، 

 سیاســی و در طراحــی راهبردهــای نظــام تجلی
 پیدا کند.

احمد آذین تاکید کرد: اگر شهدای مدافع حرم جان فشانی 
نمی کردند امروز در جنگ بــا گروه های تکفیری و 
سلفی در کشور خودمان بودیم و ایران امن ترین کشور 

منطقه به حساب نمی آمد.

موسیقی

»امیرعباسگالب«درسیتیسنتررویصحنهمیرود

پیشنهاد سردبیر:

دیدگاه

خبر

مفادآراء
4/376 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضــوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده اســت لذامشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ 
 رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایی

 تقدیم نمایند.
1- رأی شماره 551-97/03/07 هیأت : آقای حسین مهرپرور فرزند امراله شماره شناسنامه 
370 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 87/50 مترمربع شــماره پالک 3105 فرعی مجزا 
از شماره 345 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از خانم ربابه واثقی و ورثه نامبرده
2- رأی شــماره 547و546- 97/03/06 هیأت : آقای ســیف اله نوروزپور بیدگلی  فرزند 
عباس شماره شناســنامه 212 و خانم معصومه نوروزپور مقدم بیدگلی  فرزند علی محمد 
شماره شناسنامه 310  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 292/72 مترمربع 
شماره پالک 3106 فرعی مجزا از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت رسمی
3- رأی شماره 545- 97/03/06 هیأت : خانم معصومه عمی فرزند محمد شماره شناسنامه 
8142  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 85 مترمربع شماره پالک 928 فرعی مجزا از شماره 
102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از آقای ماشااله جوشقانی
4- رأی شماره 544- 97/03/06 هیأت : خانم معصومه عمی فرزند محمد شماره شناسنامه 
8142  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 102/50 مترمربع شماره پالک 929 فرعی مجزا 
از شماره 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از آقای ماشااله جوشقانی
5- رأی شــماره 915 و916- 97/04/04 هیأت : آقای حمید قندی بیدگلی فرزند علیرضا 
شــماره شناســنامه 776 و خانم زینب کبوتری بیدگلی فرزند محمود شــماره شناسنامه 
1250017718  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 113/19 مترمربع شماره 
پالک 931 فرعی مجزا از شــماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای رحمت اله وفادار
6- رأی شــماره 552 و553 -97/03/07 هیأت : آقای حســین رهبری فــرد فرزند تقی 
شماره شناســنامه 398 و خانم فاطمه زهرا گل زاده آرانی فرزند عباسعلی شماره شناسنامه 
8244  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت 283/40 مترمربع شماره پالک 
223 فرعی مجزا از شــماره 3 فرعی از پالک 112 اصلی واقــع در اماکن بخش 3 حوزه 
 ثبتی آران و بیدگل. مالکین رســمی و ابتیاعی از حبیب اله تهی دست و خانم زهرا بخشی

 کالهی آرانی
7- رأی شــماره 911- 97/04/04 هیأت : آقای علیرضا شــاه میرزائــی بیدگلی فرزند 
غالمحسین شماره شناســنامه 121 ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 166/50 مترمربع 
شماره پالک 16 فرعی مجزا از پالک 1042 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالک رسمی     
8- رأی شــماره 548 -97/03/06 هیأت : خانــم زینب پهلوانی فرزند آقاجان شــماره 
شناســنامه 173  ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت 168/50 مترمربع شماره پالک 33 
فرعی مجزا از شــماره 11 فرعی و قســمتی از مشــاعات از پالک 1335  اصلی واقع در 
 اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رســمی آقای احمد دهقانی و 

خانم نجما روحانی
9- رأی شماره 914 -97/04/04 هیأت : آقای ماشااله رضامشهدی بیدگلی  فرزند علی اکبر 
شماره شناسنامه 5 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 222 مترمربع شماره پالک 17 فرعی 
مجزا از شماره 8 و10و13و14 فرعی و قسمتی از مشــاعات از پالک 1379 اصلی واقع در 

اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
10- رأی شماره 912و913 - 97/04/04 هیأت : آقای عباسعلی دهقانی آرانی فرزند حسین 
شماره شناسنامه 1250074169 و خانم زینب عسکری آرانی فرزند مجتبی شماره شناسنامه 
6190038107  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 129 مترمربع شماره پالک 
23 فرعی مجزا از شماره 2و3و4  فرعی و قسمتی از مشــاعات از پالک 1824 اصلی واقع 

در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای حسین دهقانی
11- رأی شماره 561- 97/03/07 هیأت : خانم اقدس کویری مفرد آرانی فرزند علی شماره 

شناسنامه 10425 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 76/93 مترمربع شماره پالک 10 فرعی 
مجزا از شماره 7 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 2329 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای حسن به زارع
12- رأی شــماره 563 -97/03/07 هیــأت : آقــای حســن بــه زارع آرانــی فرزند 
رمضانعلی شــماره شناســنامه 265 ششــدانگ  یکباب ساختمان به مســاحت 64/76 
مترمربع شــماره پــالک 11 فرعی مجزا از شــماره 5 فرعی وقســمتی از مشــاعات از 
 پالک 2329 اصلــی واقع در اماکن بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیــدگل. ابتیاعی از ورثه 

خانم معصومه بی خوابی آرانی
13- رأی شــماره 597 و598 و599 - 97/03/08 هیأت : آقای حبیب اله رحمتیان آرانی 
فرزند اسمعیل شماره شناسنامه 120 نسبت به 2 دانگ مشاع و خانم معصومه رحمتیان آرانی 
فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 234 نسبت به 2 دانگ مشاع و خانم خاتون مال باقری آرانی 
فرزند آقا محمد شماره شناسنامه 189 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 538/81 مترمربع شماره پالک 15 فرعی مجزا از شماره 1و2و3و10مکرر و قسمتی 
از مشاعات از پالک 2542 اصلی و1و2و5و6و7و8و10و11و12و13و15فرعی وقسمتی از 
مشــاعات از پالک 2541 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکین 

رسمی و ابتیاعی از آقای حسن سالمی
14- رأی شماره 583 و584 - 97/03/08 هیأت : آقای ماشااله میرزازاده آرانی فرزند میرزا 
شماره شناســنامه 504 و خانم صدیقه میرزا زاده آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 315  
)بالمناصفه( ، ششدانگ قســمتی از یکبابخانه به مساحت 232/25 مترمربع شماره پالک 
9386 فرعی مجزا از شماره 1189 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای علی رسولیان
15- رأی شــماره 917و918 - 97/04/04 هیأت : آقای احسان خادم بیدگلی فرزند علی 
محمد شماره شناســنامه 1250091101 و خانم خدیجه قدیری مفرد فرزند حسن شماره 
شناسنامه 6190089364  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 133/50 مترمربع 
شماره پالک 9393 فرعی مجزا از شماره 1251 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود 

آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای علی محمد خادم
16- رأی شماره 565-97/03/07 هیأت : آقای ابوالفضل حسامی آرانی فرزند حسین شماره 
شناسنامه 1250009383 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 116/30 مترمربع شماره پالک 
3187 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از شهرداری آران و بیدگل
17- رأی شماره 592 - 97/03/08 هیأت : آقای احمد سرکار آرانی  فرزند محمد تقی شماره 
شناسنامه 146 ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 146 مترمربع شماره پالک 3188 فرعی 
مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

مالک رسمی آقای علی اصغر مطمئن آرانی
18- رأی شــماره 593 - 97/03/08 هیأت : خانم زهرا قرنی آرانی  فرزند حسین  شماره 
شناسنامه 569  ششدانگ  یکباب انباری به مســاحت 150 مترمربع شماره پالک 3189 
فرعی مجزا از پالک 2638 اصلــی واقع در احمد آباد بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک رسمی آقای علی اصغر مطمئن آرانی
19- رأی شماره 568- 97/03/07 هیأت : آقای قاسم سرکار آرانی فرزند محمد تقی شماره 
شناسنامه 285 ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 147 مترمربع شماره پالک 3190 
فرعی مجزا از پالک 2638 اصلــی واقع در احمد آباد بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک رسمی آقای علی اصغر مطمئن آرانی
20- رأی شــماره 549و550 - 97/03/06 هیــأت : آقــای علی ابوالحســن زاده آرانی 
فرزند اصغر شــماره شناســنامه 1250077672 و خانم محبوبه ســیفی زاده آرانی فرزند 
محمود شماره شناســنامه 1250189713  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
175 مترمربع شــماره پالک 3191 فرعی مجزا از پالک 2638 اصلــی واقع در احمد آباد 
 بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیــدگل. ابتیاعی از مالکین رســمی محمد آقا کریم کاشــی

 و ابوالقاسم علی مهدی
21- رأی شــماره 922و923 - 97/04/04 هیأت : آقای محمد مقنی فرزند داود شــماره 
شناســنامه 262 و خانم زهره کاســنی فروش آرانی  فرزند ماشااله شــماره شناسنامه 67  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 166/79 مترمربع شماره پالک 3194 فرعی 
مجزا فرعی از پالک 2638 اصلــی واقع در احمد آباد بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک رسمی آقای حسین کرباسیان
22- رأی شماره 921- 97/04/04 هیأت : آقای عباس خان دل فرزند علی محمد شماره 
شناسنامه 336 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 87/52 مترمربع شماره پالک 3195 فرعی 
مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

ورثه مرحوم زین العابدین عابداف
23- رأی شماره 919 - 97/04/04 هیأت : خانم صدیقه اشتیاقی آرانی  فرزند حیدر شماره 

شناسنامه 249 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 250/10 مترمربع شماره پالک 3196 فرعی 
مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

مالک رسمی آقای حاج عبداله خان اکرمیان
24- رأی شماره 564- 97/03/07 هیأت : آقای ماشااله اکبرزاده آرانی فرزند علی شماره 
شناسنامه 194 ششدانگ  یکباب حصار و طویله به مساحت 107/38 مترمربع شماره پالک 
1917 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت آران  بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
25- رأی شماره 927و928 - 97/04/04 هیأت : آقای عباس بانوئی آرانی فرزند رحمت اله 
شماره شناسنامه 6190054382 و خانم ریحانه عصارپورآرانی فرزند عبداله شماره شناسنامه 
6190050255  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 125/50 مترمربع شماره 
پالک 1926 فرعی مجزا از شــماره 133 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت 
بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای سید احمد عباس زاده آرانی

26- رأی شماره 926 - 97/04/04 هیأت : خانم معصومه باقالکارآرانی فرزند محمد تقی 
شماره شناسنامه 232  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 274 مترمربع شماره پالک 1927 
فرعی مجزا از شماره 33 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالک رسمی
27- رأی شماره 925-97/04/04 هیأت : آقای حبیب اله مهدی پور  فرزند محمد شماره 
شناسنامه 7818 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 170 مترمربع شماره پالک 1928 فرعی 
مجزا از شماره 33 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالک رسمی
28- رأی شماره 924- 97/04/04 هیأت : آقای علی دافعی بیدگلی  فرزند محمد شماره 
شناسنامه 9673 ششدانگ  یکباب انبار به مساحت 95 مترمربع شماره پالک 1929 فرعی 
مجزا از شماره 183 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای سید احمد عباس زاده
29- رأی شماره 566 و567 - 97/03/07 هیأت : آقای مصطفی ملکیان آرانی فرزند احمد 
شماره شناسنامه 1250080045 و خانم محبوبه در مسجدی آرانی  فرزند مصطفی شماره 
شناسنامه 6190061931  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 62/50 
مترمربع شماره پالک 1187 فرعی مجزا از شماره 340 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در 

وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ورثه مرحوم قربانعلی ملکیان
30- رأی شماره 569 و570-97/03/07 هیأت : آقای صادق مردان فرزند عباس شماره 
شناســنامه 6190045367 و خانم فائزه شمســی بیدگلی فرزند جواد شــماره شناسنامه 
6190109217  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 135 مترمربع شماره پالک 
375 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری آران و بیدگل
31- رأی شماره 594 و595-97/03/08 هیأت : آقای عباس پنجی بیدگلی  فرزند ابوالفضل 
شماره شناســنامه 353 و خانم ام البنین یعقوب بیدگلی  فرزند صدرالدین شماره شناسنامه 
1250177057  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره پالک 
380 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری آران و بیدگل
32- رأی شــماره 562-97/03/07 هیــأت : آقای جلیل رجالی فرزند حســین شــماره 
شناســنامه 54531 ششــدانگ  چندین باب مغازه و زمین محصوربه مساحت 1886/50 
مترمربع شماره پالک 6252 فرعی مجزا از شماره 43 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در 
 ریگستان دیم کار آران و بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی

 آقای علیرضا فخار
33- رأی شماره 920- 97/04/04 هیأت : آقای محمد رمضانی مقدم آرانی فرزند حشمت 
اله شماره شناسنامه 9713 ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 37/50 مترمربع شماره پالک 
6257 فرعی مجزا از شــماره 287 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیم کار 
آران و بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای حسین عبدلی
34- رأی شــماره 591 -97/03/08 هیأت : خانم معصومه خادمی نژاد فرزند علی شماره 
شناسنامه 1843 ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 465/50 مترمربع شماره پالک 1380 
فرعی مجزا از پالک 21 اصلی واقع در نصر آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از مالک رسمی آقای رضا کرمانی
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :  97/04/16

تاریخ انتشار نوبت دوم : :  97/04/30
 م الــف: 204 عبــاس عبــاس زادگان رییــس اداره ثبــت اســناد وامــالک

  آران وبیدگل

موضوع تبصره 1 ماده 105 اصالحي آئين نامه قانون ثبت
4/678 نظربه اینکه براساس تقاضاي آقاي علي اکبرمدني مبني برتعیین بهاء ثمنیه اعیاني 
شش وسه - پنجم حبه مشاع باستثناْي ثمنیه اعیاني آن از 5 / 16 حبه از72 حبه ششدانگ 
پالک 69 - فرعي از 51- اصلي واقع دربخش یک ثبتي شهرضا که طبق سوابق متعلق است 
به مریم وطوبي شــکورکه دراجراي تبصره یک ماده 105 اصالحي آئین نامه قانون ثبت ، 
کارشناسي رسمي دادگستري میزان بهاء ثمنیه اعیاني پالک فوق الذکر رابه مبلغ 2500000 
ریال برآوردواعالم نموده است ومتقاضي آن رابه حساب سپرده 2171320316006 طبق 
فیش شماره 387873 مورخ 17 / 4 / 97 به مبلغ 2500000 ریال واریزنموده وچون ذینفع 
فاقدنشاني است / نشاني تعیین شده ذینفع موافق باواقع نمي باشد لذاباتوجه به مفادتبصره 
یک آئین نامه فوق الذکرمراتب فقط یک مرتبه درروزنامه کثیراالنتشــارآگهي مي شــود 
تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شــده به منطقه ثبت اســنادوامالک شــهرضامراجعه 
ودرصورتیکه تضییع حقي شــده باشدمي تواندازتاریخ انتشــاراین آگهي به مدت یک ماه 
به مراجع صالحه قضائي مراجعه وگواهي طرح دعوي رابه این اداره تســلیم نمایدبدیهي 
است درصورت عدم مراجعه ذینفع به مراجع قضائي درمدت تعیین شده وعدم ارائه گواهي 
 طرح دعوي سندمالکیت متقاضي بدون استثناءبهاء ثمنیه اعیاني صادروتسلیم خواهدشد. 
 م الــف: 206019 موســوي رئیــس اداره ثبــت امــالک شــهرضا )198 کلمه، 

2 کادر(
موضوع تبصره 1 ماده 105 اصالحي آئين نامه قانون ثبت

4/679 نظربه اینکه براســاس تقاضاي آقاي ســیدغالمرضا مدني مبنــي برتعیین بهاء 
ثمنیه اعیاني شش وســه - پنجم حبه مشــاع باســتثناْي ثمنیه اعیاني آن از 5 / 16 حبه 
از72 حبه ششــدانگ پالک 69 - فرعي از 51- اصلي واقع دربخش یک ثبتي شــهرضا 
که طبق سوابق متعلق اســت به مریم وطوبي شــکورکه دراجراي تبصره یک ماده 105 
 اصالحي آئین نامه قانون ثبت ، کارشناســي رسمي دادگســتري میزان بهاء ثمنیه اعیاني

 پالک فوق الذکر رابه مبلغ 2500000 ریال برآوردواعالم نموده اســت ومتقاضي آن رابه 
حساب ســپرده 2171320316006 طبق فیش شــماره 387873 مورخ 17 / 4 / 97 به 
مبلغ 2500000 ریال واریزنموده وچون ذینفع فاقدنشاني است / نشاني تعیین شده ذینفع 
موافق باواقع نمي باشــد لذاباتوجه به مفادتبصره یک آئین نامه فوق الذکرمراتب فقط یک 
مرتبه درروزنامه کثیراالنتشــارآگهي مي شــود تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده به 
 منطقه ثبت اسنادوامالک شــهرضامراجعه ودرصورتیکه تضییع حقي شده باشدمي تواند
 ازتاریخ انتشــاراین آگهــي به مدت یــک ماه بــه مراجع صالحــه قضائــي مراجعه و

گواهي طــرح دعوي رابه این اداره تســلیم نمایدبدیهي اســت درصورت عــدم مراجعه 
ذینفع بــه مراجــع قضائي درمــدت تعیین شــده وعــدم ارائــه گواهي طــرح دعوي 
 ســندمالکیت متقاضــي بدون اســتثناءبهاء ثمنیــه اعیاني صادروتســلیم خواهدشــد. 
 م الــف: 206022 موســوي رئیــس اداره ثبــت امــالک شــهرضا )197 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکيت

4/675 شــماره: 139721702027013878 - 97/4/20 چــون آقــای عبدالحســین 
 رحیمی نهوجی فرزند حســین  نسبت به  ششــدانگ با تســلیم 2 برگ استشهاد محلی 
که هویت و امضا شهود رسما گواهی شــده و به تایید دفتر 10 شاهین شهر رسیده مدعی 
است که سند مالکیت تمامت ششدانگ پالک 15201/918 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به شماره چاپی 034379 در دفتر 746 صفحه 425  به نام نامبرده سابقه  ثبت و سند صادر 
و تســلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن وثیقه 
نمی باشد. به علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت 
 المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شــود که هــر کس مدعــی انجــام معاملــه ) غیــر از آنچــه در این آگهــی ذکر 
شده( نســبت به آن یا ســند مالکیت مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی تا 
ده روز به ایــن اداره مراجعه و اعتــراض خود را کتبــًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و 
ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مســترد 
گــردد. اگر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضی نرســد یــا در صــورت اعتــراض اصل 
 ســند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شــد. 
م الف: 205707 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )215 کلمه، 

2 کادر(

تمسکبهقرآن؛عاملرهاییازمشکالت
مراسم اختتامیه مرحله استانی چهل و یکمین دوره مسابقات قرآن کریم در اصفهان برگزارشد؛

 مقام معظم رهبری فرمودند ما 10 
میلیون حافظ قرآن می خواهیم این یعنی 
معلم، مدیران و کارگرانی می خواهیم 

که اندیشه قرآنی داشته باشند
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به روزرسانی »اینستاگرام«

پیشنهاد سردبیر:

 با این جارو برقی هوشمند 
نیازی به خدمتکار نخواهید داشت!

جارو برقی هوشمند، جزو برترین ابزارهای نظافت در جهان است. این روزها بسیاری 
از بانوان از جاروبرقی هوشــمند برای نظافت خانه های خود اســتفاده می کنند.

از قوی ترین ابزارهای نظافت این روزها دســتگاه ilife a4s است. این جاروبرقی 
هوشمند نه تنها گردگیری می کند، بلکه نظافت نیز انجام می دهد. این جاروبرقی 
رباتیک می تواند همه ســطوح را از فرش و موکت گرفته تا موزائیک و سنگ و… را 
بدون نقص تمیز کند. ایــن ربات نقص حرکتی و محدودیت چرخشــی ندارد.این 
ربات برای عبور از روی پرزهای فرش با مشکل مواجه نمی شود. ربات هوشمند به 

این ربات نیازی به ناظر انسانی ندارد. سنسورهایی هوشمند مجهز است.
هوشــمند و اختصاصی برنامه این ربات به شکل 

ربات هوشمند،  با طراحی شده است. 
۱۴۰ دقیقه  کار هر بار شــارژ تا 
با می کنــد. این  محصــول  
 ۱۹۲ دالر راهی بازار بهــای 
ربــات یک پد می شــود. این 
شدن دارد.ویژه برای شارژ 

شبکه اجتماعی »اینســتاگرام« در کنار تمام 
به روزرسانی های نرم افزاری که به منظور رقابت با 
سایر پلت فرم های اجتماعی و افزایش قابلیت های شگفت انگیز 
و کاربردی ارائه می دهد،  حاال در به روزرســانی جدید خود 
امکانات  ویژه امنیتی و جالبی را تعریف کرده است  تا هر چه 
بیشتر این شبکه اجتماعی بتواند مخاطبان خود را جذب کند و 

راضی نگه دارد.
اینستاگرام قابلیت »حذف فالوور« را ارائه می کند

اینستاگرام قصد دارد ویژگی جدیِد »حذف فالوور« را ارائه کند. به این 
وسیله صاحب حســاب کاربری می تواند پروفایل موردنظر خود را از 
فهرست فالوورها حذف کند و اینســتاگرام نیز به فرد مورد نظر اطالع 

نمی دهد.
سخنگوی این شــرکت تایید کرد: هم اکنون آزمایش های این ویژگی 
در حال اجراست. پیش از این فقط اگر پروفایل کاربران Private بود، 
کاربران می توانستند فالوورهای خود را حذف کنند؛ در غیر این صورت 
آنها تنها قادر به مسدود کردن برخی حساب های کاربری خاص بودند.

ویژگی » حذف فالوور«  که چندماه اســت درباره آن شایعاتی منتشر 
می شود، عالمتx را کنار نام کاربری فرد نشان می دهد. به این ترتیب 
صاحب حساب کاربری می تواند به طور دستی اجازه ندهد کاربران مورد 
نظر او را فالو کنند.با کلیک روی x پنجره ای باز می شود که حاوی دو 
گزینه »حذف« و»لغو«است. همچنین این پیام نیز مشاهده می شود: 
اینستاگرام به کاربر اطالع نمی دهد که از فهرست فالوورهای شما حذف 
شده است.به عقیده برخی از کارشناسان فناوری این ویژگی برای افرادی 
مفید است که تمایلی ندارند دوستان قدیمی یا کارفرمایانشان حساب 

کاربری آنها را ببینند.
اضافه شدن نقطه سبز به اینستاگرام برای کاربران آنالین

اینستاگرام قابلیت نشان دادن کاربران آنالین خود را با نقطه سبز روی 
عکس پروفایل اضافه کرد.

چون زمان هــای زیادی وجود دارد که از اینســتاگرام خود اســتفاده 
نمی کنید، این شرکت زیر نظر فیس بوک قابلیتی را به آن اضافه کرده که 
برای کاربران، ترک این شبکه اجتماعی را سخت تر کرده است. از حاال 
به بعد، نقطه سبزی به گوشه سمت راست پایین عکس پروفایل کاربران 
اضافه شده که نشان می دهد آن ها آنالین و در حال استفاده از این شبکه 
اجتماعی هستند. این نقطه در دایرکت اینســتاگرام هم برای لیست 

دوستانتان، زمانی که پستی را با آن ها شیر می کنید، دیده خواهد شد.
بر اساس گفته های مسئوالن اینستاگرام، این نقطه به شما خبر می دهد 
که دوستانتان برای چت در دسترس هستند و این سازندگان امیدوارند 
که کاربران این شــبکه اجتماعــی، از دایرکت اینســتاگرام، به جای 
واتس آپ و فیس بوک مسنجر اســتفاده کنند. البته این کنایه ای است 
که به رقابت سه اپلیکیشن فیس بوک اشاره می کند.در اینستاگرام، شما 
می توانید قابلیت آنالین بودن دوســتانتان را غیرفعال کنید، همانطور 
که می توانید موقعیت خود را از دوستانتان پنهان کنید؛ اما به این نکته 
توجه کنید که این نقطه روی عکس پروفایل برای آن دوستانتان ظاهر 

می شود که آن ها را فالو می کنید یا از قبل در دایرکت با آن ها صحبت 
کرده اید.

قابلیت جدید اینســتاگرام برای مقابله بــا هک کردن 
شماره های تماس

به نظر می رسد شبکه اجتماعی اینســتاگرام قصد دارد با به روزرسانی 
قابلیت ورود دو مرحله ای، از هک شــدن شــماره تلفن و سیم کارت 

کاربران جلوگیری کند.
این شــبکه اجتماعی، حاال می خواهد روی یک به روزرسانی امنیتی 
تمرکز کند تــا کاربران بــا اســتفاده از قابلیــت ورود دو مرحله ای 
)two-factor authentication( بتوانند از هک شدن سیم کارت 
و شــماره تماس خود جلوگیری به عمل بیاورند. این کار به طور قطع 
جلوی دسترســی هکرها و مجرمان ســایبری به اطالعات شــخصی 
کاربران را خواهد گرفت و بدین ترتیب می توان گفت که اینستاگرام به 
فکر افزایش ضریب امنیت ســایبری پلت فرم خود بوده و بدین منظور 
می تواند ادعا کند که جزو بهترین و امن ترین پلت فرم های جهان است.

بسیاری از کارشناسان فعال در حوزه امنیت سایبری، بارها اینستاگرام 
را به علت عدم تالش برای توســعه قابلیت ورود دو مرحله ای به شدت 
مورد انتقاد شــدید خود قرار داده بودند؛ ولی حاال به نظر می رسد که 
انتظارها در این مورد به پایان رسیده اســت و قابلیت دو مرحله ای به 
منظور افزایش امنیت اطالعات کاربران به زودی در آینده ای نزدیک به 
اینستاگرام خواهد آمد. این قابلیت برای آن دسته از کاربرانی که شماره 

تماس جدیدی دارند و می خواهند به احیای صفحه کاربری قبلی خود 
بپردازند، بسیار مفید و کاربردی خواهد بود.

تایید هویت دو مرحله ای اینستاگرام؛ شیوه ای نوین برای 
افزایش امنیت

تایید هویت دو مرحله ای در اینستاگرام قرار است به زودی در اختیار 
کاربران قرار گیرد. در صورت سرقت سیم کارت،  نگران حساب کاربری 
خود نباشید؛ تایید دو مرحله ای در بسیاری از برنامه ها استفاده می شود. 
اکنون نیز قرار است تایید هویت دو مرحله ای در اینستاگرام استفاده 

شود. 
در این روش، هویت یک فرد حتی با داشــتن کلمه عبــور قابل تایید 
نخواهد بود و وجود سیم کارت و کد مرحله دوم، الزم است؛ اما در این 
حالت هکرها باز هم قادر خواهند بود از طریق اختصاص شماره کاربر 
به ســیم کارت دیگری، این کد را دریافت کنند و حســاب کاربری را 

سرقت کنند.
 اینستاگرام به تازگی تصمیم گرفته امنیت کاربران را از طریق اپ های 
تولید کد نظیر Google Authenticator و Duo  افزایش دهد. با 
استفاده از این اپلیکیشن ها، تایید دو مرحله ای سرویس هایی مانند جی 
میل، فیســبوک، دراپ باکس، اوت لوک و غیره امکان پذیر است. این 
اپ ها، کد را فقط در یک گجت تولید می کنند و حتی اگر هکر ســیم 
 کارت را هم ســرقت کند، نمی تواند روی موبایل دیگری کد تایید دو

 مرحله ای را دریافت نماید.

تازه ها

قابلیت جدید »فایرفاکس«؛
 امکان آپلود فایل های سنگین

به تازگی»فایرفاکس« قابلیت جدیدی را به صورت آزمایشی در اختیار کاربران قرار 
داده اســت. این قابلیت جدید با عنوان Send ارائه شده و در واقع یک صفحه وبی 
است که امکان آپلود فایل های ســنگین حتی بیش از یک گیگابایت را در اختیار 
کاربران قرار می دهد. پس از آپلود، لینکی از فایــل را به کاربر ارائه می کند و کاربر 
می تواند لینک را با دوستان خود به اشتراک بگذارد. در نتیجه دوستان می توانند از 
طریق لینک ساخته شده به آن فایل سنگین آپلود شده دسترسی پیدا کنند و از آن 
بهره ببرند. قطعا یکی از نگرانی های کاربران امنیت این سرویس جدید فایرفاکس 
خواهد بود. باید اشاره کنیم که قابلیت Send از امنیت باالیی برخوردار است و تمام 
فایل های آپلود شــده کاربران را رمزگذاری خواهد کرد. موزیال توانایی دسترسی 
به محتویات فایل رمزگذاری شده خود را ندارد و تنها برای زمان یا تعداد بارگیری 
محدودی آن را نگه خواهد داشت. هر شــخصی که لینک را در اختیار داشته باشد 
می تواند به فایل آپلود شده شما دسترســی پیدا کند، در نتیجه این فایل در اختیار 
عموم قرار نخواهد گرفت. این ســرویس با در نظر گرفتن محدودیت هایی، امنیت 
فایل ها را تضمین خواهد کرد. برای مثال هر لینک ساخته شده پس از یک بار دانلود  
یا پس از ۲۴ ســاعت از بین خواهد رفت و در نهایت، تمام فایل ها از ســرور حذف 
می شوند. قابلیت جدید فایرفاکس در تمام مرورگرها قابل استفاده خواهد بود و به 

راحتی با ورود به سایت می توانید از خدمات آن بهره مند شوید.

 در عرضه آفیس ۲۰۱۹، اپلیکیشن »وان نوت« 
آپدیت بزرگی دریافت کرد

یک آپدیت بزرگ برای نســخه ویندوز ۱۰ »وان  نوت« )OneNote( منتشر شد و 
تغییرات زیادی به این اپلیکیشن یادداشــت برداری داد. در منوی استارت ویندوز 
گزینه »صفحه جدید« را پین کنید؛ با کلیک روی این گزینه، اپلیکیشن باز شده و 
مستقیما صفحه جدیدی ساخته می شود.با دکمه جدید Online Video کاربران 
می توانند راحت تــر ویدئوها را در صفحه ها قرار دهند. همانند مایکروســافت ورد، 
گزینه های جدیدی به بخش Paste برنامه اضافه شــده که به واسطه آن ها کاربر 

وقتی یک متن را کپی کرده و به 
صفحه اضافه می کند، می تواند 
نوع رفتار متن را انتخاب نماید.

نســخه جدید کاشی های زنده 
 Tile برنامــه؛ )Tile Live(
Live آیکون هایی مســتطیلی 
هستند که به صورت همزمان 
اطالعاتشان با پیام ها، اینترنت 

و شبکه های اجتماعی آپدیت می شود.نسخه ۱6 وان نوت به صورت جهانی منتشر 
شده و تمام کاربران می توانند از قابیت های جدید استفاده کنند.

       تشخیص سوزاندن قند یا چربی فقط با یک فوت!
تنها با فوت کردن در دستگاهی به نام »لومن« )Lumen( می توانید بفهمید که هنگام 
هرگونه فعالیت یا در هر حالتی، در حال سوزاندن قند هستید یا چربی. لومن،  دستگاهی 
است که تنفس بدن را اندازه گیری می کند و می تواند بگوید که در حال سوزاندن چربی 
هستید یا کربوهیدرات. این روزها تعداد زیادی از ردیاب های تناسب اندام در بازار وجود 
دارد که ادعا می کنند بینش و اندازه گیری دقیقی از فاکتورهای سالمتی را با استفاده از 
انواع زیست نشانگرها یا بیومارکرها ارائه می دهند؛ اما شاید قابل توجه ترین این دستگاه ها 
تا به امروز، لومن)Lumen( اســت که یک ابزار کوچک و ســبک تنفسی است که ادعا 
 می کند متابولیســم بدن انســان را فقط با یک نفس اندازه گیری می کند. فناوری لومن 
مبتنی بر اندازه گیری واقعی سوخت و ساز است که به نام RQ نامیده می شود. برای چندین 
دهه دانشمندان و متخصصان تغذیه از RQ برای تعیین اینکه بدن چگونه مواد مغذی را 
متابولیزه می کند و انرژی مواد مغذی به چه صورت ذخیره و مصرف می شــود، استفاده 
کرده اند.مقدار RQ معموال به عنوان اعشاری از 0.6 تا 1.0 نشان داده می شود، که  1.0 
نشان می دهد بدن شما انرژی مورد نیاز خود را بیشتر از کربوهیدرات ها تامین می کند و 
عدد نزدیک به 0.7 نشان می دهد که بدن شما انرژی خود را با سوزاندن چربی به دست 
می آورد. سازندگان لومن، آن را یک فناوری انقالبی می دانند و واقعا هم اگر چنانکه ادعا 
شده است، کار کند، مزایای فوق العاده ای را به همراه دارد. قیمت پیش خرید این دستگاه 

۱۹۹ دالر است که اکنون با تخفیف، با قیمت ۱7۹ دالر قابل سفارش است. 

  عکس روز

دقیق ترین تصویر از قمر »تایتان« ثبت شد
ستاره شناسان با استفاده از  ۱۳ سال اطالعات مادون قرمز کاسینی واضح ترین تصاویر از 

سطح تایتان، قمر زحل را بهم چسباندند. این دقیق ترین تصویر ثبت شده از تایتان است.

خبر

 بازی جورچین انگری بردز 
اندروید

بازی هــای موبایل همیشــه طرفداران خودشــان را دارند و 
همیشــه از پرطرفدارترین اپلیکیشن های اندروید و آی او اس 
به حســاب می آیند. این بازی ها همواره تجربه ای متفاوت را 
برای مخاطبان خود به همراه دارند و باعث سرگرمی و پر کردن 
 Angry Birds Match اوقات فراغت هستند. بازی جذاب
هم همیشه جزو پرمخاطب ترین و پرطرفدارترین بازی های 
سیستم عامل اندروید بوده است و گرافیک کارتونی زیبا و ایده 
بسیار خالقانه این بازی همیشه موجب پرفروش شدن آن بوده 
است؛ تا جایی که شرکت سازنده آن هنوز این بازی را آپدیت و 

نسخه های جدیدی از آن را روانه بازار می کند.

 کشف ذخایر عظیم الماس 
در اعماق زمین

یک تیم بین المللی از زمین شناســان، به تازگی با استفاده از 
امواج صوتی موفق به کشف توده عظیمی از سنگ های قیمتی 

الماس در اعماق زمین شده اند.
»الماس« یکی از ســخت ترین عناصری اســت کــه از کربن 
خالص تشکیل شده و تحت تاثیر فشــار و حرارت بسیار زیاد، 
متبلور می شــود. ذخایر الماســی که به تازگی کشــف شده 
 )cratons( اســت، در تخته ســنگ هایی با نام کراتون ها
قرار دارند که دارای مقاومت زیادی هســتند و با پشــت سر 
گذاشــتن دوره های طوالنــی جدایش و فشــردگی قاره ها 
هم چنان شــکل خود را حفظ کرده اند. این اکتشــاف جدید 
در واقع یک گنجینه  غیرقابل دسترس از الماس است و نشان 
می دهد این نوع جواهــر چندان هم کمیاب نیســت. مقدار 
این ذخایر الماس بســیار زیاد و چندین تــن کاردیلیون )هر 
کاردیلیون برابــر با عدد یک با ۱۵ صفر به تــوان دو ( گزارش 
شده اســت. بررســی های صورت گرفته به تازگی در مجله 
 زمین شناسی » Geophysics, Geosystems« منتشر

 شده است.

 برنامه فیلتر بلوالیت 
برای محافظت از چشم در اندروید

شاید برای شــما اتفاق افتاده باشد که پس از مدتی کار کردن 
با تلفن همراه، چشمانتان احساس سوزش کند. یکی از دالیل 
این اتفاق، زیاد بودن نور آبی صفحه گوشــی اســت. نور آبی 
صفحه گوشی موجب خستگی چشــم می شود و مشکالتی 
در خوابیــدن ایجاد می کند. مــی توانید با دانلــود نرم افزار 
Bluelight Filter for Eye Care رنــگ های موجود در 
صفحه نمایش گوشــی را مدیریت کنید  و نــور آبی صفحه 
نمایش را تغییر دهید. اگر تا نیمه شــب با گوشــی خود کار 
 می کنید، این نرم افزار را از دســت ندهید و از چشم هایتان 

مراقبت کنید.

مقاوم شدن صفحه گوشی در برابر ۱۵ بار افتادن متوالی
شرکت کورنینگ، »Gorilla Glass ۶« را معرفی کرده و ترکیب محصول خود را تغییر 
داده است تا پس از چند بار سقوط، همچنان ســالم باقی بماند و نشکند. این فناوری در 
آزمایشات توانسته به طور متوسط از ۱۵ سقوط متوالی روی یک سطح سخت و از ارتفاع 
یک متری سربلند بیرون بیاید. پیشرفتی که در این نســخه حاصل شده، شامل فرآیند 
مبادله یونی است که در آن یون های بزرگ صفحه گوشی در دمای باال به تنگی در کنار هم 
قرار داده می شوند. این شیشــه هم اکنون در حال تولید است و چند مشتری نیز در حال 
تست آن هستند. احتماال نسخه جدید کورنینگ را تا سال ۲۰۱۹ روی گوشی های هوشمند 
نخواهید دید و در گوشی های هوشمند پرچمدار سال آینده استفاده خواهد شد.در 

حال حاضر بسیاری از گوشی های هوشمند دارای پشت شیشه ای، 
صفحه نمایش های منحنی و یا هر دو هســتند و قدرت و مقاومت 

شیشه این گوشی ها روی دوام کلی آنها تاثیر می گذارد.

به روزرسانی »اینستاگرام«
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رییس پلیس راهنمایی و رانندگی 
شهرستان لنجان مطرح کرد:

فرهنگ سازی، راهکاری موثر 
در کاهش تصادفات

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی  لنجان
شهرستان لنجان گفت:آموزش عمومی ترافیک، 
یکی از مناســب ترین ابزارها برای بهره برداری 
بهینه از شبکه ارتباطات شهری به شمار می آید 
از این رو در سال گذشته شاهد آموزش ترافیکی 
چهره بــه چهــره بــه ۱۵ هــزار و ۱۱۵ نفر در 

شهرستان لنجان بوده ایم.
نقی حیدری در جمع مسئوالن شهرستان لنجان 
اظهار کرد: رویکــرد اصلی پلیــس در افزایش 
انضباط ترافیکــی و کاهش ســوانح و حوادث، 
رویکرد فرهنگی اســت بر همین اســاس باید با 
تدوین الگوهای راهبردی، افزایش دانش عمومی، 
تقویت فرهنگ ترافیک و ... نهادینه شدن رعایت 
قوانین و مقررات راهنمایــی و رانندگی را دنبال 
کنیــم.وی افزود: یکــی از مهم ترین مســائلی 
که زندگــی توام بــا آرامش را بــرای همه افراد 
جامعه رقم خواهــد زد، احترام شــهروندان به 
حقوق یکدیگر اســت چراکه با احترام به قوانین 
شــهروندی همه به منفعت می رسند و شرایط 

شهر نشینی بهتری در انتظار آنها خواهد بود.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرســتان 
لنجان تصریح کرد: باید به این مهم توجه داشت 
که خطاهای انســانی نقش بزرگی در تصادفات 
جاده ای دارند از این جهت آگاه ســازی مردم و 
انجام کارهای فرهنگی در شیوه مناسب رانندگی 
اغلب به نتایج مثبت منجر می شود و این مسئله 

آرامش را برای جامعه در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به آموزش ترافیکی چهره به چهره ۱۵ 
هزار و ۱۱۵ نفر در شهرستان لنجان، اضافه کرد: 
آموزش عمومی ترافیک، یکی از مناســب ترین 
ابزارها برای بهره برداری بهینه از شبکه ارتباطات 
شهری به شــمار می آید؛ چراکه اگر فرزندان ما 
از همان کودکی با فرهنگ شــهروندی و قوانین 
شهر آشنا شوند، از بروز بسیاری از ناهنجاری های 

شهرنشینی جلوگیری خواهد شد.

فرماندار تیران و کرون:
امکانات بیمارستان»بهنیا« 
پاسخگوی نیاز منطقه نیست

فرماندار شهرستان تیران  تیران و کرون
و کرون گفــت: امکانات بیمارســتان »بهنیا« 
پاسخگوی نیاز منطقه و حوادث جاده ای در این 

شهرستان نیست.
مجید حججی اظهار کرد: احداث بیمارستان 
مجهز و بهره گیری از خدمات تخصصی درمانی 
یکی از مطالبات 30 ساله مردم شهرستان تیران 
و کرون اســت که تاکنون محقق نشده است.

وی با بیان اینکه بیمارســتان» بهنیا« بخشی 
از خدمات درمانی را به مردم این شهرســتان 
ارائه می کند، افزود: امکانات بیمارستان بهنیا 
پاسخگوی نیاز منطقه و حوادث جاده ای در این 
شهرستان نیست و نیازمند احداث بیمارستان 

تخصصی با امکانات روز هستیم.
فرماندار شهرستان تیران و کرون با بیان اینکه 
موقعیت جغرافیایی شهرستان و حجم تردد در 
این جاده ها همواره حوادث ترافیکی زیادی را به 
همراه دارد، تصریح کرد: بسیاری از مصدومان 
حوادث جاده ای به بیمارســتان بهنیا انتقال 
داده می شــوند؛ اما به علت کمبود امکانات و 
عدم وجود پزشک در این بیمارستان، بیمارانی 
که وضعیت وخیمی دارند به بیمارستان های 

شهرستان مجاور اعزام می شوند.

پنکه سقفی، عروس خانه های تاریخی را سوزاند!

پیشنهاد سردبیر:

دیدگاه

اجراييه
4/637 شماره اجراییه:9710426794400183  شماره پرونده:9609986794401106 
شــماره بایگانی شــعبه:961107 به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره 
9710096794400167 و شماره دادنامه مربوطه 9709976794400124 محکوم علیه 
وجیهه ابراهیمی فرزند رضا محکوم است به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال وجه چک 
به شماره 591998 به عهده بانک سپه بابت اصل خواســته و 780/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نشــر آ گهی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
96/7/30 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له سید ســعید موسوی فرزند سید مصطفی 
به نشانی اصفهان شهر اصفهان خ امام خمینی نبش خ نبرد جنب پمپ بنزین نقش جهان 
 نمایشگاه مارال و نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف اســت 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 باشــد 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 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 توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 204126 شعبه 
14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهدای مدافع حرم( )419 کلمه، 4 کادر(

اجراييه
4/638 شماره اجراییه:9710426794100150  شماره پرونده:9609986794101336 
شــماره بایگانی شــعبه:961339 به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره 
9710096794100153 و شماره دادنامه مربوطه 9609976794104672 محکوم علیه 
ملیحه مومنی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 735/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق 
تعرفه قانونی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره های 842511 مورخ 
1395/04/16 و 842510 مــورخ 1395/03/27 و 842509 مورخ 1395/02/27 لغایت 
اجرای حکم در حق خواهان ابراهیم بصیری فرزند حمیدرضا به نشــانی اصفهان شــهر 
اصفهان خیابان فروغی نبش کوچه 35 جنب عطاری پوشاک شکیل و نیم عشر حق االجرا 
در حق اجرای احکام. 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: 204125 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان) مجتمع شهدای مدافع حرم( )423 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

4/639 شماره اجراییه:9710426794100151  شماره پرونده:9609986794101335 
شــماره بایگانی شــعبه:961338 به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره 
9710096794100151 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976794104653 محکوم 
علیه فرزانه مومنی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 27/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 397/500 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره 131763 مورخ 
1395/1/25  لغایت اجرای حکم در حق خواهان ابراهیم بصیری فرزند حمیدرضا به نشانی 
اصفهان شهر اصفهان خیابان فروغی نبش کوچه 35 جنب عطاری پوشاک شکیل و نیم عشر 
حق االجرا در حق اجرای احکام. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجــرای 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 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-خودداری محکــوم 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 شــود )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: 204124 شــعبه 
11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهدای مدافع حرم( )414 کلمه، 4 کادر(

فقدان سند مالکيت
4/670 شماره صادره: 1397/42/490821- 1397/2/22  نظر به اینکه سند مالکیت یک و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 1 فرعی از 1047 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
جنوب اصفهان به نام آقای منصور دادخواه تهرانی  تحت شماره چاپی مسلسل 464104 و 
صفحه 234 دفتر 131 بخش 5 اصفهان ثبت و صادر و تسلیم گردیده است  سپس به موجب 
سند انتقال 118910 مورخ 81/11/30 توســط دفترخانه 5  اصفهان مع الواسطه از طرف 
ابراهیم اسفندیاری مورد انتقال واقع شــده و تحت عنوان مسجد موسی بن الجعفر )ع( به 
نمایندگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در دفتر امالک به ثبت رسیده است، 
سپس اداره اوقاف و امور خیریه با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 1397/24003388 
به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شــماره 840528 مورخ 

1397/02/11 به گواهی دفترخانه 97 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن 
به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک 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: 6779 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )285 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکيت

4/671 شماره صادره: 1397/42/490829- 1397/2/22  نظر به اینکه سند مالکیت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 1 فرعی از 1047 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
جنوب اصفهان به نام  آقای احمدرضا فدا  تحت شــماره چاپی مسلسل 255851 و صفحه 
119 دفتر 1097 بخش 5 اصفهان ثبت و صادر و تسلیم گردیده است  سپس به موجب سند 
انتقال 118910 مورخ 81/11/30 توسط دفترخانه 5  اصفهان مورد انتقال واقع شده و  تحت 
عنوان مسجد موسی بن الجعفر )ع( به نمایندگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
در دفتر امالک به ثبت رسیده است، سپس اداره اوقاف و امور خیریه با ارائه درخواست کتبی 
به شــماره وارده 1397/24003388 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود 
آن ذیل شماره 840528 مورخ 1397/02/11 به گواهی دفترخانه 97 اصفهان رسیده است 
مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت ملک 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 ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رســید 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 ســند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 6780 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )276 

کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکيت

4/673 شــماره صادره: 1397/42/495668- 1397/3/7  نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شــماره 3 فرعی از 1051 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان ذیل 
ثبت 248361 در صفحه 435 دفتر امالک جلد 1333  به نام مســجد حضرت موسی بن 
جعفر علیه السالم به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان  تحت شماره چاپی 
مسلسل 740540  ثبت و صادر و تسلیم گردیده است )مستند به سند انتقال شماره 118912 
مورخ 81/11/30 دفترخانه شــماره 105 اصفهان(  سپس اداره  اوقاف و امور خیریه با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده 003387 مورخ 97/2/13 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 40535 و رمز تصدیق 453404  مورخ 1397/02/11 
به گواهی دفترخانه 97 اصفهان رســیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت 
جابجایی مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنی سند مالکیت ملک 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 انتشــار 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: 6782 قویدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )263 کلمه، 3 کادر(

تحديد حدود اختصاصی
4/677 شــماره صادره : 1397/42/507235-1397/4/25 نظر به اینکه  به موجب رای 
شــماره 441 مورخ 1397/01/29 صادره از هیات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند 
رسمی تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شــماره 4485/1657  واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام مرتضی محمد رضایی فرزند علی و غیره 
در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک به استناد 
ماده 13 قانون مذکور  طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 
1397/05/27 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 ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 205740 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان)156 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/645  آقای محمد جعفری دارای شناســنامه شماره 65  به شــرح دادخواست به کالسه 
364/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
علی جعفری اسفیدواجانی به شناســنامه 85 در تاریخ 1397/03/25 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد جعفری، ش.ش 
65، 2- عبداله جعفری اســفیدواجانی، ش.ش 2345 )فرزندان ذکور( 3- فاطمه جعفری، 
ش.ش 24 )فرزند اناث( و به غیــر از نا مبردگان فوق ورثه دیگری نــدارد.  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 203 احمدی قاضی شعبه اول حقوقی و حسبی 

شورای حل اختالف تیران )140 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

4/408 شماره درخواست: 9710460359500083 شماره پرونده: 9509980359501866 
شماره بایگانی شعبه: 952005  آقای حسن آزاد و آقای صفدر فرجی  این شعبه به اتهام هر 
دو مشارکت در کالهبرداری تحت تعقب قرار دارید  به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون 
آئین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود. ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی  در این شعبه 
حاضر شوید. در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر 
می شود.  م الف: 199161 شعبه 16 بازپرســی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان )89 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالکيت

4/672 شــماره صادره: 1397/42/491066- 1397/2/23  نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شــماره 2 فرعی از 1051 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان در صفحه 
438 دفتر امالک 1333 به شماره ثبت 248362 شــماره چاپی سند کاداستری 740541 
بنام مسجد حضرت موسی بن جعفر علیه  اسالم به نمایندگی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان ثبت و  سندصادر گردیده است  سپس  نماینده اوقاف با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده 139721702024003390 مــورخ 1397/2/13 به انضمام دو برگ استشــهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 40533 مورخ 1397/02/11 به گواهی دفترخانه 97 
اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است 
و درخواست صدور سند المثنی سند مالکیت ملک 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 نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 6781 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان )240 کلمه، 2 کادر(

27 تیرماه بود کــه مدیر روابط عمومی ســازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان خبر 
از آتش ســوزی در عروس خانه های تاریخی ایران 
داد. روح ا... فدایی با اشاره به اینکه با حضور به موقع 
آتش نشانی این آتش ســوزی مهار شد، گفت :در 
این حادثه، انبار فوقانی و راه پله پشت بام این خانه 
تاریخی دچار سوختگی شده وکارشناسان  علت این 

حادثه را غیر عمد می دانند.
فدایی گفت که خوشــبختانه در این آتش سوزی 
هیچ خســارتی به بخش های اصلی خانه تاریخی 
طباطبایی ها وارد نشــده؛ اما تجهیــزات اداری، 
کابل های برق، قاب عکس و بروشورهای تبلیغاتی 

که در این انبار نگهداری می شد، در آتش سوخت.
ســید مهدی رضوی زاده، مدیر حوزه گردشگری 
شهرداری کاشــان هم با بیان اینکه این انبار بدون 
هرگونه تزئینات و گچبری است، گفت: این حادثه 
برای بازدید گردشگران از این خانه تاریخی اختاللی 
ایجاد نکرده و گردشــگران می تواننــد از عروس 

خانه های ایرانی بازدید کنند.
همچنین فریدون الهیاری مدیرکل میراث فرهنگی 
اســتان، درباره حادثه آتش ســوزی خانه تاریخی 
طباطبایی ها گفت: اتاقی در این خانه وجود دارد که 
محل انبار بلیت  بوده و این بنا در اختیار شهرداری 
کاشان اســت. بلیت های موجود در این اتاق دچار 
آتش سوزی شــده که توسط آتش نشــانی کاشان 
خاموش می شود و هیچ مشکل خاصی هم برای بنا 

به وجود نمی آید.
الهیاری در پاســخ به اینکه آیا به بافت تاریخی بنا 
آسیبی وارد شده اســت، گفت: خیر، مقداری بلیت 
و کاغذ در آتش ســوخته؛ البته ممکن است بر اثر 
پاشیده شدن آب گچ دیوارها آسیب دیده باشد؛ اما 

این اتاق دارای هیچ نوع تزئیناتی نبوده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان درباره علت و منشأ این آتش سوزی 
گفت: آتش نشــانی کاشــان باید در این خصوص 
اظهارنظر کند. ممکن اســت عوامــل مختلفی در 
این حادثه دخیل باشــد ولی به هر حــال بلیت و 
کاغذهای موجود در اتاق قابل اشــتعال بوده است 
که خوشبختانه دامنه آتش گسترش پیدا نمی کند.

وی دربــاره اینکه چــرا موادی با قابلیت اشــتعال 

مانند کاغذ در یک مکان تاریخی انبار شــده است، 
تصریح کرد: این موارد کنترل می شــود و اخیرا به 
تمام واحدهــای یگان حفاظت خــود گفته ایم که 
مراکز تاریخی را بازبینــی کنند و در مکان هایی که 
در اختیار بخش خصوصی است، درباره این خطرات 
تذکر دهند؛ اما گاهی مواردی از این دســت پیش 
می آید که باید فرهنگ ســازی کنیم تــا مواد قابل 
اشتعال و مستعمل در مکان های تاریخی نگهداری 

و انبار نشود.
الهیاری با بیان اینکه خانــه تاریخی طباطبایی در 
اختیار شهرداری کاشــان است که در این خصوص 
توجیه هســتند، درباره قابلیت نصب سیستم های 
اطفای حریق خودکار در مکان های تاریخی گفت: 
بناهای تاریخی باید مجهز به وسایل ایمنی و اطفای 

حریق باشند؛ اما سیستم هایی که آب پاشی خودکار 
دارند به تزئینات بنا آسیب می زند و استفاده از این 

سیستم ها باید متناسب با بافت هر بنا باشد.
اخیرا جزئیات بیشــتری از این حادثه منتشر شده 
اســت. مدیرروابط عمومی ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری کاشان، عامل آتش سوزی 
اخیر در انبار خانه طباطبایی ها را اتصالی در ســیم 
کشــی برق پنکه زمینی اعالم کرد و گفت: در پی 
سوختن یکی از اتاق های خانه طباطبایی ها، یافتن 
عامل بروز آتش سوزی در این خانه تاریخی با حضور 
کارشناســان در قالب کمیته علت یابــی حرایق و 
حوادث ســازمان آتش نشانی در دســتور کار قرار 
گرفت. پس از بررســی های صورت گرفته مشخص 
شد که اتصالی در سیم کشی برق پنکه زمینی علت 
وقوع حادثه آتش سوزی در انبار خانه طباطبایی ها 

بوده است.
خانه تاریخی طباطبایی ها که به عروس خانه های 
ایرانی معروف است را حاج سید جعفر طباطبایی از 
بازرگانان نطنزی مقیم کاشــان در نیمه دوم سده 
۱3 هجری در محله سلطان امیر احمد احداث کرده 
است.معمار سازنده آن، اســتاد علی مریم کاشانی 
بوده وگچ بری و نقاشی های آن به وسیله شاگردان 
میرزا ابوالحسن صنیع الملک غفاری کاشانی و زیر 

نظر وی انجام شده است.
خانه تاریخــی طباطبایی ها به شــماره ۱۵04 در 
فهرســت آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این 
مجموعه تاریخی هم اکنون زیر پوشــش ســازمان 

رفاهی و تفریحی شهرداری کاشان اداره می شود.

پنکه سقفی، عروس خانه های تاریخی را سوزاند!

معاون بهره برداری آب و فاضالب استان اصفهان  اردستان
گفت: خط انتقال فاضالب محدوده مسجد جامع اردستان به طول 
600 متر و با هزینه ای بالغ بر 2 میلیارد ریال در دستور کار قرار 

دارد و عملیات اجرایی آن به زودی آغاز می شود.
ناصر اکبری در آیین بهره برداری از شــیر برداشــت آب شیرین 
ازآب انبار مســجد جامع اردســتان، اظهار کرد: بــرای اجرای 

این طرح، مبلغ ۵00 میلیون ریال هزینه شــده اســت و دو انبار 
 دیگر در محله هــای »راهمیان و مون« اردســتان نیز در برنامه

 قرار دارد.
وی در بازدید از طرح بازآفرینی مســجد جامع اردستان، افزود: 
کیفیت آب انتقالی در شهر اردستان نسبت به شهرستان بهتر است 
و در موضوع کیفیت آب خوشــبختانه هیچ مشکلی وجود ندارد. 

اکبری در پاسخ به سوالی مبنی بر درخواست مردم شهرک امام 
حسن اردستان به آب شیرین، گفت: عملیات نقشه برداری اجرای 
طرح جامع انتقال آب شیرین به بافت های قدیم و شهرک های 
اردســتان به طول ۱۱ کیلومتر و با اعتباری افزون بر ۱۵میلیارد 
ریال به صورت مشارکتی با شهرداری اردستان شروع می شود که 

در این طرح بیش از ۱0 شیر انتقال جانمایی می شود.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:
خط انتقال فاضالب محدوده مسجد جامع اردستان آغاز می شود

علت اصلی آتش سوزی در خانه طباطبایی های کاشان اعالم شد؛

سمانه زاغی نژاد

عکس  خبر 

استقبال چادگانی ها از قهرمان 
مدال آور جی- وان ۲۰۱۸ 

مردم شهرســتان چادگان از  چادگان
ســید محمد حســینی رزمی کار شایســته 
چادگانــی که موفق به کســب مــدال طالی 
قهرمانی جی-وان 20۱۸ شــده بود، به گرمی 

استقبال کردند.

با مسئوالن
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20 میلیارد تومان اعتبار برای بهره برداری از تونل دشتک
پیشنهاد سردبیر:

اخبار

شهرستان

ابتالی فرد مبتال به تب کریمه 
کنگو در لردگان شایعه است

 سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
لردگان، ابتالی فرد مبتال به تب کریمه کنگو در 
یکی از روســتاها و مناطق همجوار شهرستان 
لردگان را رد کرد و گفت: این موضوع شــایعه 
است.علی کریمی افزود: براساس آزمایش های 
انجام شده هیچ موردی در خصوص وجود تب 
کریمه کنگو مشاهده نشده و مورد تایید نیست.

وی از شهروندان لردگان خواست تا به شایعات 
توجه نکنند و هرگونه خبــر موثق و حقیقی را 

فقط از طریق حوزه سالمت دنبال کنند. کریمی 
تاکید کرد: در حال حاضر هرگونه خبری مبنی 
بر وجود فرد یا افراد مبتال به تب کریمه کنگو در 

سطح شهرستان لردگان را رد می کنیم.
محسن آذری پور، مدیر پیشگیری و مبارزه با 
بیماری های معاونت بهداشــتی دانشگاه علوم 
پزشکی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: با انجام 
معاینات و آزمایشات تخصصی، ابتالی فرد فوت 
شــده در منطقه خاردان شهرستان لردگان به 

تب کریمه کنگو رد شده است.

20 میلیارد تومان اعتبار برای 
بهره برداری از تونل دشتک

مدیرکل راه شهرســازی اســتان چهارمحال 
و بختیاری در ســفر به شهرســتان فارســان 
گفت: اعتبار تونل دشتک فارسان 40 میلیارد 
تومان اســت و  اگر بتوانیم 20 میلیارد دوم را 
جذب کنیــم این پروژه در ســال آینده به بهر 
برداری می رســد. داریوش حســینی گفت: 
مســیر ارتباطی فارسان به دشــتک  حدودا 
2۷ کیلومتر اســت و اعتباری کــه برای اتمام 
این پروژه پیش بینی شــده حدود 40 میلیارد 
تومان در نظر گرفته شــده اســت. از سال ۸4 
شروع پروژه بوده که تا امروز حدود 20 میلیارد 
تخصیصی داشته و احتمال دارد پروژه تا سال 

آینده  به بهره برداری برسد.

نماینده مردم اردل در مجلس:
سرانه ورزشی در چهارمحال و 

بختیاری بسیار پایین است
نماینده مردم اردل، فارســان، کوهرنگ و کیار 
در مجلس گفت: سرانه ورزشی در چهارمحال و 

بختیاری بسیار پایین است.
علی کاظمی در همایش تجلیل از ورزشــکاران 
اســتان با گالیه از وزارت ورزش و جوانان اظهار 
داشــت: جای گالیه دارد که چرا وزیر ورزش و 
یا هیچ کدام از اعضای وزراتخانه در این مراســم 

حضور ندارند.
وی با بیان اینکه سرانه ورزشی در چهارمحال و 
بختیاری بسیار پایین است، افزود: باید در راستای 
توسعه ورزش زیرساخت های مناسب در کشور 
فراهم شود.نماینده مردم اردل، فارسان، کوهرنگ 
و کیار در مجلس با اشــاره به نبود اسپانسر مالی 
در استان بیان کرد: اگر صنعتی در استان ایجاد 
می شود باید سهم حمایت این صنعت از ورزش 

مشخص شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان:
جمعیت فرهنگی در چهارمحال 

و بختیاری رو به کاهش است
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش چهارمحــال و 
بختیاری گفت: ســاالنه به تعداد دانش آموزان 
اســتان چهارمحال و بختیاری افزوده می شود و 
این در حالی است که جمعیت فرهنگی ما رو به 
کاهش است. بهروز امیدی  اظهار کرد:  1۷ اداره 
آموزش و پــرورش شهرســتان، ناحیه و منطقه 
در چهارمحال و بختیاری بــا 192 هزار و 346 
نفر دانش آموز وجود دارد. وی با اشــاره به اینکه 
جمعیت دانش آموزی ما در سال جاری نسبت به 
سال گذشته افزایش داشته است، بیان کرد: سالی 
سه درصد رشد جمعیت دانش آموزی را در این 
استان داریم. امیدی با بیان اینکه در سال 1391، 
419 نفر از فرهنگیان ما باز نشسته شده اند، ادامه 
داد: امسال تعداد بازنشســتگان ما به یک هزار و 

155 نفر رسیده است. 

ابالغ وقت رسیدگی
4/680 شماره ابالغنامه: 9710100350104256 شماره پرونده: 9709980350100324 
شماره بایگانی شعبه: 970397  خواهان خانم بتول امامی بردشاهی دادخواستی به طرفیت 
خواندگان آقــای ضیاء الدین صمدی- عبدالحمید کشــاورز- پروین کشــاورز- مجید 
کشــاورز- شــرکت خانه ســازی آذربایجان- پرویز کشاورز- احمد کشــاورز- مهین 
دخت کشاورز به خواسته الزام به تنظیم سند رســمی ملک- الزام به تنظیم سند رسمی 
ملک- مطالبه خسارت دادرسی مطرح که به  این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 333(  ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9709980350100324 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1397/06/03 و ساعت 9 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:204193 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)182 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/681 شماره ابالغنامه: 9710106836102900 شماره پرونده: 9709986836100228 
شماره بایگانی شــعبه: 970245  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به  
آقای مراد عرب زاده فرزند علی مراد، خواهان  خانم زهرا نظری دادخواســتی به طرفیت  
خوانده به خواسته ثبت واقعه ازدواج مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ میرفندرسکی)خ 
مدیر(- حدفاصل چهار باغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 4 - اتاق 
403(  ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709986836100228 شعبه 1 دادگاه خانواده 
شهرستان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/06/03 
و ســاعت 9/30 تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع مــاده 73 قانون آیین 
دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی مــی گردد تا خوانده ظــرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف:204159 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( 

)169 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/682 شماره ابالغنامه: 9710106794401573 شماره پرونده: 9709986794400423 
شماره بایگانی شعبه: 970423  خواهان آقای یاسر حقانی کرچگانی دادخواستی به طرفیت 
خوانده آقای ابراهیم اسکندر فرزند حسین به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه 
)اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شورای حل 
اختالف( ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 9709986794400423 شعبه 14 حقوقی 
شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/06/05 ساعت 11 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تــا خوانده ظرف یک ماه پس 
ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 204140 شعبه 14 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای 

مدافع حرم( )159 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

4/683 شماره ابالغنامه: 9710100354403163 شماره پرونده: 9609980359500739 
شماره بایگانی شعبه: 970421   دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالسه 9609980359500739 و 970421 ک 118 شکایت خانم 
نیکتا متین فر علیه آقای علی صیاد ماهی به اتهام توهین و تهدید تقاضای کیفر نموده که 

رسیدگی به موضوع به این شــعبه ) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل 
خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائی امورتجاری و بازرگانی(ارجاع و وقت رسیدگی 
برای مورخه 1397/06/06 ساعت 8/30 تعیین گردیده است.با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسی به متهم و  در اجرای مقررات مواد 344 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتســابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق 
مقررات رســیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.  م الف: 203981 شــعبه 118 دادگاه 
کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان)118 جزایی سابق( )159 

کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

4/684 شماره ابالغنامه: 9710100354403158 شماره پرونده: 9609980359500982 
شماره بایگانی شعبه: 970419   دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالســه 9609980359500982 و 970419 ک 118 شکایت 
آقای سعید نوراللهیان علیه آقای محمد پیروان به اتهام کالهبرداری تقاضای کیفر نموده 
که رسیدگی به موضوع به این شعبه ) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل 
خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائی امورتجاری و بازرگانی(ارجاع و وقت رسیدگی 
برای مورخه 1397/06/07 ساعت 8/30 تعیین گردیده است.با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسی به متهم و  در اجرای مقررات مواد 344 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتســابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق 
مقررات رســیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.  م الف: 204208 شــعبه 118 دادگاه 
کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان)118 جزایی سابق( )155 

کلمه، 2 کادر( 
مزایده

4/622  شعبه پنجم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 
5849/96 ش 1/1/5/م ش له خانم شکوفه وفایی علیه محسن نادری به آدرس اصفهان 
خ مسجد سید روبه روی مسجد قائم ساختمان قائم ط 1 واحد 32 بابت محکوم به و هزینه 
های اجرایی به مبلغ 71/791/111  ریال اموال توقیفی مورد مزایده به شرح یک دستگاه 
خودرو سواری سیستم سایپا تیپ 132 مدل 1390 رنگ سفید، سفید روغنی، ظرفیت جمعا 
4 نفر تعداد سیلندر 4 نوع سوخت بنزین، تعداد محور 2 تعداد چرخ 4 شماره موتور 3933836 
و شماره شاسی s5420089030906 به شماره انتظامی 119 ق 46 ایران 53 با توجه به نوع 
و مدل خودرو کاربری و وضعیت فعلی قطعات و رنگ بدنه اتاق و کارکرد و موتور و گیربکس 
و وضعیت الستیک چرخها، استهالک، بیمه، مدت زمان توقف در محوطه باز پارکینگ و در 
نظر گرفتن وضعیت بازار روز و سایر عوامل موثر در قیمت گذاری، قیمت پایه کارشناسی 
 مبلغ در حدود دوازده میلیون و دویســت هزار تومان معادل 122/000/000 ریال برآورد 
می گردد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است. در نظر دارد جلسه مزایده 
ای در مورخ 97/5/23 در ســاعت 11-12 صبح در محل اجرای احــکام واقع در خیابان 
آتشگاه ساختمان شماره 2 شورای حل اختالف مجتمع قضایی شهید محسن حججی واحد 
اجرای احکام برگزار می گردد طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز ده درصد 
از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلسه مزایده به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و 
ارائه آن فیش به اجرای احکام از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود.  م الف: 204161  شعبه پنجم اجرای احکام شورای حل اختالف 

اصفهان )272 کلمه،3 کادر(  
فقدان سند مالکیت

4/674 شماره صادره: 1397/42/490819- 1397/2/22  نظر به اینکه سند مالکیت یک 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 1 فرعی از 1047 اصلی واقع در بخش 
5 ثبت جنوب اصفهان به نام خانم فاطمه چاوشــی تهرانی  تحت شماره چاپی مسلسل 
836978 و صفحه 206 دفتر 359 بخش 5 اصفهان ثبت و صادر و تســلیم گردیده است  
سپس به موجب ســند انتقال 118910 مورخ 81/11/30 توسط دفترخانه 5  اصفهان مع 
الواسطه از طرف ابراهیم اسفندیاری مورد انتقال واقع شده و تحت عنوان مسجد موسی 

بن الجعفر )ع( به نمایندگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در دفتر امالک به 
ثبت رسیده است، سپس اداره اوقاف و امور خیریه با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
1397/24003388 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 
840528 مورخ 1397/02/11 به گواهی دفترخانه 97 اصفهان رسیده است مدعی است 
که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت ملک 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 
شــد. م الف: 6783 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان )285 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/685 شماره ابالغنامه: 9710100354403197 شماره پرونده: 9609980359500191 
شماره بایگانی شعبه: 970427   دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالســه 9609980359500191 و 970427 ک 118 شکایت 
آقایان مجتبی مهرورزی، اصغر مستاجران، ابراهیم اکبری و مسعود سورانی علیه آقایان 
کامران اشکوه و فرامرز اشکوه  به اتهام هر دو مشــارکت در کالهبرداری تقاضای کیفر 
نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازی- حد 
فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائی امورتجاری و بازرگانی(ارجاع و وقت 
رسیدگی برای مورخه 1397/06/10 ساعت 8/30 تعیین گردیده است.با عنایت به مجهول 
المکان بودن و عدم دسترسی به متهمین و  در اجرای مقررات مواد 344 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشــر تا متهمین جهت 
دفاع از اتهام انتســابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 
حضور مطابق مقررات رســیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.  م الف: 204207 شعبه 
118 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان)118 جزایی 

سابق( )169 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

4/686 شماره ابالغنامه: 9710100353703157 شماره پرونده: 9509980359501778 
شماره بایگانی شعبه: 970306   دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالسه 970306  ک 111 شکایت اکبر عاشوری علیه رضا مرادی 
فرزند مصطفی به اتهام مباشــرت در کالهبرداری تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به 
موضوع به این شعبه ) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه 
و میرزا طاهر- مجتمع قضائی امورتجاری و بازرگانی(ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
1397/06/10 ساعت 11/30 تعیین گردیده اســت.با عنایت به مجهول المکان بودن و 
عدم دسترســی به متهم و  در اجرای مقررات مواد 344 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشــر تا متهــم جهت دفاع از اتهام 
انتســابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق 
مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.  م الف: 204206 شعبه 111 دادگاه کیفری 
 دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان)111 جزایی سابق( )155 کلمه، 

2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

4/687 شماره ابالغنامه: 9710100369101343 شماره پرونده: 9509980352400146 
شماره بایگانی شــعبه: 960603  آگهی ابالغ وقت رســیدگی به: 1- خانم الهام شیخی 
2- حسین رضایی 3- محمد حسینی 4- رسول مستاجران 5- حمید نصر 6- زهره عالم 
7- هوشــنگ نصر 8- ابراهیم نصر 9- مهرداد محققیــان تجدیدنظرخواه آ قای محمد 
جانثاری با وکالت آقای سید مهدی حسینی دادخواســتی  به طرفیت خواندگان 1-الهام 
شیخی 2- حسین رضایی 3- محمد حسینی 4- رسول مستاجران 5- حمید نصر 6- زهره 

عالم 7- هوشنگ نصر 8- ابراهیم نصر 9- مهرداد محققیان به خواسته مطالبه خسارت 
دادرسی، ابطال سند رسمی، جلب ثالث  مطرح که به  این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال 
چهار راه نظر مجتمع دادگاه های تجدیدنظر اســتان اصفهان(  ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9509980352400146 شــعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ثبت و  وقت 
رسیدگی  مورخ  1397/06/10 و ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 
 حاضر گردد. م الف:204187 شــعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان)213 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/533 شماره ابالغنامه: 9710100350502982 شماره پرونده: 9609980350500713 
شماره بایگانی شعبه: 960853  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  خانم 
رضوان تربتیان فرزند محمد علی، خواهان  آقای اکبر تربتیان دادخواستی به طرفیت  خوانده 
 خانم رضوان تربتیان فرزند محمد علی به خواسته تقســیم ترکه مطرح که به این شعبه 
) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
2 اتاق شماره 225(  ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609980350500713 شعبه 5 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/06/11 و 
ساعت 10/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:193163 

شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)168 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/688 شماره ابالغنامه: 9710100353703149 شماره پرونده: 9509980359501979 
شماره بایگانی شعبه: 970382   دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالسه 970382  ک 111 شــکایت مهدی غیور علیه امیدخانی 
فرزند حسین به اتهام کالهبرداری تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه 
) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع 
قضائی امورتجاری و بازرگانی( ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1397/06/11 ساعت 9 
تعیین گردیده است.با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و  در اجرای 
مقررات مواد 344 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. 
 بدیهی اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.  
م الف: 204200 شــعبه 111 دادگاه کیفــری دو مجتمع امور تجــاری و بازرگانی 

شهرستان اصفهان)111 جزایی سابق( )153 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ

4/689 شماره: 139721702027013858-97/4/25 بدینوسیله به اطالع خانم ملیحه 
قرائی شیرازی فرزند سید ابراهیم می رساند چون از طرف فضل اله حسینی ورنامخواستی 
فرزند اکبر آدرس محل سکونت یا کار شــما مجهول المکان اعالم شده لذا نظر باینکه 
خواهان فضل اله حسینی ورنامخواستی درخواست افراز سهم مشاعی خود از پالک ثبتی 
15241/191 بخش 5 اصفهان را نموده باســتناد ماده 6 آیین نامــه قانون افراز مصوب 
سال 58 وزارت دادگستری و ماده 18 آیین نامه اجرائی اسناد رسمی الزم االجرا مصوب 
87/6/11 ریاست محترم قوه قضائیه به شما ابالغ می شود جهت افراز پالک فوق در تاریخ 
97/5/22 در محل وقوع ملک حاضر شــوید بدیهی است عدم حضور شما مانع رسیدگی 
نمی باشد و هرگونه تصمیم دیگری که اتخاذ شود پیرو همین آگهی در روزنامه زاینده رود 
اصفهان به اطالع خواهد رســید.  م الف: 205705  شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک شرق اصفهان )153 کلمه، 2 کادر( 

این روزها جای خالی و ســهم اندک 
بانک ها در چرخش  چرخ توســعه استان به 
شدت مشــهود است . از ســویی مسئوالن  
استانی معتقدند که معضل بزرگ پیش  روی 
استان درصد باالی بیکاری است و از سویی 
راه حل مورد اتفاق همه جهت  برون  رفت از این 
مشــکل  اقتصادی تمرکز بر بخش خصوصی 
است و البته مســلم  است که ارائه تسهیالت 
مناسب به این  بخش موتور محرکه، کارآفرینی 

بخش  خصوصی خواهد  بود.
پس از مدت ها تــالش، بخش خصوصــی به بازار 
صنعت و اقتصاد ورود کرده تا شاید بتواند برای رفع 
مشکالت اســتان کمکی به دولت کند و طرح های 
خود را پیشــنهاد داده و کارگروه هــای مختلف در 
بررسی این طرح ها آنها را از لحاظ اقتصادی و فنی 
تایید کردند؛ اما بــرای دریافت تســهیالت که به 
بانک ها مراجعه می کنند دچار مشــکل می شوند و 
بانک ها گویا نمی خواهند همکاری کنند تا استان از 
این وضعیت اسفناک نجات پیدا کند و سخت گیری 
بانک های عامل، مهم ترین مشکل جذب تسهیالت 

ایجاد اشتغال در استان است.
با توجه به اینکه دولت توان اســتخدام خیل عظیم 
جوانان بیکار را در دستگاه های دولتی ندارد باید از 
فرصت جذب تسهیالت ایجاد اشــتغال در استان 
نهایت اســتفاده را برد و با ارائه طرح های مناسب، 
تســهیالت خوبی برای ایجاد اشــتغال جذب کرد 
که این مهم تالش و دلســوزی مسئوالن مربوطه و 

همکاری بانک ها را می طلبد.
تعطیلی بانک ها بهتر از کار کردن آنهاست

اردشــیر نوریــان، نماینده مردم شهرســتان های 
شهرکرد، بن و ســامان در مجلس شورای اسالمی 
با اشــاره به عدم جذب تســهیالت بخش اشتغال 
روســتاییان و عشــایر اســتان بیان کرد: استاندار 
مشکالت این حوزه را بیان کردند؛ اما بیان مشکالت 

که دردی را دوا نمی کند.
نوریان با اشاره به عملکرد ضعیف بانک های استان 
خاطرنشان کرد: با گزارشاتی که از بانک ها شنیده 

می شود اگر این مراکز تعطیل شوند، بهتر است.

وی تصریح کرد: بیش از 300 طــرح در این حوزه 
تصویب شده که به تازگی بانک می گوید طرح ها در 

دست بررسی است.
نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس ادامه 
داد: وقتی 2۸ پرونده در این حوزه تشــکیل شــده 

نشان دهنده این است که در این حوزه
 مشکل داریم.

پرداخت تنها یک درصد از تســهیالت 
عشایری  و روستایی توسط بانک ها

حفیظ  ا... فاضلی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به عملکرد بسیار 

ضعیف بانک های استان اظهار داشــت: متاسفانه 
عملکرد بانک های ما در پرداخت تســهیالت بسیار 
ضعیف است و در سایر استان ها تاکنون 30 درصد 
تسهیالت پرداخت شده در صورتی که در استان ما 

تنها یک درصد پرداخت شده است.
وی افــزود: تا تاریــخ 14 تیرمــاه، 266 میلیارد و 
 ۸16 میلیون تومان طرح به بانک ها معرفی شده و

  اگر نســبت به ســایر بانک هــا در اســتان های 
 دیگر بخواهیــم قیاس کنیم بایــد تاکنون بیش از 
۸0 میلیــارد تومان آن را پرداخــت می کردیم؛ اما 
به گفته بانک ها تنها 21 میلیــارد تومان پرداخت 

شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی چهارمحال 
و بختیاری بیان کرد: تاکنــون 160 میلیارد تومان 
طرح کشــاورزی، 9 میلیارد و 330 میلیون تومان 
طرح راهداری و حمل و نقــل، 5۷ میلیارد و 303 
میلیون تومان صنعت، معدن و تجارت، 32 میلیارد 
و 11۸ میلیون تومان میراث فرهنگی و ۷ میلیارد و 
926 میلیون تومان سایر طرح ها بوده که به بانک ها 

معرفی شده است.
فاضلــی خاطرنشــان کــرد: متاســفانه کم کاری 
و ســخت گیری بانک هــا و عــدم توجــه بــه 
دســتورالعمل های اجرایی و تکیه بر آیین نامه های 
داخلی بانــک از مهم ترین دالیل عــدم پرداخت 
تسهیالت بانکی اســت. وی ادامه داد: ما 4 بانک در 
بخش روستایی و عشــایری داریم که تسهیالت را 

پرداخت می کنند. 

سهم اندک بانک ها در چرخش چرخ توسعه چهارمحال و بختیاری

معاون دانشــگاه پیام نور کشــور گفت: از مهر ماه سال جاری به 
دانشجویان دانشگاه های پیام نور کشــور، وام شهریه با کارمزد 
2 درصد پرداخت می شود. حســن علیزاده در بازدید از مراکز و 
واحدهای دانشگاه پیام نور استان با اشاره به پرداخت تسهیالت 
به دانشجویان اظهار داشت: از سال تحصیلی جدید دانشجویان 
دانشگاه های پیام نور کشــور می توانند ار وام دانشجویی شهریه 

با کارمزد 2 درصد استفاده کنند که این شــرایط خوبی را برای 
تحصیل دانشــجویان ما فراهم می کند.وی با اشــاره به استفاده 
دانشــجویان از اینترنت رایگان افزود: با توجــه به اینکه کیفیت 
آموزشــی در اولویت دانشــگاه ها باید قرار گیرد؛ بنابراین جهت 
تمامی آموزش های از راه دور از اینترنت رایگان استفاده می شود 
که با این اقدام دانشجویان می توانند از خدمات آموزشی به بهترین 

شکل بهره مند شوند.معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور 
کشور بیان کرد: هدف دانشگاه پیام نور توسعه آموزش با استفاده از 
تکنولوژی و فناوری نوین است و با توجه به اینکه دانشگاه پیام نور 
یکی از نهادهای آموزشــی نیمه حضوری اســت باید در توسعه 
آموزش الکترونیکی گام مهمی را بردارد.علیزاده تاکید کرد: تکیه 

بر درآمدزایی غیر شهریه ای در اولویت دانشگاه است. 

معاون دانشگاه پیام نور کشور در بازدید از مراکز دانشگاهی استان خبر داد:
پرداخت تسهیالت به دانشجویان دانشگاه پیام نور 

  وقتی تعطیلی بانک ها بهتر از کارکردن آنهاست؛  
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  زمان برگزاری آزمون وکالت 
مشخص شد

در آخرین جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری 
کانون های وکالی دادگســتری ایران، در مورد 
مسائلی همچون گزارش وضعیت مالی اتحادیه 
و بررســی برخی اصالحات و پیشنهادات در این 
زمینه، بررســی پیشــنهاد بیمه وکالت و تعیین 
کمیتــه پیگیری، مقدمــات آزمون و بررســی 
مفاد آگهی آزمــون وکالت ســال 97 و ... بحث 
و تبادل نظر شــد.بر این اســاس زمان ثبت نام 
آزمون کارآمــوزی وکالت ســال 97 نیمه اول 
 مهرماه و زمان برگزاری آزمون 9 آذرماه ســال

 جاری است.

واگذاری سرویس های مدارس 
به شرکت های حمل و نقلی

مدیرکل دفتــر حمل و نقل عمومــی و ترافیک 
شهری ســازمان شــهرداری ها و دهیاری های 
کشور اعالم کرد: ســامانه پایش ناوگان حمل و 
نقل دانش آموزی )ســپند( برای سال تحصیلی 
جدید از اواســط مــرداد به صورت سراســری 
شــروع به کار می کند.مرضیه حصاری  گفت:در 
دســتورالعمل جدیــد مرکــز صــدور پروانه 
فعالیت ســرویس های مدارس نیز مشــخص و 
مقرر شــد که تمام فعالیت های مربــوط به این 
ســامانه اعم از مشــخصات راننده، مسیر دانش 
آموزان، اطالعات شــرکت های حمــل و نقلی 
فعال در این حوزه و... ثبت شــود و این ســامانه 
به گونه ای طراحی شده اســت که تنها مختص 
به یــک اپلیکیشــن  خاصــی نباشــد و همه با 
 رعایت چارچوب بتواننــد در این حیطه فعالیت 

کنند.

  جذب اعضای هیئت علمی 
فقط براساس آیین نامه

رییس مرکز جذب اعضــای هیئت علمی وزارت 
علوم گفت: جذب اعضای هیئت علمی بر اساس 
آیین نامه اجرا می شــود و در این خصوص مرکز 
جذب هیچ وقت ســلیقه ای عمل نکرده است.
محمدرضا رضــوان طلب، رییــس مرکز جذب 
اعضای هیئت علمــی وزارت علــوم، تحقیقات 
و فناوری اظهار داشــت: با رعایــت اصل کرامت 
نباید هیچ یک از اعضای هیئت علمی با بی مهری 
مواجه شــوند، ضمن اینکه با راه اندازی سامانه 
الکترونیکــی ثبــت مــدارک، ســرعت و دقت 
رســیدگی به پرونده ها را افزایــش داده ایم و با 
 شــفاف ســازی فرآیندها، نظارت برآن را اجرا

 می کنیم.
 

 اعطای وام شهریه 
با کارمزد 2 درصد

معاون اداری، مالی و عمرانی دانشــگاه پیام نور 
کشور اظهار کرد: براساس تفاهم نامه منعقد شده 
با بانک های عامل، دانشجویان دانشگاه پیام نور 
می توانند ازمهر 97 در مقاطع مختلف تحصیلی از 
وام شهریه با کارمزد دو درصد به صورت اقساطی 
به میزان شــهریه تمــام دوران تحصیلی خود 

بهره مند شوند.
حســن علــی زاده بــا بیــان اینکــه تکیــه بر 
درآمدزایــی غیــر شــهریه ای در اولویــت 
دانشــگاه اســت، تصریح کرد: باید راهکارهایی 
اندیشیده شــود تا درآمد دانشــگاه ها باال برود 
و دانشــگاه پیام نور چهارمحــال و بختیاری با 
توجه به ظرفیت و پتاســیل فراوان این اســتان 
 می توانــد در حوزه گردشــگری درآمــد زایی

 ایجاد کند.

  قسط اول پاداش پایان خدمت 
فرهنگیان پرداخت شد

معاون مدیریــت و پشــتیبانی وزارت آموزش و 
پرورش با اشــاره به توافق هایی که با ســازمان 
برنامه و بودجــه و خزانه داری کل کشــور برای 
پرداخــت پــاداش پایــان خدمــت فرهنگیان 
شــده بود ،گفت: پرداخت این پاداش ها در سه 
قســط و در ماه های تیر، مرداد و شهریور توافق 
شــده بود که با همــکاری خــوب خزانه داری 
کل کشــور، مبلغ 1217 میلیــارد تومان بابت 
 قســط اول پاداش پایــان خدمــت فرهنگیان 

پرداخت شد.
علی اللهیــار ترکمن ادامه داد: ایــن پول اکنون 
در حســاب ادارات آموزش و پرورش اســتان  ها 
قرار دارد و آنها می توانند قسط اول پاداش پایان 

خدمت فرهنگیان را پرداخت کنند.

عکس  روز 

جاده های خاکی اصفهان برای ورود مواد مخدر بسته شد

پیشنهاد سردبیر:

 خدمت سربازی
 در نقطه صفر مرزی

هنگ مرزی تایباد، کنترل و حراســت از مرز 
ایران و افغانســتان را در برابــر قاچاقچیان و 
متجاوزان برعهده دارد و فرماندهان و سربازان 
بسیاری از این منطقه حســاس و استراتژیک 

پاسداری و جان فشانی می کنند.

با عنایت مقام معظم رهبری؛
 وضعیت محیط بانان 

سامان یافت
جمشــید محبت خانی، فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست با تشریح دســتورالعمل جدیدی 
که از سوی ستادکل نیروهای مسلح به این یگان 
ابالغ شده است، گفت: بر طبق این دستورالعمل 
یگان حفاظت محیط زیست همانند دیگر یگان ها 
دارای ردیف بودجه مستقل می شود.وی با تاکید 
بر اینکه این ابالغ ارزشمند به دلیل عنایت و توجه 
ویژه مقام معظم رهبری به نیروهای مســلح به 
ویژه محیط بانان اتفاق افتاد، خاطر نشــان کرد: 
یگان حفاظت محیط زیست از این پس هر برنامه 
حفاظتی که نیاز مالی داشــته باشد با این ردیف 
بودجه حل خواهد کرد.محبت خانی اظهار داشت: 
با همراهی همکاران در ستاد یگان حفاظت محیط 
زیست سعی خواهیم کرد از فرصت به وجود آمده 
برای حل معضالت این حوزه بیشــترین بهره را 
ببریم. وی افزود: با برنامه های دقیق و کارشناسی 
می توان حق و حقوق محیط بانان که ســال ها 

پایمال شده بود را بازپس گیریم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
مطرح کرد:

تامین حقابه تاالب های کشور 
با 10 درصد صرفه جویی

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان درنشست 
هم اندیشی سالمت، محیط زیست و بحران منابع 
آب، میزان آب آبیاری را 1۰۰میلیارد متر مکعب 
در کشور اعالم کرد و گفت: اگر 1۰درصد در این 
میزان صرفه جویي شود حقابه زیست محیطي 
تاالب هاي کشــور تامین مي شود.سیدرحمان 
دانیالی با اشــاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکي 
و مرکز تحقیقات جهاد کشــاورزي اصفهان باید 
کیفیت آب حاصل از تصفیه پســاب فاضالب را 
تایید کنند، گفت: باید مشــخص شــود که آب 
حاصل از تصفیه پســاب برای چــه کاری مانند 
بیابان زدایی، صنعت یا آبیاري گیاهان غیر مثمر 

استفاده خواهد شد.
وی با بیان اینکه وضعیت مدیریت پســاب های 
استان ابتدا باید تعیین تکلیف شود و سپس آب 
تصفیه شده حاصل از آن با یک کیفیت مشخص 
تحویل شود، گفت: دانشگاه علوم پزشکي و مرکز 
تحقیقات جهاد کشــاورزي باید کیفیت این آب 
را بســنجند که براي چه کاربري از جمله دامي، 

انساني یا گیاهي مفید است.

رییس اداره پژوهش و فناوری حفاظت 
محیط زیست استان بیان کرد:

تولید ریزگرد های آلوده 
به مواد سمی با خشک شدن 

زاینده رود
رییس اداره پژوهــش و فناوری حفاظت محیط 
زیســت اســتان اصفهان گفت: مطالعات نشان 
می دهد که خاک تاالب به علت دارا بودن کمی 
رطوبت هنوز چندان فعال نشــده و چشمه های 
تولید ریزگرد، شکل نگرفته؛ اما ظرفیت آن وجود 
دارد که اگر حقابه زیست محیطي تاالب تامین 
نشــود در آینده اي نزدیک، به منبع اصلي تولید 
ریزگردهاي آلوده به مواد سمي تبدیل شود.کیوان 
نعمتی افزود: در بررسی نمونه های گردوغبار این 
منطقه مطالعاتی، میزان متوســط سرب، روی و 
کادمیوم، در نمونه های خاک حوضچه آبریز و در 
نمونه هاي رسوبات تاالب بیش از میزان پوسته در 
طبیعت منطقه است.وی گفت: همچنین خشک 
شدن تاالب خطر سونامی نمک را نیز در پی دارد 
که این امر می تواند ســبب از بین رفتن اراضي 
کشاورزي مستعد منطقه و نابودي هزاران هکتار 
دشت حاصلخیز شود. حدود ۵۰درصد منطقه در 
سال۸۰ بدون پوشش گیاهی بوده و این مقدار در 
سال 92 به 7۳ درصد)به ۶۸7۶۳ هکتار( کاهش 

یافته است.

محیط زیست

مدیرکل هواشناســی اســتان اصفهان با اشاره به 
ثبت نام 4۶هزار تولیدکننده بخش کشــاورزی در 
سامانه تهک)توسعه هواشناسی کاربردی( گفت: 
ارزش افزوده ایجادشــده از رعایــت توصیه های 
 هواشناســی کاربران در ســال زراعی 9۶_9۵ ،
2۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.مجید بیجندی 
با اشاره به اینکه سامانه تهک به طور رسمی اوایل 
تیر در استان اصفهان راه اندازی شد و پیش بینی 
می شود تا پایان سال 1۰۰هزار کاربر داشته باشد 
افزود: 17۰هزار تولیدکننده مواد غذایی در استان 
ازجمله کشــاورزان، گلخانــه داران و مرتعداران 
می توانند بــا ثبت نام در این ســامانه به نشــانی 
tahak.irimo.ir اطالعات و توصیه های روزانه 
منطقه خود را از طریــق پیامک یا رایانامه دریافت 
کنند. وی ارزش افزوده تهک در سال زراعی گذشته 
در بخش کشاورزی 17 استان کشــور را ده هزار 
میلیارد ریــال بیان کرد و گفت: شــرایط جوی از 
نظر کمی و کیفی بر تولید محصوالت  کشــاورزی 
تاثیر دارند و این سامانه کشــاورزان را در مراحل 

مختلف کاشت، داشت، برداشــت و مقابله با آفات 
یاری می کند و از میزان خســارت هــا می کاهد.

مدیرکل هواشناسی اســتان اصفهان افزود: از 2۳ 
ایستگاه هواشناسی در استان اصفهان، دو ایستگاه 
دربخش تحقیقات کشاورزی فعالیت دارد.استان 
اصفهان ساالنه با تولید حدود۶میلیون تن محصول 
کشاورزی و دامی، حدود ۶ درصد تولیدات کشور 
را دارد.از حدود ۵۶۸هزار هکتار زمین کشــاورزی 
اســتان اصفهان)پنج درصد وســعت زمین های 
استان( 2۶۰هزار هکتار زراعی و 7۵هکتار باغی و 

بقیه زمین آماده برای کشت )آیش( است.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان خبر داد:

ارزش افزوده 200میلیارد ریالی »تهک« کشاورزی
مدیرکل بهزیستی اســتان اصفهان از بهره برداری و 
افتتاح بیش از 14۰ طرح خدماتی، درمانی و عمرانی 
در هفته بهزیســتی در اســتان خبر داد و اظهار کرد: 
این طرح ها با اعتبــاری بالغ  بر 7۰ میلیــارد ریال در 
شهرســتان های کاشــان، اصفهان، خمینی شــهر، 
فریدونشــهر، بویین و میاندشــت، چادگان، تیران، 
نجف آبــاد، فریدن، خور و بیابانک، شــاهین شــهر، 
 لنجان، گلپایگان، شــهرضا و نایین بــه بهره برداری

 رسیده است.
مرضیه فرشاد این طرح ها را در زمینه اشتغال، مسکن، 
افتتاح مرکز اقامتی میان مــدت درمان اعتیاد، مرکز 
مشــاوره خدمات تخصصی و عمومی روان شناختی، 
مراکز توانبخشی روزانه حرفه آموزی، مرکز سالمندان 

و مهدکودک عنوان کرد.
مدیرکل بهزیستی اســتان اصفهان با اشاره به افتتاح 
بیش از 9۰ طرح  اشــتغال زایی برای مددجویان این 
استان گفت: اشتغال و کارآفرینی یکی از شاخصه های 

مورد توجه سازمان بهزیستی است.
فرشاد، راه اندازی نخستین شــرکت تعاونی اشتغال 

مددجویان بهزیستی در اصفهان از جمله اقدامات انجام 
شده در هفته بهزیستی عنوان کرد. 

وی همچنین بهره برداری از 22 طرح مسکن مددجویی 
را از دیگر طرح هــای افتتاحی برشــمرد و گفت: در 
حال حاضر بر اساس یک تفاهم نامه چند جانبه برای 
خانواده های دارای دو معلول و بیشتر در مناطق شهری 
مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال و در مناطق روســتایی مبلغ 
1۸۰ میلیون ریال از محل مشارکت بهزیستی، بنیاد 
مستضعفان و انجمن خیرین مسکن سازبالعوض به 
همراه 1۸۰ تا 2۰۰ میلیون ریال وام 4 درصد پرداخت 

می شود.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان خبر داد:

افتتاح بیش از ۹0 طرح  اشتغال زایی برای مددجویان بهزیستی 

غفور راستین، مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان از انجام یک مورد ماموریت اورژانس هوایی توسط اورژانس اصفهان خبر داد و اظهار کرد: در این ماموریت 
۳ مصدوم از حادثه واژگونی پراید در محور اصفهان تهران که دو کودک 2 و 9 ســاله و یک فرد 44 ساله بودند از بیمارســتان حضرت محمد)ص( میمه به بیمارستان 
الزهرای اصفهان منتقل شدند. وی افزود: این حادثه که دو مصدوم زن هم داشت پیش از ظهر پنجشنبه در محور اصفهان تهران و در 1۵ کیلومتر مانده میمه رخ داده 
بود که ۵ مصدوم آن توسط یک آمبوالنس به بیمارستان حضرت محمد)ص( میمه انتقال داده شده بودند.مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان همچنین 
از وقوع یک مورد دیگر واژگونی پراید در محور اردســتان به نایین خبر داد و گفت: این حادثه در ساعت 1۰:۳۵ رخ داده بود و 7 مصدوم آن که 2 مرد، 2 کودک و ۳ زن 

بودند بالفاصله با اعزام آمبوالنس به بیمارستان حشمتیه نایین منتقل شدند.

خبر

 بهزیستی هواشناسی

سمیه مصور

 اگرچه این روزهــا دنیای اطراف مان پر شــده  از افــرادی که منافع 
شــخصی شــان را بر هر چیــزی ترجیح مــی دهند ولــی هنوز در 
گوشــه و کنار شــهر، جوانانی هســتند که پرچم مهربانی، دوستی 
 و کمک بــه همنوع را علــم کرده انــد؛ جوانانی که جهاد بــرای آنها 
هیچ وقت تمام شدنی نیست و در این روزگار که دشمن بذر ناامیدی 
 را در جامعه به طور گسترده ای پخش کرده، تالش می کنند با انجام

 فعالیت های فرهنگی و اقتصادی احیاگر تمدن ناب اســالمی باشند. 
آنها در لبیک به فرمــان مقتدای زمان، آتش به اختیار شــده اند تا با 
انجام  فعالیت های خودجوش،کم کاری نهاد و سازمان های مسئول 

را جبران کنند.
  فعالیت فرهنگی در کنار توجه به اقتصاد مقاومتی

ســه ســال پیش بود که ایده اهدای گل و لبخند دخترانه به دختران 
ایران زمین به وسیله گروهی که با نگاهی نو وارد عرصه تبلیغ اسالم و 
زیبایی های آن در فضای مجازی شده بوده اند، شکل گرفت. سازمان 
پویش مردمی در آن سال تصمیم گرفت به وسیله گروه خود در اصفهان 
در روز والدت حضرت فاطمه معصومه)س( که به روز دختر نام گذاری 
شده است در سطح شهرهای مختلف کشور به دختران گل هدیه دهد 
تا ضمن اینکه این روز بزرگ در ذهن شــان ماندگار می شود، زیبایی 

حجاب نیز نمایان شود.
 عارفه نیلی، مدیر ســازمان پویش مردمی  درباره  هــدف از این کار  
می گوید: طرح اهدای گل با هدف کاهش دادن فاصله بین دو نوع تفکر 
باحجاب و بدحجاب شکل گرفته اســت که ما در سال اول ۵۰۰ گل را 
بین دختران توزیع کردیم، در سال دوم دو هزار شاخه گل و امسال پنج 
هزار شــاخه گل آماده کردیم که در کنار اصفهان برای هشت استان 
دیگر کشور نیز ارسال کردیم تا در روز والدت حضرت معصومه)س( به 

دختران گل هدیه بدهند. 
توجه به اقتصاد مقاومتی، مسئله دیگری است که مورد نظر این گروه 
قرار گرفته است، مدیر این گروه در این باره می گوید: سال های گذشته 
ما گل رز را انتخاب می کردیم ولی امسال مشــورت کردیم و متوجه 
شــدیم تعدادی مزرعه  های کاشــت گل مریم در حال ورشکستگی 
هستند چون گل آنها مشتری ندارد، به ما گفتند اگر از این کشاورزان 
گل بخرید حتی اگر سودی هم نبرند حداقل می  توانند پول کارگران 
خودش را بدهند. چون ماه شوال اوج ماه مراسم جشن و شادی است 
و مصرف گل رز خیلی باالست، اگر شما این تعداد گل رز را یک مرتبه 
از بازار تهیه کنید، قیمت رز متقابال باال می  رود به همین دلیل تصمیم 

گرفتیم حاال که قرار است کار نیکی انجام بدهیم به کشاورزان ضرری 
نرسانیم و گل مریم خریدیم تا در حد توان خودمان به حکم وظیفه ملی 

و دینی براساس اقتصاد مقاومتی عمل کنیم.
رفع کامل محرومیت در قالب اردوهای جهادی

حضور در مناطق محروم و خدمت رســانی، چند سالی می شود که به 
فعالیت ثابت گروهی از جوانان اصفهانی تبدیل شده است که با پایان 
فصل تحصیل در دانشگاه ها و مدارس، لباس جهاد را بر تن می کنند 
تا نه تنها باعث آبادانی شــوند بلکه خود را نیز در مسیر رشد انسانیت 
قرار دهند. شناخته شدن برایشان مهم نیســت، تنها دوست دارند تا 
انسان دوســتی و نوع دوســتی را به نمایش بگذراند، آن هم در زمانه 
 ای که این گونه صحبت ها بدون در نظر گرفتن منافع مادی ارزشــی

 ندارد.  
جوانان اصفهانی برای فعالیت در عرصه های مختلف خدمت رسانی در 
استان های دیگر آستین ها را باال زده اند تا غبار محرومیت را از شهرها 

و روستا های محروم بزدایند.
رییس بسیج سازندگی استان اصفهان در این باره می گوید: پیش بینی 
می کنیم ۳۰ هزار نفر در قالب ۵۰۰ گروه جهادی در سطوح ویژه، عالی 

و فعال در اردوهای جهادی امسال شرکت کنند.
احسان ا... رضاپور افزود: این جهادگران در قالب اردوهای 1، ۳، 7 و 1۰ 
روزه دانشجویی به مناطق محروم و اردوهای هجرت دانش آموزی که 

برای مرمت و بهسازی مدارس است، اعزام می شوند.

وی می گوید: با برنامه ریزی و سیاست گذاری جدید و تعیین جغرافیای 
هدف و در نظر گرفتن مناطق اولویــت دار، برای رفع کامل محرومیت 
و ایجاد آبادانی در مناطق محروم تالش می شــود. به این صورت که به 
جای اینکه گروه های جهادی به صورت مقطعی و موقت در تابستان و 
یا عید نوروز، کار کنند، از ابتدای تیرماه امســال، مناطقی را شناسایی 
 کرده و بــه صورت مــداوم و در طول ســال در این مناطــق فعالیت 

می کنند.
رییس بسیج سازندگی استان اصفهان با بیان اینکه گروه های جهادی 
برای نخســتین بار، ۳ تا ۵ ســال در یک منطقه تا زمــان رفع کامل 
محرومیت فعالیت دارند، خاطرنشان می کند: صفر تا صد یک روستای 
باالی ۵۰۰ نفر جمعیت و روســتاهای اطراف آن انجام می شود و پس 
از آن گروه های جهادی برای فعالیــت در نقاط محروم دیگر می روند؛ 

اینگونه نیست که فعالیت ها ناقص باشد.
وی می افزاید: جهادگران در مناطق محروم سیســتان و بلوچستان، 
ایالم، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد و مناطق محروم 
استان اصفهان در منطقه پشت کوه فریدون شهر و سمیرم و همچنین 
حواشی شــهرهای بزرگ همچون دارک، حصه، جوی آباد و ارزنان به 
فعالیت فرهنگی، عمرانی، بهداشتی، خدمات رسانی، اقتصاد مقاومتی 
و اشتغال زایی می پردازند.رضاپور یادآور می شود: گروه های بومی در 
مناطق محروم مستقر هستند و گروه های معین از مرکز استان، برای 

فعالیت به این مناطق اعزام می شوند.

»جهاد«  تمام شدنی نیست 
وقتی جوانان اصفهانی، کم کاری نهادها و سازمان ها را جبران می کنند؛

امدادرسانی بالگرد 
اورژانس به کودکان 

حادثه دیده

مدیر حوادث و فوریت های 
پزشکی استان خبر داد:

100 کلمه ای

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با 
اشاره به افزایش کنترل جاده های استان اصفهان در 
زمینه کشف مواد مخدر گفت: تمام جاده های خاکی 
که به داخل استان منتهی می شود با همکاری پلیس 
موادمخدر و نیروهای انتظامی کنترل و مســدود و 
ورود باندهــای مواد مخدر از ایــن جاده ها ناممکن 
شد.ســرهنگ تقی حســینی با بیان اینکه طی سه 
ماه نخست سال جاری کشفیات مواد مخدر استان 
اصفهان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7۰ درصد 

افزایش داشته است، اظهار کرد: بیشتر کشفیات از 
مناطق شرقی استان بوده است.وی با اشاره به افزایش 
کنترل جاده های اســتان اصفهان در زمینه کشف 
مواد مخدر افزود: تمام جاده های خاکی که به داخل 
استان منتهی می شود با همکاری پلیس موادمخدر 
و نیروهای انتظامی کنترل و مسدود و ورود باندهای 
مواد مخدر از این جاده ها ناممکن شد.رییس پلیس 
مبارزه با موادمخدر استان  اصفهان با اشاره به تجهیز 
ایستگاه های ایست و بازرسی به دستگاه »ایکس ری« 

تصریح کرد: این دســتگاه هنگام عبور خودروها  در 
صورت حمل مواد مخدر واکنش نشان داده و نسبت 
به بازرسی آنها اقدام می شود که این امر در خصوص 
خودروهای مشــکوک به حمل مــواد مخدر انجام 
می شود.وی با بیان اینکه تریاک بیشترین کشفیات 
و مصرف مواد مخدر اســتان اصفهان اســت، گفت: 
هنوز هم مواد سنتی بیشــترین مصرف را دارد، اما 
در مراسم امحای موادمخدر امسال بیشترین درصد 
موادمخدر امحا شده مربوط به حشیش با ۳1 تن بوده 

است.سرهنگ حســینی در خصوص اعتیاد زنان در 
استان گفت: اگرچه اعتیاد زنان در استان را نمی توان 
اسفناک دانست؛ اما مصرف موادمخدر در زنان نسبت 
به سال گذشته یک درصد افزایش داشته است.وی 
در خصوص تغییر شیوه امحای مواد مخدر به دلیل 
عوارض زیست محیطی اظهار کرد: سعی داشتیم در 
سال جاری امحای مواد مخدر را به روش دیگری و به 
منظور حمایت از محیط زیست تغییر دهیم که ممکن 

نشد و این امر به سال آینده موکول شد.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان:
جاده های خاکی اصفهان برای ورود مواد مخدر بسته شد
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اگرآبنخوریدکچلمیشوید
پیشنهاد سردبیر:

زل
من

کافه 

مواد الزم:
جو پرک: ۴/۱ پیمانه 

ماست کم چرب: ۲/۱ پیمانه
 موز: یک عدد

 شیر بدون چربی: ۲/۱پیمانه 
عسل: ۲ قاشق چایخوری

 دارچین:  ۴/۱ قاشق چایخوری
شیوه تهیه: 

۱- در تهیه این دستور، از موز رسیده استفاده کنید و 
آن را به سه قسمت برش دهید. ۲- با یک مخلوط کن 

جو، ماست ، موز، شیر، عسل و دارچین 
را مخلوط کنید تا یکدســت شــود . 

اسموتی شما آماده است ! 

اسموتی موز و جو 

ثعلب
»ثعلب«، گیاهی با گل های آبی واژگون است. از پیاز این گیاه، بعد از خشک و پودر کردن آن، برای بستنی سازی استفاده می شود؛ زیرا این گیاه دارای مواد نشاسته ای 
است. این گیاه دارویی در موارد ناراحتی های تنفسی مثل سرفه های شدید و حتی در موارد سیاه سرفه، آسم و تنگی نفس مورد استفاده قرار می گیرد.گل های این گیاه 
دمنوش خوبی برای زنبور عسل است و با له کردن و خرد کردن گل آن، ماسک خوبی برای صورت تهیه می شود. معموال محل رویش این گیاه داخل باغ ها و بیشه هاست 

و زمان گل دهی آن از اواخر فروردین تا اواخر خرداد است. این گیاه پیازی دارد که پیاز آن مورد استفاده است.

شی
ر با

طا
ع

خانواده وابسته
رابطه اعضا در خانواده وابسته، مانند 
رابطه ۱0 نمره  ای اســت که کسی 
برای قبول شــدن در درســی باید 
بگیرد. وقتی کســی تنها ۱0 نمره 

دارد، کم شدن هر یک از این ۱0 نمره به معنای رد شدن است. تمام 
این ۱0 نمره باید با هم باشند تا قبولی معنا داشته باشد. نبود تنها یک نمره، ۹ 

نمره دیگر را نیز فاقد ارزش می  کند. ولی اگر کسی در درسی،  مثال  ۱۷، ۱۸ یا ۱۹ گرفته باشد، فقدان 
یک نمره او را چندان آشــفته و مضطرب نمی  کند. این مثال،  وجهی از علت احساس ناامنی ناشی از 
ضعف و پایین بودن توانمندی هاست.  احساسِ در مرز بودن، نوعی احساس ناایمنی به افراد می  دهد. 
کوچک ترین خطا و نارسایی، انسان را به سقوط می  کشاند. طبیعی است که افرادی در چنین وضعیتی 

احساس ناایمنی و استیصال کند.
ادامه دارد...

یادداشت های یک مشاور

پریسا سعادت

مادر مستاصل، کنار در مهد کودک ایستاده است. دختر چهارساله مانتوی مادرش را محکم 
گرفته و به شــدت گریه می کند؛ به طوری که تالش مربیان مهد نیز برای جدا کردن او از 
مادرش بی فایده است. این حکایت بسیاری از کودکانی است که به شدت به مادر و خانواده 
وابسته هستند و تالش برای مستقل شدن آنها، اغلب بی نتیجه می ماند. کودکان وابسته، 
عالوه بر آزاردادن خود، ســایر اعضای خانواده را نیز وارد یک چالــش بی پایان از ترس و 

استرِس جدایی می کنند.
وابستگی چیست؟

دلبستگی، ارتباط عمیِق برقرار شده بین کودک و نگه دارنده او طی چند سال اول زندگی 
است. دلبستگی بر رشد کودک و توانایی هایش در بیان احساسات وروابط بین فردی، به 
شدت تاثیر می گذارد. اگر والدین کودکی هستید که اختالل دلبستگی دارد، ممکن از 
لحاظ جسمی و عاطفی، از تالش برای ارتباط با کودکتان که در مالقات )ارتباط با شما(

با مخالفت، بی اعتنایی و شاید سخت تر از همه با بی تفاوتی پاسخ می دهد، خسته شده 
باشید .کودک با دلبستگی ناایمن یا اختالل دلبستگی، مهارت های الزم برای ساختن 
روابط با معنی را ندارد؛ به هرحال با ابزار مناسب و سالم، زمان، تالش، صبر وعشق، درمان و 
ترمیم مشکل دلبستگی او امکان پذیر است. کودکان با اختالل دلبستگی یا دیگر مشکالت 
دلبستگی، در ارتباط با دیگران و مدیریت احساس خود مشکل دارند. نتایج این موضوع در 
عدم اعتماد، ترس از نزدیک شدن به هرکسی، خشم و نیاز به داشتن کنترل، موجب می شود 

که کودک مبتال به اختالل دلبستگی، احساس ناامنی و تنهایی کند.
چرا برخی از کودکان دچار »اختالل دلبستگی« می شوند؟

نظریه های بســیاری در این زمینه وجود دارد که این پدیده را با کــودک بودن، مرتبط 
می سازد. اگر کودک در سال های اول زندگی، دلبســتگی توام با امنیت را تجربه نکند، در 
بزرگسالی قادر به ایجاد یک رابطه ســالم و عاطفی نخواهد بود. »اختالل دلبستگی«، در 
نتیجه تجربه منفی در رابطه اولیه ایجاد می شود. اگر فرزندان کوچک به طورمداوم احساس  
جدا شدن، نا توانی یا رها شدن بدون پرستار بکنند، به هر دلیل آنها یاد خواهند گرفت که 
نمی توانند وابسته به دیگران باشند و جهان یک مکان خطرناک وترسناک است. اختالل 
دلبستگی، در واکنش به  مشکالتی رخ می دهد که بچه ها نتوانسته اند با سازگاری، اتصال با 
والدین یا مراقب اصلی خود برقرار کنند. گاهی اوقات شرایطی که باعث مشکالت دلبستگی 
می شوند، غیر قابل اجتنابند؛ اما کودک خردســال نمی فهمد چگونه اتفاق افتاده وچرا! 
کودک خردسال فقط احساس می کند که هیچ کس مراقب او نیست و بدین ترتیب، اعتماد 
به دیگران را از دست می دهد و جهان برای او،  تبدیل به مکانی ناامن می شود. زمانی که 
کودک در رفع نیازهای عاطفی  خود، احساس ایمنی نکند، دچار درماندگی می شود و به 
نوعی حالت وابستگی ایجاد می شــود که در نهایت، به افسردگی و اضطراب منجر خواهد 
شد. در مجموع می توان گفت که شخصیت های وابسته، در کودکی به نوعی طردشدگی را 

تجربه کرده اند و در درمان، ابتدا نیاز به رفع مشکالت ناشی از کودکِی آنها وجود دارد. این 
افراد، شکننده هستند و بیشترین زمانی که ریشه بروز این اختالل را شکل می دهد، سنین 

یک تا سه سالگی کودک است.
عالئم ونشانه های هشدار دهنده اولیه، در دلبستگی ناایمن

مشکالت دلبستگی در یک طیف قرار می گیرد؛ از مشکالت خفیف که به آسانی می توان 
متوجه آن شد، تا جدی ترین مشکل که به عنوان »اختالل دلبستگِی واکنشی« شناخته 
شــده اســت. اگر چه برای درمان و ترمیم مشکالت دلبســتگی مانند اختالل دلبستگی 
واکنشی، هرگز دیر نیست اما هرچه زودتر، نشانه های دلبستگی ناایمن را کشف و گام های 
درمانی را بردارید، بهتر است. با تشخیص زودهنگام، می توانید از مشکالت خیلی جدی تر 
اجتناب کنید. مشکالت دلبســتگی در نوزادان با کمک و حمایت درست، اغلب به آسانی 
اصالح می شود. کودکانی که در اوایل زندگی، مبتال به اختالل دلبستگِی واکنشی هستند، 
روابط آینده خود را نیز مختل می ســازند. آنها در ارتباط با دیگران مشــکل دارند و اغلب 
رشدشان به تاخیر می افتد. اختالل دلبستگِی واکنشی، در بچه هایی معمول است که مورد 
آزار قرار گرفته اند، پرستارشــان را اخراج کرده اند، در پرورشگاه زندگی می کرده اند یا از 

مراقبان اولیه خود پس از ایجاد پیوند بینشان دور شده اند.
چه باید کرد؟

والدین باید بدانند که کودک، هم نیاز به امنیت و ایمنی دارد و هم نیاز به اســتقالل.  برای 
پیشگیری از این اختالل، بهتر است که والد، از 6 ماهگی به بعد به صورت مقطعی و در زمان 
های کوتاه مدت، کودکش را با یک مراقب دیگر تنها بگذارد تا کودک، هم جدایی را تجربه 
کند و هم اعتماد به دیگران را. این آموزشی است که کودک باید در پایان یک سالگی ببیند 
و بعد از آن، کودک باید از یک سالگی وارد بازی با همساالن شــود و زمانی که پدر و مادر 
احساس کنند کودک شان دچار اضطراب جدایی شده، فورا او را به مهد بفرستند. همچنین 
پدر و مادر، در یک برآورد کلی، هنگام جدایی از فرزند،  مثال زمانی که کودک را می خواهند 
به مهد بفرســتند، باید روی موارد مثبت محیط جدید تاکید کنند؛ آنچه که در این زمینه 
بسیار مهم است، رفتاری است که والدین به هنگام جدایی از خود نشان می دهند که باعث 
اطمینان خاطر به کودک شود؛ مانند اینکه وی را در آغوش بگیرند، نوازش کنند یا اینکه در 
اوایل جدایی، بهتر است والد بعد از آنکه فرزندش را ترک کرد، در گوشه ای بایستد و پنهانی 
نظاره گر رفتار کودکش باشد که اگر اضطراب فرزندش تشدید پیدا کرد و عالئم جسمانی از 
خود بروز داد، بازگردد؛ زیرا این حس به کودک القا می شود که مادر و پدرم، برگشت پذیر 
هستند. این موضوع در آینده به کودک کمک می کند تا از شدت اضطرابش کم شود. بسیار 
دیده شده که والدین برای آنکه کودک بعد از جدایی قشقرق به پا نکند، به وی باج می دهند؛ 
وعده هایی مثل خریدن اســباب بازی و غیره، غلط اســت؛ چراکه بچه به گونه ای تربیت 
می شود که در قبال رفتن به هرجا یا هنگام جدایی از محیط بیرونی، باید پاداشی دریافت 
کند؛ والدین می توانند به جای باج دادن یا دادن جایزه و اسباب بازی، به تشویق کودک خود 

بپردازند. تشویق کالمی بیشتر از جایزه خریدن، بر کاهش این اضطراب تاثیرگذار است.

بااختاللدلبستگیدرکودکانچهکنیم؟
 Dغنی سازی آرد با ویتامین 

در کشور کلید می خورد
مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو در مورد 
کمبود ویتامین D اظهار کرد: مطالعات نشــان می دهد که کمبود 
ویتامین D  در اقشــار مردم جامعه به شــدت وجود دارد. بنابراین 
تصمیم گرفته شد مکمل یاری توسط اداره بهبود تغذیه انجام شود. 
بر این اساس، سه ماده غذایی شــیر، روغن و آرد برای غنی شدن با 
ویتامین D معرفی و نهایتا مقرر شد تا غنی سازی با این ویتامین، روی 
آرد در یکی از استان های کشور به صورت پایلوت انجام گرفته و پس 
از بررسی نتایج آن، بر روی مصرف کنندگان، در صورت بهبود یافتن 
شاخص ها به عنوان طرح جامع اجرایی شود.مدیرکل فرآورده های 
غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: سند ملی ایمنی 
غذا برگرفته از تجربه های موفق جهانی بوده و نقطه عطفی در سالمت 
غذایی محسوب خواهد شد. وی با اشاره به اینکه در کنار این صنعت، 
نهاد مجری آن نیز با عنوان »نهاد ملی ایمنی غذا« باید تعریف شود، 
گفت: این نهاد در حوزه سیاست گذاری و نظارت در بستر سیاست 
گذاری فعالیت خواهد کرد تا مواد غذایی در یک بســته از مزرعه تا 
سفره تحت کنترل و پایش قرار گیرند که در این صورت می توانیم 

مدعی تامین ایمنی مواد غذایی باشیم.

اگر آب نخورید کچل می شوید
زمانی که افــراد در محیط کار یــا در منزل درگیــر کارهای خود 
می شــوند، فراموش  می کنند باید به برخی عادت های روزانه خود 
توجه کنند. یکی از این موارد نوشــیدن  هشــت لیوان آب در روز 
است.خوب است بدانیم یکی از علت های ریزش مو نیز کم آبی بدن 
است و برای پیشگیری از ریزش مو در طول روز باید آب بنوشید و از 
غذاهایی استفاده کنید که درصد آبشان باالست؛ چرا که  ۲5 درصد 
فولیکول مو از آب تشکیل شده است و زمانی که آب بدن کم می شود 

فولیکول های جدید ضعیف و مو دچار ریزش خواهد شد.

 دندان شیری را دور نیندازید
پزشکان با پیشــرفت علم توانسته اند با اســتفاده از خون بندناف 
کودکان و ســلول های بنیادی، بیماری هایی که در آینده به سراغ 
کودک می آید را درمان کنند؛ اما به دلیل اینکه برخی خانواده ها از این 
کار آگاهی ندارند، بند ناف کودک را دور می اندازند و دیگر نمی توانند 
از آن استفاده کنند. حال اگر بند ناف فرزندتان را ندارید دندان شیری 
او را دیگر دور نیاندازید.بررسی ها نشان داده است  سلول های بنیادِی 
دندان، پتانسیل درمان های مختلفی در آینده از قبیل بیماری های 
قلبی و سرطان خون را دارند، لذا مانند خون بند ناف از دندان شیری 

او مراقبت کنید تا در صورت لزوم بتوانید از آن استفاده کنید.

یکی از مشــکالت رایجی که برای افراد در سنین 
مختلف ممکن اســت اتفاق بیفتــد »معده درد« 
است. این درد می تواند ناشــی از شرایط متفاوتی 
باشــد؛ البته یکی از علت های اصلی این مســئله 
 عفونت، التهــاب یا وجــود اختالالتــی در معده

 است.
در حقیقت، علت های مختلفی برای وجود درد در 
بخش هایی از شکم وجود دارد. به عنوان مثال، درد 
در قسمت باالیی شکم ممکن است مربوط به کبد، 
کلیه راســت، بخش هایی از روده بزرگ، طحال یا 
پانکراس معده باشد.درد در قسمت چپ باالی شکم 
می تواند ناشی از نارسایی دفعی، عفونت کلیه، حمله 
قلبی یا سرطان باشد؛ یا از سوی دیگر درد در سمت 
راست باال شکم ممکن اســت به علت آپاندیسیت، 
پنومونی یا هپاتیت باشــد.درد های قسمت باالیی 
شــکم می توانند علت های متفاوتی داشته باشد؛ 
اگر درد شدید و مزمن باشــد، توجه فوری پزشک 
مورد نیاز است. هنگامی که علت درد شناخته شود، 
مطمئنا درمان بســیار آســان تر خواهد بود. برای 
زمانی که درد کم اســت می توانیــد از درمان های 
 ســاده خانگی بــرای تســکین دادن، اســتفاده 

کنید.

 آب بنوشید
هنگامی که درد ها ناشــی از پنومونــی یا عفونت 
کلیه هســتند، می توانید با افزایش میزان مصرف 
آب، به مراحل بهبودی خود ســرعت ببخشــید. 
این عمل به خروج عفونت ها از بدن کمک فراوانی 
می کند.مصرف آب همچنین برای دستگاه گوارش 
بسیار مهم اســت. شــما می توانید با اضافه کردن 
آب لیمو، آب نارگیــل، آب میوه ها و ســبزیجات 
تازه بــه نگه داشــتن آب در بدن کمــک کنید. از 
نوشــیدن، نوشــیدنی های کافئین دار در زمانی 
 که از وجــود درد معده رنــج می بریــد، اجتناب 

کنید.

کمپرس آب گرم
کیسه آب گرم، یکی دیگر از داروهایی است 
که به سرعت بخشــیدن در تســکین درد شکم، 
اثر می گذارد. گرما ســبب می شــود، ماهیچه های 
شکم شل شوند و در نتیجه درد کاهش یابد.کیسه 
آبگرم در کاهش التهاب نیز موثر است. یک کیسه 

آبگرم را بــه همراه 
یک حولــه به مدت 
۱0 تــا ۱5 دقیقه 
در محــل درد قرار 

دهید. در صورت نیــاز، این کار را تکرار 
کنید. یــک دوش آبگرم به مدت ۱5 تا 
۲0 دقیقه نیــز می تواند به کاهش درد 

کمک چشمگیری کند.

 سرکه سیب
سرکه ســیب، به درمان درد 

شکم کمک می کند؛ حتی عمل 
هضم را نیز بهبود می بخشــد. سرکه 

سیب سطوح مناســب PH را در بدن 
حفظ می کند که برای عملکرد مناسب 

دســتگاه های مختلف بدن بســیار 
مهم اســت.عالوه بر خواص باال، 
دارای ویژگی های ضــد التهابی 

و باکتریایی نیز اســت. یک قاشق 
غذاخوری سرکه ســیب خام را به همراه آب 

در یک فنجان مخلوط کنید و یک قاشق چایخوری 
عسل به آن اضافه نمایید. نوشیدن این نوشیدنی، دو 

بار در روز می تواند درد معده را برطرف کند.

 روغن کرچک
اگر علت درد، ناشــی از آپاندیســیت باشد، روغن 
کرچک یــک درمان موثر خانگی برای درد شــکم 
اســت. این روغن در کاهش انسداد و التهاب بسیار 
موثر عمل می کند. همچنین برای دستگاه گوارش 

مفید اســت و طریق اســتفاده از آن عبارت است 
از: دو قاشــق غذاخوری از روغن کرچک را داخلی 
پالستیکی بریزید؛ سپس یک حوله قدیمی را دور 
بسته قرار دهید و بسته را روی شکم بگذارید. یک 
کیســه آبگرم را نیز به مدت ۳0 تا 60 دقیقه روی 
حوله ای که حاوی بسته اســت، قرار دهید. بسته 
را برداریــد و 
سپس قسمتی 
را کــه روغنی 
شده است را با 
آب گرم بشویید. این درمان را می توانید 
ســه بار در هفته برای دو تا سه بار انجام 

دهید.

    زنجبیل
یکــی دیگر از 
ی  ن ها ما ر د
خانگی فوق 
لعاده برای  ا
معــده درد، 
زنجبیل اســت. 
زنجبیل دارای خواص 
ضد التهابی است. این خاصیت می تواند 
به کاهش التهابــات معده کمک کند.
خوردن چای گرم به همراه زنجبیل، 
درد را کاهــش می دهــد. تکه هایــی از 
زنجبیــل را در یک فنجان آب گــرم بگذارید و در 

حالی که هم چنان گرم است، بنوشید.

  زرد چوبه
این ادویه گرم، دارای ترکیب »کورکومین« است 
کــه در کاهش التهابــات معده تاثیرگذار اســت. 
زردچوبه، معده را جهت تولید اسید تحریک کرده و 
PH معده را نیز حفظ می کند. در حقیقت این ماده 
خوراکی برای سالمت سیستم گوارش، بسیار مفید 

است. هضم موثر و درمان مسائل گوارشی می تواند 
باعث جلوگیری از گســترش درد شود.یک قاشق 
چایخوری زردچوبه را در لیوان شیر مخلوط کنید و 

سپس روزانه آن را دو بار مصرف کنید.

  شیرین بیان
شــیرین بیان، یک گیاه قوی اســت که در درمان 
تعدادی از بیماری های معده، اســتفاده می شود.

شــیرین بیان، پوشــش مخاط روی معده و دیگر 
قسمت هایی از دستگاه گوارش را افزایش می دهد، 
همچنین از تحریک بافت هــای داخلی جلوگیری 
می کند. عالوه بر این هــا، در تنظیم حرکات روده 
نقش مهمی دارد. یک قاشــق چایخوری از آن را به 
یک فنجان آب گرم اضافــه کنید. این چای را دو تا 

سه بار در روز به مدت یک هفته بنوشید.

  رازیانه
برای درد هایی که در قســمت باالیی شکم اتفاق 
می افتند، رازیانه بسیار موثر است. دانه های رازیانه 
دارای ویژگی های مهــار کننــده و ضدمیکروبی 
هستند.یک قاشــق چایخوری از دانه های رازیانه 
خرد شــده را به یک فنجان آبگــرم اضافه کنید و 
سپس کمی عسل خام به آن اضافه کنید و آن را به 
 آرامی بنوشید. روزانه دو تا سه فنجان، چای رازیانه

 بنوشید.

  نعناع
نعناع، دارای اثر آرام بخش اســت. مونول موجود 
در آن به عنوان یــک ضددردطبیعی عمل می کند 
و دارای اثر ضد اسپاسم اســت که به نوبه خود در 
کاهش درد معده بســیار تاثیر گذار است. عالوه بر 
این ها، نعناع فرآیند هضم را نیز بهبود می بخشد. یک 
قاشق غذاخوری از برگ های نعناع را به یک فنجان 
آبگرم اضافه کنید. این چای را می توانید، دو بار در 

روز یا چند بار در هفته مصرف کنید.

چگونه معده درد را آرام کنیم؟
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می خواستم در یک باشگاه 
بزرگ بازی کنم نه در آسیا

»کریستیانو رونالدو« با انتقالی جنجالی و ۱۰۰ 
میلیون یورویــی رئال مادرید 
را به مقصد یوونتوس 
کــرد.  تــرک 
ملی پوش پرتغالی 
۳۳ ســال  کــه 
دارد، می توانست 
گزینه هایی مثل آسیا 
و آمریــکا را انتخاب 
کند، اما ترجیح داد در یک تیم بزرگ بازی کند.

وی در این باره گفت: از ترک رئال مادرید ناراحت 
نیســتم. اینجا )یووه( در یک تیم بزرگ بازی 
می کنم. در کمال احترام اکثر بازیکنان هم سن 
من به قطر یا چین می روند، برای همین ممنونم 
که می توانم در تیمی مثل یوونتوس بازی کنم 
زیرا آنها تیم بزرگی هستند.رونالدو ادامه داد: از 
اینجا بودن احساس خوبی دارم. چالش بزرگی 
برایم خواهد بود. سری »آ« لیگ سختی است، 

اما برای آن آماده خواهم بود.

آلیسون بکر:
به صالح گفتم منتظرم باش!

سنگربان برزیلی در نخستین اظهارنظر پس از 
پیوســتن به لیورپول از حضور 
در جمــع قرمزها ابراز 

رضایت کرد.
او در ایــن بــاره 
خوشحالم  گفت: 
که رویایــم برای 
پیراهن  پوشــیدن 
چنین باشگاه بزرگی 
محقق شد؛ باشــگاهی که به برنده شدن عادت 
دارد.  عضویــت در این باشــگاه و خانواده، گام 
بســیار بزرگی در زندگی شــخصی و حرفه ای 
من اســت. مطمئن باشــید بهترین عملکردم 
را به نمایش می گذارم. شــماره یک برزیل در 
جام جهانــی 2۰۱8 در ادامه دربــاره هم تیمی 
شدن با »محمدصالح« مصری افزود: ما پس از 
جدایی اش از رم، چندان با هم در تماس نبودیم. 
در رویارویی لیورپــول و رم در لیگ قهرمانان، 
دوباره یکدیگر را مالقات کردیم. محمد پیامی 
برایم فرستاد و گفت: »منتظر چه هستی؟« از 
آنجایی که مذاکرات در مراحل نهایی قرار داشت، 
به او پاسخ دادم خونسرد باش، من در راه هستم! 
واقعا خوشــحالم که دوباره فرصت بازی کردن 

کنار صالح را به دست آورده ام.ا

 پست ناواس؛ 
خداحافظی یا خط و نشان؟

»کیلور نــاواس«، دروازه بان رئــال مادرید در 
سه ســال اخیر دروازه بان 
اصلی رئــال مادرید 
بــود اما همیشــه 
شــایعات زیادی 
در مــورد تالش 
این باشگاه برای به 
خدمــت گرفتن یک 
دروازه بان جدید، جایگاه او 
را متزلزل نشــان می داد. در این تابســتان نیز 
بار دیگر شــایعاتی در مورد تالش باشگاه رئال 
برای خرید »تیبو کورتــوا« دروازه بان بلژیکی 
چلسی، به گوش می رسد. در چنین شرایطی، 
ناواس، ویدئویی در اینســتاگرامش منتشــر 
کرده که در آن تصاویری از ســه قهرمانی رئال 
در چمپیونزلیگ و همه جام هایــی که رئال از 
زمان پیوســتن او به این باشــگاه فتح کرده را 
نشــان می دهد. گروهی معتقدند که ناواس با 
این پست، به نوعی از هواداران رئال خداحافظی 
کرده و در مقابل، برخی اعتقــاد دارند که او با 
انتشار این ویدئو، خواسته به »خولن لوپتگی«، 
 سرمربی جدید رئال، توانایی هایش را یادآوری 

کند.

تکذیب رفتن ژکو؛ 
همه چیز در »رم« خوب است

 در ژانویه گذشــته، اخباری درمورد بازگشت  
»ژکو« مهاجم بوسنیایی 
رم، به لیــگ برتر و 
پیوستن به چلسی 
منتشر شده بود؛ 
در روزهــای اخیر 
هم اخباری در مورد 
رفتن او بــه میالن و 

چین شــنیده می شــود اما او در لیــگ 
گفت وگو با تلویزیون اختصاصی باشگاه رم، این 
شــایعات را رد کرد و گفت:»از بــودن در اینجا 
احساس خیلی خوبی دارم. به همین دلیل بود 
که در ژانویه اینجا ماندم. من همسر و فرزندانی 
دارم که همه آنها در حال حاضر از بودن در اینجا 

راضی هستند. 

غول چراغ جادو در دست »سپاهان«!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

»ابراهیم صادقــی« را می توان باثبات ترین فــرد در فوتبال ایران  
دانست؛ ورزشکاری که نماد اخالق و وفاداری است. صادقی با تمدید 
قرارداد خود، نوزدهمین فصل حضورش را در باشگاه سایپا سپری 
می کند و از این رو صاحب یک رکورد بی نظیر و جاودانه شده است.

صادقی ۱٧ فصل با عنوان بازیکــن و 2 فصل در ردای مربیگری به 
صورت مستمر در باشگاه سایپا، مشغول به فعالیت است.

کاپیتان وفادار فوتبال ایران تمدید کرد 

»میالد میداودی«، مهاجم نفت مسجدسلیمان در بازی دوستانه 08
برابر پیکان از ناحیه دســت مصدوم شد. شــدت این مصدومیت  
طوری نیست که این بازیکن در بازی ابتدایی تیمش غایب باشد. 
میداودی در هفته اول می تواند تیمش را در بازی با تراکتورسازی 
همراهی کند. تیم مسجد سلیمان در نخستین بازی به مصاف تیم 

تراکتور سازی می رود.

مصدومیت »میداودی« جدی نیست
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فغانی راهی ازبکستان می شود
»علیرضا فغانــی« که با قضاوت هــای خوب در 
جام جهانی و کســب نمرات باال توانست دیدار 
رده بندی جام جهانی 2۰۱8 روســیه را قضاوت 
کند و طبق نمــرات تعیین شــده، بهترین داور 
جام نیز لقب گرفت، از سوی ازبکستانی ها به این 
کشور دعوت شده اســت.دعوت نامه ای از سوی 
فدراسیون فوتبال ازبکستان به فدراسیون فوتبال 
ایران رسیده است که براساس آن علیرضافغانی 
را برای قضاوت در یکی از دیدارهای لیگ فوتبال 
این کشور دعوت کرده اند. البته هنوز پاسخ دقیقی 
به این دعوت داده نشده است و در صورت رضایت 
فغانی و فدراســیون فوتبال، تیــم داوری ایرانی 
در جام جهانــی برای قضاوت راهی ازبکســتان 

خواهد شد.

 فوتبالیستی که
 بدهی یک روستا را تسویه کرد

در اقدامی انسانی و بشردوســتانه »آنته ربیچ« 
مهاجم تیم ملی فوتبال کرواسی، همه قرض های 
مردم روستای»ایموتسکی« در کرواسی را که در 
آن به دنیا آمده و بزرگ شده است، از جیب خود 

پرداخت کرد.
بر اساس گزارش های رســانه ای، »آنته ربیچ«، 
به تازگی همه بدهی هایی را که مردم روســتای 
زادگاهش داشــتند، پرداخت کرده است. زادگاه 
ربیچ 5۰۰ نفر جمعیت دارد.ربیچ در این روستای 
کوچک در نزدیکی شهر»ســبلیت« به دنیا آمد 
و با وجود آنکه در ۱9 ســالگی آن را ترک کرد و 
شــروع به بازی برای تیم»فیورنتینــا«ی ایتالیا 
 کرد، اما هرگز ریشــه هــای خــود را فراموش

 نکرد.
تیم ملی »کرواسی« در فینال جام جهانی 2۰۱8 
در روسیه در بازی با فرانسه 4 بر 2 نتیجه را واگذار 
کرد. ربیچ، در 6 بازی کرواسی در جام جهانی بازی 
کرد و یک گل نیز در بازی بــا تیم ملی آرژانتین 

به ثمر رساند.
این در حالی اســت که »کیلیان امباپه« مهاجم 
تیم ملی فرانســه و تیم »پاریس ســان ژرمن« 
نیــز دســتمزد 2۰ هــزار یورویی خــود برای 
بازی هایش در تیم ملی فرانســه در جام جهانی 
 روســیه را به ســازمان های خیریه اهــدا کرده

 است.

در حاشیه

بحث ورود بانوان به ورزشــگاه ها، داستان تازه ای نیست؛ با 
این حال شعارهای تبلیغاتی دولت دوازدهم پیرامون حقوق 
شهروندی و جوسازی های صورت گرفته در زمان انتخابات 
ریاست جمهوری، موجب شــد این موضوع ورزشی،  از سال 
گذشته تاکنون تا حد یک چالش فرهنگی و سیاسی پیشروی 

کند.
در شرایطی که موافقان ورود بانوان به ورزشگاه ها با محوریت حضور 
در استادیوم های فوتبال، مدعی هستند که شــرایط برای وقوع این 
اتفاق آماده است، اما مخالفان نظر دیگری دارند و معتقدند: از لحاظ 

سخت افزاری و فرهنگی، این موضوع امکان پذیر نیست.
در این میان مسئوالن، وزارت ورزش و جوانان که از یک سو ناچار به 
راضی نگه داشتن افکار همسوی خود هستند و از سوی دیگر علم به 
مهیا نبودن شــرایط و امکانات برای تحقق این خواسته دارند، فراهم 
نبودن زیرساخت ها را دلیل اصلی عدم ورود بانوان به ورزشگاه عنوان 
می کنند. »فریبا محمدیان« معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش 
و جوانان، درخصــوص روند پیگیری ورود خانواده ها به ورزشــگاه ها 

می گوید: مدت هاســت به تمهیــد مقدمات 
این کار پرداخته ایم؛ در حال حاضر ۳۰ رشته 
نظیر اسکی، دوومیدانی، اسکیت و دوچرخه 
ســواری با حضور خانواده ها، مسابقاتشــان 
برگزار می شود. وی می افزاید: در فعالیت های 
قهرمانی هم در بســیاری از رشــته ها حضور 
خانواده ها را شاهد هستیم که علت آن، وجود 
استانداردهای الزم است. اما در برخی رشته ها 
ازدحام جمعیت، خدمت رسانی به تماشاگران 
را دچار چالش می کند؛ از این رو ضروری است 
زیرساخت های سازه های ورزشی نیز مناسب 
سازی شود و برگزارکنندگان نیز در این حوزه 

آموزش ببینند.
باید قدم به قدم جلو برویم

با توجه بــه اینکــه در بحــث ورود بانوان به 
ورزشگاه ها، نگاه ها به سمت فدراسیون فوتبال معطوف شده است، به 
سراغ مشاور فرهنگی فدراسیون رفتیم. »غالمحسین زمان آبادی« در 
این باره می گوید: ما در این موضوع باید قدم به قدم کار را پیش ببریم، 
مشکالتی که در سطح اســتادیوم ها داریم، بخشی مربوط به مسائل 

زیرساختی است که این موارد قابل حل است و این طور نیست که تصور 
کنیم، نمی توان مشکالت را برطرف کرد؛ مسئله زیرساخت ها را می توان 

با سازه های موقت که راحت آماده می شود، حل کرد.
 وی ادامه می دهــد: موضوع دیگری که 
درباب ورود زنان به ورزشگاه مورد توجه 
قرار می گیرد، مفســده های است که از 
ناهنجاری های گفتاری شکل می گیرد؛ 
مثــل فحاشــی یــا ورود موادمخدر به 
ورزشــگاه ها که این مسائل جز با حضور 

خانواده ها حل نمی شود.
مشــاور فرهنگی فدراســیون فوتبال 
تصریح می کند: مثال درباره مواد مخدر 
ما تمام راه های ممانعتــی را پپگیری 
کردیم که متاسفانه به جایی نرسیدیم، 
برای ورود به ورزشــگاه، بازبینی بدنی 
می کنیم و افــراد، به خوبی بازرســی 
می شوند که چیزی نداشته باشند و مواد 
مخدری وارد نکنند؛ اما آن قدر فضای 
استادیوم گسترده است که راحت جابه جا می شوند. ممکن است بعضی 
دســت فروش ها اقدام به این کار کنند یا افراد، روز قبل این مواد را به 
ورزشگاه بیاورند و جاسازی کنند.  زمان آبادی با تاکید بر اینکه دیدگاه 
فدراسیون، تاکید ورود خانواده ها به وزشگاه است، می گوید: باید تالش 

کنیم که حضور خانواده ها را در ورزشگاه داشته باشیم؛ نباید استادیوم 
آزادی فقط محل انجام رشــته های ورزشی مثل فوتبال، بسکتبال یا 
کشتی باشد؛ باید آن را به پارک بزرگ خانوادگی تبدیل کنیم و درکنار 

دریاچه خانواده ها حضور داشــته باشند و 
لحظات شادی را بگذرانند. وی می افزاید: 
باید جایگاه هایی بــرای خانواده ها درنظر 
بگیریم؛ مثال  قسمت باال که محفوظ تر است 
را به آن ها اختصاص دهیم یا قسمت پایین 
را، مثل دیدار با کره جنوبی، چین و سوریه 
که قســمت باال را به خانواده ها اختصاص 
دادیم. مشاور فرهنگی فدراسیون فوتبال در 
ادامه این گزارش، با اشاره به مخالفت های 
صورت گرفته می گوید: طرف دیگر قضیه 
به برداشــت های فقهی که مراجع بزرگوار 
داشتند مربوط می شــود که نگاه مستقیم 
نامحرم به نامحرم را حرام می دانند. دراین 
مورد، راهکار این است که پدر به اتفاق پسرو 
دختر بچه های زیر 9 سال به ورزشگاه برود 

و بانوان هم به استادیوم ۱2 هزارنفری بروند و از طریق LSD  بزرگ، 
نظاره گر بازی باشند و پس از پایان مسابقه کنار یکدیگر برگردند؛ چون 
دراین باره مراجع بزرگوار نظر داده اند: مشــاهده از طریق تلویزیون 

مشکلی ندارد؛ حتی دیدن کشتی از طریق تلویزیون را اجازه داده اند.

وی با بیان اینکه برای ورود خانم ها به ورزشــگاه، باید از حکم ثانویه 
استفاده کنند که دختران ما بیایند بازی را ببینند، می گوید: در کشور ما 
این فرهنگ جا افتاده که افراد حتی موقع عصبانیت و دعوا هم مراعات 
حضور خانواده را می کنند و زمانی که خانواده ها در ورزشــگاه حضور 

یابند، مفسده هایی که به آن ها اشاره می شود اتفاق نمی افتد.
 از ظرفیت های فرهنگی فوتبال باید استفاده کرد

زمان آبادی معتقد است: زیرساخت های مورد نیاز برای ورود بانوان را 
باید وزارت ورزش و مسئوالن استادیوم فراهم کنند؛ زیرا آماده سازی 
زیر ساخت ها جزو وظایف فدراسیون نیست و مربوط به وزارت ورزش 
می شــود. این کار با استفاده ازســازه های موقت که به راحتی آماده 
می شود امکان پذیر است و می شود ابتدا از این سازه ها استفاده و بعد 
آن ها را دائمی کرد. وی ادامه می دهد: دیگر رعایت مسائل و ارزش های 
اعتقادی است که خود ما هم به رعایت آن ها اهمیت می دهیم و دراین 
باره باید مراجع اظهارنظر کنند که راه کار این مشــکل چیست و به 
عنوان یک کار اجتهادی آن را مورد بررسی قرار دهند چون در کشورما 
خانم ها و آقایان درمکان های  مختلف با هم حضور دارند، پس در این 
جا هم نمی تواند مشکلی به وجود بیاید. ما خودمان به کمک معاونت 
فرهنگی وزارت ورزش، کار را شــروع کرده ایم .  به گفته زمان آبادی، 
این مسئله با گفت وگو قابل حل است؛ چرا 
که وقتی ما از فوتبال و ظرفیت هایی که این 
رشــته برای انجام کارهای فرهنگی دارد، 
صحبت کرده ایم گفته شده: اطالعی از این 

موارد نداشته ایم!
مشاور فرهنگی فدراســیون فوتبال اضافه 
می کند: می توانیم مشــارکت بانوان دراین 
باره را نیز داشــته باشــیم، زیرا از ۱8 تیم 
ملی، زیرمجموعه فدراســیون فوتبال، 9 
تیم آن مربوط به تیم های بانوان اســت و 
وقتی بانوان حضور فعالــی دارند چرا ما از 
ظرفیت آن ها استفاده نکنیم! زمان آبادی 
ادامه می دهد: بحث دیگر کمک رسانه ها 
اســت که باید این ظرفیت را برای مردم 
توضیح دهند تا این ذهنیت نادرســت در 
دنیا که امکان حضور بانوان در ورزشــگاه های ایران برای تماشــای 
مســابقات فوتبال وجود ندارد، از بین برود و همــان طور که زنان ما 
 در دیگر مجامع حضور دارند در ورزشــگاه های نیز بتوانند حضور پ

یدا کنند.

حضور خانواده ها در ورزشگا ه ها شدنی است؛ اگر زیرساخت ها درست شود
معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان و  مشاور فرهنگی فدراسیون فوتبال  از موانع حضور بانوان در  ورزشگاه ها می گویند؛

کاریکاتور

دست »نیمار« هم در جام جهانی از جایزه کوتاه نماند!
سپاهان اصفهان در تابستان فصل جاری، یکی از موفق ترین باشگاه های داخلی بود که به تمام اهداف 

خود دست پیدا کرد.
سپاهانی ها پس  از پشت سر گذاشتن فصل بسیار بد و غیر قابل توجیه، بار دیگر تمام قدرت خود را به 
کار گرفته اند تا به روزهای اوج بازگردند؛ خریدهای سنگین و بی شمار، ساختن تیمی پر مهره و اهدای 

آن به »امیر قلعه نوعی« خود گویای تمام ماجراست!
در گذشته و در آخرین دوران حضور ژنرال در اصفهان، دلخوری شدیدی میان او و هواداران این باشگاه 
پر هوادار شهرســتانی حاصل شــد؛ دلخوری که در مقطعی از فصل حتی می توانست به ادعای خود 
لیدرهای نقش جهان، به خون و خونریزی بدل شود که در نهایت با جدایی قلعه نوعی، این ماجرا ختم 

به خیر شد.
آشتی دوباره هواداران سپاهان با ژنرال، خود چالشی بزرگ است! امروز نمی توان خیلی شرایط جاری 
را مد نظر قرار داد؛ چراکه خریدهای پی در پی، نگاه ها را به حاشیه رانده است و هنوز اصفهانی ها روز بد 
تیم خود را ندیده اند؛ روز بدی که با امیر قلعه نوعی باز هم تجربه خواهد شد و در آن روز باید واکنش ها 

را مورد بررسی قرار داد.
  ابراهیم صالحی،  سجاد شهباززاده،  سید پیام نیازمند،  محمد ایران پوریان، کی روش استنلی سوارز، 
شهاب عادلی، خالد شفیعی، مهدی کیانی، محمد کریمی، بختیار رحمانی، تنها بخشی از خرید های 
سپاهان هستند. ستاره ها صرفا موفقیت ساز نیستند؛ این مســئله ای است که باشگاه های ایرانی به 
خوبی آن را می دانند، اما ماجرای امیر اصفهانی ها بسیار متفاوت است؛ او به خوبی می داند که از ستاره 
چگونه کار بگیرد و آن ها را به جایگاه مناسب برســاند؛ اما آیا قلعه نوعی توان مقابله با فشار هواداران 

مغرور سپاهان را دارد؟!

غول چراغ جادو در دست »سپاهان«!
جام جهانی 2۰۱8 روسیه با قهرمانی فرانسه به پایان رســید و »امبا«په به عنوان بازیکن جوان، 
»کورتوا« به عنوان بهترین گلر، »کین« به عنوان آقای گل و »مودریچ« به عنوان بهترین بازیکن 
جوایز فردی خود را دریافت کردند. در این میان »نیمار«، ستاره برزیلی عملکرد قابل قبولی نداشت 
و به همراه تیمش با شکســت برابر بلژیک از رقابت ها کنار رفت. نیمار در این دوره بیشتر به دلیل 
تمارض هایش شناخته می شد و این موضوع، سوژه کارتون شــده است و او را الیق دریافت جایزه 

اسکار می دانند!

در فعالیت های قهرمانی هم 
در بسیاری از رشته ها حضور 

خانواده ها را شاهد هستیم که علت 
آن، وجود استانداردهای الزم است

در کشور ما این فرهنگ جا 
افتاده که افراد حتی موقع 

عصبانیت و دعوا هم مراعات 
حضور خانواده را می کنند 

پیشنهاد تراکتورسازی به »اشکان دژآگه«
  مسئوالن باشگاه تراکتورســازی از ابتدای کار خود در نقل و انتقاالت، به دنبال جذب یکی از بازیکنان 
تیم ملی بودند.آنها در ابتدا به سراغ »مسعود شجاعی« رفتند، اما شجاعی به پیشنهاد مسئوالن باشگاه 
تراکتورسازی جواب رد داد و اعالم کرد که قصد آمدن به ایران را ندارد. بعد از شجاعی، تراکتوری ها حاال 
به ســراغ »اشــکان دژاگه« دیگر بازیکن تیم ملی فوتبال ایران رفته اند. مذاکراتی بین مسئوالن باشگاه 
تراکتورسازی با دژاگه انجام شده، اما بازیکن با تجربه تیم ملی هنوز جوابی نداده است. دژاگه البته بیکار 
ننشسته و در این مدت تحقیقات خود را برای حضور در تیم تراکتورســازی آغاز کرده است. او از برخی 
بازیکنان تیم ملی که سابقه حضور در تراکتورسازی را داشــتند، در مورد وضعیت این تیم تحقیق کرده 

است. همچنین برخی از دوستان دژاگه نیز برای حضور او در تبریز به این بازیکن مشورت داده اند.

شوک عجیب 600 هزار دالری »برانکو« واقعیت دارد؟! 
درحالی که این روزها بزرگ ترین شوک به فوتبال ایران، نابسامانی بی پایان »استقالل« است، حاال اشخاص 
نزدیک به» برانکو«، خبر از دلخوری او داده اند؛ خبر از طلبی 6۰۰ هزار دالری که از سال قبل باقی مانده است؛ 
طلبی که اگر سال قبل می شده دو میلیارد و چهارصد میلیون، حداقل حاال دو برابر شده است. در میان نزدیکان 
به برانکو ، یکی از روزنامه های ورزشی و در میان خبرنگاران، کسی وجود داردکه از دوره حضور برانکو در تیم 
ملی بیشترین ارتباط را با هم داشته اند. حاال این نوشته جدید از روزنامه »گل« درباره طلب 6۰۰ هزار دالری 
برانکو و ارتباط دادن این نوشته به ماجراهای نظارت »محمد دادکان« بر تیم های صنعتی در یکی از مقاله های 
اصلی روزنامه ، نشان از این دارد که اوضاع در پرسپولیس هم خوب نیست. یعنی برانکو گالیه را احتماال شروع 

کرده است.حاال باید دید برانکو این ادعا را تکذیب می کند؟!

سمیه مصور
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سرویس دهی ویژه اتوبوسرانی اصفهان در 
ساعت پایانی فعالیت مترو

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

یادداشت

آقای جهانگیری؛ از مردم 
اصفهان عذرخواهی کنید   

چند روز پیش »اسحاق جهانگیری« معاون اول 
رییس جمهور در سفر به اصفهان چند طرح جدید 
را افتتاح کرد. او در افتتاح »فوالدسبا« آن را یک 

پروژه تاریخی برای جمهوری اسالمی دانست. 
بد نیست به ســال های نه چندان دور بازگردیم؛ 
به ســال ۱۳۷۱ که جهانگیری ۳۵ ســاله بدون 
داشتن تجربه مدیریتی در این سطح و بر اساس 
استعدادی که »هاشمی رفسنجانی« از او سراغ 

داشت، ناگهان استاندار اصفهان شد.
جهانگیری در تبلیغات انتخاباتی سال ۹۶ گفت: 
»در سال ۵۹ اولین مســئولیت خود را گرفتم و 
مسئول جهاد ســازندگی جیرفت شدم. سپس 
مسئول جهاد استان کرمان شــدم و از سال ۶۳ 
هم دو دوره نماینده مردم جیرفت بودم. در دوره 
سازندگی و بعد از مجلس سوم استاندار اصفهان 
بودم و در اصفهان یاد گرفتم که چگونه می شود 
با گروه های مختلف سیاســی کار کرد و کار را به 

پیش برد.« 
جهانگیری بدون هیچ ســابقه آشنایی با مسائل 
اصفهــان، از نمایندگــی جیرفت به ســکوی 
اســتانداری اصفهان پرید! جیرفت شهر چهارم 
استان کرمان اســت که در آن زمان حدود ۶۰ تا 
۷۰ هزار نفر جمعیت بیشتر نداشت، چیزی کمتر 
از شهرضا یا در حد خوراسگان اصفهان. اینکه این 
گام بلند چگونه شکل گرفت، نظر خود جهانگیری 
چنین اســت: »اهل عمل بوده و هستم و سطوح 
مدیریتی را بدون هیچ امتیاز و رانتی طی کرده ام؛ 
نه از رانت خانوادگی استفاده کرد ه ام و نه از رانت 
رفاقتی برخوردار بوده ام. یکــی از بهترین دوران 
کاری ام را در اصفهان تجربه کردم. در این دوران، 
توسعه استان از سرعت خوبی برخودار بود و رابطه 
صمیمی با علما، هنرمندان و نخبگان از جریانات 

مختلف داشتم.« 
همه می دانیم یکی از بزرگ ترین مشکالت امروز 
اصفهان بحران »آب« است. پس از پیروزی انقالب 
اســالمی برخی از افراد بانفوذ -که هویتشان را 
نمی دانم- با فشــار، پروژه فوالد را از بندرعباس 
به اصفهان منتقل کردند و آب شیرین زاینده رود 
را به کام فوالد و دیگر صنایع ریختند. چهارسال 
پس از پایان جنگ تحمیلــی، جهانگیری جوان 
که ســکاندار اصفهان شــده بود، بدون توجه به 
زیرساخت های پرشکوه گردشگری در این شهر، 
بنا بر ذائقه صنعت زده خود به گسترش صنایع در 
اصفهان اقدام کرد تا هم این دیار را مدرن کند و 
هم به زعم خود اشتغال را افزایش دهد. سه سال 
پس از پرش جهانگیری از ســکوی اســتانداری 
اصفهــان بــه وزارت صنایع دولــت اصالحات، 
نخستین آثار بی تدبیری مدیران دو دهه نخست 
انقالب در اصفهان ظاهر شــد و زاینده رود برای 
نخستین بار در سال ۱۳۷۹ خشکید. بستر خشک 
زاینده رود بر مســئوالن آن روزگار اثری نداشت. 
»سید جعفر موسوی« اســتاندار وقت، سکوت 
اختیار کرد و از نماینــدگان مجلس نیز در دوره 
۷۸ تا ۸۲ تنها »عبدالرحمــن تاج الدین« آن هم 
در یک نطق مالیم به خشــکی زاینده رود اشاره 
کرد. امروز پس از ســال ها می بینیم که ظرفیت 
عظیم اصفهان در جذب گردشــگر مغفول مانده 
و راه اندازی صنایع آب بــر و آالینده نفس مردم 
استان را بریده است. صنعت، کشاورزی را بلعیده 
و به جای کشــاورزان بومی بیکار، مهاجران دیگر 
استان ها به ویژه بختیاری و خوزستان را سر کار 
گمارده است. سیاستمداران اما، هنوز هم دست 
از این سیاســت نادرســت برنمی دارند و در اوج 
بحران آب، فوالد سبا به عنوان یک پروژه تاریخی! 
برای جمهوری اسالمی افتتاح می شود تا بحرانی 
تاریخی در اصفهان رقم بخورد! اینها به گمان من 
حاصل همان سخن است که جهانگیری در نطق 
انتخاباتی اش گفت. او به اصفهان آمد تا »تجربه 
کند« و »یــاد بگیرد«. اما بهای ایــن آموختن و 
تجربه برای اصفهانی ها بسیار ســنگین بود و تا 
نسل ها باید تاوان این سوء مدیریت را بپردازیم. 
جهانگیری تنها مقصر این قصه نیست؛ اما روزی 
باید مدعی العمومی پیدا شود و همه مقصران را 
به پای میز عدالت بکشــاند، چه آنها که صنایع 
فوالد بندر را به اصفهان کشــاندند، چه آنان که 
سیل مهاجران جنگی را فقط در اصفهان متمرکز 
کردند و چه مدیرانی که در این ۴۰ ســال مانعی 
پیش روی اصفهان بودند. اینک از آقای جهانگیری 
می خواهیم به وعده خود عمل کند: »ما زبانمان 
برای عذرخواهی از ملت الکن نیست، هر جا اتفاقی 
افتاده که فکر می کنیم به نفع ملت نبوده، از ملت 
عذرخواهی کردیم و حتما الزم باشد، عذرخواهی 

می کنیم.«
آقای جهانگیری! به خاطر بالیی که با کسب تجربه 
و یادگیری در آن سال های »ستودنی« استانداری 
بر ســر اصفهان آوردید، از مردم شریف و صبور 
عذرخواهی کنید! ما قدردان شما هستیم، چون 
نه دیگر آب داریم و نه هوا و نه اشتغال، ولی اثری از 

شرمندگی در چهره شما ندیدیم!

جانشینسپاهصاحبالزمان)عج(اصفهان:
 نباید با دشمن 

عادی برخورد کرد
جانشین ســپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان 
گفت: باید نخبگان، معتمدان و افراد ذی نفوذ تمام 
تالش و همت خــود را در جهــت بصیرت افزایی و 

خنثی کردن توطئه دشمن به کار گیرند.
سردار »مجتبی فدا«  در جمع اعضای هیئت های 
اندیشه ورز سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان 
اظهار کرد: هیئت های اندیشــه ورز، ظرفیت بسیار 
خوبی برای کمــک به دســتگاه های دولتی و رفع 
مشکالت و موانع اقدامات اجرایی در طول سال های 
گذشته بوده است. وی افزود: این هیئت ها متشکل 
از نخبگان، جوانان و افراد عاشــق انقالب از اقشار 
مختلف مردم هستند که باهدف ریشه یابی معضالت، 
مشکالت و موانع و ارائه پیشنهاد ها جهت کمک به 
دولت برای تقویت روند توسعه کشور ایجاد شده اند.

فدا بیان کرد: فقدان و عدم اســتفاده از هیئت های 
اندیشه ورز طی سال های گذشته، ثابت کرده برخی 
از مشکالت و اقدامات نسنجیده موجب سوءاستفاده 
دشمن از برخی مشــکالت و مطالبات مردم شده و 
دشمنان درصدد ایجاد شکاف و جداسازی مردم از 

مسئوالن برآمده اند.
وی با بیان اینکه در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی قدرت و توان جمهوری اسالمی در منطقه و 
جهان به حدی رسیده است که دشمن تمام توان و 
ظرفیت خود را برای ضربه زدن به جمهوری اسالمی 
به میدان آورده، تصریح کرد: قطعا با اراده و وحدت 

مردم توطئه های دشمنان خنثی خواهد شد.
او ادامه داد: از جمله اقدامات دشــمن، تشــکیل 
ائتالف هــای متعــدد و مختلف، اعــزام گروه های 
تروریستی به داخل کشور و تالش در جهت ایجاد 
نارضایتی داخلی و سوارشدن به برخی از مطالبات 
و خواسته  های به حق مردم اســت. فدا با تاکید بر 
اینکه نباید با جنگ امروز دشــمن علیه کشــور به  
صورت عادی برخورد کرد،تصریــح کرد: ضرورت 
وضع امروز این اســت که ضمن هوشیاری و توجه 
ویژه نخبگان، معتمدان و افراد ذی نفوذ، تمام همت 
خود را در جهــت  بصیرت افزایــی و خنثی کردن 
توطئه دشــمن به کار گیرند. گفتنی است جلسه 
هیئت های اندیشــه ورز با حضور نخبگان اقشــار 
مختلف و مجامع بسیج شهرســتان های استان در 
محل ســپاه صاحب الزمان)عج( برگــزار و اعضا در 
کارگروه هایی بــا عناوین اجتماعی و نواندیشــی، 

شرکت کردند.

نمایندهمردماصفهاندرمجلسخبرداد:
عدم اجرای احکام ژئوپولتیک 

غذا در کشور از سوی مجلس
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: احکام خوبی 
در حوزه ژئوپولتیک غذا داریم؛ اما مجلس شورای 
اسالمی تاکنون در حوزه عملیاتی کردن این احکام 
ضعیف عمل کرده و به نوعی این قوانین گم شــده 
است.»حسن کامران« صبح پنجشنبه اظهار داشت: 
در حال حاضر ژئوپولتیک غذا در سطح جهان مورد 
توجه واقع شده است.وی بیان داشت: تاکنون احکام 
ژئوپولتیک غذا در سطح کشور محقق نشده است. 
وی تصریح کــرد: بانک کشــاورزی قول همکاری 
برای برطرف کردن مشکالت مرغداری داده است 
که نماینــدگان مجلس نیز تمام ســعی خود را بر 
رفع مشــکالت این صنعت خواهد گذاشت.کامران 
با اظهار اینکه به گفته رهبری ایجاد یک شــغل به 
معنای مبارزه با آمریکاســت، اضافــه کرد: احداث 
کشتارگاه هایی با استفاده از سیستم قناتی در مناطق 

خشک، جای تقدیر و تشکر دارد.

رییسدفترتبلیغاتاسالمی
استاناصفهانمطرحکرد:

 لزوم راه اندازی پایانه ها ی 
فرهنگی

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اســتان اصفهان در 
دومین همایش تخصصی سبک زندگی با محوریت 
مصرف کاالی ایرانی  در رابطــه با عوامل تاثیرگذار 
در سبک زندگی اظهار داشت: عوامل متعددی در 
ایجاد و تغییر در سبک زندگی موثر است که از این 
میان می توان به عامل کنشگرها و صنعت ترمینال 
فرهنگی اشاره کرد. حجت االسالم »محمد قطبی« 
گفت: در این زمینه فعاالن فرهنگی موظفند از این 
سبک در تبلیغات محصول فرهنگی استفاده کنند 
و مستقیم و غیرمســتقیم به تبلیغ سبک زندگی 
اسالمی ایرانی در عرصه های مختلف بپردازند. قطبی 
اذعان داشت: پایانه های فرهنگی یعنی محیط هایی 
که خط تولید و عرضه با خط تقاضا و خرید در یک 
نقطه باهم تالقــی پیدا می کننــد؛ در این محیط 
مصرف کننده کاالیی را با مقایسه و انتخاب درست 

برای مصرف ترجیح می دهد..

زینبذاکر

تغییر مدیران در استان هم چنان ادامه دارد! این بار 
نوبت به فرماندار »شــهرضا« رسید تا در یک تغییر 
و تحول عجیب و غریب، به عنوان رییس ســازمان 
آتش نشانی اصفهان معرفی شود! گالبی که سه سال 
پیش حکم فرمانداری خود را از »رســول زرگرپور« 
گرفته بود، حاال حکم تازه ای از ســوی »نوروزی« 
شــهردار اصفهان دریافت کرد که او را از شهرضا به 
اصفهان می کشــاند. پس از این انتخاب، در فضای 
مجازی شــاهد واکنش هــای مختلفی نســبت به 
حکم تازه شــهردار بودیم. اکثریت قریب به اتفاق 
کاربران در این فضــا، از این حکم متعجب شــده 
و این پرســش را مطرح می کردند کــه فرمانداری 
 شهرضا چه ربطی به مدیریت آتش نشانی می تواند 

داشته باشد؟!

»مهرعلیزاده« در نخســتین نشست خبری خود با 
اصحاب رسانه در ۳۰ دی ماه  ســال گذشته، درباره 
تغییر مدیران استانی و فرمانداران شهرهای استان 
گفته بود: »عجله ای برای ایــن کار نداریم و اکنون 
در حال بررســی عملکرد فرمانداران و مدیران کل 
اســتان هســتیم.« با این گفته مهرعلیزاده، تصور 
کردیم این بار شــاهد مدیریــت متفاوتی خواهیم 
بود و قرار نیســت مدیران قبلی بــا روی کارآمدن 
مدیریت جدید، به تعبیر »حداد عادل« گونی گونی 
از پنجره بیرون ریخته شوند! و به تعبیر دیگر شاهد 
تغییرات اتوبوســی باشــیم. چندی بعد، استاندار 
اصفهان سرپرستان جدید معاونت های هماهنگی 
امور اقتصادی و توســعه منابع انســانی و معاونت 
 هماهنگــی امور عمرانــی اســتانداری اصفهان را

 منصوب کرد. 
انتصاب های بعدی هم به فاصله اندکی صورت گرفت 
که شــامل انتخاب مدیر کل حوزه استاندار اصفهان 
و انتصاب چهار نفر به عنوان مشاور عالی و مسئول 
هماهنگی امور مشــاوران، دســتیار ویژه، مشاور 
استاندار در امور روحانیت و دستیار ویژه استاندار در 

امور روحانیت بود. 

مهرعلیــزاده در یکی از نشســت های خبری خود، 
جوان  بودن، قابلیت و توانایی، سابقه اجرایی موفق و 
همسویی با دولت را از جمله شاخصه های خود برای 
انتخاب فرمانداران و مدیران استان معرفی  و تاکید 
کرد: تا زمانی که جوان الیق وجود داشــته باشد، از 

افراد مسن استفاده نمی کنم.
استاندار یک بار هم این ســخن را خطاب به جریان 
مخالف دولت در اصفهان گفت کــه هروقت دولت 
متبوع و محبــوب خودتان روی کارآمــد، مدیران 

خودتان را روی کار بیاورید. 
هشتم آذرماه سال گذشته، جلسه ای میان روحانیت 
اصفهان با اســتاندار برگزار شــد. حجت االســالم 
»سالک« پس از این جلســه گفت: »به  دلیل اینکه 
رییس جمهور موضوع شایسته ساالری را در انتخاب 
مدیران به کار برده است، از اســتاندار اصفهان نیز 
خواسته شد، در عزل و نصب های استان حتما مسئله 
شایسته ساالری در نظر گرفته شود؛ البته روحانیون 
به هیچ عنوان درصدد ســهم خواهی از استانداری 

نبوده و نخواهنــد بود؛ ولی بر عملکــرد آن نظارت 
خواهند داشت.« 

قرار بود و هســت که عالی ترین مقام اجرایی استان 
در انتصابات خود، »شایسته ســاالری« را مالک و 
معیار قرار دهد؛ حتی اگر به قیمت »فشار«هایی از 
برخی نواحی تمام شود؛ فشارهایی که پیش از این 
»زرگرپور« و »ذاکر اصفهانی« نیز آن را به طرق دیگر 

تجربه کرده بودند.
به یــاد داریــم وقتــی مهرعلیــزاده روی کارآمد، 
شــورای هماهنگی جبهه اصالح طلبــان اصفهان 
و مجمــع اصولگرایان به او تبریــک گفتند. رییس 
شــورای هماهنگی جبهه اصالحــات در اصفهان، 
پس از جلســه با اســتاندار تاکید کرد که مســائل 
 »حزبــی« و »سیاســی« در اولویــت اســتاندار 
نیســت. هشــت ماه از روی کارآمدن مهرعلیزاده 
گذشته و تغییرات هم چنان ادامه دارد. شکی نیست 
هم ســویی با سیاســت های دولت، مــالک مهمی 
است اما شرط کافی نیســت. اینکه گفته می شود 

درحال حاضر فرمانداران ۳۰ ساله داریم، اتفاق خوبی 
است. اعتقاد اســتاندار به جوانگرایی مثبت است؛ 
اما پرسش اینجاســت که این تغییرات ولو با دالیل 

منطقی، تاکی قرار است ادامه پیدا کند؟

و برگردیم سر ماجرای »محسن گالبی« و سازمان 
آتش نشانی. در شــهرداری چه خبر است؟ گالبی 
پیــش از فرمانداری شــهرضا، معــاون فرمانداری 
نجف آباد، مسئول طرح های فنی استانداری اصفهان، 
بخشدار مرکزی اردستان و شــهردار شهر »زواره« 
بوده اســت . هرچقدر دودوتا چهارتــا می کنیم، به 
جواب منطقی نمی رســیم مگر اینکــه مثل »علی 
کفاشیان« که رییس فدراســیون فوتبال بود و نام 
سرمربی منچستریونایتد را نمی دانست و می گفت: 
»مهم نیست، مدیر باید مدیریت بلد باشد«، معتقد 
باشیم که مدیر تنها کافی اســت مدیریت بلد باشد 
 حتی اگر تخصصی درباره حوزه مدیریت خود نداشته

 باشد. 

از فرمانداری به آتش نشانی!
بهبهانهیکتغییروتحولعجیبوغریبدرمدیریتشهری؛

اجرای ۲۷ عنوان »برنامه سالمت محور« شهری در سال جاری
معاون اجتماعی و مشــارکت های مردمی شــهرداری اصفهان از اجرای۲۷ عنوان برنامه سالمت محور 
شهری در سال جاری خبر داد و گفت: این برنامه ها که بیشتر در اماکن عمومی و فضاهای پُر تردد شهر اجرا 
می شود، اهدافی همچون ارتقای سطح فرهنگ شهروندی، فرهنگ سالمت و ارتقای کیفیت زندگی در 
ابعاد مختلف را دنبال می کند.»مرتضی رشیدی« اظهار کرد: اداره توسعه فرهنگ سالمت یکی از ادارات 
زیرمجموعه معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان است که وظیفه 
فرهنگ سازی در حوزه سالمت در دو بخش »سالمت جسم« و »ســالمت روح« شهروندان اصفهانی را 
برعهده دارد. وی افزود: از جمله زیرمجموعه های اداره توسعه فرهنگ سالمت می توان به ۱۶خانه سالمت 
در مناطق ۱۵ شهرداری اصفهان و سپاهانشهر که در محدوده منطقه پنج شهرداری اصفهان قرار دارد، 

اشاره کرد.

سرویس دهی ویژه اتوبوسرانی اصفهان در ساعت پایانی فعالیت مترو
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: با توجه بر اهمیت خدمت رسانی مناسب و هماهنگ 
به مسافران، حمل و نقل همگانی و ایجاد یکپارچگی بین سیستم قطار شهری و اتوبوسرانی، از شامگاه گذشته 
سرویس دهی ویژه اتوبوسرانی در پایان ساعت کاری مترو آغاز شده است.»قدرت افتخاری« اظهارکرد: شرکت 
واحد اتوبوسرانی اصفهان ضمن توجه به برنامه زمان بندی فعالیت قطار شــهری، نسبت به برقراری سرویس 
اتوبوسرانی در ایستگاه های»قدس« و»علی خانی«  جهت جا به جایی مسافران مترو در ساعات پایانی روز اقدام 
کرده است. وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شــده، اتوبوس های شرکت واحد به مسافران 
ساعات پایانی مترو در محدوده های قدس و علی خانی بدون وقفه و انتظار سرویس دهی می کند. مدیرعامل شرکت 
واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه تاکید کرد: این اقدام با توجه بر اهمیت خدمت رسانی مناسب و هماهنگ به 

مسافران حمل و نقل همگانی و ایجاد یکپارچگی بین سیستم قطار شهری و اتوبوسرانی انجام شده است.

مهدیساغریزاده

سخنگویشرکتآبوفاضالباستاناصفهانخبرداد:

تولید ۲5  فیلم صدثانیه ای با موضوع مدیریت مصرف بهینه »آب«

سخنگوی شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان از تولید 
۲۵ فیلم صد ثانیــه ای با موضوع »مدیریــت مصرف بهینه 

آب« خبر داد.
»سیداکبربنی طبا« گفت: به منظور ترویج مصرف بهینه آب در 
جامعه تولید ۲۵ فیلم صد ثانیه ای با هنرمندی بازیگران حرفه ای  

در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان گفت: وسایل ارتباط جمعی، گستردگی بسیاری 
یافته اســت و در این میان فیلم های صدثانیه ای به دلیل اینکه 
پیام خود را در کوتاه ترین زمان ممکن  به مخاطب ارائه  می دهد 

از جذابیت بسیاری برخوردار است و مخاطبان بسیاری دارد.
بنی طبا افزود:  در حال حاضر متاسفانه با اینکه بحران کم آبی در 
کشور مشهود است و نیز  استان اصفهان از جمله استان هایی 

است که باتنش آبی دست وپنجه نرم می کند، با این وجود هنوز 
هستند کسانی که آب را درست مصرف نمی کنند.

وی با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در جامعه 
عنوان کرد: اشاعه و نهاینه کردن مصرف صحیح آب، مهم ترین 
اولویت روابط عمومی شرکت آبفا استان اصفهان است که دراین 

میان اقدام به تولید ۲۵ فیلم ۱۰۰ ثانیه ای کرده است.
تولیدفیلم100ثانیهای

مدیر روابــط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آبفا اســتان 
اصفهان با بیان اینکه آنچه در تولید فیلــم های ۱۰۰ ثانیه ای 
مدنظر قرار گرفته است، ارائه پیام های آموزشی به اقشار مختلف 
جامعه اســت، تصریح کرد: مضامین فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای به 
گونه ای است  که  مخاطبان  در هر سطحی که باشند  به راحتی 
مورد  آموزش  راهکارهای مصرف صحیح آب قرار می گیرند و به 

شیوه هنرمندانه و با بهره گیری از هنرمندان استانی و ملی، 
راهکارهای مصرف صحیح آب در این فیلم ها آمده است.

وی به مراحل ســاخت فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای پرداخت و بیان 
داشــت: هم اکنون پیش تولید و انتخاب عوامل حرفه ای شروع 
شــده و در مرحله تصویربرداری اســت که انتظــار می رود از 
مردادماه سال جاری شاهد انتشــار آن در شبکه های مجازی و 

پخش از سیمای مرکز اصفهان باشیم.
سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به عوامل 
ســاخت فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای با موضــوع مصرف بهینه آب 
گفت: فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای در حال تولید به تهیه کنندگی و 
کارگردانی »ستایش ساسان نژاد« و »محمدرضا قهرمان« است 
که بازی هنرمند ملی »هوشــنگ حریرچیان« را در آن شاهد 

خواهیم بود.
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امام مهدی )عج(:
   گرايش خود را به ما، با دوست داشتن سنت 

روشن همراه كنيد.
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یادداشت

بیشتر ما کنار خودمان داعش های کوچولویی داریم که صبح تا 
شب با خنجر کلماِت بی محابا، سینه عاطفه دیگران را می درند و 
حتی برای اینکه بی دلیل، دیگران را زخمی کنند، بمب انتحارِی 
خشــم را بر خود می بندند و ناگهان منفجر می شــوند.  موضوع 
اینجاســت که چون به رفتار آنها عادت کرده ایم، بی رحمی شان 
را نمی بینیم! داعش هــا، از میان همین آدم هایی که ســرجمِع 
خودآزاری و دیگرآزاری هستند، به انحای مختلف، در جامعه آشکار 
می شوند؛ همان هایی که اگر نمی بودند، شاید هیچ جنگ نابرابری 
رخ نمی داد . »بیسمارک«، »هیتلر «، »قذافی«، »صدام« و بسیاری 
از نام ها، بدون این ســپاِه ذخیره جنایت و جنون، نمی توانستند 

دهشت و ترس بیافرینند.
تمام تاریخ با خون نوشته شده است . »چنگیز« و »موسولینی« 
به تنهایی نمی توانستند گلوی ملت های بســیاری را به زیر تیغ 
مرگ ببرند. بخش حیوانِی آدمی که همیشــه در جان ما آدمیان 
فعال است، به اشــکال گوناگونی در اشــخاص نمودار می شود؛ 
اشــکالی که گاه در برخی غیرقابل اغماض است؛ در همان ها که 
خودشان دستمزد بسیار کالن می گیرند و حداقل بگیرها را از حق 
طبیعی شان محروم می کنند، یا دست به غارت می زنند، بی آنکه 
به کسی جز خود بیندیشند؛ همان ها که زندگی را فقط با عینک 
خودبینی می بینند و دیگران هیچ جایگاهی در زندگیشان ندارند. 
آنها بیش از دیگران فرمان بر خوی بهیمی خود هستند و داعش  
درونیشان، هر آن ممکن است دســت به عملی خشونت بار بزند. 
نکته دیگری کــه در این زمینه اهمیت دارد، این اســت که نظم 
سرمایه داری بر منطق نادرست هر کسی، گرِگ آن دیگری است 
که خود را شــکل می دهد و همان گونه تازیانه جنایتش را فرود 
می آورد که فئودال ها و برده دارها می آوردنــد، اما پیچیده تر و با 
نقاِب تزویر و ریای پیچیده تری؛ چون به خشونِت برهنه، نیاز ندارد. 
تردید نکنید داعش، طالبان و بســیاری از گروه های جنایت کار، 
همان گونه تسلیم نظم ســرمایه دارانه هستند که هیئت حاکمه 
بســیاری از کشــورهای قدرت طلب که خدا، هیچ جایگاهی در 
تصمیم گیری های آنان ندارد. خالصه اینکه برای بسیاری، داشتن 
پول، قدرت و یک ایدئولوژی تسکین دهنده، کافی است تا صدها 
آدمکش تروریست را به خدمت بگیرند؛ آن هم از میان آدم های 
تحقیر شده، از میان میلیون ها خودآزار و دیگرآزار که هیچ معنایی 
در زنده بودنشان نمی یابند و به نفع کسانی دست به کشتار می زنند 
که در بهشت زمینی زندگی می کنند و آخرتی در ذهنشان متصور 
نیستند. کسانی که حتی حاضرند بی هدف، اقدام به کشتار کنند.  
بعد از ماجرای یازده سپتامبر، گویا غول جنایت بیش  از پیش از 
بطری آزاد شده است و هر روز به شکلی خود را بروز می دهد. این 
غول وقتی با بحران اقتصادی گره می خورد جهان را به سمت جنون 
پیش می برد؛ جنون تنیده شده در یک رابطه ساده در خانواده ها، در 
خیابان ها، جنگ ها و هر جا که بمب خشم، منفجر می شود.  حتما 
دالیل زیادی نیز از جمله: اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، 
روان شناسی و ... برای این خشونت پنهان شده در اذهان وجود دارد.  
آیا می شود این خشونت افسارگسیخته را تا حدودی مهار کرد؟ 
قبل از هر چیز باید از شگفت زده شدن، صرفنظر کرد و با واقعیِت 
بی ترحِم بشری روبه رو شد و ریشه آن را در خود باز شناخت. برای 
بی رحم بودن، تنها کافی است بشر، خود را به غریزه اش بسپارد. 
انسان بودن و متمدنانه برخورد کردن، نیازمند خودآگاهی بسیار 
است؛ خودکنترلی و پالوده کردن جان را می طلبد و جز با قهرمانِی 
بسیار، به دست نمی آید. شــاید گاه تنها با اقتداری صلح طلبانه، 
باید به جنگ تباهی رفت؛ جنگی که همه خشــونت ها را منتفی 
می سازد. این جنگ شاید غیرممکن به نظر برسد، اما هنر این است 

که غیرممکن را طلبید و آن را ممکن ساخت.

 »خودشناسی«؛  رمز بهتر زیستن

سارا احراری

کاروان »زیر 
سایه خورشید« 
در »الرستان«

خادمان آستان قدس 
آستانه  در  رضوی 
دهه کرامت، با حمل 
حرم  متبرک  پرچم 
مطهر امام رضا)ع(  در 
»زیر  کاروان  قالب 
در  خورشید«  سایه 
شهرستان های مختلف 

حضور پیدا کردند.

عکس روز

دوخط کتاب

شاید هم این حس درون بینی 
و همدلــی را ندارنــد. آدم 
وقتی پیامک را می نویســد، 
نوک انگشــتانش می سوزد 
و از اینکه چیزی فرســتاده، 
احساس ســبکی می کند و 
این ســبکی در دقیقه هایی 
دارد  امیــد  هنــوز  کــه 
 پاســخی دریافت کند، ادامه 

می یابد. 

تصرف عدوانی/لنا آندرشون

شما هم بعد از ارسال 
یــک پیامــک، احســاس 
عجیبی همراه بــا امید 

دارید؟

کسانی که پیامک و ایمیل 
را ســاخته اند، نمــی توانند 
اضطراب و پشیمانی ناشی 
از پیامک هاِی بی پاســخ را 
در ذهنشــان تصور کنند. 

برای جوان سازی شهر »پاریس«، قرار است پروژه ای جدید با عنوان »روستای 
شناور جنگلی« در این شهر اجرا شود.یک شرکت معماری و طراحی فرانسوی-

ژاپنی که یکی از برندگان رقابت ایده های برتر جوان ســازی پاریس بود، این 
طرح را مطرح کرد. این مجموعه یا در اصطالح روستای جنگلی دارای آپارتمان، 
رستوران های مختلف و هتلی با چشم انداز ایفل است که با هزاران درخت احاطه 
خواهد شد. در این مجموعه 127 خانه و هتلی 4 ســتاره با 250 اتاق در کنار 
مکان های اداری و تجاری ساخته خواهد شد.در این روستای پاریسی برای حل 

مشکل آلودگی، پارک جنگلی درنظرگرفته شده است.

روستایی که قرار است در پاریس متولد شود!

شرکت بریتانیایی »HAV« کشتی لوکسی  به نام Airlander» 10« طراحی 
کرده است که کابین مسافران این کشتی4۶ متر طول خواهد داشت که آن را 
تبدیل به بزرگ ترین کابین کشتی های هوایی خواهد کرد. این کابین می تواند 
1۹ مســافر به همراه خدمه را در خود جای دهد و کشــتی هوایی می تواند تا 
حداکثر سه روز سفر کند.کشــتی هوایی»ایرلندر 10«  به عنوان بزرگ ترین 
هواپیمای جهان شناخته می شود. اتاق های خواب مجلل خصوصی، یک بار و 
یک سالن با پنجره هایی از کف تا سقف که دید نامحدود را فراهم می کند، توسط 
چهار موتور دیزل توربوشارژر با قدرت ۳25 اسب بخار )242 کیلووات( هدایت 

می شود .

بزرگ ترین کشتی هوایی توریستی

سندی از قدیمی ترین ضریح حرم امام رضا)ع(
رییس اداره پژوهش و معرفی آثار موزه ای سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی از برگزاری نخستین نمایشگاه 
اســناد و تصاویر با عنوان »تاریخ ضریح های مطهر حضرت علی بن موسی الرضا)ع(« در گنجینه تاریخ حرم موزه آستان قدس خبر داد و 
گفت: در این نمایشگاه مجموعه تصاویر از ضریح های مطهر و همچنین اسناد تاریخی گوناگون مرتبط با مرقد مطهر در معرض دید عموم 
قرار گرفته است.»جواد فرهمندنژاد« با بیان اینکه این اقدام در راستای طرح »خدمت کریمانه« است، اظهار داشت: این موارد، نمونه ای 
از اسناد و تصاویر موجود در مرکز اسناد آستان قدس رضوی است که به منظور آشــنایی عموم مردم، در قالب نمایشگاه در معرض دید 

قرار گرفته است. 
وی به برخی از اسناد این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: قدیمی ترین سند به نمایش درآمده، مربوط به سال 1111 قمری با عنوان »ثبت 
حاصل ضریح مبارک« است.فرهمندنژاد تصریح کرد: »صورت اسباب ضریح مطهر که بازدید شده است«، مربوط به سال 12۶4 قمری، 
»صورت حساب حاجی رجب علی زرگرباشــی برای هزینه های ســاختن ضریح نقره« به تاریخ 1281 قمری، »هزینه تعمیرات و تهیه 
وسایل نظافت ضریح مطهر« به تاریخ 1۳22 قمری، »قرارداد ساخت ضریح برای مرقد مطهر بین آستان قدس و حاجی محمدتقی ذوفن 
اصفهانی« به تاریخ 1۳۳۶ شمسی و »آیین نامه تشرف به حرم در موقع غبارروبی ضریح مطهر« به تاریخ 1۳۳۹ شمسی از جمله اسناد 

به نمایش درآمده است.
وی همچنین اعالم کرد: تصاویر جدا کردن ضریــح دوم از اطراف مضجع نورانی امام رضا)ع( در جریان تعویض ضریح پنجم در ســال 
1۳7۹شمسی، کارگاه ساخت ضریح چهارم در سال 1۳۳8 که در آن ابوالحسن حافظیان، اکبر حافظیان و محمدتقی ذوفن اصفهانی 
مشاهده می شوند ؛ همچنین نماز مقام معظم رهبری در کنار مضجع شریف در جریان تعویض ســنگ مرمر در سال 1۳7۹، از جمله 
تصاویری است که در معرض نمایش قرار گرفته است. گنجینه تاریخ حرم رضوی در طبقه همکف موزه مرکزی آستان قدس رضوی واقع 

در صحن کوثر حرم مطهر، همه روزه از ساعت 8 تا 21:45 پذیرای بازدیدکنندگان است.

روایت روز

وسط یکی از شلوغ ترین خیابان های انگلستان، یعنی »ساوت گیت«، هتلی حبابی 
جای گرفته که دارای تختخواب و وان حمام است. این خیابان، واقع در باث )شهری 
در جنوب غربی انگلستان(، مملو از مراکز بزرگ خرید است.این هتل حبابی، از 
پالستیک های شفاف درست شده است.این هتل می تواند ۳۶0 درجه بچرخد و 
بنا به درخواست ساکنانش، روبه چشم انداز مورد نظری از خیابان شلوغ پیش رو 
قرار گیرد.کپسول حبابی 4 متری،یک متر و 80 سانتی متر ارتفاع داخلی دارد.به 

وسیله یک ژنراتور ،انرژی آن تامین و وان حمام فقط جنبه نمایشی دارد.

ناامن ترین هتل جهان!

اینستاگردی

نعیمه نظام دوست با لباس محلی »گیالن«

فاطمه گودرزی و یادی از »خسرو شکیبایی«

»نعمیه نظام دوست« با انتشار عکسی نوشت: شــبی دوباره و ای کاش های تکراری! فدای 
چشم قشنگت، هنوز بیداری؟ بهار من! نکند شرط بسته ای با خود، تمام پنجره ها را ستاره 

بشماری؟

»فاطمه گودرزی« با انتشار عکسی نوشت: باعث افتخارم بود و هست که درکنارت چند فیلم 
کار کردم. تالش کردم بیاموزم نه تنها درس بازیگری را،  بلکه درس زندگی وانســانیت را. 

روحت شاد »خسرو« جان

 شکایت »مهران مدیری« 
از روزنامه شرق و فیلم آنالین

»سیدحسین روحانی« وکیل 
»مهران مدیری« اعالم کرد: 
موکلش به دلیل نشر اکاذیب، 
نسبت به روزنامه شرق و فیلم 
آنالین، اعالم جــرم کرده و 
برای طــرح شــکایت اقدام 

کرده است.
»روزنامــه شــرق« مــورخ 

۹7/4/27 درمطلبی مدعی شــده بود که مهران مدیری عالوه بر 
دریافت مبلغی به عنوان هدیه از موسسه اعتباری ثامن الحجج )ع(، 
مبلغی را هم به عنوان وام دریافت کرده که تا به امروز ، بخشــی از 

اقساط آن را پس داده است.
»فیلم آنالین« نیز بالفاصله این مطلب را در فضای مجازی منتشر 

کرد.
گفتنی است که در روزهای گذشته خبری مبنی بر دریافت هدیه 
میلیاردی دو مجری مشهور صدا و ســیما از موسسه ثامن الحجج 
)ع( منتشر شده که دو اسم »احسان علیخانی« و »مهران مدیری« 

جزو آنها بود!

بازگشت آقازاده های حقیقی!
روزنامه قانون نوشت: »پندار ما این اســت که ما مانده ایم و شهدا 
رفته اند؛ اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا 
مانده اند. این جمله ناب از »مرتضی آوینی« اســت که به حق، این 
روزها در مقابل چشمان ما به تصویر کشیده می شود. در روزگاری 
که عده ای برای رسیدن به منافع خود دست به هر کاری می زنند 
و یقه چاک می کنند، حضور چند تکه اســتخوان وپالک می تواند 
نیشتری بر جان فرومایگان دنیوی باشد تا بدانند که همه مسائل به 
مادیات منتهی نمی شود. سخت است ولی باید گفت فضایی که این 
روزها ملت ما در آن تنفس می کند، به دلیل پیچش گازهای سمی 
دنیوی مسموم است و عطر پیراهن یوسفان خمینی)ره( می تواند 
روح تازه ای در جامعه ما بدمد. حضور آن هایی که هرچه داشــتند 
کف دستان خود گذاشته و جان خود را معامله کردند با کسی که 
می دانستند حق شان را ادا خواهد کرد. آری، شهدا زنده اند و در نزد 
خدای شان روزی دارند و ما هســتیم که در این روزگار، روز را شب 
می کنیم و فکر می کنیم که حیات داریم؛ در حالی که ممات ما بدون 
حضور و دعای آن ها حتمی اســت. شــهدا رفتند تا ایران بماند، تا 
مردم این مرز و بوم در استقالل کامل بدون آنکه منت غرب و شرق 
برسرشان باشد زندگی کنند، تا فرزندان ایران بدون دغدغه بزرگ 

شوند و در راه خدمت به کشورشان و اسالم تالش کنند.«

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمی:
 تضعیف هویت اسالمی 

در فضای مجازی دنبال می شود
وزیر اســبق وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی با تاکید بر اینکه 
دشمن، سعی دارد با اســتفاده از جنگ نرم و اقدام فرهنگی با 
طراحی و برنامه ریزی، مانع پویایی و رشــد ملت ایران به ویژه 
جوانان و نوجوانان ایران اســالمی شــود، افزود: دشمنانی که 
برای ملت خود جهت ســاخت و پخش برنامه های تلویزیونی 
عوارض اخذ می کننــد چگونه می توانند بــدون دریافت هیچ 
گونه عــوارض و هزینه ای، برای ملت مســلمان، برنامه و انواع 
سریال های نمایشی را تدارک ببینند. »سیدمحمد حسینی« 
با بیان اینکه دشمنان با جنگ نرم و نشانه رفتن هویت اسالمی 
ما در تالش هستند،  بی بند و باری و آسیب های اجتماعی چون 
طالق و ازهم گســیختگی را در خانواده های ایرانی رواج دهند، 
اظهار داشت: دشمن در تالش است با استفاده از فضای مجازی، 
فرهنگ عفاف را در کشور اسالمی تضعیف کند، باید با کارهای 
فرهنگی و دینِی ماندگار، مانع اجــرای برنامه ها و طراحی های 
دشمن شــد. وی ادامه داد: پایبند بودن به احکام الهی و تمدن 
نوین اسالمی، موجب شکست دشــمن در جنگ نرم است؛ در 
این راستا »امر به معروف و نهی از منکر« را نباید فراموش کرد.

دیدگاهواکنشکیوسک
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