
4

3

   از پیام تسلیت رییس جمهور خبری نشد؛  

11
یادشان رفته یا در جریان 

نیستند یا مهم نبود؟!
اوج گیری فروش »تانکر آب« در تابستان داغ اصفهان!

کسب وکاری که در خشکسالی سکه شد؛

در مراسم انعقاد تفاهم نامه مشترک بین سپاه صاحب الزمان)عج( و حوزه هنری مطرح شد؛

حق مطلب رشادت رزمندگان اصفهانی ادا نشده است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اصفهان خبر داد:

بدهی ۲۸۰ میلیارد ریالی بهداشت و درمان 
اصفهان به اداره اوقاف

مدیرکل اوقاف و امور خیریــه اصفهان گفت: طی 
بررسی ها مشخص شــد، بهداشت و درمان استان 
اصفهان مبلغ ۲۸۰ میلیارد ریال به اداره اوقاف اســتان 

بدهکار است.حجت االســام »رضا صادقی« با بیان اینکه 
سازمان اوقاف و امور خیریه در سه حوزه مهم مرتبط با وظایف 

خود فعالیت دارد...
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روز کوهنوردها
امروز می توانیم  برای احترام به مرگ 

 »لیالاسفندیاری« ملقب به »زن کوهستان«
 به قله های نزدیک در شهر برویم  و کوهنوردی کنیم

دارکوب
   کارگردان:بهروز شعیبی    ژانر: اجتماعی 
سینما فلسطین، پردیس سینمایی چهارباغ، 

پردیس سینمایی سیتی سنتر 

گالری اکنون/ مدیا: نقاشی
دنیای موازی/  آثار  امینه الیاسی

 ۲9 تیر الی 3 مرداد / ساعت: ۱۷ تا ۲۱

برنامه دســت چین، با محوریت گپ های خودمانی 
با هنرمندان و ورزشکاران استان اصفهان از شبکه 

اصفهان پخش می شود.

برنامه دست چین
 شنبه  تا سه شنبه ساعت: ۲۲

»میشــل اوباما« همســر رییس جمهور سابق 
آمریکا، آن قدر محبوب شد که مردم آمریکا از او 
می خواستند کاندیدای ریاست جمهوری شود. 
همســر اوباما اما قبول نکرد و ترجیح داد پس از 
هشت ســال زندگی در کاخ سفید، یک زندگی 
معمولی و راحت را کنار همســر و دو دخترش 
دوباره تجربه کند. حاال نوبــت »مالنیا ترامپ« 
است؛ آمریکایی ها از همسر خوش پوش و خوش 
چهره »دونالد ترامپ« خواسته اند در دوره بعدی 
انتخابات ریاست جمهوری حتما کاندیدا شود. 
»مالنیا« که تاکنون نشــان داده عالقه چندانی 
به تکلفات زندگی در کاخ ســفید ندارد و در ماه 
هــای اول حضور دونالد ترامپ در کاخ ســفید، 
ترجیح داد کنار پســرش در نیویورک بماند، تا 
کنون تمایلی نسبت به این موضوع نشان نداده تا 
»هیالری کلینتون« هم چنان تنها همسر رییس 
جمهور در این کشور باشد که کاندیدای ریاست 
جمهوری می شــود و البته نــاکام هم می ماند. 
»میشل اوباما« یک بار در جواب کمپینی که برای 
دعوت او به حضور در انتخابات 2020 آمریکا به 
راه افتاد، گفته بود که عالقه ای به رییس جمهور 
شــدن ندارد  و البته این را هم گفت که »برای 
انجام کارهای خارق العاده نیازی نیست که رییس 

جمهور باشید.«
این روزها نام »آذری جهرمی« جوان ترین وزیر 

کابینه روحانی به عنوان یکی از...

 من یک رییس جمهور 
نیستم!

امیرعلی مرآتی 

 معاون حمل و نقل و ترافیک
 شهردار اصفهان:

سرعت گیرها حذف می شوند
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان 
گفت: سیاســت شــهرداری اصفهان حذف 
سرعت گیرها در سطح شــهر و افزایش تعداد 

دوربین های ثبت تخلف برای کنترل...
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نشستی که با مدیران ارشد شهرستان اردستان پیرامون تغییر سبک زندگی با رویکرد صرف 
بهینه داشت، گفت: هم اکنون مصرف سرانه آب در اصفهان 154 لیتر در شبانه روز است؛ درحالی که استاندار جهانی آن 110 لیتر در شبانه روز 

است؛ پس می طلبد با تغییر سبک زندگی، آب را درست مصرف کنیم.
مهندس »هاشم امینی« با اشاره به اقداماتی که در راستای مدیریت مصرف در دستور کار قرار گرفت، اعالم کرد: در یازده سال گذشته با اقداماتی 

که در زمینه مدیریت مصرف اعمال شد، سرانه مصرف از 189 لیتر در شبانه روز به 154 لیتر در سال 96 کاهش یافت.
او با بیان اینکه زنگ خطر به صدا در آمده است؛ زیرا میزان تولید با میزان مصرف همخوانی ندارد، اعالم کرد: بیش از یک دهه از وقوع خشکسالی 
در کشور می گذرد به طوری که هم اکنون درمرحله »تنش آبی« قرار داریم که در آن منابع آبی موجود برای تامین آب یک شهر ، شهرستان یا 

روستا کمتر از آب مورد نیاز در اوج مصرف است.
امینی افزود: هدف ما از ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب، کاهش مصرف میان تمام بهره برداران است؛ به نحوی که مصارف خانگی به 120 لیتر 

در شبانه روز کاهش یابد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بر کاهش 20 درصدی مصرف آب تاکید کرد و گفت: مدیریت هوشمند و باالنس کردن فشار 
تمام نقاط شبکه و فرهنگ سازی مدیریت مصرف آب با استفاده از ظرفیت رسانه های مکتوب ، دیداری و شنیداری ملی و استانی و شبکه های 
مجازی، برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه مهدهای کودک و برپایی کارگاه ابزار و تجهیزات کاهنده مصرف درخانه فرهنگ آب ، تشکیل اکیپ 

100 نفره مروجین مصرف بهینه آب، برخی از فعالیت ها در زمینه بوده است.
وی به دیگر اقدامات فرهنگی پیرامون ترویج مصرف بهینه آب در جامعه پرداخت و تصریح کرد: برگزاری جشنواره نخستین واژه آب در سطح 
مدارس استان، برگزاری جشنواره طنین زنگ آب ، برگزاری مسابقه نقاشی آب= زندگی ، برگزاری طرح آموزش ضمن خدمت معلمان مقطع اول 
ابتدایی در سطح استان، بسته فرهنگی مدیریت مصرف با عنوان»تو میدونی اخمولک؛ چطوری خندونک« و استمرار برگزاری جشنواره های 

مرتبط با مدیریت مصرف در سال جاری از جمله اقدامات فرهنگی بوده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور خاطرنشان ساخت: کشور ایران از لحاظ جغرافیایي در 

منطقه خشک و نیمه خشک و در مجاورت دو کویر پهناور لوت و مرکزي واقع شده است.
متوسط بارندگي در ایران، یک سوم متوسط میزان بارندگي جهان و حدود 220 میلي متر در سال است که خود موید این حقیقت است که کشور 
ما در اقلیم خشک جهان واقع شده است؛ به گونه اي که 84 درصد از مساحت کشورمان در منطقه نیمه خشک، خشک و بیاباني قرار گرفته و 

تنها 16 درصد از آن جزو مناطق مرطوب و نیمه مرطوب است.
وی با بیان اینکه شرکت آبفا استان اصفهان، تاکنون با واگذاری بیش از 1/100/000 فقره انشعاب آب، جمعیتی بالغ بر 4000،000 نفر را در 
92 شهر استان تحت پوشش خدمات آبرسانی قرار داده است، اظهارداشت: با توجه به کاهش منابع آبی، سازگاری با کم آبی تنها راه دسترسی 

پایدار به آب شرب است. پس می طلبد مردم مصرف بهینه آب را در دستور کار قرار دهند.
امینی با توجه به ثبت درخواست مشترکان از طریق سامانه 1522 به منظور دریافت لوازم کاهنده مصرف، بیان داشت : شرکت آبفا استان اصفهان 
در ماه های اخیر به منظور دسترسی مردم به لوازم کاهنده مصرف اقدام ثبت درخواست و ارائه لوازم کاهنده به صورت تقسیط به مشترکان کرد؛ 

زیرا استفاده از این تجهیزات ،کاهش 30 الی 40 درصدی مصرف را به دنبال دارد.

در ده سال گذشته صورت گرفت: 

 35 لیتر در شبانه روز کاهش سرانه مصرف
 آب خانگی در اصفهان

صفحه  ۱۱
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حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی 
صبح روز گذشــته در دیــدار ســفیران، کارداران و 
مســئوالن وزارت امور خارجه، تامین و حفظ منافع 
ملی به معنای حقیقی را هدف اصلی سیاست خارجی 
خواندند و با بیان بایدها و نبایدهای دیپلماسی در نظام 
اســالمی افزودند: می توان با روحیه صحیح انقالبی 
و دیپلماسی هوشــمندانه و هدفمند، روابط خارجی 
را گســترش داد و عناصر قدرت نظام را به پشــتوانه 
ای برای دستاوردهای سیاســی و دیپلماسی تبدیل 
کرد.رهبر انقالب اســالمی در ابتدای سخنان خود با 
اشاره به شــرایط کنونی و جبهه گسترده ای که ضد 
اسالم و جمهوری اسالمی ایران شکل گرفته، تالش 
دیپلماسی را در بر دارنده اجر الهی و افتخاری تاریخی 
و ملی در دفاع از حقانیت ملت ایران دانستند و گفتند: 
در چالش ها، انســان غیرتمند و صبور و خردمند، بر 
تالش ها و حجم و کیفیت کار می افزاید، بنابراین باید 
روحیه  تازه ســازی فعالیت ها در دستگاه دیپلماسی 
گســترش یابد.حضرت آیت ا... خامنــه ای افزودند: 
حفظ سالمت دینی و طهارت روحی و معنوی خود و 
خانواده و پایبندی رفتاری و گفتاری به مسائل شرعی 
از مهم ترین وظایف مسئوالن و کارکنان وزارت امور 
خارجه به ویژه سفرا و اعضای نمایندگی های ایران در 

خارج است.
ایشان با تاکید بر اینکه دســتگاه دیپلماسی بخش 
اصلی سیاست خارجی کشــور و نمای بیرونی نظام 
جمهوری اسالمی اســت، خاطرنشان کردند: وزارت 
امور خارجه و به ویژه ســفرا باید عمیقا به ارزش های 
اســالم و انقالب پایبند باشــند و رفتار و گفتار آنان، 
منعکس کننده ایــن ارزش ها باشــد.رهبر انقالب 
اسالمی در ادامه تبیین بایدها و نبایدهای دیپلماسی 
نظام اسالمی، شرط الزم برای نمایندگان دیپلماسی 
را برخــورداری از روحیه قوی و مســتحکم، امید به 
آینده و بهره مندی از احســاس حقانیت برشمردند 
و با اشــاره به موضوع مهم منافع ملی، گفتند: هدف 
اصلی و واقعی دیپلماســی، حفظ منافع ملی است و 
تعامل یا تقابل، تنها روش هایی بــرای تامین منافع 
ملی هســتند.حضرت آیت ا... خامنه ای، منافع ملی 
را برگرفته از سیاســت های اصلی و ارزش های نظام 
دانســتند و تاکید کردند: دســتگاه دیپلماسی باید 
منافع ملی را حفظ و تامین کند.ایشان، سخنان رییس 
جمهور را در ســفر اخیر به اروپا مبنی بر اینکه »اگر 
نفت ایران صادر نشود، نفت هیچ کشوری در منطقه 

صادر نخواهد شد« سخنانی مهم و حاکی از سیاست 
و رویکرد نظام برشــمردند و افزودند: وظیفه وزارت 
امور خارجه پیگیری جدی اینگونــه مواضع رییس 
جمهور است.رهبر انقالب اسالمی در ادامه به موضوع 
»دیپلماسی ایدئولوژیک« اشاره و خاطرنشان کردند: 
برخی به غلط، ســخن از لزوم جدایی دیپلماسی از 
ایدئولوژی به میان می آوردند، در حالی که دیپلماسی 
ایدئولوژیک هیچ اشــکالی ندارد و القای تقابل میان 
ایدئولوژی و منافع ملی، صحیح و منطقی نیســت.
حضرت آیت ا... خامنه ای بــا تاکید بر اینکه هدف از 
تشکیل جمهوری اسالمی حفظ منافع ملی، استقالل، 
آزادی، عدالت اجتماعی، قدرت و امنیت ملی است، 
افزودنــد: ایدئولوژی به دنبال تامیــن و حفظ منافع 
ملی است و هویت یک ملت محسوب می شود.رهبر 
انقالب اسالمی با اشاره به وجود ایدئولوژی در رفتار و 
سیاست های دولت های غربی، گفتند: آمریکایی ها در 
سخنان خود بارها از عبارت »ارزش های آمریکایی« 
استفاده می کنند که همان ایدئولوژی آنها و برگرفته 
از اعالمیه استقالل آمریکاست و در کشورهای اروپایی 
نیز تفکــرات ایدئولوژیــک بر رفتــار و فعالیت های 
سیاسی آنها حاکم است.رهبر انقالب اسالمی تحقق 
و بروز روحیه انقالبی را در تعامــالت و رویکردهای 
دیپلماتیک ضروری دانســتند و افزودند: دیپلمات 
ایرانی باید به انقالب افتخار کند و در تعامالت کاری او، 
»عزت، احساس اقتدار و اعتماد به نفس« به روشنی 
مشاهده شــود که البته این رفتار و منش انقالبی با 

بیان حرف های نامعقول و ایجاد هیاهو کامال متفاوت 
اســت.حضرت آیت ا... خامنه ای در تبیین ضرورت 
برخورداری سفیران و دیپلمات های ایرانی از احساس 
حقانیت، به موضوع جنگ روانی بی وقفه دشــمنان 
اشــاره کردند و افزودند: باید با احساس حقانیت و با 
آگاهی و تسلط در مباحث چالشی، پاسخ های قاطع و 
منطقی به اتهامات بیگانگان داد.ایشان، متهم کردن 
دائم ایران به یک مســئله منفی را دستور کار اصلی 
جنگ روانی مستمر دشمنان خواندند و افزودند: برای 
تحقق این هدف، »ایران هراسی، ایران ستیزی، ایران 
گریزی، اتهام نقض دموکراســی، نبود آزادی و نقض 
حقوق بشــر« مدام در تبلیغات بیگانگان تکرار می 
شــود.حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به جنایات 
اروپایی ها و غربی ها در مستعمرات گذشته، محدود 
بودن دموکراســی در غرب به مقررات و یا نظر مراکز 
خاص، وجود دیکتاتوری حزبــی در آمریکا و برخی 
کشورهای اروپایی و نیز جنایات فعلی غربی ها از جمله 
همدستی با سعودی ها در کشتار مردم یمن افزودند: 
غربی ها مظهر نقض حقوق بشر هستند؛ اما با وقاحت 
تمام، ایران را متهم می کنند به گونه ای که گاه انسان 

از شدت وقاحت آنها حیرت می کند.
رهبر انقالب اســالمی تصور حل مشکالت کشور با 
مذاکره یا رابطه با آمریکا را خطایی واضح خواندند و 
افزودند: آمریکا با اصل نظام اسالمی مشکل اساسی 
و مبنایــی دارد، ضمن اینکه کشــورهای فراوانی در 
آفریقا، آسیا و آمریکای التین هســتند که با آمریکا 

رابطه دارند؛ اما همچنان با مشکالت فراوان دست به 
گریبانند.حضرت آیت ا... خامنه ای در تبیین دشمنی 
عمیق آمریکا با جمهوری اسالمی خاطرنشان کردند: 
آمریکایی ها به دنبال بازگشــت به موقعیت و جایگاه 
خود در ایران قبــل از انقالب هســتند و به کمتر از 
این هم راضی نخواهند شد.ایشان مخالفت آمریکا با 
»توان هسته ای و قدرت غنی سازی باال و نیز حضور 
ایران در منطقه« را ناشــی از خصومــت عمیق آنها 
با عناصر اقتدار نظام اسالمی برشــمردند و افزودند: 
حضور منطقه ای جزو عناصر قــدرت و امنیت ایران 
است و عقبه راهبردی کشــور محسوب می شود، به 
همین علت دشــمنان با آن مخالفند.رهبر انقالب با 
اشــاره به بیان مکرر غیرقابل اعتماد بودن آمریکا از 
زبان مسئوالن کشور افزودند: بنده از قدیم این نکته 
را خاطرنشان می کردم که روی حرف و حتی امضای 
آمریکایی ها نمی توان حساب کرد؛ بنابراین مذاکره 
با آمریکا هیچ فایــده ای ندارد.ایشــان فعال کردن 
ظرفیت های استفاده نشده یا کم اســتفاده شده در 
کشور را مهم دانستند و افزودند: مذاکرات با اروپایی ها 
قطع نشود؛ اما نباید معطل بســته اروپایی ماند بلکه 
باید کارهای فراوان الزم در داخل کشور را دنبال کرد.

رهبر انقالب اسالمی، گسترش ارتباطات چند جانبه و 
به ویژه دو جانبه و توجه خاص به تشکل های منطقه ای 
را ضروری خواندند و افزودند: سفرا و نمایندگان ایران 
در خارج باید به ظرفیت ها و توانایی های ملت و کشور 

کامال واقف باشند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشــاره بــه اذعان اخیر 
مقامــات آمریکایــی درباره اســتعداد ملــت ایران 
افزودنــد: از چندین ســال قبل تاکید مــی کردم 
که اســتعداد ایرانی از متوسط اســتعداد دنیا باالتر 
اســت، این واقعیت یک ظرفیت مهم داخلی است، 
همچنان که ایمان، شــجاعت، ایثــار و افتخار ملت 
به ارزش ها از دیگر عناصر توانایی های ایران اســت.

ایشــان ارتباط با دانشــمندان، رجال سیاسی غیر 
دولتــی و فعاالن اقتصــادی دیگر کشــورها را جزو 
روش های رایج دیپلماســی در جهان برشــمردند و 
افزودند: با این روش ها می توان گستره فعالیت های 
دستگاه سیاست خارجی را گسترش داد.رهبر انقالب 
اسالمی همچنین قدرت میدانی را پشتوانه دیپلماسی 
خواندند و افزودند: مهم این است که هر گونه عنصر 
 اقتدار به نوعی دســتاورد سیاسی و اقتصادی تبدیل 

شود.

 حاشیه نوشتی بر یک سرقت هالیوودی
 از اسناد هسته ای ایران؛

 تکرار سناریو پردازی دروغ
 در مورد ایران

پرونده هســته ای ایران برای اولین بار با ادعای 
به دســت آمدن مدارکی دال بــر فعالیت های 
هسته ای نظامی در ایران وارد مرحله اضطرار و 
سیکلی از تهمت ها و تحریم ها شد؛ حاال و پس 
از گذشت نزدیک به دو دهه  از این اتهام زنی بار 
دیگر روزنامه نیویورک تایمز  در گزارشی مدعی 
شده است که»عوامل موساد در شب 31 ژانویه 
به یک انبار در منطقه ای صنعتی در تهران نفوذ 
کردند و توانســتند با دســتیابی به بیش از 50 
هزار برگه و 163 سی دی مربوط به فعالیت های 
هسته ای گذشته ایران پیش از رسیدن کارکنان، 
انبار پایتخت ایران را به همراه اســناد مسروقه 

ترک کنند«.
 در گزارش نیویورک تایمز همچنین ادعا شــده 
اســت که »مقامات صهیونیســتی می گویند 
تهران از پاکســتان و دیگر کارشناسان خارجی 
کمک هایــی در خصوص برنامه هســته ای اش 
دریافت کرده است«.روزنامه واشنگتن پست هم 
در گزارشی دیگر مدعی شده است که »ایران در 
زمان اجرای پروژه آماد که 15 سال پیش متوقف 
شده در آستانه دستیابی به فناوری کلید ساخت 

بمب هسته ای قرار داشته است«.
ســرقت مضحــک و خنــده دار از 

امنیتی ترین دستگاه های ایران
اگر چه ایران در اظهار نظرهای رسمی، این ادعای 
رژیم صهیونیستی را مضحک و خنده دار عنوان 
کرده؛ اما موســاد حتی جزئیات ایــن عملیات 
موهوم را نیز توصیف کرده اســت. این گزارش 
چنان دقیق شــرح عملیات جاسوســی ادعایی 
عوامل موساد را تشریح کرده که خواننده احساس 
می کند مشغول خواندن یک سناریوی فیلم های 

هالیوودی است.
 اینکه سارقان توانســته باشندگاو صندوق های 
انبار را باز کنند و در پایان شب با در دست داشتن 
حدود نیم تن سند محرمانه شامل هزاران برگه 
مکتوب و ســی  دی حاوی فایل ، ویدئو و طرح از 
شهر بگریزند، طرحی غیر ممکن به نظر می رسد 
که تنها در استودیوهای فیلمبرداری هالیوودی 
بازسازی می شود.این داستان همچنین در صدد 
القای این نکته اســت که موساد در ایران عوامل 
زیادی را در اختیار دارد که هم در شناسایی و هم 
در تخلیه سریع اسنادی به وزن 500 کیلو گرم 
و انتقال آنها در شــب عملیات به خارج از کشور 
آنها را یاری کرده اند و این به معنی آن است که 

رخنه های امنیتی در کشور بسیار زیاد است.
فرار رو به جلوی اســرائیل در ســایه 

اتهام زنی به ایران
 رژیم صهیونیســتی بــا توجه بــه چالش های 
داخلی و خصوصا انتقاداتی که از ســوی جامعه 
صهیونیستی و جریان های سیاسی در خصوص 
ناتوانی آنها در تامین امنیت جامعه صهیونیستی 
وارد است؛ تالش دارند با استفاده از این فیلمنامه 
ساختار های اطالعاتی و امنیتی خود را قدرتمند 
نشــان دهند که مقتدرانه در ســاختار امنیتی 
قوی ترین کشور منطقه نفوذ کرده اند. خصوصا 
که رژیم صهیونیســتی سال هاســت نبردهای 
امنیتــی را به اعضــای محور مقاومــت باخته 
است. انتشــار اطالعات پهپادها و آواکس های 
صهیونیســتی که مقدمات ترور رفیق حریری، 
نخست وزیر اسبق لبنان را بررسی می کردند از 
ســوی حزب ا... لبنان و نیز لو رفتن چندین تیم 
جاسوسی این رژیم در لبنان و سوریه حتی نفوذ 
حزب ا... به سر فرماندهی ارتش صهیونیستی در 
شمال فلسطین از جمله این شکست ها محسوب 
می شود. در حالی صهیونیست ها مدعی سرقت 
اسناد هسته ای ایران هستند که رسانه های رژیم 
صهیونیســتی گزارش داده اند دادگاه یک وزیر 
سابق این رژیم که به جاسوسی برای ایران متهم 
شده، در قدس اشغالی برگزار می شود. در کیفر 
خواست تنظیم  شــده علیه »گونن سگو«، او به 
کمک  دشمن در زمان جنگ، جاسوسی و انتقال 

اطالعات محرمانه به دشمن متهم شده است.
 بر اســاس این گزارش، روزنامه صهیونیســتی 
هاآرتص نوشــته که جزئیات پرونده »سگو« به 
دستور قاضی غیرقابل انتشــار در رسانه هاست؛ 
اما او به موجب مفاد قابل انتشار به انتقال »ده ها 
گزارش« به طرف های ایرانی با هدف لطمه زدن 
به امنیت داخلی رژیم صهیونیستی متهم شده 
است.مطابق ادعاها،»سگو«  به طرف های ایرانی 
بــرای مکان یابی پایگاه ها و موسســات کلیدی 
مربوط بــه وزارت جنگ رژیم صهونیســتی و 
شناســایی مقام های اطالعاتی این رژیم کمک 

کرده است.

تصور حل مشکالت از راه مذاکره یا رابطه با آمریکا خطایی واضح است

 سپنتا نیکنام
 به شورای شهر یزد بازگشت

رییس شــورای شــهر یــزد گفت: ســپنتا 
نیکنام بــا رای حداکثــری نمایندگان مجمع 

تشخیص مصلحت نظام به شــورای شهر یزد 
بازگشت.»غالمعلی سفید« اظهار کرد: در جلسه 
مجمع، اصالح قانون بر اساس برداشتن موانع 
کاندیدا شدن پیروان ادیان الهی در شورای شهر 
و روستا  مصوب شــد. وی افزود: بر اساس این 
مصوبه بازگشت ســپنتا نیکنام، عضو زرتشتی 

شورای شهر یزد به شورا مصوب شد.

از سوی وزارت امور خارجه؛ 
مصوبه نژادپرستانه پارلمان 
رژیم صهیونیستی محکوم شد

 سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص تصویب 
قانون نژادپرســتانه دولت یهود در مجلس رژیم 
صهیونیستی، ضمن محکومیت این اقدام اظهار 
داشت: رژیم نامشروع و نژادپرست صهیونیستی 
بر اساس اشغال فلســطین و قتل عام صاحبان 
اصلی ســرزمین آن شــکل گرفته و اقدام اخیر 
پارلمان این رژیــم تایید دیگری بــر ماهیت و 
رویکرد نژادپرستانه این رژیم در طول 70 سال 
گذشته است.قاسمی افزود: حمایت همه جانبه 
آمریکا از رژیم صهیونیستی و اقدام دولت ترامپ 
در انتقال سفارت این کشــور به قدس و تالش 
برخی از کشورهای عربی در عادی سازی روابط 
با غاصبان سرزمین فلسطین و عدم مجازات این 
رژیم به دلیل نقض قوانین و مقررات بین المللی 
و کشــتار روزانه مردم مظلوم فلسطین، موجب 
گستاخی آنان در تداوم سیاست یهودی سازی 

فلسطین و پاک سازی قومی آن شده است.

سهیال جلودارزاده
عضو فراکسیون امید مجلس:

عضو هیئت تحقیق و تفحص از دو تابعیتی ها گفت: 
کســانی به دنبال دریافت تابعیت از دیگر کشور ها 
هستند، نباید پست های حســاس و کلیدی نظام 
را در دست گیرند. به گفته وی، کریمی قدوسی بر 
اساس سند، دو تابعیتی بودن »پروین فرشچی«را 
تایید کرده اســت.محمدجواد ابطحی اظهار کرد: 
اسناد و لیست کامل دو تابعیتی ها در اختیار آقای 
کریمی قدوسی است و اگر وی این موضوع را تایید 
کرده است، قطعا پروین فرشچی جزء مسئوالن دو 
تابعیتی اســت؛ چرا که همه ما به خوبی می دانیم 
باید درباره چنین مسائلی بر اساس سند و مدرک 
صحبت کنیم و در غیــر این صورت بــرای ما بار 
حقوقی دارد و باید پاسخگوی مراجع قضائی باشیم.

ابطحی با اشاره به بیانیه وزارت امور خارجه مبنی 
بر اینکه ادعای دو تابعیتی بودن پروین فرشــچی 
کذب و بی اساس است، تصریح کرد: وزارت خارجه 
دو تابعیتی بودن بســیاری از مســئوالن از جمله 

دری اصفهانی را هم قبول نداشت.

پروین فرشچی جزو مسئوالن 
دو تابعیتی است

عضو هیئت تحقیق و تفحص از دو تابعیتی ها: 

کافه سیاست

سرمقاله

پروین فرشچی جزو مسئوالن دو تابعیتی است

پیشنهاد سردبیر:

عضو فراکســیون امید مجلس اظهار داشت: 
در حال حاضر بعضی مسئولین به جای اینکه 
کمر به همت باال ببندند و سعی داشته باشند 
مشکالت را مرتفع کنند به فکر الکچری زندگی 
کردن و حفظ کالس کاری خود با ســفرهای 
VIP هســتند و رقمی که برای تشریفات در 
نظر گرفته می شود با کشور مشابه ما مطابقت 
ندارد.سهیال جلودارزاده با اشاره به اینکه مشکل 
فعلی کشور برنامه ریزی و مدیریت است، گفت: 
عدم وجود کادر برای برنامه ریزی مناســب و 
افرادی دلسوز برای کشــور یکی از مشکالت 
اساسی است.وی تصریح کرد: تقصیر را گردن 
یکدیگر انداختن فایده ای ندارد، همیشــه در 
برابر دشمنان خارجی قوی بوده ایم؛ اما کسی 
که فقط به خود و منافع شــخصی خود فکر 
می کند، نمی تواند کاری برای نجات کشور 

انجام دهد.

برخی مسئوالن به فکر زندگی 
الکچری خود هستند

 کاظم غریب آبادی
نماینده آژانس بین المللی انرژی اتمی:

نایب رییس اول مجلس شــورای اســالمی گفت: 
ســپرده گذاران موسســات مالی که به بانک های 
عامل مراجعه کرده اند، می توانند سپرده های خود 
را دریافت کنند و موضوع دســتور توقف پرداخت 
به این بانک ها صحت ندارد.مســعود پزشکیان در 
تشریح نشســت نمایندگان سران ســه قوه برای 
پیگیری مشکالت موسسات مالی و اعتباری افزود: 
15 هزار نفــر از 25 هزار و 900 نفر ســپرده گذار 
موسســات مالی که بیــش از 200 میلیون تومان 
سپرده داشته اند به بانک های عامل مراجعه کرده 
که از این تعداد هفت هزار نفر سپرده خود را دریافت 
کرده اند.وی تصریح کرد: نکتــه قابل تامل این که 
11 هزار سپرده گذار اصال مراجعه ای به بانک های 
عامل نداشته و درخواســتی برای دریافت سپرده 
خود ارائه نکرده اند.وی یادآور شد: بانک های عامل 
باید مطالبات ســپرده گذاران را پرداخت کنند و 
 موضوع عدم پرداخت ســپرده ها قابلیت پیگیری 

دارد.

 دستور توقف پرداخت 
برخی بانک ها صحت ندارد

پزشکیان:

نماینده کشورمان در آژانس بین المللی انرژی 
اتمی گفت: هیچ توافق پنهانی برای انجام برخی 
بازدیدها از دانشــگاه ها یا اماکن دیگر وجود 
ندارد و هر آنچه که انجام شده، طبق تعهدات 
کشور است.کاظم غریب آبادی اظهار داشت: 
 ،)NPT( هر کشــور عضو معاهده عدم اشاعه
تعهداتی را تحت موافقت نامــه جامع پادمان 
برای اظهار مواد و فعالیت های هسته ای خویش 
به آژانس پذیرفته است.وی گفت:  چنانچه در 
هر یک از اماکن یک کشور عضو معاهده، ماده 
هسته ای نگهداری شود، باید به آژانس اظهار 
شــود.وی تصریح کرد:  در برخی موارد از آنجا 
که اساتید دانشگاهی نتایج تحقیقات خود را در 
قالب مقاالت در ژورنال های معتبر علمی جهانی 
منتشــر می کنند، آژانس از این طریق نیز از 
کشور مربوطه، سواالتی را مطرح یا درخواست 

دسترسی می کند.

 هیچ توافق پنهانی
 وجود ندارد

یادداشت   رهبر انقالب در دیدار سفیران،کارداران و مسئوالن وزارت خارجه:  

چهره ها

مقامات آمریکایی مدعی شــدند کــه هکرهای ایرانی 
زیربناهــای الزم و مقدمات ضروری بــرای انجام یک 
حمله گسترده سایبری علیه شرکت های بزرگ تجاری 
و زیرساخت های آمریکا و همچنین در سایر کشورهای 
دنیا ازجملــه در اروپا و خاورمیانــه را فراهم کرده اند و 
این حمله قریب الوقوع اســت.این موضوعی اســت که 
خبرگزاری NBC آمریکا بیان کرده و به نقل از مقامات 
ارشــد آمریکایی ادعا کرده است که ایران به تسلیحات 
پیشرفته سایبری برای حمله به تاسیسات تامین آب، 

شبکه های توزیع برق و همچنین شرکت های فناوری 
و بهداشت و درمان را در اختیار گرفته است.درحالی که 
این مقامات در خصوص این مسئله که اکنون یک حمله 
سایبری از ســوی ایران در جریان است، شک و تردید 
دارند؛ اما مدعی شده اند که شواهد و اسناد حاکی از آن 
است که این حمله در آینده رخ خواهد داد و ایاالت متحده 
و کشورهای دیگری را هدف قرار خواهد داد. مسئله ای که 

»دان کوتس« رییس اداره ملی اطالعات آمریکا نیز اخیرا 
در خصوص آن مدعی شده است.بااین حال، سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی ایران در سازمان ملل متحد همه این 
ادعاها را تکذیب کرده است و با رد هرگونه برنامه ریزی 
ایران برای انجام حمالت ســایبری، ادعــای مقامات 
آمریکایی را دستاویزی برای انجام حمالت سایبری از 
سوی خود آمریکا دانسته است.علیرضا میریوسفی، در 

همین رابطه بیان کرده: ایاالت متحده تهاجمی ترین و 
متخاصم ترین نیروی ســایبری را در اختیار دارد که به 
شکل مداوم اهداف نظامی و غیرنظامی سایر کشورهای 
جهان ازجمله ایران را هدف قرار می دهد. فعالیت های 
سایبری ایران در ماهیت تدافعی است و برای تضمین 
امنیت و دفاع از کشور الزم و ضروری است.چندی پیش 
نیز خبری از سوی نشریات آمریکایی و اسرائیلی منتشر 
شده بود که نشان می داد پنتاگون نیروهای سایبری خود 

را در باالترین سطح آمادگی قرار داده است.

 مقامات آمریکایی مدعی شدند:
ایران آماده یک حمله گسترده سایبری در ابعاد جهانی است!

علیرضا کریمیان

من یک رییس جمهور نیستم!
 ... ادامه از صفحه اول

کاندیداهای ریاست جمهوری در سال 1400 
مطرح شده است.  وزیر ارتباطات، روز گذشته 
در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه برخی از 
جریان های سیاســی مطرح می کنند که این 
شفاف سازی از سوی شما به نوعی برای آینده 
و شرکت در انتخابات ریاست جمهوری است،  
گفت: »به آنهایی که نگرانی این مطلب را دارند 
بگویید خیال شــان راحت باشــد، کاندیدای 

ریاست جمهوری نمی شوم.«
در دولت قبلی مشابه این شرایط برای وزیر سابقا 
محبوب )!( کابینه یعنی »قاضی زاده هاشمی« 
و آن یکی وزیر محبوب یعنی محمدجواد ظریف 
پیش آمد. سخنرانی های شفاف و بعضا تند و تیز 
وزیر بهداشت و به ثمررساندن مذاکرات نافرجام 
برجام)!( در آن مقطع توســط ظریف، از علل 
محبوب شدن ویژه این دو وزیر و به راه افتادن 
کمپین ها و درخواســت هایی بــرای کاندیدا 
شدن آنها در انتخابات ریاست جمهوری 96 بود. 
هرچند هردو وزیر تکذیب کردند و دست آخر 
هم هیچ کدام در انتخابات شرکت نکردند. گذر 
زمان ، قاضی زاده هاشمی را به حاشیه راند و او را 
به یکی از ساکت ترین وزرای کابینه که شایعات 
زیادی درباره تمایلش به خروج از دولت شنیده 
می شــود، تبدیل کرد و ظریف هم همچنان با 
عواقب بدعهدی آمریکا در ماجرای برجام دست 
و پنجه نرم می کند و این روزها دیگر کسی به او 

»امیرکبیر« نمی گوید!
در آمریکا عده ای از مردم تصور می کنند توان 
یکی مثل »میشــل« یا »مالنیا« بــرای اداره 
کشورشان بیشتر از همســران شان است. این 
تصور با یک ســخنرانی قــوی در یک کمپین 
تبلیغاتی حاصل می شود یا گاهی صرف کاریزما 
بودن کفایت می کند تا به این نتیجه برسی که 
عرضه »مالنیا« شاید بیشتر از همسرش باشد! 

در ایران هم کافی اســت یک وزیر یا حتی یک 
چهره سیاسی دست به یک افشاگری یا کاری 
 خالف رســم و رسومات مرســوم در سیاست 

بزند. 
مثل کاری که زمانی قاضی زاده هاشــمی می 
کرد و این روزها جای خود را به آذری جهرمی 
داده که زمــان رای اعتمادگرفتن از مجلس او 
را چهره ای »امنیتی و اطالعاتی« می دانستند 
که اگر وزیر شود، اتفاقات خوبی نمی افتد؛ اما 
حاال حتی منتقدانش هم او را کارآمدترین وزیر 
کابینه می دانند؛ ولی حرف »میشل اوباما« حرف 
خوبی بود: »برای انجام کارهــای خارق العاده 

نیازی نیست که رییس جمهور باشید«.
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اوج گیری فروش »تانکر آب« در تابستان داغ 
اصفهان!

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

فرهنگ سازی مالیاتی موجب 
مشارکت بیشتر مودیان می شود

فرهنگ سازی در عرصه »مالیات« فقط به مردم 
مربوط نمی شود؛ بلکه دولت نیز در این زمینه 
وظایفی دارد. در هر کشوری مردم و دولت، دو 
طرف نظام مالیاتی هستند و برای اینکه نظام 
مالیاتی با حداکثر کارآمدی و اثربخشی همراه 
شود، با ید دو طرف از یکدیگر شناخت جامعی 
داشته باشــند و به طورمستقیم و غیرمستقیم 
بتوانند رفتار یکدیگر را ارزیابی واعتمادسازی 

کنند.
اگر به دنبال پیشــرفت اقتصادی و اجتماعی 
هســتیم، باید ایــن امر با مشــارکت عمومی 
صورت بگیرد و برای افزایش سهم درآمدهای 
مالیاتی، ســطح فرهنگ پرداخــت مالیات را 
درجامعــه به گونــه ای ارتقا داد کــه مالیات 
 دادن برای مردم ماننــد پرداختِن خمس مال

 باشد.
اطالع رســانی و در کنار آن عنصر آموزش نیز 
به عنوان یک اصل کاربردی وزیربنایی، محور 
برنامه های اســتراتژی نظام مالیاتی کشوردر 
امر فرهنگ ســازی مالیاتی محسوب می شود 
و آگاه ســاختن مردم از آثار مثبــِت پرداخت 
مالیات درجامعه وجلب اعتمــاد متقابل بین 
مودی و نظــام مالیاتــی، ایجــاد اطمینان از 
هزینه کرد مالیــات پرداختی در گســترش 
رفــاه اجتماعــی، از جمله عوامل گســترش 
 فرهنگ مالیاتی در راســتای اجرای سیاست 

مذکور است.
اگر چنین حســی در مردم به وجــود آید که 
گرفتــن مالیات به وســیله دولــت تنها برای 
ساختن فردایی بهتر برای آن ها وفرزندانشان 
اســت، آن وقت معضلی به نام »فرار مالیاتی« 
برای دولت وکابوســی به نام »مالیات« برای 

مودیان وجود نخواهد داشت.

بازار

کارواش خانگی

استاندار اصفهان:
آمارهای نماینده کشاورزان 

نادرست است
اســتاندار اصفهان گفــت: با توجه بــه بارش های 
اردیبهشــت ماه، مقدار آب ذخیره شده در حوضه 
زاینده رود به حدود 450 میلیون متر مکعب رسیده 
است. »مهرعلیزاده« با بیان اینکه بیش از 70 هزار 
خانوار کشاورز در استان اصفهان وجود دارد و بخش 
وسیعی از جمعیت اصفهان را در بر می گیرند، افزود: 
نزدیک به 800 هزار نفــر از پنج میلیون جمعیت 
استان اصفهان روستانشین هستند. او با بیان اینکه 
اطالعات، آمارها، اعداد و ارقام عجیب درخصوص 
حوضه زاینده رود توسط نماینده کشاورزان نادرست 
بیان شده است، اذعان داشت: اگر این رقم ها درست 
بود که دیگر آبی در ســد زاینده رود وجود نداشت؛ 
امســال پیش بینی می شــد که 380 میلیون متر 
مکعب آب پشت ســد زاینده رود به صورت ذخیره 

داشته باشیم. 

 میزان محبوبیت 
کاالهای ساخت ایران در دنیا 

میزان محبوبیت کاالهای »ســاخت ایران« طی 
سال گذشته در کشــور پاکســتان با 4۱ درصد، 
بیشترین و در کشور فرانســه با 3 درصد، کمترین 
بوده است. ویژگی های اثرگذار در محاسبه شاخص 
»ساخت کشــور« شامل کیفیت، اســتانداردهای 
ایمنی،  قیمت مناســب،   منحصر بــه فردبودن، 
طراحی  عالی، استفاده از فناوری پیشرفته،  اصالت 
کاال، پایداری و ســازگانی با محیط زیســت و  نیز 
تولید منصفانه اســت. درصد محبوبیت کاالهای 
ساخت ایران در بین 5۲ کشور دنیا در سال ۲0۱7 
به گونه ای است که کاالهای ســاخت ایران با 4۱ 
درصد دارای بیشترین میزان محبوبیت در کشور 
پاکستان است. پس از آن نیز ویتنام و بحرین با 35 
درصد،  چین با 33 درصد، هندوستان با ۲۹ درصد، 
 مالزی با ۲7 درصد، اکوادور با ۲5 درصد، مکزیک با 
۲4 درصد و شیلی و آمریکا با ۲3 درصد قرار دارند. 
همچنین دانمارک، هلند، اندونزی، رژیم اشغالگر 
قدس با ۱7 درصد، برزیل و سوئیس با ۱۶ درصد، 
هنگ کنگ، سوئد و نروژ با ۱5 درصد، عربستان با 
۱4 درصد، کلمبیا،  ایتالیا، ژاپن،  تایوان و کره  جنوبی 
با ۱3 درصد،  اتریش با ۱۲ درصــد، ایرلند و تایلند 
با ۱۱درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. طراحی 
منحصربه فــرد و نگاره های زیبــا و کیفیت و دوام 
فرش ایرانی و صنایع دســتی، طعم و عطر زعفران 
داخلی و کیفیت و تنوع پسته ایرانی از دالیل گرایش 
مصرف کنندگان جهانی و داخلــی به مصرف این 
محصوالت است همچنین خاویار و خرمای ایرانی 
از محصوالت منحصر به فرد در بازار بین المللی به 

شمار می رود.

 خروج ۸ میلیون دالر ارز 
برای واردات قاچاق و چنگال!

آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی ۱۲ ماهه 
سال ۹۶ نشــان می دهد که در این مدت بیش از ۲ 
هزار تن قاشق و چنگال از ۱0 کشور دنیا وارد ایران 

شده است. 
این حجم از قاشــق و چنگال از ۱0 کشور آلمان، 
امارات متحده عربی، ایتالیا، هنگ کنگ، چین و... 
وارد ایران شده است. بنا بر آمار،  بیشترین واردات 
از کشور چین به میزان بیش از ۲ هزار و ۲5 تن و به 
ارزش 7 میلیون و 4۹7 هزار و ۹04 دالر یا به عبارتی 
۲5 میلیارد و ۶5۲ میلیون و 3۹3 هزار و 75۶ تومان 

صورت گرفته است.

دریچه

مردم »چین« آماده تحریم 
کاالهای آمریکایی هستند

بــه گــزارش مرکــز تحقیقــات محرمانــه 
فایننشــیال تایمز، اکثر مردم چیــن احتماال با 
توجه به جنگ تعرفه که آمریکا علیه این کشــور 
آغاز کرده اســت، خرید کاالهــای آ مریکایی را 

تحریم کنند.  
نتایج این تحقیق نشــان می دهد که 54 درصد 
مردم چین  در این نظرســنجی شرکت و اعالم 
کردند: احتماال یا به طور قطــع، خرید کاالهای 
آمریکایی را متوقف می کنیــم. تحقیقات انجام 
شده نشان می دهد، مردمی که قصد دارند، خرید 
کاالهای چینی را متوقف کنند، از افراد با درآمد 
پایین تر از متوســط و غالبا زیر ۲۹ سال بوده اند 
و خارج از شــهرهای بزرگ این کشــور زندگی 

می کردند. 

AC20100 کارواش اکتیو مدل

 469,000
تومان

K2 Compact کارواش کرشر مدل

 900,000
تومان

Raptor 21 کارواش الور مدل

 1,214,000
تومان

مرضیه محب رسول

خشکســالی و بحران »کم آبــی« در اصفهان، اگر چه بســیاری از 
کسب وکارها و روندهای عادی زندگی را مختل کرده است، اما برخی 
از مشاغل در سایه این کم آبی، روزهای پر رونقی را تجربه می کنند! 
فروش »تانکرهای آب« یکی از همین مشاغل است. افت شدید فشار 
آب در هفته های اخیر به میزانی بوده که آب در بسیاری از منازل به 
حالت قطعی در آمده اســت؛ حتی در تعدادی از مناطق در ساعات 

پایانی شب هم با قطعی آب روبه رو هستیم. 
با توجه به چنین شرایطی، تعدادی از خانواده ها اقدام به خرید پمپ 
و عده ای اقدام به خرید تانکر ذخیره آب کرده اند. این موضوع موجب 
شده است، کسب و کار برخی از مشاغل چون سازندگان و فروشندگان 
تانکر و مشاغل وابســته به آن از رونق خوبی برخوردار شود. در این 
میان با وجود تبلیغات و گفته هــای فعاالن این بخش، برخی مخزن 
آب پالستیکی و برخی منبع آب فلزی را با توجه به ویژگی هایی چون 
تخفیف ویژه و گارانتی برای ضد قــارچ و جلبک بودن، جداره قوی، 
مقاوم بودن در برابر انواع اسید و مواد شیمیایی و قابلیت نصب انواع 
اتصاالت و قابلیت بسیار زیاد حجم ذخیره آب، انتخاب می کنند، به 

امید آنکه خود را برای همیشه از بحران بی آبی نجات دهند.
هشدارهایی که جدی گرفته نشد!

سودجویی، پدیده ای است که معموال برای تمام کاالهایی که به هر 
علت به یک باره با تقاضای زیاد در بازار روبه رو می شوند، وجود دارد. 
البته فروش تانکر به علت اینکه به شدت مورد نیاز افراد بوده و آب به 
عنوان یک کاالی حیاتی به هر صورت مورد نیاز مردم جامعه است، 
در این روزها و با شــدت گرفتن کمبودهــای آب و برق در اصفهان 
رونق زیادی گرفته است. البته ســودجویی ها در حاشیه این فروش 
باال هم وجود دارد؛ این در حالی اســت که پیــش از این در ماه های 
گذشته، رییس اتحادیه دفاتر فروش تانکر اصفهان نسبت به فروش 
تانکرهای آب در اصفهان هشــدار داد و تاکید کــرد: تانکرهای آب 
پلی اتیلن)پالســتیکی( به شدت مضر و غیربهداشــتی هستند؛ اما 
هم چنان تولید و در بازار توزیع می شوند. به گفته »یدا... رضاییان«: 
درحال حاضر تعداد فروشگاه ها و فروشندگان تانکرهای آب، بیش از 
تولیدکنندگان آن اســت. او اذعان داشت: تانکرهای آب گالوانیزه از 
دور خارج شده و عمدتا به فروش تانکرهای آب پلی اتیلن)پالستیکی( 
روی آورده اند. رییس اتحادیه دفاتر فروش تانکر اصفهان، همچنین 

نسبت به فروش تانکرهای آب توسط فروشندگان و تولیدکنندگان 
غیرمجاز هشــدار داده و گفته بــود: علی رغم اینکــه مجوز قانونی 
برای ۲50 مرکز تولید تانکرهای آب صادر شــده اســت، اما بیش از 
400 فروشــنده بدون مجوز و بعضا به صورت فصلی در حال فعالیت 
هســتند. این فعالیت های فصلی نه تنها موجب فروش کاالهای بی 
کیفیت شده که حتی در بسیاری از موارد، تانکرهای به فروش رفته، 
استانداردهای الزم در زمینه مصرف و ذخیره سازی آب را نیز ندارند. 
این رویه در حالی اســت که بنا به گفته رییس اتحادیه دفاتر فروش 
تانکر اصفهان: امسال بیش از دو برابر نسبت به سال گذشته تانکر در 

استان اصفهان فروخته شده است.
منابع آبی که در تانکر ها هدر می رود

استفاده از تانکرهای غیر استاندارد با میزان گنجایش باال، نه تنها بار 
مصرف در ساعات کم بودن فشار آب را باال می برد، بلکه ذخیره سازی 
بیش از حد آب در این تانکرها، موجب ایجاد میکروب و آلودگی نیز 
می شود. در این زمینه »ســید اکبر بنی طبا« سخنگوی آبفا استان 
اصفهان، با اشاره به میزان ذخیره آب مصرفی برای هر نفر می گوید: 
به ازای هر دوازده ســاعت برای هر فرد، 7۲ لیتر آب می توان ذخیره 
کرد که متناسب با این میزان، بر اساس تعداد افراد خانواده باید اقدام 

به نصب تانکر و ذخیره آب شــود. به گفته این مسئول شرکت آب و 
فاضالب از نظر قانونی، مجوز هیچ نظارتی را بر این موضوع ندارد؛ فقط 
مردم می توانند در صورت مشــاهده تخلف، به سازمان های مربوطه 

مانند اصناف و تعزیرات مراجعه و شکایت کنند.
 مســئوالن فکری برای »گــران فروشــی« و »تقلب«

 در بازار تانکرها بکنند
اگر چه پیش از این  اســتاندار اصفهان از برخوردهای قانونی با افراد 
خاطی که تانکرهای آب را با قیمت گزاف به فروش می رسانند، خبر 

داده بود، اما در عمل هنوز اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده است.
 این در حالی است که در چند ماه اخیر قیمت هر تانکر آب از ۶5 هزار 

تومان به ۲50 هزار تومان رسیده است.
اســتاندار حتی اولتیماتوم یک هفته ای را برای برخورد با متخلفان و 
گران فروشان تانکر آب گذاشته بود؛ اما به نظر می رسد این اولتیماتوم 
هنوز عملی نشده است. عالوه بر گرانی، »تقلب« معضل دیگری است 
که دامن بازارهای فروش تانکر را گرفته است. اقبال خریداران نسبت 
به تانکرهای پلی اتیلن در حالی اســت که اگــر تانکر های پلی اتیلن 
دارای کیفیت مناسب نباشند، مشــکالتی برای آب های ذخیره شده 

ایجاد خواهند کرد.

اوج گیری فروش »تانکر آب« در تابستان داغ اصفهان!
  کسب وکاری که در خشکسالی سکه شد؛ 

مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: قراردادی دو میلیارد دالری برای توسعه پاالیشگاه با شرکتی کره ای 
منعقد شده بود که پس از خروج آمریکا از برجام، این قرارداد منتفی شد. »چاوشی«  افزود: پاالیشگاه اصفهان در زمان 
خود از بهترین صنایع و سودآور بوده است اما تجهیزات به کار برده شده در آن برای امروز مناسب نیست. در سال های 
گذشته به روزرسانی تجهیزات هدف این شرکت بوده اســت، اگر تجهیزات به روزرسانی نشود این شرکت توان ادامه 

فعالیت نخواهد داشت.
چاوشی اضافه کرد: این برنامه مدون و تصویب شده و تمام تمهیدات در خصوص تهدیدات شرکت اندیشیده و برای آن 

چاره اندیشی شده است. این برنامه نزدیک به یک سال است که وارد فاز اجرایی شده است. 

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
اصفهان:

تحریم ها مانع اجرای 
پروژه های توسعه ای شد

خبر
   

  عکس روز

کارگاه »قوری سازی« به روش سنتی در اصفهان

مدیر بخش انرژی و سیاالت فوالد مبارکه گفت: یکی از نمونه های موفق کاهش مصرف برق و مدیریت 
پیک بار در استان اصفهان، فوالدمبارکه است که با برنامه ریزی های صورت گرفته، توانسته است نه تنها 
میزان مصرف خود در زمان اوج بار را کاهش دهد، بلکه با ایجاد ظرفیت مازاد تولید برق توسط نیروگاه های 

خود، شبکه سراسری برق را نیز با تزریق این برق مازاد، تقویت کند.
»عباس اکبری محمدی« اظهار کرد: فوالد مبارکه به عنوان یک کارخانه بزرگ تولیدی برای حفظ مزیت 
رقابتی خود و انجام مســئولیت های اجتماعی، مدیریت انرژی را به عنوان یک اصل همیشه در اولویت 
قرار داده اســت. وی در ادامه افزود: پروژه های بازیافت انرژی از جمله راه های کنترل مصرف انرژی در 
کارخانه های فوالدی است که تا کنون نمونه های موفقی از آن در فوالد مبارکه اجرایی شده است. مدیر 
بخش انرژی و سیاالت فوالد مبارکه همچنین به وجود دو نیروگاه گازی و بخار در فوالدمبارکه اشاره کرد و 
گفت: طرح پیوسته کردن این دو نیروگاه به منظور افزایش بازدهی و توان خروجی آن ها در مراحل پایانی 
است و در اوایل پاییز امسال به بهره برداری می رسد. اکبری خاطرنشان کرد: در این طرح، گرمای خروجی 
نیروگاه گازی در نیروگاه بخاری به کار گرفته می شود و در صورت اجرایی شدن این طرح، بازدهی این 
دو نیروگاه از ۲3 و 3۲ درصد به متوسط 4۲ درصد می رسد و دو عدد از پنج بویلر نیروگاه بخاری از مدار 
خارج می شوند و نیازی به روشن کردن آن ها نیست.وی توان نیروگاه گازی را ۱00 مگاوات و توان نیروگاه 
بخاری را ۲50 مگاوات عنوان کرد و ادامه داد: صرفه جویی در مصرف گاز، کاهش تولید دی اکسید کربن، 
پایداری تولید انرژی و کاهش مصرف آب از جمله نتایج این طرح است. او اعالم داشت: انجام تعمیرات 
در خطوط تولید، بهینه سازی فرآیندهای تولید، به روز رسانی موتورها و تجهیزات و حذف قسمت های 

پر مصرف از جمله طرح هایی است که مصرف ویژه برق به منظور تولید هر تن فوالد را کاهش داده است.

در راستای کاهش خاموشی ها در اصفهان صورت گرفت؛

تزریق 170مگاوات برق فوالدمبارکه به شبکه سراسری

مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی:
دالر مسافران  دو نرخی می شود

مدیرکل سیاســت ها و مقررات ارزی بانک مرکزی اعالم کرد: مکانیزم عرضه ارز دولتی برای مسافران اصالح 
خواهد شد. با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز از سوی دولت و قاچاق اعالم شدن خرید و فروش های ارزی، 
دولت تصمیم گرفت به مسافران برای سفر به کشورهای نزدیک 500 یورو و برای سفر به کشورهای دورتر هزار 
یورو، آن هم یک بار در سال اختصاص دهد؛  اما آن گونه که »کسرایی پور« اعالم کرد: نحوه پرداخت ارز مسافرتی 
تا چند روز آینده مشخص می شود که بر این اساس ممکن است تامین ارز مسافرتی با دو نرخ دولتی و بازار ثانویه 
صورت گیرد؛ اما باید مکانیزم آن از سوی دولت و بانک مرکزی اعالم شــود. او گفته است: بانک مرکزی طی 

روزهای آینده ضوابط جدیدی را برای نحوه اصالح پرداخت ارز مسافرتی اعالم خواهد کرد.

سفیر اتریش در تهران خبر داد:
لغو شدن پروازهای »وین« به »اصفهان« 

سفیر اتریش در تهران، با بیان اینکه پروازهای میان اتریش و تهران دو روز در هفته ادامه خواهد یافت، از لغو 
پروازهای میان وین و شیراز و اصفهان به دلیل به صرفه نبودن از لحاظ اقتصادی خبر داد. 

»اشتفان شــولتز« گفت: »به دلیل اینکه پروازها به شــیراز و اصفهان برای ما صرفه اقتصادی ندارد، در حال 
بررسی تعلیق آن هستیم و متاسفانه این پروازها از زمستان لغو خواهد شد.« با وجود این، شولتز تاکید کرد که از 
سرگیری پروازها بعد از فصل زمستان به تصمیمات مسئوالن شرکت پروازی مربوطه و نیز فضای کاری میان دو 
کشور بازمی گردد. سفیر اتریش در تهران همچنین درباره سفر اخیر رییس جمهوری کشورمان به وین، گفت: 

»استفاده از ثمرات توافق هسته ای مشروط به پایبندی )طرف ها( به اجرای تعهداتشان است.«

سکه تمام 
بهار آزادی

 2,976,000
تومان

1,401,000 نیم سکه
تومان

726,000ربع سکه
تومان

416,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

240,320
تومان

      قیمت سکه و طال
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فرزادفرزیندراصفهانمیخواند

پیشنهاد سردبیر:

 در محضر موالنا 
با حضور محمدرضا نصر

ازســوی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری اصفهان، سلسله نشســت های »در 
محضر موالنا« که یکشنبه های پایانی هر ماه و با 
موضوعات »انسان و خدا«، »انسان و درد«، »انسان 
و طلب«، »انسان و عشق« و هم چنین »انسان در 

عصر حاضر« برگزار خواهد شد.
نخستین نشســت »در محضر موالنا«  یکشنبه 
پایانی خردادماه برگزار شد و نشست دوم نیز در 
آخرین یکشنبه تیرماه)امروز( با حضور »محمدرضا 
نصر اصفهانی« عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات 
و علوم انسانی دانشگاه اصفهان و نویسنده کتاب 
»فرزانگی و شیدایی، بررسی تحلیلی عقل و عشق 
در اشعار موالنا« برگزار می شــود. از دیدگاه این 
نویســنده، موالنا انسان را مســافر غیبی معرفی 
می کند زیرا او شــاعر پویایی و تحرک و در واقع 
شاعر جویبارشــدن اســت. وی اعتقاد دارد که 
آموزه های موالنا هیچ گاه انسان را دچار افسردگی 
نمی کند و برای به دســت آوردن عشق آسمانی 

مالک عشق را صداقت می داند.

 فرزاد فرزین 
در اصفهان می خواند 

فرزاد فرزین، 12 مرداد ماه در سالن سیتی سنتر 
اصفهان به اجرای کنسرت می پردازد. فرزین که 
متولد سال 1360 اســت و موسیقی رابه صورت 
رسمی از سال 1378 آغاز کرده تاکنون هفت آلبوم 
منتشر کرده است که نخستین آلبوم او، »شراره« 
نام دارد و سپس آلبوم های شوک، شانس، شلیک، 
شخصی، شــش و شــانزلیزه را نیز منتشر کرده 
است.فرزین در زمینه بازیگری نیز فعال بوده که 
اولین بار در ســال 138۵ در فیلم پسران آجری 
به کارگردانی مجید قاری زاده حاضر شد و 
در آن نقش یــک خواننده 
را برعهده داشــت. او در 
تله فیلمی بــه نام دنیای 
محبوب ساخته ارسالن 
میرحسینی نیز نقشی 

داشته است.
 کنســرت فرزیــن در دو 
سانس ساعت های 18:30 
و 21 در ســالن سیتی 

سنتر برگزار می شود. 

در شهر

سمیه مصور

بی شک جنگ تحمیلی ایران با عراق یکی از مهم ترین جنگ های 
معاصر دنیاست که توانست روایت تازه ای از ایستادگی و مقاومت را 
به مردم جهان عرضه کند؛ روایتی از ایثار و  از خود گذشتگی مردمی 
که با دست خالی در مقابل تمام کشورهای زورگویی که آمده بودند 
با پیشتازی »صدام« در کمتر از چند ماه با براندازی انقالب نوپای 
ایران به این کشور تســلط دوباره یابند، ایستادگی کردند و اجازه 
ندادند وجبی از این خاک به یغما برود، مردمی که نشان دادند برای 
حفظ وجب به وجب این خاک خون مــی دهند ولی نمی گذارند 

دست زورگویی به کشور و ناموس شان برسد.
حماســه ، شــجاعت، قدرت، صالبــت و فتح رزمندگان اســالم 
در ایــن مــدت و آنچــه از ایثار، قــدرت روحــی و تــوکل به 
خدا و اعتماد بــه نفس که ملت بــزرگ ما از خود نشــان دادند، 
با هیچ بیان قابــل توصیف نیســت؛ چرا که صحیفــه دل و لوح 
ذهــن پرخاطــره آزاد مــردان و شــیرزنان و غیــور رزمندگان 
و دلیــر بســیجیان ملــت مــا را کــه مدرن ترین ســالح های 
ابرقدرت هــا در برابــر اراده پوالدین آنان خنثی شــده اســت، 
 به آســانی نمی توان در هیچ گزارشــی ترســیم کرد؛ مگر آنکه 
خود این رزمندگان به صحنه بیایند و تصویرگر آن صحنه ها  شوند 

و از این روست که رهبر معظم انقالب از این رزمندگان خواستند 
که رسالت زینبی انجام دهند و خاطرات خود را روایت کنند؛ چرا 
که الزمه جامعه امروز گسترش فرهنگ دفاع مقدس است.اهمیت 
این مسئله سبب شد تا ستاد فرماندهی ســپاه پاسداران صاحب 
الزمان)عج( استان اصفهان در راستای ثبت خاطرات رزمندگان و 
ایثارگران هشت سال دفاع مقدس تفاهم نامه ای را با حوزه هنری 

استان اصفهان به امضا برساند .

این تفاهــم نامه میان مهــدی احمدی فر، رییــس حوزه هنری 
استان اصفهان و ســردار مجتبی فدا ،جانشــین فرماندهی سپاه 
صاحب الزمان )عج( با هدف جلوگیری از تحریف و به فراموشــی 
ســپرده شــدن میراث گرانبهای خون پاک شــهدا و تولید هنر 
دینی و به منظور اســتفاده بهینه از ظرفیت های  موجود دستگاه 
 ها و بهره برداری از توان مشــترک در دفتر ایــن فرماندهی انجام

 شد. 

کتاب های دفاع مقدس اصفهان، برد کشوری نیافته اند
ســردار مجتبی فدا بعد از امضای این تفاهم نامه گفت: در اســتان 
اصفهان بیش از 130 جلد کتاب با مضمون دفاع مقدس چاپ شده 
است ولی به جز تعداد اندکی هیچ کدام محوریت کشوری نیافته اند. 
سردار فدا افزود: به جز تعداد اندکی از خاطرات ثبت شده رزمندگان 
)آقای دکتر سالم و دیده بان توپخانه( مابقی برد کشوری و فرا منطقه 
ای و استانی نداشته اســت. وی ادامه داد: این درحالی است که در 
اصفهان سوژه های نابی داریم؛ اما یا استان نویسندگان بنام ندارد و 
یا ما نویسندگان را به درستی انتخاب نکرده ایم. وی خاطرنشان کرد: 
در قالب همکاری که با حوزه هنری استان اصفهان در ثبت خاطرات 
دفاع مقدس شروع می شود، امیدواریم موجی ایجاد شود.جانشین 
فرماندهی سپاه صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان تصریح کرد: 
استان اصفهان با وجود داشتن یک دهم شهدای کشور، یک پنجم 
جانبازان، یک ششم شهدای دانش آموز، یک پنجم شهدای روحانی 
و باالترین ظرفیت جانبازان کل کشور هنوز در موضوع ثبت خاطرات 
بضاعت اندکی داشته است.وی افزود: هماهنگی و همکاری که مورد 
سفارش حضرت مقام معظم رهبری است باید در این خصوص صورت 
گیرد و سپاه پاسداران آماده است تا فضا و اماکن و دفاتر کنگره های 

خود را مبنای این کار قرار دهد.

در مراسم انعقاد تفاهم نامه مشترک بین سپاه صاحب الزمان)عج( و حوزه هنری مطرح شد؛

حقمطلبرشادترزمندگاناصفهانیادانشدهاست

دیده بان 
 کتاب »دیده بــان« به روایت خاطرات نیروهــاي واحد توپخانه در 

جبهه هاي جنگ تحمیلي مــي پردازد که این خاطــرات در مناطق 
عملیاتي جنوب و غرب کشور رخ داده است.

خاطرات این کتاب به کوشــش »حجت ایروانی« گردآوری و توسط  
انتشارات سوره مهر در تهران چاپ و منتشر شده است. ایرواني درباره 
این خاطرات مي نویسد: برخي خاطرات را خودم شاهد بودم و برخي هم 
خاطرات دیگر دوستان در واحدهاي دیگر توپخانه است که برایم بیان 
کرده اند و من تمام این خاطرات را در این کتاب آورده ام.در این کتاب، 
یازده روایت از دیده بان دوران دفاع مقدس بیان شده که بیشترین تعداد 
آنها متعلق به کاظم کاشــی زاده با 6 خاطره؛ »زهر چشم«، »دیده بان 
نفوذی«، »دکل جزیره جنوبی«، »بیت المقدس هفت«، »دیدگاه شاخ 
شمیران« و»شکارچی پیر« است که هر کدام عناوین جداگانه ای دارند 

و به یکی از مقاطع زندگی این دیده بان در دوران دفاع مقدس می پردازند.

آقای دکتر
کتــاب »آقــای دکتــر« از جملــه کتــاب هایــی اســت 
که با دریچــه ای جدیــد به موضــوع دفاع مقــدس پرداختــه اســت. این کتــاب  از زبــان اولین 
امام حســین)ع(، لشــکر  بهــداری   فرمانــده 

حاج یوسف کشفی آزاد نقل شده است و به داستان های 
واقعی بسیار زیبا از زندگی ایشان و خاطرات جذاب از 
دوران پر مخاطره جنگ تحمیلی ایران و حوادث جالب 
و خواندنی که برای راوی و شــهدای رزمی و بهداری 
لشــکر امام حســین)ع( پیش آمده و همچنین نقش 
بهداری در طول عملیات های پر فراز و نشیب این هشت 
سال پرداخته است. راوی با رجوع به حافظه غنی خود 

توانسته آن برهه  زمانی را به شیوه ای گویا و مخاطب پسند برای خواننده مجسم کند. 
این کتاب حاصل بیش از 43 ساعت مصاحبه با حاج یوسف کشفی آزاد و بیش از دو سال تالش بوده که 

توسط آقای دکتر مرتضی مساح تهیه و تدوین شده است.

 در اصفهان سوژه های نابی 
داریم؛ اما یا استان نویسندگان 
بنام ندارد و یا ما نویسندگان را 

به درستی انتخاب نکرده ایم

ابالغ رای
4/709  شماره: 542/96/ش 1 مرجع رسیدگی کننده: شعبه اول شورای حل اختالف نطنز، 
خواهان: آقای امید علیپور فرزند حســین، خوانده: آقای محمد محمدی فرزند ســلیمان، 
خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: قاضی شورای حل اختالف پس از بررسی محتویات 
پرونده، ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. آمار: 182-97/4/9، رای شــورا: در خصوص دادخواست آقای امید علیپور 
فرزند حســین به طرفیت آقای محمد محمدی فرزند ســلیمان به خواســته مطالبه مبلغ 
هفت میلیون ریال وجه یک فقره چک به شــماره 101666 عهده حســاب جاری بانک 
 تجارت به انضمام مطالبه خسارات قانونی با عنایت به مفاد دادخواست خواهان و اظهارات 
وی به شرح صورتجلســه دادرســی و مفاد چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک 
محال علیه و با توجه به اینکه دفاعیات موثری از ســوی خوانده کــه برائت ذمه خویش را 
به اثبات برســاند ارائه نگردیده و با امعان نظر در اینکه وجود ســند تجاری در ید خواهان 
داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد، بنابراین دعوی مطروحه را مقرون به صحت می داند. به 
استناد تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک  و مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 
 198، 515، 519 و 522 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
 خوانــده را به پرداخت مبلــغ هفت میلیــون ریال به عنوان اصل خواســته با احتســاب 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک 95/12/20 لغایت اجرای حکم و پرداخت 
مبلغ 182/500 ریال به عنوان خسارات دادرســی در حق خواهان محکوم می نماید. رای 
صادره غیابی است و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس 
 ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرســتان نطنز می باشد. 
 م الف:195 شــعبه اول مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف نطنز)289 کلمه، 

3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/710 شماره: 97/2027001410 -97/4/20 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب انباری 
پالک شماره  22/274 واقع در زمان آباد بخش 18 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به 
نام حسین جوادپور فرزند احمد در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به 
عمل نیامده طبق رای شــماره  1396603020277013392- 96/12/16 مفروز گردیده 
با توجه به اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 
قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
چهارشنبه مورخ 97/5/24 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق مــاده 14 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:208406 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)195 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/711 شــماره: 139721702027013317-97/4/23 چون تحدید حدود ششــدانگ 
یکبابخانه پالک شماره  11516/1599 واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی 
به نام مرتضی صانعی فرزند نعمت اله در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت 
به عمل نیامده طبق رای شماره  139660302027012352- 96/11/17 مفروز گردیده 
با توجه به اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 
قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
چهارشنبه مورخ 97/5/24 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق مــاده 14 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را 

اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:208404 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 
شرق اصفهان)193 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
4/712 شماره: 139721702027013539-97/4/24 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
انبار پالک شماره  11548/3338 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام 
پروین فرهانی روحانی فرزند رضا در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت 
به عمل نیامده طبق رای شماره  139660302027012190- 96/11/12 مفروز گردیده 
با توجه به اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 
قانون ت.ت مصوب ســال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز یکشنبه مورخ 97/5/28 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق مــاده 14 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:208405 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)194 کلمه، 2 کادر(
حذف بهاء ثمنیه اعیانی

4/411 شماره: 139721702027014408-97/4/28 بر اساس تقاضای آقای رضا نوری 
فرزند ابوالقاسم مبنی بر حذف عبارت »به اســتثنا بها ثمنیه اعیانی« از تمامت 209 سهم 
مشاع از 650 سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 9934 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
موضوع سند انتقال شماره 140180-95/5/4 دفتر 21 اصفهان که طبق اعالم مالک بها 
ثمنیه اعیانی مزبور متعلق به خانم قمر عیال مرحوم سید محمد برکت می باشد که در اجرای 
تبصره یک ماده 105 اصالحی آیین نامه قانون ثبت، کارشــناس رسمی دادگستری مورد 
ثبت فوق را فاقد بهاء تعیین نموده و اعالم داشته ازنشانی مالک بهاء اعیانی مذکور و حیات 
یا ممات وی اطالعی ندارد لذا با توجه به تعهد رسمی شماره 150981-97/4/27 دفتر 21 
اصفهان مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود تا ذینفع اطالع نماید 
و درصورت اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان واقع در خیابان تاالر 
مراجعه نماید و در صورتی که مدعی تضییع حق باشــد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 
یکماه به مراجعه صالحه قضایی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره تســلیم نماید 
در صورت عدم ارائه گواهی طرح دعوی عبارت »به اســتثنا بها ثمینه اعیانی« از سند فوق 
الذکر حذف خواهدشد.  م الف:208442 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)210 کلمه، 2 کادر(
مزایده

4/714  دایره اجرای احکام مدنی دادگستری خمینی شهر در پرونده کالسه )961436 اجرا( 
له خانم نجمه سلمانیان علیه آقای مهدی حاتمی فرزند محمدرضا به خواسته مطالبه در نظر 
دارد پالک ثبتی شماره 84/169 متعلق به فاطمه ســیاهمرد که بابت بدهی محکوم علیه 
معرفی نموده است و به صورت منزل مسکونی و حدود 219 متر مربع عرصه و حدود 264 متر 
مربع اعیانی در دو طبقه با اسکلت دیوار باربر- سقف تیرچه و بلوک و آهن- کف موزاییک و 
درب های آلومینیومی با اشتراکات آب و برق و گاز و فاضالب و سیستم گرمایش بخاری و 
سرمایش کولر با قدمت 25 سال ساخت که مالک به صورت مشاعی یک سوم از هفت سهم 
و دو سوم سهم مشاع به استثناء ثمنیه اعیانی از 76 ســهم شش دانگ دارای مالکیت می 
باشد و این اجرا به میزان محکوم به که شامل 320/000/000 ریال بابت اصل خواسته به 
همراه هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه و حق االجرا که  به میزان 190/000/000 ریال از 
محکوم به و 9/714/000 ریال از حق االجرا قبال از سوی محکوم علیه پرداخت شده است 
و در روز مزایده محاسبه خواهد شد که کارشــناس رسمی دادگستری ارزش مالکیت خانم 
فاطمه سیاهمرد را به میزان 400/000/000 ریال ارزیابی نموده از طریق مزایده به فروش 
رساند لذا جلسه مزایده روز چهارشنبه 97/5/24 ساعت ده صبح در محل اجرای احکام مدنی 
دادگستری خمینی شهر برگزار می گردد و طالبین می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده به 
نشانی خمینی  شهر خ 17 شهریور خ 16 متری کوچه 26 پالک 9 کدپستی 8416744135 

مراجعه و از نزدیک مورد مزایده را بازدید  نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید خریدار می بایستی 10 درصد قیمت پیشــنهادی را فی المجلس و مابقی را 
ظرف یکماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر این صورت 10 
درصد اولیه پس از کســر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده تجدید 
می گردد.  م الف1654 اجرای احکام مدنی دادگستری خمینی شهر )324 کلمه، 3 کادر(

ابالغ اجرائیه
4/403 شماره پرونده: 139704002121000201/1 شماره بایگانی پرونده: 9700264 
شــماره آگهی  ابالغیه: 139703802121000028 آگهی ابــالغ اجراییه پرونده اجرایی 
9700264 بدین وسیله به محمد حسین مهری ورنوسفادرانی، نام پدر: ابراهیم، تاریخ تولد: 
1344/06/29 شماره ملی: 1815594438 شماره شناسنامه: 15292  به نشانی خمینی شهر 
خیابان شریعتی شمالی کوچه موسوی سه راهی دست چپ و میالد مهری ورنوسفادرانی، 
نام پدر: محمد حســین، تاریخ تولد: 1369/04/24 شــماره ملی: 1130108341 شماره 
شناسنامه: 1130108341 به نشانی خمینی شــهر خیابان شریعتی شمالی کوچه موسوی 
سه راهی دست چپ ابالغ می شود که  خانم رویا پیمانی فروشانی جهت وصول مهریه یک 
جلد کالم ا... مجید با جلد زرکوب به هدیه 1 میلیون ریال و بانضمام مبلغ دویست و شصت 
و دو ریال و پنجاه دینار بعنوان مهر الســنه و بانضمام یک جام آینه و یک جفت شــمعدان 
مقوم به 10  میلیون ریال و بانضمام تعداد 40 عدد ســکه طال تمام بهار آزادی بابت خرید 
ملک و بانضمام مقدار 70 مثقال طالی ســاخته شده زرگر پســند هیجده عیار و بانضمام 
یک تخته فرش دســت بافت کاشــانی 4*3 مقوم به 20 میلیون ریال و بانضمام مبلغ 50 
میلیون ریال بابت خرید زنانه و بانضمام یک ســفر حج عمره مفرده و عتبات عالیات مقوم 
به 15 میلیون ریال ) بر ذمه زوج است( و بانضمام تعداد 60 عدد سکه طال تمام بهار آزادی 
بابت خرید منزل مســکونی ) بر ذمه پدر زوج آقای محمد حســین مهری ورنوسفادرانی( 
به استناد مهریه مندرج در ســند ازدواج شــماره 9027-1390/10/10 دفترخانه ازدواج 
119 خمینی شهر شهر اســتان اصفهان علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی 
به بایگانی 9700264 در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1397/4/9 مامور، 
ابالغ واقعی به شما میســر نبود، لذا بنا به تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت 
ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محســوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام ننمایید عملیات اجرایی جریان خواهد یافــت.  م الف: 1655 یزدانی رئیس اداره 
 ثبت اسناد و امالک خمینی شــهر)واحد اجرای اسناد رسمی خمینی شــهر( )342 کلمه،

 3 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

4/405 شماره ابالغنامه: 9710100350104486 شماره پرونده: 9609980350101225 
شماره بایگانی شعبه: 961487  خواهان محمد حســین محمدزاده سرپیری دادخواستی 
به طرفیت خواندگان مریم قاسمی- ابراهیم طهماســب نژاد- اشرف اورنگی خرزوقی- 
حســینعلی عابدی اندوانی- رضا بهمنی- اکبر رضــوی دلیکانی- شــهرام محمد زاده 
سرپیری- حسین رضوی الیگانی- مرتضی رضوی الیگانی- حمیدرضا شریفی- غالمرضا 
شــریفی- طاهره قاسمی- احمدرضا شــریفی- اعظم قاســمی- علی جعفری - مهدی 
قاسمی به خواســته ابطال نظریه هیات حل اختالف اداره ثبت اسناد- دستور موقت- الزام 
به تنظیم ســند رســمی ملک- ابطال سند رســمی )موضوع سند ملک اســت(- تنفیذ 
قرارداد)غیرمالــی( مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 333(  ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609980350101225 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1397/06/11 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید 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:206119 شــعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهــان )211 کلمه، 

2 کادر(

ابالغ رای
4/406 شماره دادنامه: 9709970354100655 شماره پرونده: 9609980362501164 
شماره بایگانی شعبه: 961288  شاکی: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با نمایندگی 
خانم الناز سادات حســینی به نشانی اصفهان خ فردوســی خ منوچهری، متهم: آقای رضا 
محمدی به نشانی اصفهان، اتهام: تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها، گردشکار: 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای رضــا محمدی) مجهول المکان( دائر 
بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی از طریق احداث سوله به میزان 200 متر مربع در منطقه 
کرارج روستای کیچی موضوع گزارش مامورین جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان، دادگاه 
با عنایت به گزارش مامورین اداره جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان تفسیریه عکس های 
هوایی و نظریه کمیسیون تقویم و عدم حضور متهم و عدم دفاع موثر بزهکاری نامبرده را 
محرز دانسته لهذا مستندا به مواد 3 و 1 قانون ناظر بر حفظ کاربری زراعی و باغ ها نامبرده را 
عالوه بر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز محکوم به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی 
به ازاء هر متر تغییــر کاربری در حق صندوق دولت می نمایــد. رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز قابل اعتراض در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض در مرجع محترم 
تجدیدنظر استان می باشد. م الف:204195 شــعبه 115 دادگاه کیفری دو شهرستان 

اصفهان)115 جزایی سابق( )216 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

4/409 شماره دادنامه: 9709970350100541 شماره پرونده: 9609980350100647 
شماره بایگانی شعبه: 960801  خواهان: آقای علی رضا شــکفته فرزند محمد ابراهیم به 
نشانی اصفهان فلکه دانشگاه ابتدای بزرگراه تهران کوی پرتو بلوار دکتر حسابی کدپستی 
8816744776 همراه 09382643218  خواندگان: 1- خانم عفت چراغی آفارانی فرزند 
مصطفی 2- آقای محمد علی احمدی فرزند حجت ا... همگی به نشانی مجهول المکان، 
خواسته ها: 1- تامین خواسته 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه وجه چک 4- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه، گردشــکار: دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای علی رضا 
شــکفته بطرفیت 1- خانم عفت چراغی آفارانی 2- آقای محمد علی احمدی به خواسته 
مطالبه وجه به مبلغ 16/000/000 ریال بابت وجه 2 فقره چک به شــماره 62838 مورخ 
95/10/1 به مبلغ ده میلیارد ریال) متضامنا( و 317942 مورخ 95/10/2 به مبلغ شش میلیارد 
ریال منفردا بانضمام خسارت و هزینه دادرســی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی 
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق چک  و 
گواهی نامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ 
قانونی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی که حاکی از برائت 
ذمه خویش باشد ابراز ننموده و مستندات ابرازی خواهان مصون از ایراد و اعتراض مانده و با 
توجه به بقاء اصول اسناد ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خوانده دارد دعوی خواهان را 
وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 519 و 198 و 194 آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 
313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالحی صدور چک و استفساریه مجمع 
تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ده میلیارد 
ریال وجه چک 62838-95/10/1 و نیز خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ شــش میلیارد 
ریال وجه چک 317942 مورخ 95/10/1 بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و 
ارزش واقعی چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی که پس از محاسبه از طریق اجرای احکام به حیطه وصول 
درخواهد آمد و پرداخت کلیه خسارات دادرسی وفق مقررات در حق خواهان صادر و اعالم 
می دارد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه پس 
از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز اســتان می باشد در 
خصوص درخواست قرار تامین خواسته نیز دادگاه مستندا به بند ج ماده 108 از قانون آیین 
دادرسی مدنی از اموال بالمعارض خواندگان به مبلغ فوق و به شرح فوق با رعایت مستثنیات 
دین صادر و اعالم می نماید. قرار صادره پس از ابالغ قابل اجراســت و ظرف ده روز پس 
ازابالغ  قابل اعتراض در همین شعبه اســت. م الف:204192 شعبه 1 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان )463 کلمه، 5 کادر(
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پیشنهاد سردبیر:

 Xbox مجموعه جدید سخت افزار و لوازم جانبی 
به زودی معرفی می شود

لوازم جانبی »ایکس باکس« در کنار سخت افزار جدید آن به زودی رونمایی خواهد 
شد. مایکروسافت طی انتشار یک پست وبالگی اعالم کرد اخبار خوبی برای کاربران 
طرفدار کنسول ایکس باکس در راه است.مایکروســافت ماه آینده، رویدادی را در 
کشور آلمان برگزار و طی آن مجموعه جدید سخت افزار و لوازم جانبی ایکس باکس 
را برای طرفداران دنیای گیم معرفی خواهد کرد. مایکروسافت تصمیم دارد به صورت 
زنده، رویداد روز بیست و یکم آگوست خود را به ســمع و نظر کاربران سراسر دنیا 
برساند.مایکروسافت تنها به ذکر سخت افزار و لوازم جانبی ایکس باکس جدید در 

پست وبالگی خود بســنده کرد و اطالعات بیشتری 
درباره آن چه که در رویداد آتی آن مشــاهده 

خواهیم کــرد، در اختیارمان قــرار نداد. با 
این حال تقریبا مطمئن هستیم خبری 
از کنسول بازی جدید مایکروسافت به 
این زودی نخواهد بود. بر اساس آخرین 
اخبار، غول نرم افزاری دنیا، نسل جدید 
کنسول ایکس باکس را در سال  2020 

عرضه می کند.

داشــتن یک پروفایل حرفه ای در 
لینکدین به شما کمک می کند که ارتباطات 
بهتر و سازنده تری را با فعاالن صنعت خود 

پیدا کرده و فرصت های بیشتری خلق کنید.
قسمت عمده ای از کاربران لینکدین حدود 
چند سال پیش در این شبکه اجتماعی عضو 
شــده اند و تنها کاری که برای به روزرسانی 
پروفایل خود انجام می دهند، افزودن شغل، 
تجربــه و مهارتی جدید بــه آن و ارتباط با 
افراد جدیدی است که در کنفرانس ها آشنا 
شده اند. هیچ کدام از این کارها به خودی خود 
اشتباه نیست ولی به احتمال زیاد مطالبی که 
چند ســال پیش درباره خود نوشته اید االن 
قدیمی شده است. برای استفاده حرفه ای از 
لینکدین باید یک پروفایل حرفه ای داشته 

باشید.
اطالعات بخش خالصه را به روزرســانی 

کنید
در قسمت خالصه شما مطالبی درباره  خود، عالیق، 
مهارت ها و تجربیات تان می نویســید. برای انجام 
این کار ســعی کنید خود را به جای مشــتری یا 
کارفرما بگذارید و با نوشتن متنی خوب و تاثیر گذار 
خود را به بهترین نحو به آنها معرفی کنید. شــبکه  
اجتماعی لینکدین از رتبه خوبی در گوگل برخوردار 
اســت و در واقع هر لینک از آن بــرای موتورهای 
جست وجوی گوگل حکم یک معدن طال را دارد. اگر 
شما به صورت حرفه ای در رشته و صنعت خاصی 
فعالیت دارید یا یک کسب وکار کوچک را مدیریت 
می کنید، از کلید واژه هــا و تگ های مهم مرتبط با 
شغل و تجارب و عالیق تان در چند خط اول بخش 
خالصه  خود استفاده کنید. این کار کمک می کند تا 
در جست وجوهایی که در لینکدین و سایر صفحات 
انجام می شود، موتورهای جست وجو پروفایل شما 
را به عنوان اولین نتایج و باالتر از سایر پروفایل ها 

نمایش دهد.
عکسی متناسب با کارتان برای پروفایل 

خود انتخاب کنید
درست است که لینکدین یک مکان حرفه ای است 
ولی به این معنا نیست که تصویر پروفایل شما یک 

عکس پرسنلی و رسمی باشد. سعی کنید عکسی 
دوستانه و با کیفیت انتخاب کنید که نشان دهنده  
نوع کار و فعالیت شما باشــد. به یاد داشته باشید 
که یک عکس مناسب می تواند افراد بیشتری را به 

صفحه شما جذب کند.
رشته و زمینه کاری خود را مشخص کنید

طبق آمار لینکدین پروفایل هایی که رشته و زمینه 
فعالیت خود را مشخص کرده اند، ۹ برابر بیشتر از 
سایر پروفایل ها شانس دیده  شدن دارند. اگر تجارب 
و مهارت های مختلفی دارید، مــوردی را انتخاب 
کنید که می خواهید در آن استخدام شوید یا فردی 

را استخدام کنید.
از دوستان خود تقاضای توصیه کنید

بخش توصیه ها شامل نظراتی اســت که دیگران 
درباره  مهارت ها و تجربیات شــما می نویسند. این 
بخش نقش بســزایی در موفقیت پروفایل شــما 
دارد. سعی کنید از دوستان و همچنین مشتریان 
قبلی خود درخواست کنید که در مورد زمینه های 
مختلف فعالیت شــما یک جمله و نظر در صفحه  
شما بنویسند. مطمئن باشید، آنها از انجام این کار 

خوشحال می شوند.
یک پروفایل اختصاصی برای شرکت خود 

درست کنید
اگر کســب و کار خود را مدیریت می کنید، برای 
شرکت خود یک پروفایل مخصوص درست کنید. 
سپس آن را به پروفایل اصلی خودتان لینک کنید، 
به این ترتیب لوگوی شرکت در کنار نقش شغلی 
شما در پروفایل تان نمایش داده می شود. این کار 
سبب خواهد شد تا مشتریان اعتماد بیشتری نسبت 
به شما و شرکت تان داشته باشند.این تاکتیک های 
کوچک که به  راحتی انجام می شوند نه تنها سبب 
می شــوند که پروفایل شــما بهتر و منسجم تر به 
نظر برســد بلکه کمک می کنند تا اگر کاربری، به 
 دنبال شخصی با تجربیات شما باشد، در رتبه  اول
 جست وجو به او نمایش داده شوید.در پایان خاطر 
نشــان می کنیم که لینکدین یک ابزار مفید برای 
برقراری ارتباط حرفه ای شماست؛ بنابراین سعی 
کنید که با صرف چند دقیقه زمان پروفایلی کامال 

حرفه ای و به روز داشته باشید.

چگونهیکپروفایلحرفهایدر»لینکدین«داشتهباشیم
تازه ها

برنامه گوگل برای لوازم خانگی هوشمند
در سال های اخیر پروژه  رازآلود گوگل به نام سیســتم عامل فیوژا یا فیوشه همواره 

شکل یک معما داشته است.
 تقریبا دو سال پیش بود که غول دنیای فناوری بی سر و صدا برای اولین بار کدهایی 
را به مخزن گیت هاب خود اضافه کرد. سال گذشــته نیز کدهایی را مربوط به رابط 
کاربری تحت عنوان Armadillo به این مخزن اضافه کرد؛ اما همچنان اطالعات 
بسیار ناچیزی در مورد فیوشه و برنامه  گوگل برای استفاده از این سیستم  عامل در 

دسترس است.
حداقل هدفی که تیم فیوشــه دنبال می کند، ساخت یک سیستم عامل واحد است 
که روی تمام دســتگاه های گوگل قابل اجرا باشــد تا نه تنها بتواند جای اندروید 
و کروم OS را بگیــرد، بلکه در تمام لوازم خانه  هوشــمند گوگل نیــز قابل اجرا و 
به کارگیری باشد. آنها قصد دارند ظرف مدت سه سال، اولین وسیله  خانگی مجهز 
به سیســتم عامل جدید را روانه  بازار کنند تا طبق این برنامه، لوازم خانه  هوشمند 
دو ســال زودتر از لپ تاپ و گوشی به این سیســتم عامل مجهز شوند. فیوشه، ایده  
جذابی اســت که می تواند موقعیت مجددی به گوگل بدهد تا سیستم عاملی امن تر 
با قابلیت به روزرســانی راحت را تولید کند که بتوان آن را در دستگاه های مختلف 
 نصب کرد. این دستاورد باعث می شــود دیگر مرزبندی بین اندروید و کروم OS از

 بین برود.

گلکسی اس با»نوت« ادغام می شود
سامسونگ می خواهد دو سری از گوشــی های پرچمدار خود یعنی گلکسی اس و 
گلکسی نوت را با هم ادغام کند.به تازگی یکی از خبرگزاری های کره جنوبی اعالم 
کرده که جی لی، رییس هیئت مدیره شرکت سامســونگ  تصمیم گرفته است به 
دالیلی خط تولید گوشی های هوشمند و پرچمدار گلکسی اس را با خانواده گلکسی 
 نوت ادغام و یکی کند که این امر از نظر آنها بســیار منطقی و درســت محســوب 
می شود.کارشناسان فعال در این شرکت همچنین بر این باورند که بخش اعظمی 
از مشــتریان و مصرف کنندگان دلیلی برای خریداری و تهیه گلکســی نوت 8 به 
جای گلکسی اس 8 نمی بینند؛ چراکه بســیاری از قابلیت های آنها دقیقا همانند 

همدیگر است.این امر درنهایت 
به کاهش فروش پرچمداران و 
گوشی های باالرده از سری های 
گلکســی اس و گلکسی نوت 
می شود و حاال به نظر می رسد 
که شــرکت تولیدکننده آنها 
می خواهــد به فکــر چاره ای 

اساسی بیفتد.

  در صورت دسترسی به پریز برق
 از »پاوربانک« استفاده نکنید

بسیاری از کارشناسان فعال در حوزه تکنولوژی به کاربران توصیه می کنند در صورتی که 
دسترسی به پریز برق دارند، از پاوربانک استفاده نکنند.

از آنجا که کاربران بسیاری از کاهش عمر مفید باتری و میزان کم شارژدهی همواره گالیه و 
شکایت دارند، حاال کارشناسان و متخصصان فعال در حوزه تکنولوژی بر این باورند کاربران 
در صورتی که به پریز برق دسترسی دارند، به هیچ عنوان از پاوربانک استفاده نکنند؛ چراکه 
قدرت شارژدهی اکثر پاوربانک ها در مقایسه با شارژدهی از طریق پریز برق بسیار کمتر 
و ضعیف تر است.پاوربانک یا دستگاه شارژر همراه وسیله کوچکی است که به یک باتری 

صورت دوری و عدم مجهز شده است و به کاربران این امکان را می دهد تا در 
استفاده از دسترسی به پریز برق، گوشی هوشمند خود را با 

یبــا کابل USB شــارژ کنند. اندازه این وسیله  تقر
معادل اندازه یک گوشی هوشمند 

بزرگ اســت که به راحتی در 
کیف و جیب کاربران جا شده و 

قابل حمل است .

  عکس روز

 نمایش تصاویر ترامپ 
در صورت جست وجوی کلمه »احمق « در گوگل

ترفند

 محدود شدن فوروارد پیام ها
 در واتس اپ

واتس اپ اخیرا در اقدامی، به منظور کاهش انتشــار اطالعات 
غلط و اسپم، قابلیت برچسب دار کردن پیام های فوروارد شده 
را به این پیام رســان اضافه کرده بود. با اقدام جدید واتس اپ، 
کاربران فقط می توانند در 20 گروهی که در آنها عضو هستند، 
پیام ها را فوروارد کنند؛ هرچند این تعداد در هند که شــمار 
زیادی از کاربران واتــس اپ را در بر می گیــرد )حدود 200 
میلیون کاربــر(، به 5 گروه کاهش یافته اســت. عالوه بر این، 
گزینه »quick forward« که به کاربــران اجازه می داد 
اطالعاتی مانند فیلم و عکس را به سرعت به اشتراک بگذارند، 
در کشور هند در حال حذف شدن از پیام رسان واتس اپ است.

  یوتیوپ حواسش به 
همه چیز است

کمپانی یوتیوپ به تازگی اکانــت کاربرانی که ویدئوهای آنها 
محتوایی با مضمون کودک آزاری باشد را به طور کامل حذف 
می کند. این برنامه در این راستا یکی از کانال های یک خانواده 
معروف به نام FamilyOFive رو به دلیل عدم توجه به کودک 
به 5 سال ممنوعیت از فعالیت در این شبکه محکوم کرد. آنها 
همچنین سرپرســتی 2 تا از 5 فرزند خود را از دست دادند به 
این دلیل که آنها در این ویدئوهــا، کارهایی در زمینه کودک 
آزاری با فرزندان خود انجام می دادند. فشــارها  روی برنامه 
YouTube باعث شــد که اکانت پدر این خانــواده که هنوز 
در این برنامه فعالیت داشــت به طور کامل حذف شود. داد و 
بیداد های کالمی به خشونت فیزیکی منتهی می شد و مدارک 
نشان می دهد که این کودکان حتی آسیب هایی هم در حین 
فیلم برداری می دیدند. این موضوع باعث شد تا جامعه تولید 
کننده محتوا YouTube این حرکت را به طور کامل محکوم 
کند، یکی از افرادی که انتقادات شدیدی نسبت به این موضوع 
داشت آقای فیلیپ دفرانکو بود که از افراد مشهور در این برنامه 

پر طرفدار می باشد.

ثبت رکورد جدید در گینس با 
پرواز همزمان ۲۰۱۸ پهپاد

پهپادهای Shooting Star به تازگی رکورد جدیدی ثبت 
کرده اند، این پهپادهای سبک وزن به شرکت اینتل تعلق دارند.

درهمین راستا 20۱8 پهپاد به مناسبت 50 سالگی این شرکت 
در آسمان کالیفرنیا، لوگوی این شرکت را نمایش دادند و به این 

ترتیب اینتل رکورد جدید دیگری در کتاب گینس ثبت کرد.
این پهپادها نخستین بار در سال 20۱۶ میالدی  رکورد گینس 
را ثبت کردند. ۱00 نمونه از این پهپادها هماهنگ با سمفونی 
پنجم بتهوون حرکــت می کردند؛ همچنین در اوایل ســال 
جاری، ۱2۱8 پهپاد در المپیک زمســتانه 20۱8 کره جنوبی 

شرکت کردند.

چگونه آنالین بودن تان را در اینستاگرام مخفی کنید
به تازگی قابلیتی به شبکه اجتماعی اینستاگرام اضافه شده که اگر چه برای برخی کاربران 
جذاب باشد؛ اما می تواند به کابوسی برای تعدادی دیگر مبدل شود. از این پس در صورت 
آنالین بودن هر فرد نقطه سبزرنگی در برابر نمایه کاربری وی نمایش داده می شود که در 
زیر آن عبارت »سالم، من آنالین هستم، اگر می خواهید با من گپ بزنید«، درج شده است. 
در این شرایط افراد می توانند برای دیگر کاربران آنالین پیام های مستقیم یا دایرکت ارسال 
کنند.فیس بوک که مالک اینستاگرام است این خدمات را از مدتی قبل به پیام رسان فیس 
بوک و واتس اپ هم اضافه کرده بود. برای غیرفعال کردن خدمات یادشــده باید به بخش 
activ�  تنظیمات رفته و در بخش حریم شخصی و امنیت، گزینه وضعیت فعالیت یا

Show Activity Sta� را انتخاب کنید.سپس گزینه ity status
tus را غیر فعال کنید تا دیگر کسی از آنالین بودن شما مطلع نشود، 

پس از اقدامات مذکور نمایه کاربری شما به حالت عادی بازمی گردد.
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مدیرصنایعدستیومیراثفرهنگیاستان:
 شهرستان »دهاقان« 

ظرفیت های بالقوه ای دارد
مدیرکل صنایع دستی و میراث  دهاقان
فرهنگی استان اصفهان گفت: در شهرستان دهاقان 
ظرفیت های بالقوه ای وجــود دارد که باید روی آن 
متمرکــز شــد و برنــد اصلــی شــهر معرفــی 
شــود.»فریدون الهیاری« اظهار کــرد: دهاقان از 
پیشینه فرهنگی باالیی برخوردار بوده و با عزم جدی 
پیگیر بحث »گردشگری« هستند. وی روستاهای 
»پــوده« و »قمبــوان« را دارای ظرفیت های مهم 
گردشــگری دانســت.او اذعان کرد: مــا در زمینه 
اعتبارات و منابع، توانمند نیستیم و باید از مشارکت 
مردمی برای احیا و مرمت بناهای تاریخی استفاده 
کنیم. الهیاری از اهمیت و ضرورت پیشینه تاریخی 
خبر داد و گفت: باید عزم مدیریت شــهری، تمرکز 
روی میراث باشد؛ اگر به میراث توجه شود به پیشینه 
تاریخی کمک شــده است. وی ســهم ایران را در 
گردشــگری کــم دانســت و اذعان کــرد: حوزه 
گردشگری، مهم ترین بخش در اقتصاد کشور بوده و 

بهترین حوزه برای سرمایه گذاری تلقی می شود.

سرپرستادارهتعاونکارورفاهاجتماعی
شهرستانگلپایگان:

 148 طرح اشتغال روستایی
 در گلپایگان رد شد

سرپرست اداره تعاون کار و رفاه   گلپایگان
اجتماعی شهرســتان گلپایگان، گفــت: 14طرح 
اشتغال یا در دستگاه های اجرایی معطل مانده یا در 
کارگروه اشــتغال هنوز مورد بررســی قرار نگرفته 
است.»میثم سلیمانی« اظهار کرد: براساس مصوبات 
شــورای پول و اعتبار، نرخ این مصوبات 18 درصد 
است و قرار بود این اعتبار در مناطق شهری، 2 درصد 
یارانه بگیرد و به 6 درصد برسد و در مناطق روستایی 
با دریافت 5 درصد یارانه، به 13 درصد برســد. او با 
بیان اینکه در راستای اشــتغال فراگیر 78 طرح در 
سامانه به ثبت رسید، افزود: مبلغ کل این تسهیالت 
39 میلیارد تومان بود که حدود 6 میلیارد تومان از 
اعتبارات شهرستان بیشتر بود، بنابراین از 78 طرح، 
35 طرح یا به دلیل اینکه در رسته های اعالمی نبود 

یا متقاضیان مجوزهای قانونی نداشتند، رد شد. 

چهره ها

هزینه کردن برای ساماندهی گلزارهای شهدا، سرمایه گذاری است

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

مدیرصندوقکارآفرینیامیدخبرداد:
 حمایت صندوق 

»کارآفرینی امید« از روستائیان
مدیر صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان 
گفت: صندوق کارآفرینــی »امید« با حمایت 
از کســب و کارهای کوچک به ویژه در نواحی 
روستایی، نقش به ســزایی در تحقق اشتغال 

داشته است.
»احسان مهدوی« در نشستی با فرماندار کاشان 
با اعالم آمادگی برای حمایت از کسب و کارهای 
نوپا در کاشــان به ویژه در حــوزه های صنایع 
تبدیلی، فــرش و اقامتگاه هــای بومگردی و 
گردشگری اظهار کرد: به رغم محدودیت های 
مالــی و اعتبــاری صنــدوق کارآفرینی امید 
اســتان، در ســال 96 بیــش از 145 میلیارد 
ریال تسهیالت در قالب طرح های مشارکتی، 
خوداشــتغالی و مشــاغل خانگی به 919 نفر 
متقاضی در شهرســتان کاشان پرداخت شده 

است.

فرماندارتیرانوکروناعالمکرد:
 سرمایه گذاری3هزارمیلیارد 

ریال در تیران وکرون 
 تیران وکرون     فرماندار شهرستان تیران  
وکرون گفت: چهار طرح اقتصادی، امســال با 
سرمایه گذاری ســه هزار میلیارد ریالی بخش 

خصوصی در این منطقه اجرایی می شود.
»مجید حججی«  افزود: چهار طرح اقتصادی 
در تیران و کرون شــامل طرح »گردشــگری 
پــارک وجیــن« در تیــران، »راه انــدازی 
مرکز تفریحات آبی« در محل ســید شــهید 
منتظری، روســتای خمیران، »احداث پایانه 
صادراتی« غرب اســتان اصفهان و »راه اندازی 
 شــهرک خصوصــی و تخصصــی ســنگ«

 است.
او با بیان اینکه راه اندازی پایانه صادراتی غرب 
استان، سال گذشــته در کمیسیون اقتصادی 
اســتان اصفهان مطرح و تصویب شد، افزود: 
این پایانه بــا توجه به تولیــدات بخش غرب 
استان اصفهان ، فرصت خوبی برای برندسازی، 

بازاریابی بین المللی و صادرات است.
حججی خاطرنشان کرد: تامین زمین یکی از 
نیازهای مهم این پروژه هاســت که بر اساس 
برنامه ریزی و به صورت مرحله ای واگذار خواهد 

شد.

سمانهزاغینژاد

بازآفرینــی شــهری، نگــرش و اقداماتــی جامع 
و یکپارچــه برای حل مشــکالت شــهری منطقه  
هدِف عملیات اســت که درنهایت، به پیشــرفت 
پایداری اقتصادی، کالبــدی، اجتماعی و محیطی 
خواهد انجامید. براساس این تعریف، بازآفرینی یک 
منطقه شهری می تواند به حل بسیاری از معضالت 
اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن منطقه منجر شود 
و هزینه های نگه داری و زندگی شهروندان آن را نیز 
کاهش دهد. مطابق آمار ارائه شده از سوی سازمان 
راه و شهرسازی، در کل کشور 166 هزار هکتار بافت 
فرســوده وجود دارد که ضرورت اجرای گسترده 
طرح های بازآفرینــی را دو چندان می کند. مفهوم 
»بازآفرینی شــهری« در حیطه اســتان اصفهان، 
به عنوان یکی از نخســتین مناطقی که دارای نظام 
برنامه ریزی در زمینه بازآفرینی شــهری است در 
ســال های اخیر به شــدت مورد توجه بوده است. 
اصفهان، نخستین و تنها اســتانی قلمداد می شود 
که سند اســتانی بازآفرینی آن به تصویب و تایید 
ستاد بازآفرینی شهری استان و ستاد ملی بازآفرینی 
کشور رسیده اســت و در برخی ازمناطق، حتی از 

میانگین آماری کشور نیز فراتر رفته است.
»خمینی شهر« یکی از شهرستان های اصفهان است 
که در زمینه بازآفرینی شــهری در استان پیشتاز 
بوده است. این شهرستان با دارا بودن بیش از 1400 
هکتار بافت فرسوده، با اجرای طرح بازآفرینی دچار 
تحوالت ســاختاری زیادی شده اســت. بر اساس 

اعالم مسئوالن ســازمان راه و شهرسازی، ساالنه 
270 محله بایــد در این طرح وارد شــود تا برنامه 
ششم به اتمام برســد و شهرســتان خمینی شهر 
جزو اولویت های اساسی این سازمان قرار دارد. این 
برنامه با ســه رویکرد »محله محوری«، »مشارکت 
مردمی« و »اقدام مشترک« تدوین شده که محور 
اصلی محله اســت. اهمیت موضوع بازآفرینی، در 
بازدید »حجت ا... غالمی« مدیرکل راه و شهرسازی 
استان از شهرستان خمینی شــهر نیز مورد بازدید 
و تاکید قــرار گرفت . غالمی در حاشــیه بازدید از 
خمینی شهر پیرامون ستاد بازآفرینی شهری اظهار 
داشــت: یکی از اقداماتی که در بازآفرینی شهری 
باید انجام می شــد و یکی از محورهای اساسی بود، 
توسعه خدمات زیربنایی و روبنایی در مقیاس محله 

و شهر است. وی با بیان اینکه خمینی شهر در استان 
اصفهان، در اجرای طرح بازآفرینی شهری پیشتاز 
بوده، افزود: با اقداماتی در شهرستان با هزار و 140 
هکتار بافت فرسوده، حرکت های بلندی را انجام و 
تحولی در ساختار محله های موجود ایجاد خواهیم 
کرد تا از این وضعیت خارج شــویم. مدیرکل راه و 
شهرســازی اصفهان با بیان اینکه شــهرداران باید 
در کنــار اداره راه و شهرســازی، موضوعات خاص 
بازآفرینی شهری را به سوی محالت با بافت فرسوده 
هدایت کنند، خاطرنشان کرد: بیشترین کار برعهده 
شهرداری ها و ادارات راه و شهرسازی است و برخی 
ادارات نیز در این زمینه همراهی هایی داشــته اند. 
در کنار خدمات زیربنایــی و روبنایی، فعالیت های 
اجتماعی- اقتصادی، از ارکان اساســی بازآفرینی 

است. وی با بیان اینکه برای خمینی شهر چند پروژه 
در حوزه های مختلف داریم، بیان کرد: در آینده ای 
نزدیک در قالب کار مشارکت که بخشی از زمین ها 
مربوط به سازمان ملی زمین و مسکن بوده و بخشی 
دیگر مربوط به شــرکت بازآفرینی شهری و برخی 
از اعتبارات هم بر عهده شــهرداری است، محله ها 
از ساخت وســازهای فرسوده به ســمت بازسازی، 
نوسازی، مقاوم سازی حرکت می کنند. غالمی با بیان 
اینکه مردم در این طرح، تعاونی محله ها را تشکیل 
می دهند، گفت: ستاد بازآفرینی شهرستان بر اساس 
آیین نامه در مرکز شهرســتان تشکیل می شود که 
نیاز به اصالحیه در خصوص این ستاد حس می شود 
و برخی فرمانداری های شهرستان های بزرگ نیز با 
این اصالحیه موافق هستند.»محمود مسلم زاده« 
فرماندار خمینی شهر نیز گفت: مطابق سرشماری 
سال 95، شهرســتان خمینی شهر با جمعیتی بالغ 
بر 319 هزار نفر در مســاحت 176 کیلومترمربع 
از نظر تراکم بعد از تهران قرار گرفته اســت. وی با 
اشــاره به دو مرکز »پایگاه ســالمت فدک« محله 
جوی آباد و سالن اجتماعات چندمنظوره فرهنگی- 
آموزشی خانه بهداشت محله قرطمان، افزود: پایگاه 
سالمت فدک محله جوی آباد، با مساحت 475 متر 
ســاخت در دوطبقه با هزینه بالغ بر 570 میلیون 
تومان افتتاح شد؛  ســالن اجتماعات چندمنظوره 
فرهنگی-آموزشی خانه بهداشت محله قرطمان نیز 
که حجم عملیات آن 375 متر ساختمان و 200 متر 
محوطه سازی داشت، با اعتباری بالغ بر 475 میلیون 

تومان به بهره برداری رسید.

عبور  از  بافت های فرسوده

شهردار زرین شهر گفت: مسئوالن شهرستان باید  لنجان
تمام امکانات را در جهت ساماندهی »گلزار شهدا« به کار گیرند و بستر 
الزم را برای ساماندهی گلزار شهدا با مشــارکت مردم، مهیا سازند. 
»میثم محمدی« در نشســت کارگروه ســاماندهی گلزار شهدای 
شهرســتان لنجان اظهار کرد: با پیروزی انقالب اسالمی و شکست 
سنگین اســتکبار جهانی، توطئه های مختلفی برای ضربه زدن به 

انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی از ســوی استکبار جهانی 
برنامه ریزی شد، اما با وجود اینکه چندین کشور قدرتمند، دشمنان 
انقالب را حمایت می کردند، با هوشیاری امام خمینی )ره( و رزمندگان 
اسالم، اجازه داده نشد حتی یک وجب از خاک ایران به دست دشمن 
بیفتد. او افزود: عزت و افتخار امروز کشــور، مرهون جان فشانی های 
شهیدان است و در این راستا همه موظفیم به درستی از گنجینه های 

ارزشمند دوران هشت سال دفاع مقدس پاسداری کرده و پیام شهدا 
را به نسل های آینده منتقل کنیم؛ چراکه شهادت ارزشی واال و اسالمی 
به شــمار می آید و زنده نگه داشــتن آن نیز ارزش به شمار می آید. 
محمدی تصریح کرد: زنده نگه داشــتن یاد و خاطره شــهدا یکی از 
راه های مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن و جنگ نرمی که علیه ارزش ها 

و مقدسات ما، به راه انداخته اند.

شهردارزرینشهر:
هزینه کردن برای ساماندهی گلزارهای شهدا، سرمایه گذاری است

»خمینیشهر«پیشتازطرحبازآفرینیشهریدرکشور؛

ابالغ وقت رسیدگی
4/695 مرجع رسیدگی: شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 1746/96 حل 8 ، وقت رسیدگی ساعت 4 بعد از ظهر روز یک شنبه مورخه 97/6/4، 
مشخصات خواهان: احســان ریحانی فرزند نصراله به نشانی خمینی شهر بلوار الغدیر جنب 
کوچه شماره 6 نمایشگاه اتومبیل،  مشــخصات خوانده: 1- عبدالناصر آسکانی فرزند باالج 
2- عبدالغنی شهســوار زهی ، خواســته و بهای آن:  تقاضای الزام خواندگان به حضور در 
دفترخانه اسناد رسمی جهت انتقال یک دستگاه نیسان مدل 88 به شماره 95-456 ط 21، 
دالیل خواهان: کپی مصدق قولنامه، مدارک خودرو، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات 
یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 1549 شعبه 8 
حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )200 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
4/696 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 396/97 حل 12 ، وقت رسیدگی ســاعت 11/30 صبح  روز شنبه مورخه 97/6/10، 
مشخصات خواهان: علی کبیریان به نشــانی خمینی شهر بلوار پاســداران کوی زاگرس 
کوی سبالن شرقی،  مشــخصات خوانده:حســن محمودی صاحبی،  خواسته و بهای آن:  
مطالبه وجه، دالیل خواهــان: کپی چک و گواهی عدم پرداخــت آن، گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از 
طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف: 1628 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )مجتمع 
شماره یک( )169 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
4/697 شــماره نامه: 9710113633600405 شــماره پرونده: 9709983633600214 
شماره بایگانی شعبه: 970216 از دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر در 
پرونده مطروحه کالسه 970216  به آقای شفیع دولت شاهی خوانده پرونده فوق الذکر که 
مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن قربانعلی کهن دژ به خواسته مطالبه وجه... و 
در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز سه شنبه مورخ 97/06/27 ساعت 
9/30 صبح در دادگاه شعبه پنجم محاکم عمومی خمینی شــهر مراجعه نماید و یا چنانچه 
جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید واال 
تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نسخه ثانی و برگ 
دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از رونامه های 
کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 1642 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خمینی شهر )165 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/698 مرجع رسیدگی: شعبه 1 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 411/97 حل 1 ، وقت رسیدگی ســاعت 6  عصر  روز دوشــنبه مورخه 97/6/26، 
مشخصات خواهان: محمد قاسمی اصفهانی فرزند یداله به نشانی خمینی شهر،  مشخصات 
خوانده: قاسم عسکری فرزند میرحمزه،  خواسته و بهای آن:  مطالبه دوازده میلیون و یکصد 
هزار تومان بابت یک فقره چک شماره 455676 بانک صادرات شعبه ذوالفقار جنوبی تهران، 
دالیل خواهان: چک شــماره 455676-96/7/20 بانک صادرات و گواهی عدم پرداخت، 
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون 
آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون 
مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه 

به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 1646 شعبه 1 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )186 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/699 شــماره نامه: 9710113633200479 شــماره پرونده: 9709983633200431 
شماره بایگانی شعبه: 970439 از دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر در 
پرونده مطروحه کالسه 970439  به آقای محمد علی فالحی و خانم فاطمه فالحی فرزندان 
غالمرضا خواندگان پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شــده است و خواهان آن  
آقای محمد صادقی فرد فرزند محمد تقی به خواسته  الزام به تنظیم سند رسمی ملک و در 
جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز شنبه مورخ 97/8/5 ساعت 11 صبح  
در دادگاه شعبه دوم محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید 
به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی 
اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نســخه ثانی و برگ دادخواست و 
ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از رونامه های کثیراالنتشار درج 
می شود. م الف: 1644 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی 

شهر )178 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/700 شماره صادره: 970720671715972 - 97/4/27  آقای محمدرضا ماهرانی فرزند 
عباس به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی 
است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از شش دانگ پالک شماره 75/1707 واقع در خمینی 
شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 241 دفتر 135 امالک ذیل ثبت 35376 به نام 
نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 1363/12/28-49271 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 63 خمینی شهر به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم 
انجام نشده به موجب سند در رهن است  نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته/ 
مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارایه نشــود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 1634 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک خمینی شهر )240 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/701 شــماره صادره: 970720671715975 - 97/4/27  آقای مهدی ماهرانی فرزند 
عباس به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی 
است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از شش دانگ پالک شماره 75/1707 واقع در خمینی 
شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 247 دفتر 135 امالک ذیل ثبت 35376 به نام 
نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 1363/12/28-49271 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 63 خمینی شهر به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم 
انجام نشده به موجب سند در رهن است  نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته/ 
مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نســبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
 اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 1635 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک خمینی شهر )240 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

4/702 آقای مصطفی کاظمی خوزانی دارای شناســنامه شماره  29 به شرح دادخواست به 
کالسه  352/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 

شادروان عباس کاظمی خوزانی به شناســنامه 1383 در تاریخ 1397/4/7 اقامتگاه دائمی 
خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه 1- مریم قدیمی 
خوزانی فرزند محمدآقــا، ش.ش 7479 )همســر( 2- مصطفی کاظمــی خوزانی فرزند 
عباس، ش.ش 29 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

 م الف: 1626 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 
یک( )131 کلمه، 1 کادر(

ابالغ رای
4/704  شماره ابالغنامه: 9710103737501465 شماره پرونده: 9609983738100411 
شماره بایگانی شعبه: 970087 شاکی: آقای کرم شملی فرزند علی به نشانی اصفهان چادگان 
مشهد کاوه، متهم: آقای امیر حســام آل مومن دهکردی فرزند فتح ا... به نشانی شهرکرد 
خ معلم کوچه 103 پالک 33، اتهام: تحصیل مال از طریق نامشــروع یا سو استفاده و تقلب 
از امتیازات، رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای امیر حســام آل مومن دهکردی فرزند فتح 
ا... به شماره ملی 4610557428 متولد 1375 آزاد به لحاظ عدم دسترسی به ایشان دایر بر 
ارتکاب بزه تحصیل مال از طریق نامشروع)گوشــی موبایل نوکیا و سیم کارت ایرانسل به 
شماره 09389052035( موضوع شکایت آقای کرم شــملی فرزند علی دادگاه با عنایت به 
جامع اوراق و محتویات تدقیق درپرونده امعان نظر و مداقه در اوراق مضبوط در ســابقه و از 
توجه به جمیع دالئل، قرائن و امارات موجود در پرونده از جمله اعالم شکایت شاکی، جوابیه 
استعالم واصله از شرکت ایرانســل موید فعال بودن سیم کارت به شماره 09300826473 
متعلق به متهم بر روی گوشی مورد ادعایی شاکی، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی 
و انقالب شهرستان چادگان و ســایر محتویات پرونده که همگی مفید علم و قطع و یقین و 
داللت بر انتساب بزه معنونه به مشارالیه دارد با احراز قصد مجرمانه و علم متهم به موضوع 
جرم، بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم تشخیص داده و به استناد مواد 2، 10، 18 19، 
140، 144، 160، 162، 211، 212 از قانون مجازات اســالمی مصوب 92/02/01 و ماده 2 
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشــاء و اختالس و کالهبرداری مصوب 57/9/15 متهم 
موصوف را به رد اصل مال تحصیل شــده )گوشی موبایل و ســیم کارت( در حق شاکی و 
تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم و اعالم می نمایــد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 
روز بعد از ابالغ قابل اعتراض واخواهی در این دادگاه و ســپس ظرف مدت مشابه )بیست 
 روز( قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.
  م الف: 205635 شــعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرســتان چــادگان )322 کلمه،

 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/705 شــماره نامه: 139785602013000464- 1397/4/24 نظر به اینکه آقای احمد 
حیدری فرزند میرزا حسین به شماره شناسنامه 470 با تسلیم دو برگ استشهادیه که هویت 
و صحت امضا شهود توسط دفترخانه 48 فریدونشهر گواهی شده است مدعی مفقود شدن 
ســند مالکیت دو دانگ مشاع از شــش دانگ یک باب خانه تحت پالک ثبتی 237/2486 
مجزی شــده از پالک 237/521 واقع در فریدونشــهر بخش 13 ثبت اصفهان که در دفتر 
امالک الکترونیکی با شــماره 139620302013000257 تحت شماره چاپی 863373 د 
94 بنام احمد حیدری فرزند میرزا حســین به شماره شناسنامه 470 صادر و تسلیم گردیده و 
مورد معامله دیگری قرار نگرفته است و  نامبرده اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر 
جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است  لذا طبق تبصره 
یک ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود  که هرکس مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده روز به این ادره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با ارائه مدارک تسلیم نماید درصورت انقضا 
مدت مذکور و عدم وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله نسبت به صدور 
المثنی سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 207733 محسن مقصودی 

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر )214 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

4/706  شماره نامه: 1397009000551058 شماره پرونده: 9509983624700385 شماره 
بایگانی پرونده: 970173 رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای مهرداد سیدی رضوانی فرزند 
محمد دائر بر کالهبرداری اینترنتی موضوع شــکایت آقای حمیدرضا جوادی فرزند حسین 
و خانم نازیال خانپور به این نحو که متهم طی تماس تلفنی با شــاکیه اعالم کرده از برنامه 
رادیویی آب و آتش تماس می گیرد و مالباختگان را برنده جایزه هزینه سفر به کربال دانسته 

و با تحریک آنان بر اینکــه را مراجعه به عابر بانک و اقدامات خاصــی که گفته انجام دهند 
که شکات هم اظهارات تماس گیرنده را عملی کرده اند و دقیقا باعث انجام نیت فریبکارانه 
متهم شــده اند و به این ترتیب مبلغ 326/500/000 ریال از حسابشان ربوده شده است که 
با توجه به اقدامات انجام شده از سوی دادســرا و عدم توفیق در دستیابی و دستگیری متهم 
پرونده با کیفرخواست غیابی به دادگاه ارسال شــده و دادگاه نیز با تشکیل جلسه دادرسی با 
حضور شکات وعدم حضور متهم مواجه شده فلذا بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانسته و 
به استناد ماده 741 قانون جرائم رایانه ای و مخابراتی )سرقت و کالهبرداری مرتبط با رایانه( 
متهم را عالوه بر رد مال به یکسال حبس تعزیری محکوم مینماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس قابل تجدیدنظرخواهی 
 درمرکز استان اصفهان است.م  الف: 207993 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اردستان

) 101 جزایی سابق( )231 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/708  خواهان عباس شیاسی دادخواستی به خواســته مطالبه وجه به طرفیت خوانده 1- 
حسن زاغه 2- رمضانعلی راد به شورای حل اختالف شعبه شهرستان تیران و کرون تسلیم 
نموده که پس ازارجاع به شــماره 607/96  ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 97/6/7 
ساعت 8/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشانی معینی 
نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور رئیس شورا برابرماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک بار در روزنامه های رسمی کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار 
می گردد که از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور 
یابد بدیهی است در صورت عدم حضور، شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

م الف:206 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف تیران )160 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/410 شماره نامه: 9710113633600403 شماره پرونده: 9709983633600106 شماره 
بایگانی شعبه: 970107 از دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر در پرونده 
مطروحه کالسه 970192 به آقای رسول فاتحی پیکانی خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول 
المکان اعالم شده است و خواهان آن سید امیر موسوی پیکانی به خواسته مطالبه وجه چک 
و در جریان رسیدگی می باشــد اخطار می نماید که برای روز سه شــنبه مورخ 97/06/27 
ساعت 9 صبح در دادگاه شعبه پنجم محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه 
جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید واال 
تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نسخه ثانی و برگ 
دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از رونامه های 
کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 1620 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خمینی شهر )167 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/534 شــماره صادره: 1397/42/506652- 1397/4/24 نظر به اینکه سند مالکیت دو 
دانگ و بیست و پنج صدم دانگ مشاع از ششــدانگ پالک ثبتی شماره 28 فرعی از 4804 
اصلی واقع در بخش 5 اصفهــان در صفحه 109 دفتر امالک جلــد 213 به نام آقای بیژن 
ابراهیمی فرزند مســعود ثبت و سند مالکیت کاداستری به شــماره چاپی 004296 الف 94 
صادر گردیده است. سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 11456 مورخ 
1397/04/16 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 34589 
مورخ 1397/04/14 به گواهی دفترخانه 56  اصفهان رســیده اســت مدعی است که سند 
مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثنای سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اســت  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد 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 رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند 
 مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 208792 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )241 کلمه، 
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Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2469 | July  22,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



کاهش کشت چغندرقند درچهارمحال و بختیاری

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

استاندار چهارمحال و بختیاری:
مجتمع خوابگاهی ورزشکاران 

بهره برداری می شود
استاندار چهارمحال و بختیاری از بهره برداری 
مجتمع خوابگاهی ورزشــکاران در شهرکرد تا 
پایان امســال خبر داد.اقبال عباســی در آیین 
تجلیــل از قهرمانــان ورزشــی چهارمحال و 
بختیاری، با بیان اینکه عملیات ساخت مجتمع 
خوابگاهی ورزشکاران استان به منظور میزبانی 
از ورزشکاران در مســابقات ملی و بین المللی، 
نزدیک به دو دهه به طول انجامیده است، گفت: 
این مجتمع تا پایان سال جاری تکمیل و افتتاح 
می شود.وی همچنین در خصوص درخواست 
استخدام ورزشکارانی که در مسابقات آسیایی 
و جهانی حائز مدال شــده اند، افزود: شــرایط 
استخدام این افراد بر اساس قانون پیگیری و اجرا 
خواهد شد.استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه 
داد: ورزش عالوه بر توســعه کشور، باعث ایجاد 
روحیه نشاط و امید در جامعه می شود.گفتنی 
است؛ آیین تجلیل از قهرمانان ورزشی با عنوان 
»ورزشکاران بام ایران، بر قله افتخار«، با حضور 
جمعی از مسئوالن کشوری و استانی و با تجلیل 
از یک هزار مدال آور چهارمحال و بختیاری در 

فرهنگسرای شهرکرد برگزار شد.

مصرف بیش از 43 میلیون 
کیلووات ساعت برق در بخش 

اداری استان
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
چهارمحــال و بختیاری گفت: طــی چهارماه 
ابتدای امســال میزان بــرق مصرفی در بخش 
اداری استان، بیش از 43 میلیون کیلووات ساعت 
بوده اســت. مجید فرهزاد اظهار کرد: بیشترین 
مصرف برق در ســاعات پیک روز از ساعت 11 
تا 18 و پیک شب از ســاعت 19 تا 23 است که 
باید در این زمان ها کاهش مصرف برق صورت 
گیرد. وی با بیان اینکــه در روزهای غیرتعطیل 
نســبت به روزهای تعطیل مصرف برق بیشتر 
است، افزود: ساعات پیک بار معموال در روزهای 
غیرتعطیل اتفاق می افتد. فرهزاد شهرســتان 
شهرکرد را پرمصرف ترین و شهرستان کوهرنگ 
را کم مصرف ترین  شهرستان ها در مصرف برق 
عنوان و تصریح کرد: با حــدود 10 تا 15 درصد 
صرفه جویی در مصرف برق شاهد خاموشی در 

استان نخواهیم بود. 

در پی تشدید خشکسالی؛
300 هکتار از باغات مثمر 

لردگان خشک شد
مدیر جهادکشاورزی شهرستان لردگان از خشک 
شــدن 300 هکتار از باغات مثمر این شهرستان 
در اثر تنش کم آبــی خبر داد.عطــاء ا... خالدی، 
باغات خســارت دیده را شــامل؛ درختان گردو، 
بادام و سیب عنوان کرد و ادامه داد: باغات خسارت 
دیده از چشــمه های دائمی باال دســت سیراب 
می شد که به طور بی ســابقه ای خشک و بی آب 
شد.وی هشدار داد: یک هزار هکتار از باغات دیگر 
این مناطق در معرض خطر بــی آبی قرار دارد که 
برخی از آنها بــا توجه به اینکه به شــیوه آبیاری 
سیراب می شود، نیاز به آبرسانی سیار دارد.مدیر 
جهادکشاورزی شهرستان لردگان از برداشت 40 
هزار تن محصوالت باغی در ســال زراعی گذشته 
خبر داد و تاکید کرد: با تاثیر مســتقیم کم آبی، 
امکان کاهش محسوس تولید در سال زراعی جاری 

دور از انتظار نیست.

کاهش کشت چغندرقند 
درچهارمحال و بختیاری

امسال کشت چغندرقند درچهارمحال و بختیاری 
25 درصد کاهش یافته است.معاون بهبود تولیدات 
گیاهی جهادکشاورزی استان با بیان این مطلب 
گفت: امسال هزار و 500 هکتار از مزارع این استان 
به کشت چغندرقند اختصاص یافته است. حمید 
رضا دانش گفت:به دلیل خشکســالی، سطح زیر 
کشت این محصول امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته  25درصد کاهش دارد. وی با اشاره به 
میانگین برداشت حدود 50 تن محصول ازهرهکتار 
در این مزارع پیش بینی کرد: محصول این سطح 
به بیش از 70 هزار تن برســد. دانــش ادامه داد: 
صرفه جویــی درمصرف آب به عنــوان مهم ترین 
پارامتر، کاهــش میزان بذر به میزان یک ســوم، 
کاهش مصرف سموم کشاورزی به منظور مبارزه 
با آفات، یکنواختی کشــت و تنک و وجین کردن 

مکانیکی از مزایای این طرح محسوب می  شود.

فاصله زمانی یکم ذی القعده، سالروز 
والدت کریمــه اهــل بیت حضرت 
معصومه )س( تا یازدهم ذی القعده ســالروز والدت 
ثامن االئمه شمس الشــموس عالم آل محمد )ص( 
حضرت امام رضا )علیه السالم( با عنوان دهه کرامت 
نام گذاری شده که جشــن ها و آیین های شادباش و 
معنوی ملهم از آموزه های رضوی در سراســر ایران 
اسالمی و خارج از کشور به یمن قدوم موالید نورانی 
برگزار می شود.هرســاله با آغاز دهه کرامت و میالد 
کریمه اهل بیت )علیه الســالم( دل عاشــقان اهل 
بیت)ع( آرام و قرار ندارد تا بــا دیدن ضریح امام رضا 
)علیه الســالم( از جلوه های کرامت امام مهربانی ها 
سیراب شــود و آرام گیرد؛ اما از آنجا که شوق دیدن 
حرم مطهر برای همگان فراهم نیست، حضور کاروان 
های زیر سایه خورشید گوشه ای از لذت وصل بارگاه 
علی ابن موســی الرضا)ع( را برای ســاکنان تمامی 
شهرها و روستاهای ایران به ارمغان می آورد. در این 
میان دلــدادگان ضامن آهو در 15 کشــور دیگر نیز 
بی نصیب از نور خورشید نیســتند و این کشورها با 

حضور کاروان های زیر سایه خورشید منور می شوند.
امسال یازدهمین دوره برگزاری جشنواره مردمی و 
بین المللی زیر سایه خورشید همزمان با دهه کرامت 
در حال برگزاری است و فضای کشور را با معنای واالی 
زیارت، معنویت، برکت و کرامــت در آمیخته و چه 
حاجات و آرزوهایی که در این ایام به برکت نور خاندان 
کرامت در این مرز و بوم برآورده نمی شود.امســال 
چهارمحال و بختیاری نیز برای ششمین سال متوالی 
در زیر سایه خورشید منور شده و مردم دلداده و عاشق 
خاندان عصمت و طهارت بار دیگر فرصتی یافته تا با 
حضور خدام رضوی شوق زیارت و حس ناب بندگی 
را در فضای عطرآگین رضوی درک کنند.روز جمعه، 
29 تیر کاروان خادمان رضوی با استقبال گرم و پرشور 
مردم دوستدار اهل بیت)ع( وارد استان چهارمحال و 
بختیاری شدند و مردم با شوق فراوانی ارادت خود را به 
این خادمان که پیام آور مهربانی و رأفت امام مهربانی ها 
بودند، نشــان دادند.ویژه برنامه های جشــنواره زیر 
سایه خورشید هرساله از سوی هیئت عاشقان والیت 

شهرکرد در استان ساماندهی می شود و امسال نیز به 
همت جوانان این هیئت برنامه های متعددی در سطح 
استان در حال برگزاری است.ابراهیم ابراهیمی، دبیر 
جشنواره زیر ســایه خورشید چهارمحال و بختیاری 
در خصوص نحوه حضور خادمان رضــوی و کاروان 
زیر سایه خورشید در اســتان گفت: این استان از 29 
تیر تا چهارم مرداد ماه میزبان 9 تن از خادمان مرقد 
مطهر امام رضا )علیه السالم( است.وی افزود: خادمان 
رضوی که به دو گروه تقســیم می شوند همزمان با 
دهه کرامت در 20 شهر و 40 روستای استان حضور 
 پیدا می کنند و جان های عطشناک مردم را سیراب 
می کنند.دبیر جشنواره زیرسایه خورشید چهارمحال 
و بختیاری، جشــن های مردمی را از شاخص ترین 
برنامه های این جشنواره اعالم کرد و گفت: سرکشی 
از مراکز درمانی و دلجویی از بیماران، دیدار با خانواده 
شــهدا، دیدار با خانواده های بی بضاعت، حضور در 
زندان ها، سرکشی از مراکز توانبخشی، حضور در بقاع 
متبرکه و امامزادگان و سرکشــی از مراکز نگهداری 
کودکان بی سرپرســت از دیگر برنامه های شاخص 
جشنواره زیر سایه خورشید است.ابراهیمی، سرکشی 

از دو روستای محروم سرآقاســید و خویه را از دیگر 
برنامه های محوری خادمان رضوی در استان برشمرد 
و ادامه داد: حضــور در برنامه هــای دانش آموزی و 
دانشــجویی، توزیع بســته های تبرکی، حمایت از 
زندانیان جرایم غیر عمد، حضــور در مراکز اصالح و 
تربیت و سرکشــی از واحدهای تولیدی، حضور در 
گلزار شــهدا، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و 
توزیع بســته های تبرکی از دیگر ایــن برنامه ها به 
شــمار می رود.دبیر جشنواره زیر ســایه خورشید 
چهارمحال و بختیاری افزود: ســال گذشته 90 هزار 
مخاطب مستقیم و 400 هزار مخاطب غیرمستقیم 
در استان از برنامه های جشنواره زیر سایه خورشید 
بهره مند شــدند؛ اما در کنار ویژه برنامه های کاروان 
زیر سایه خورشید، جشــن های مردمی دهه کرامت 
یکی از شــاخص ترین برنامه های این دهه به شمار 
می رود و نقش مهمی در برگزاری هرچه باشــکوه تر 
این ایام دارد و همه ساله با استقبال و حضور پررنگ 
مردم روبه رو می شــود که ســاماندهی این برنامه 
 بر عهده کانون های مســاجد گذاشــته شده است.
 برنامــه ریــزی، سیاســت گذاری و هماهنگــی

 برنامه هــای مردمی جشــنواره بیــن المللی امام 
رضا )علیه الســالم( در دهه کرامت توســط شورای 
هماهنگی جشــن های مردمی دهه کرامت صورت 
می گیرد و بیــش از 30 دســتگاه، نهاد و تشــکل 
مردمی و فرهنگی در این ســتاد عضویــت دارند و با 
مسئولیت ســتاد عالی کانون های فرهنگی هنری 
مساجد کشور عهده دار ســاماندهی جشن های این 
ایام هستند. حجت االسالم مراد یوسفی، دبیر ستاد 
دهه کرامت چهارمحــال و بختیاری گفت: دبیرخانه 
ستاد عالی کانون های مساجد کشور از سال 1387 
با همکاری دســتگاه های مختلف مذهبی، فرهنگی 
و اجرایی کشــور شــورای هماهنگی جشــن های 
مردمی رضوی در دهه کرامت را تشــکیل داد و طی 
سال های گذشته در این حوزه فعالیت قابل توجهی 
 داشــته اســت. وی با تاکید بر مردمی برگزار کردن 
 فعالیــت هــای فرهنگــی هنــری، تصریــح کرد:

 کانون های مســاجد به واســطه اینکه با جمعیت 
قابل توجهی از مــردم در ارتباط هســتند و جوانان 
و نوجوانــان فعاالن این کانون ها به شــمار می روند 
بهترین نهــاد برای برگزاری برنامــه های مردمی به 
ویژه جشن های دهه کرامت اســت.دبیر ستاد دهه 
کرامت چهارمحال و بختیاری، دهه کرامت را بهترین 
فرصت برای تبییــن و تعمیق فرهنــگ رضوی در 
کشــور دانســت و گفت: نهادهای عضو ستاد دهه 
کرامت با اجرای ویژه برنامه های مختلف می توانند 
در نهادینه سازی آموزه های دینی و توسعه فرهنگ 
و ســیره ائمه اطهار )علیه اســالم( نقش موثری ایفا 
کنند. مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری 
مساجد چهارمحال و بختیاری همچنین از برگزاری 
550 عنوان برنامه در اســتان خبر داد و گفت: چاپ 
و انتشــار اقالم تبلیغاتی، برپایی نمایشــگاه عکس 
رضوی، حمایت از اشــعار آئینی، برگزاری ســومین 
جشــنواره تولید کتاب رضوی، همایــش تجلیل از 
فعاالن قرآنــی و هنرمندان آئینــی، برپایی کارگاه 
آموزشی خطاطی و خوشنویســی با نام و القاب امام 
 رضا )علیه الســالم( از جمله این برنامه ها به شــمار

 می رود.

 اهتزاز پرچم رضوی در بام ایران
چهارمحال و بختیاری زیر سایه خورشید منور شد؛

مفاد آراء
4/323 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک زواره
آگهي مفاد آرا قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
که در اجراي ماده يک قانون مذکور توسط هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک زواره صادر گرديده و در اجراي ماده 3 قانون مذکــور در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طريق روزنامه هاي کثيراالنتشار و محلي آگهي مي شــود و در روستاها عالوه بر 
انتشار آگهي، راي هيئت با حضور نماينده شوراي اسالمي روستا در محل الصاق مي گردد 
تا شخص يا اشخاصي که به آراء مذکور اعتراض دارند در شــهرها از تاريخ انتشار اولين 
آگهي  و در روســتاها از تاريخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک زواره تسليم و رسيد اخذ نمايند و از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف يک ماه مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نموده و گواهي تقديم 
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسليم نمايند، در اين صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعي دادگاه است. در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا 
معترض، گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل را ارائه نکند، اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند مالکيت مي نمايد. صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست: 
1- راي شماره 139760302021000025 مورخ 97/04/02- آقاي حسين برخورداری 
زواره فرزند محمد به شماره ملي 1189533219 تمامت نه حبه و شش- دهم حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ يک قطعه ملک پالک شــماره 1498 فرعی واقع در زواره 16 اصلی 
دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان که مساحت ششدانگ 1710/14 مترمربع می 

باشد خريداری عادی مع الواسطه از کمينه بيگم ساالری سيانکی.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/04/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/04/31

م الف:201201 ذبيح اله فدائي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
مفاد آراء

4/370 آگهــي  موضوع ماده 3 و مــاده 13 آئين نامــه قانون تعيين تکليــف  اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هيأت موضوع قانون تعيين تکليف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فريدونشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان 
محرز گرديده است لذا مشــخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف يک 

ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند:
اصالحــی  رای  و   139760302013000044 شــماره  راي  بــر  برا  -1
139760302013000045 مورخ 1397/02/25 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
فريدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ستار شيرازي فرزند محمد بشماره 
شناســنامه 2 صادره از فريدونشهر در شــش دانگ عرصه يک باب ساختمان بمساحت 
1985/5 مترمربع تحت پالک 21 فرعی از 268 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 268 
اصلي واقع در فريدونشهر، روستاي اســالم آباد، روبروي ساختمان اداره برق، بخش 13 
حوزه ثبت ملک فريدونشهر )شخص متقاضی مالک رسمی می باشد( محرز گرديده است.

2- برابر راي شماره 139760302013000047 مورخ 1397/02/27 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فريدونشــهر تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي خانم فاطمه 
جزي فرزند ناصر بشــماره شناسنامه 23 صادره از فريدونشــهر در شش دانگ يک باب 
خانه بمســاحت 281/80 مترمربع تحت پالک 26 فرعــی از 60 اصلی مفروز و مجزی 
شده از  پالک 60  اصلي واقع در فريدونشهر، روستای پشــندگان، بخش 13 حوزه ثبت 

ملک فريدونشهر خريداري از مالک رسمي آقايان رضا و اکبر دبيری محرز گرديده است.
3- برابر راي شماره 139760302013000049 مورخ 1397/02/27 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 

ثبتي حوزه ثبت ملک فريدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رسول هارون 
رشيدي فرزند حصول بشماره شناسنامه 58 صادره از فريدونشهر در شش دانگ يک باب 
خانه بمســاحت 440/60 متر مربع تحت پالک 66 فرعی از 270 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 270 اصلي واقع در فريدونشهر، روستاي ميدانک دوم، بخش 13 حوزه ثبت 
ملک فريدونشهر خريداري مع الواســطه از مالک رسمي آقاي اکبر هارون رشيدی محرز 

گرديده است.
4- برابر راي شماره 139760302013000058 مورخ 1397/03/03 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فريدونشــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي روز علي 
گشول فرزند مصطفي بشماره شناســنامه 216 صادره از فريدونشهر در شش دانگ يک 
باب خانه بمساحت 488/20 مترمربع تحت پالک 10 فرعی از 301 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 301 اصلي واقع در فريدونشهر، روستای دره سيب، بخش 13 حوزه ثبت ملک 

فريدونشهر خريداري از مالک رسمي آقاي ايرج گشول محرز گرديده است.
5- برابر راي شماره 139760302013000064 مورخ 1397/04/04 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فريدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سيد محمد 
موسوي فرزند آقا حسين بشماره شناسنامه 182 صادره از فريدونشهر در شش دانگ يک 
باب خانه بمســاحت 328/30 مترمربع، تحت پالک 612 فرعــی از 231 اصلی مفروز و 
مجزی شده از 3 فرعي از 231 اصلي واقع در فريدونشهر، اراضی مزرعه دره سوخته وحدت 
آباد )روســتای بادجان(،  بخش 13 حوزه ثبت ملک فريدونشهر خريداري مع الواسطه از 

مالک رسمي آقاي قاسمعلی حسينی محرز گرديده است.
بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/04/16
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/04/31

م  الف : 198757 محسن مقصودی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک فريدونشهر
اجراييه

4/427 شماره اجراييه:9710423633100119  شماره پرونده:9509983633100747 
شــماره بايگانی شــعبه:950767 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
1397009000490389 و شــماره دادنامه مربوطــه 9709973633100293 محکوم 
عليهم  1- سيد رسول ميرشمسی فرزند سيد محمد علی 2- فاطمه ميرشمسی فرزند سيد 
علی 3- سيد مهدی ميرشمسی فرزند ســيد محمد علی4- سيد محمد ميرشمسی فرزند 
ســيد محمد علی 5- عذرا خطيب فرزند علی جان 6- سيد محمد علی ميرشمسی فرزند 
سيد علی محمد 7- زهرا ميرشمسی فرزند سيد محمد علی )ورثه مرحومه صديقه بيگم 
قزوينی( به حضور در دفاتر اسناد رسمی و انتقال 2300 سهم از پالک 102/2 بخش 14 
اصفهان و )ورثه مرحوم سيد محلی علی ميرشمسی( به انتقال 2300 سهم از پالک 102/2 
در حق محکوم له کريم دهقانی فرزند مختار به نشــانی اصفهان خيابان 22 بهمن کوچه 
الله بن بست افشين پالک 14 و پرداخت نيم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم می 
باشند رعايت تبصره 2 م 306 الزامی است ) خواسته مقوم به 21/000/000 ريال(. محکوم 
عليه مکلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراييه نداند بايد ظرف سی روز کليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال 
منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها 
و موسســات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهای 
مذکور و کليه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم عليه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزيری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 

20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394( 5- انتقال مال به ديگری 
به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دين به نحوی که باقيمانده اموال برای پرداخت ديون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزيری درجه شش يا جزای نقدی معادل نصف محکوم به يا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم عليه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له يا توديع وثيقه يا معرفی کفيل توســط محکوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(. م الف: 1641 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان خمينی شهر )468 کلمه، 5 کادر(
حصر وراثت

4/707  ابراهيم کريمي عسگراني داراي شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به کالسه 
278/97  از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
تقي کريمي عسگراني در تاريخ 1366/2/15  اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ابراهيم  کريمي عسگراني، ش.ش 4 متولد 
1341 فرزند پسر 2- مسلم کريمي عسگراني، ش.ش 33 متولد 1350 فرزند پسر 3- طيبه 
کريمي عســگراني، ش.ش 5 متولد 1346 فرزند دختر 4- عصمت کريمي عســگراني، 
ش.ش 2 متولد 1337 فرزند دختر 5- کبري کريمي عسگراني، ش.ش 55 متولد 1331 
فرزند دختر 6- جواهر سلماني عسگراني، ش.ش 608  متولد 1307 همسر. اينک با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد 
و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 208 کاظمي رئيس شعبه  اول شوراي حل اختالف 

بخش کرون  )163 کلمه، 2 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

4/690 شــماره: 139721702027013325-97/4/23 چون تحديد حدود ششدانگ 
يکباب پالک شماره  10393/3695 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی 
به نام ناصر سعيدی فرزند حسن در جريان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به 
عمل نيامده طبق رای شماره  139660302027013406- 96/12/16 مفروز گرديده با 
توجه به اينکه اصل ملک تحديد حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذيل ماده 13 
قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم در 
روز شنبه مورخ 97/5/27 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين 
آگهی به کليه مالکين و مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
يابند اعتراضيات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 14 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورتمجلس تحديد حدود تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به 
اين اداره بايستی با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی گواهی تقديم دادخواست 
را اخذ و به اين اداره تســليم نمايد.  م الف:204150 شبان رئيس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)192 کلمه، 2 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

4/691 شــماره: 139721702027013303-97/4/23 چون تحديد حدود ششدانگ 
يکباب پالک شماره  7949/400 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به 
نام جواد تيغ ران پزوه فرزند باقر در جريان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به 
عمل نيامده طبق رای شماره  139660302027013602- 96/12/22 مفروز گرديده با 
توجه به اينکه اصل ملک تحديد حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذيل ماده 13 
قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم در روز 
چهارشنبه مورخ 97/5/24 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين 
آگهی به کليه مالکين و مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
يابند اعتراضيات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 14 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورتمجلس تحديد حدود تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به 
اين اداره بايستی با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی گواهی تقديم دادخواست 
را اخذ و به اين اداره تســليم نمايد.  م الف:204122 شبان رئيس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)194 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرايی
4/692 شماره: 137/96 به موجب رای شــماره 1734 تاريخ 96/12/6 حوزه 8 شورای 
حل اختالف شهرســتان خمينی شــهر که قطعيت يافته اســت محکوم عليه 1- حسن 
عباس پورفرزند عباس 2- عذرا ســعيدی فرزند علی هر دو به نشــانی مجهول المکان 
محکوم اند به پرداخت مبلغ 100/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/250/000 
ريال بابت هزينه دادرســی و مبلغ 3/600/000 حق الوکاله وکيل و خسارت تاخير تاديه 
از زمان 94/6/15 لغيات اجرای حکم و پرداخت نيم عشر دولتی رای صادره غيابی است. 
مشخصات محکوم له: مجيد زمانی فرزند محمد حسن با وکالت خانم مشتاقی به نشانی 
خمينی شــهر خ اميرکبير مقابل فرمانداری محله جواديه ک ياسر. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد، محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم 
کند و اگر مالی ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:1638 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 

يک شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )200 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

4/693 شماره: 356/96 به موجب رای شماره 663 تاريخ 96/5/22 حوزه 8 شورای حل 
اختالف شهرستان خمينی شهر که قطعيت يافته است محکوم عليه 1- حسن عباس پور 
فرزند عباس 2- مجيد عباسی فرزند علی هر دو به نشانی مجهول المکان محکوم اند به 
پرداخت مبلغ 70/000/000 ريال بابت اصل خواســته و هزينه دادرسی و خسارت تاخير 
تاديه از زمان 94/6/15 لغايت اجرای حکم و پرداخت نيم عشر دولتی رای صادره غيابی 
است. مشــخصات محکوم له: مجيد زمانی فرزند محمد حسن با وکالت خانم مشتاقی به 
نشانی خمينی شــهر خ امير کبير مقابل فرمانداری محله جواديه ک ياسر. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد، محکوم عليه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا 
تسليم کند و اگر مالی ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:1637 شعبه 8 حقوقی مجتمع 

شماره يک شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )192 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

4/694 مرجع رســيدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی 
خمينی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 485/97 حل 11 ، وقت رسيدگی ساعت 9 صبح روز شنبه مورخه 
97/6/3، مشخصات خواهان: محسن قديری فرزند غالمرضا به نشانی اصفهان شهرک 
صنعتی محمودآباد خيابان 20 شرقی سنگبری ناهيد،  مشخصات خوانده:عابس سيف زاده 
فرزند حبيب اله،  خواســته و بهای آن:  مطالبه وجه يک فقره چک، گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسيدگی به وی از 
طريق نشر آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مستندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شورا 
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.

م الف: 1636 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع 
شماره يک( )168 کلمه، 2 کادر(

ابالغ
4/404  شــماره: 179-97/4/25 خانم رضوان حاجی هاشــمی فرزند مرتضی مجهول 
المکان پيرو نشــر آگهی تاريخ 1397/04/04 روزنامه اصفهان امروز، همسر شما آقای 
عنايت اله عادليان برابر دادنامه شماره 941181 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خمينی 
شهر در تاريخ 1396/11/29 شــما را طالق رجعی نوبت اول داد و در تاريخ 1397/4/14 
ذيل شماره 304 اين دفترخانه به ثبت رسيد. جهت دريافت مطالبات طبق دادنامه به اين 
دفتر خانه مراجعه  فرماييد. م الف: 1649 )ســازمان ثبت اسناد و امالک کشور(سيد احمد 

ديباجيان سر دفتر ازدواج 37 و طالق 34 خمينی شهر )89 کلمه، 1 کادر( 
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 تامین20 درصد برق 
 مراکز فنی و حرفه ای اصفهان 

با انرژی های تجدیدپذیر
رییس دفتر فنی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
اســتان اصفهان گفت: با انعقاد تفاهم نامه ای با 
شرکت توزیع برق این استان280 کیلو وات سلول 
خورشیدی فتوولتائیک در 23 مرکز این استان 
نصب شد.»مجید مهدیان« هزینه راه اندازی این 
پنل های خورشیدی را بیش از 14 میلیارد ریال 
بیان کرد و افزود: با  بهره برداری از این پنل های 
خورشیدی حدود 20 درصد برق مصرفی مراکز 
فنی وحرفه ای این اســتان ازطریق انرژی های 

تجدید پذیر تامین می شود.

فراخوان کنفرانس رویکردهای 
نوین در زبان شناسی

فراخــوان ارســال مقاله بــه کنفرانــس ملی 
رویکردهای نوین در زبان شناســی کاربردی و 

مطالعات، منتشر شد.
بنا بر اعالم دبیرخانه، فرهنگ و جهانی شــدن، 
توانش بین فرهنگی و آموزش زبان انگلیســی، 
مســائل بین فرهنگی و تدوین مطالب درســی، 
مســائل بین فرهنگی و فن تعلیم ترجمه، دانش 
بین فرهنگی و توانش ترجمــه، محورهای این 
همایش یک روزه است. عالقه مندان برای کسب 
اطالعات بیشتر ، ثبت نام و ارسال مقاله به نشانی 
 http://www.shbuconf.ir/fa اینترنتــی
مراجعه کنند.کنفرانــس ملی رویکرد های نوین 
در زبان شناســی کاربــردی و مطالعات ترجمه 
دوم اسفندماه در دانشگاه شــیخ بهایی اصفهان 

برگزار می شود.

  ۴0 درصد خوابگاه ها 
در رتبه  ۳ و ۴ قرار دارند

رییس سازمان امور دانشــجویان وزارت علوم به 
برنامه های وزارت علوم در حوزه تجهیز و بازسازی 
خوابگاه ها اشاره کرد و افزود: امسال نیز همانند 
دو سال گذشــته برنامه ای را در حوزه بازسازی 
و مقاوم ســازی خوابگاه های دانشــجویی دنبال 
می کنیم و تالش داریــم خوابگاه های رتبه های 
سه و چهار، طی عملیاتی بازسازی و مقاوم سازی 

شده و ارتقا یابند.
دکتر »مجتبی صدیقی« در ادامه با تاکید بر اینکه 
40 درصد از خوابگاه های دانشجویی دانشگاه های 
کشور در رتبه های 3 و 4 قرار دارند، تصریح کرد: 
صندوق رفــاه دانشــجویان وزارت علوم متعهد 
شــده اســت تا ســقف ۵0 درصد از هزینه های 
مقام سازی ســاختمان  خوابگاه های دانشجویی 

را پرداخت کند .

  ویرایش انتخاب رشته مجدد 
کارشناسی ارشد آزاد آغاز شد

رییس مرکز ســنجش و پذیرش دانشــگاه آزاد 
گفت: امکان ویرایش و انتخاب رشته کارشناسی  
ارشد این دانشگاه از 30 تیرماه تا ۷2 ساعت آینده 

فراهم می شود.
»امیررضاشــاهانی« افــزود: همزمان بــا ایجاد 
امــکان ویرایــش، دسترســی بــرای انتخاب 
رشــته مجدد کارشناســی ارشــد این دانشگاه 
 در ســایت مرکز ســنجش و پذیرش به نشانی
 www.azmoon.org فراهم می شود. رییس 
مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد عنوان کرد: 
بیش از 1۶0 هزار داوطلب برای دوره کارشناسی 
ارشد سال ۹۷ این دانشگاه اقدام به انتخاب رشته 
کرده اند. »شــاهانی« خاطرنشــان کرد: نتایج 
نهایی پذیرش در دوره های کارشناسی ارشد این 
دانشگاه در دهه اول شهریورماه اعالم خواهد شد.

انتشارجدول زمانی فراخوان 
جذب هیئت علمی شهریور ۹۷

مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم تحقیقات و 
فناوری، جدول زمانبندی فراخوان جذب هیئت 
علمی شــهریور ۹۷ را به دانشگاه ها و موسسات 
تابع ابــالغ کرد. براســاس جــدول زمان بندی 
فراخوان شــهریور ۹۷، اعالم نیاز دانشــگاه ها از 
20 مرداد ۹۷ آغــاز و تا 10 شــهریور۹۷ ادامه 
خواهد داشــت. موسســات تابعه با اعالم نیاز، 
شــرایط اختصاصی هر دانشــگاه و شرایط ویژه 
پذیرش رشــته ها را نیز باید قید کنند. براساس 
جــدول زمانی منتشــر شــده، بررســی مرکز 
نظارت درخصوص اعالم نیاز دانشــگاه ها از 11 
 شهریور۹۷ آغاز شــده و تا 14 شهریور ۹۷ ادامه 

خواهد داشت.

عکس  روز 

سهیالجورکش:آقایوکیلرانمیشناسم!

پیشنهاد سردبیر:

 مسافران تابستانی 
در آبشار »گنج نامه«

این روزها با گرم شــدن هوا آبشار »گنج نامه« 
همدان پذیرای مسافرانی از شهرهای مختلف 

خصوصا جنوب کشور است.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان:
 گروه های خون منفی 

در ذخایر خونی کم است
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان با بیان 
اینکه هر ســاله با شــروع فصل گرما، میزان 
مراجعات برای اهدای خــون در مراکز انتقال 
خون اســتان اصفهان کاهش می یابد، اظهار 
کرد: به صــورت میانگیــن روزانــه 400 نفر 
به مراکز اهــدای خون مراجعــه می کنند که 
در فصل گرمــا، این آمار بــه 340 نفر کاهش 
می یابد.»مجیدزینلــی« با بیــان اینکه نگران 
ذخیره خون روزانه نیستیم، افزود: باید اقدامات 
مورد نیاز انجام شود تا مردم مراجعه بیشتری 
برای اهدای خون داشته باشند. او با بیان اینکه 
به صورت میانگیــن روزانه بین 340 الی 3۵0 
واحد خون برای مصرف به بیمارستان ها ارسال 
می شود،گفت: بیماران تاالسمی و مجروحان 
تصادفات، بیشــترین دریافت کنندگان ذخایر 
خونی اصفهان هســتند. زینلی بــا بیان اینکه 
گروه خونــی O+ بیشــترین اهداکننده را در 
اســتان اصفهان دارد، افزود: ذخایر گروه های 
خونی منفــی به ویــژه AB-  در ذخایر خونی 
اصفهان کم اســت و کســانی کــه دارای این 
گروه های خونی هســتند باید بیشتر نسبت به 

اهدای خون مراجعه کنند.

رییس اتحادیه حمل  و نقل اصفهان:
 کمبود بار؛ 

مشکل اصلی رانندگان است 
رییس اتحادیه خدمات عمومی کاال و حمل و 
نقل برون شــهری اصفهان با اشاره به اینکه در 
این مدت وعده های بسیاری به کامیون داران 
داده شده، اظهار کرد: باید مشکالت این صنف 
زحمت کش را به ســه بخش کوتــاه، میان و 
بلندمدت تقســیم کرد تا بتوان راهکار جدی 
برای حل آن داد زیرا این قشر حلقه اصلی حمل 

و نقل کشور هستند.
»محمد مرتهب« افزود: اصل قضیه کمبود باری 
است که خودش را در بخش های مختلف نشان 
می دهد و درآمد ناچیــزی را عاید کامیون دار 
می کند. این مســائل در شــرایط رکود نسبی 
کشــور، برای اکثر اصنــاف رخ داده که باید با 
آگاهی و هدایت صحیح توســط مســئوالن 

دلسوز، دوران بحران خود را طی کند.
وی با بیــان اینکه بایــد با انتخــاب صحیح، 
نماینده بدون طرف و دلســوز به شرایط فعلی 
کامیون داران انتخاب شود، گفت: فردی باید به 
عنوان نماینده صنف کامیون داران با انتخابات 
آزاد و صحیح، انتخاب شود که از حداقل شرایط 
کافی برخوردار باشد و بتواند حرف این قشر را به 
مسئوالن بدون اجحاف در حقشان انتقال دهد.

 معاون علمی دانشگاه جامع 
علمی- کاربردی استان خبر داد :

پذیرش دانشجو در 10 مرکز 
علمی کاربردی  متوقف می شود

معاون علمی دانشــگاه جامع علمی کاربردی 
استان اصفهان گفت: از بین 40 مرکز دانشگاه 
علمی و کاربردی اســتان اصفهان، حدود 10 
مرکز دولتی هستند که بر اساس مصوبه شورای 
عالی اداری کشــور دیگر نمی توانند پذیرش 

دانشجو داشته باشند.
»مهدی قیصری« افزود: بر اساس مصوبه سال 
گذشته، شــورای عالی اداری کشــور و مراکز 
مجری آموزش های علمــی- کاربردی دولتی، 
دستگاه  های اجرایی مجاز به پذیرش دانشجوی 
جدید در هیچ یک از رشــته های آموزش عالی 

مقطع  دار نیستند.
وی  بــا بیــان اینکــه ایــن مراکز تــا زمان 
دانش آموختگی همه دانشــجویان خود فعال 
است، گفت: پس از اینکه همه دانشجویان این 
مراکز، دانش آموخته شــدند یک مرکز معین 
برای هر یک از آنها جهت پیگیری و انجام امور 

اداری تعیین می شود.

با مسئوالن

در حالی که طی روزهای گذشــته، فردی خود را وکیل چهار قربانی 
اسیدپاشــی اصفهان معرفی و از مختومه شدن این پرونده خبر داده 
بود، »ســهیال جورکش« یکی از قربانیان این حوادث، ضمن تکذیب 

این خبر گفت: این وکیل را نمی شناسم!
ســهیال جورکش، قربانی اسیدپاشــی اصفهان که بیشترین آسیب 
را در میان قربانیان این حادثه دیده و تنها کســی اســت که هر دو 
چشــمش را به خاطر این واقعــه از دســت داده، در واکنش به خبر 
مختومه شــدن پرونده اسیدپاشــی می گوید: »تــا جایی که اطالع 
 دارم پرونده ما هنوز در شــعبه 3 اصفهان و همتــراز تهران در حال 

بررسی است.«
 این در حالی اســت که طی روزهای اخیر »حسین عباس علیزاده« 
که خود را وکیل چهار قربانی اسیدپاشــی اصفهان معرفی کرده بود، 
از مختومه شــدن کامل این پرونده خبــر داد و گفت: »صندوق دیه 
بیت المال، بر اساس گزارش پزشکی قانونی مبنی بر جراحات وارده، 

دیه را پرداخت کرده است.«
جورکش ضمن تکذیب این خبر می گوید: » نــه تنها آقای علیزاده 
وکیل من نیستند بلکه ایشان را نمی شناسم و حتی نام ایشان را هم 
تا به حال نشنیده ام.از طرفی هنوز به جز بخش اندکی از دیه به عنوان 
علی الحساب، پرداخت نشده است و احتماال آقای علیزاده در جریان 

پرونده و آنچه اتفاق افتاده است نیستند.«
گرچه در نتیجه مالقات رییس جمهور، در حاشیه سفر به نیویورک با 
این قربانی اسیدپاشی که برای درمان، آنجا حضور داشت،  دستوری 
از جانــب رییس جمهور صادر شــده اســت که بر اســاس آن دیه 

سهیالجورکش به صورت کامل پرداخت شود.
جورکش در همین رابطه به ایســنا می گوید: »صندوق خســارات 

بدنی به دیه ای که دادگاه اصفهان تعیین کرده بود، با وجود دســتور 
رییس جمهور شــکایت کرده و به همین دلیل این پرونده به دیوان 
 عالی ارجاع شــده بود که هنوز پاســخی از جانب آن ها به من ابالغ 

نشده است.«
سهیال جورکش که به دلیل مشکالت مالی از سفر درمانی خود به ایران 
بازگشته است، به علت دمای باالی هوا امکان ترک خانه و پیگیری های 
الزم در تهران را نــدارد. او در حال حاضر ملزم به اســتفاده از نوعی 

داروست که در ایران وجود نداشته و تاریخ انقضای کوتاهی نیز دارد.
جورکش تهیــه این قطــره چشــمی را یکــی از دغدغه های خود 
می داند و می گوید: »در حال حاضر این قطره را دوســتانم از آمریکا 
تهیه می کنند و به ســختی به دستم می رســانند. هنوز هیچ عمل 
زیبایی انجام نــداده و با تمام قوا بــرای اندک بینایی بازگشــته ام 
 می جنگم. بینایی ای که پزشــکان گفته اند ممکن است هر لحظه از

 میان برود.«
این قربانی اسیدپاشــی البتــه به وعده هــای مســئوالن امیدوار 
بــوده و تاکیــد می کند: »بعــد از چهارســال که هنــوز هیچ کس 
دســتگیر نشــده اســت، کمتریــن کمک به مــن این اســت که 
 قــدری از دغدغه های مــن را کم کنند تــا بتواند درمانــم را ادامه

 دهم«.

ابهام در ختم پرونده قربانیان اسیدپاشی اصفهان؛

سهیال جورکش: آقای وکیل را نمی شناسم!

کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان با اشاره به بررسی نقشه های هواشناسی استان، اظهار کرد: بررسی این نقشه ها بیانگر ثبات الگوهای جوی در آسمان 
استان است.»نازنین زهرا سیدان« افزود: بر این اساس طی دو روز آینده آسمان اکثر نقاط اســتان اصفهان صاف تا کمی ابری و در بعدازظهرها همراه با باد نسبتا شدید 
پیش بینی می شود.کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان در خصوص وضعیت دمایی استان اصفهان افزود: میانگین دمای هوای اصفهان طی 24 ساعت آینده 
تغییر محسوسی را نخواهد داشت و تنها در مناطق غربی کاهش یک تا دو درجه ای دمای هوا پیش بینی می شود. او  دمای هوای اصفهان در گرم ترین و خنک ترین ساعات 
24 ساعت آینده را به ترتیب 38 و 21 درجه سانتی گراد اعالم کرد و گفت: در این بازه زمانی آران و بیدگل با دمای هوای 4۵ درجه و بویین میان دشت با دمای هوای 14 

درجه سانتی گراد باالی صفر به ترتیب گرم ترین و خنک ترین مناطق استان اصفهان طی 24 ساعت آینده پیش بینی می شود.

سی
شنا

هوا
  

گزارش

 نرگس طلوعی

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان به مناسبت »هفته 
بهزیستی« در نشستی با اصحاب رسانه به بیان فعالیت 
های صورت گرفته این ســازمان در استان پرداخت. 
اعالم خدمات ارائه شده از سوی اورژانس اجتماعی اداره 
کل بهزیستی استان جهت پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی، برنامه های این اداره برای سرپرستی کودکان 
بی سرپرست و  طرح های فرزندخواندگی و همکاری 
گسترده خیریه ها با بهزیســتی، از مهم ترین مواردی 
بود که »مرضیه فرشاد« در این جلسه به آنها اشاره کرد. 
گزیده ای از  صحبت های مدیر کل اداره بهزیســتی 

استان اصفهان در ادامه می آید:
  اطالعی از خریدوفروش کودکان در استان اصفهان 
نداریم. اگرچه این موضوع یک مسئله نظامی و انتظامی 
است که قوه قضائیه باید به آن رسیدگی کند، پیگیری 
می کنیم که کودکی خرید و فروش نشــود. در همین 
رابطه از مددکاران بیمارســتان ها خواســته ایم اگر 
متوجه شوند که نوزادی مشــکوک به خرید و فروش 
است، با 123 تماس بگیرند که همکاری خوبی در این 

رابطه صورت گرفته است.
 با توجه به خدماتی که از ســوی اورژانس اجتماعی 
اداره کل بهزیســتی استان ارائه شــده، آسیب های 
اجتماعی در سه ماه اول سال جاری نسبت به سه ماه 

اول سال ۹۶/1۶ درصد کاهش داشته است.

 از یک هزار و 28۷ مورد مداخالت اورژانس اجتماعی 
اداره کل بهزیستی استان، ۵۵8 مورد مربوط به کودک 
آزاری، 1۹۵ مورد همســر آزاری ، 34 مورد سالمند 

آزاری و ۷1 مورد خودکشی بوده است.
 دو هزار متقاضی دریافت فرزند داشتیم که در قالب 
طرح مراقبت مشــارکتی شــیرخواران تحت عنوان 
»ُمشک« در استان اصفهان اجرایی شد که ۷0 کودک 
در سال ۹۶ به طور موقت واسپاری شدند و اگر والدین 
آنها پیدا نشــوند از دادگاه برای این خانواده ها حکم 

فرزندخواندگی می گیریــم؛ درحال حاضر تعداد افراد 
حاضر در شیرخوارگاه 40 نفر هستند و مرکزی ویژه 
برای نوزادان معلول ایجاد شــده و 10 نفر از آنها به آن 

مرکز واگذار شدند.
 ما متولی کودکان هستیم؛ منطقی نیست تا زمانی 
که یک کودک می تواند زندگــی در کنار پدر و مادر را 
تجربه کند، به خانم های مجرد واگذار شود البته تنها 
به یک خانم مجرد، یک نوزاد معلول واگذار شــد و دو 
کودک نیز در روند واسپاری ها به بهزیستی برگشتند 

که اولی بیش فعال بود و دومی، خانواده نتوانست او را 
نگهداری کند.

 اختالفی بین ما و شهرداری نیست؛ چون مدیریت 
شهری و بهزیســتی، وظیفه خود را انجام داده اند؛ اما 
از مابقی ارگان ها و سازمان هایی که در این زمینه باید 

فعالیت می کردند، باید پرسید کجا هستند؟
 با توجه بــه اینکه کــودکان، ترحم افــراد را جلب 
می کنند، بیشــتر به کار گرفته می شوند در حالی که 
وضعیت برخــی از والدین چندان هم بد نیســت.  هر 
پولی که به این کودکان پرداخت می شــود خیانت به 
آن هاست؛ چراکه این کودکان در این سنین باید بازی 
کردن را یاد  بگیرند اما متاســفانه قانون گریز شده و 
آسیب های اجتماعی متعددی در این خصوص ایجاد 

می شود.
 در ســال های گذشــته، کودکان خیابانی از سوی 
شهرداری جمع آوری شــده  که  از طریق بهزیستی 
تفکیک می شــدند و اقدام الزم در این خصوص انجام 
شده اســت. والدین این کودکان با تحت پوشش قرار 
گرفتن بهزیستی می توانند مشــغول به کار شوند به 
همین دلیل اولین خیریه رسیدگی به کودکان خیابانی 
تحت عنوان »سرمد« از ســال 8۶ مشغول به فعالیت 

شده است.
 سه چهارم هزینه های بهزیســتی از سوی خیران 
پرداخت می شود؛ بنابراین می توان گفت فاصله زیادی 

بین کمک های مردمی و بودجه دولت وجود دارد.

سهچهارمهزینههایبهزیستیازسویخیرینپرداختمیشود

رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان، اظهار داشــت: نیازمند 
آموزش های الزم در ارتباط با سرقت های خرد به مردم هستیم 
تا با رعایت نکاتی که بارها توسط پلیس تذکر داده شده است، 

در معرض این سرقت ها قرار نگیرند.
سرهنگ »سعید سلیمیان« با بیان اینکه با وجود تذکرهای مکرر 
پلیس، مردم نکات ســاده ای که مانع از سرقت است را رعایت 
نمی کنند، افزود: شــهروندان باید از رها کردن ماشین خود در 
بیرون منزل در شرایطی که دِر ماشین باز و کلید روی ماشین 

قرار دارد، حتی برای بازکردن دِر پارکینگ منزل پرهیز کنند.

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تاکید 
کرد: رعایت نکردن این موضوع به ظاهر ســاده، فراوانی زیادی 
در جامعه دارد که بارها سرقت خودرو، وسایل داخل آن و دیگر 

مشکالت مرتبط را رقم زده است. 
او اضافه کرد: رعایت این نکته نیز ضروری است که مردم از رها 
کردن وسایل ارزشمند خود در ماشین و در معرض دید دیگران 

به نوعی که توجه سارقان خرد را جلب  کند، خودداری کنند.
سلیمیان با تاکید بر اینکه شــهروندان به ویژه بانوان از حمل 
پول های کالن، طال، جواهرات و غیره در کیف های دســتی به 

ویژه در ســفر با وســایل نقلیه عمومی بپرهیزند، تصریح کرد: 
در صورت ضرورت حمل وسایل ارزشــمند به طور مثال برای 
انتقال پول کالن به بانک، باید با وســایل حمل و نقل مطمئن 
شخصی یا آژانس های مطمئن اســتفاده و نکات امنیتی الزم 

نیز رعایت شود.
وی با بیان اینکه بیشتر سارقان خرد از میان افراد معتاد هستند، 
اظهار داشت: به طور معمول قصد این افراد، ذخیره پول یا تامین 
مالی طوالنی مدت نیست؛ بلکه برای تامین ذره ای از مواد مخدر 

دست به سرقت می زنند.

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اصفهان:
اغلب سارقان خرد از میان افراد معتاد هستند

مدیر کل »بهزیستی« استان اصفهان:

اصفهان به دمای ۳۸ 
درجه می رسد

کارشناس مسئول پیش بینی 
هوای استان اصفهان خبرداد:

رییس کمیسیون کشاورزی آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد:
همایش بهره برداری از منابع خاک و آب شور

همایش بهره برداری ازمنابع خاک و آب شور درشرایط بحران کم آبی دراتاق بازرگانی اصفهان برگزارشد.
رییس کمیسیون کشــاورزی آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان در حاشــیه این همایش با اشاره 
به اینکه امروز ۹۵درصد جغرافیای اســتان درگیر با خشکسالی اســت، افزود: در این همایش با دعوت از 
کارشناسان زیست محیطی دانشگاه های استان، دنبال یافتن روش های جایگزین کم مصرف برای توسعه 
فضای سبز شهر ها هستیم. »قلمکاری « با بیان اینکه در مطالعات آبی و خاکی برخی دانشگاه ها، مشخص 
شده که  استان ظرفیت خوبی برای کشت گل و گیاهان سازگار با شــرایط کم آبی دارد، گفت: با حمایت 
 شهرداری ها می توان این ظرفیت ها را که هم اکنون مطالعاتش انجام شده است، در توسعه فضای سبز شهری

 به کارگرفت.

به همت کارآفرین  اصفهانی صورت گرفت؛
ایجاد کمربند سبز با کشت گیاه »آلوئه ورا« در حاشیه کویر 

جوان کارآفرین روستایی با کشــت آلوئه ورا و گیاهان دارویی در حاشیه کویر شرق اصفهان، کمربندی سبز 
ایجاد کرد. کارشناس جها د کشاورزی گفت: »حیدر عشوری« کارآفرین جوان روستای »چریان« با احداث 
دو هکتار گلخانه کشت آلوئه ورا و باغی با 12هزار اصله درخت انار و 20گونه گیاه دارویی، چای ترش، به لیمو و 
دو هزار درخت سیب، گردو، پسته و گالبی، کمربندی سبز در منطقه خشک استان اصفهان ایجاد کرده است.
»حسن احمدی« افزود: این کارآفرین حداقل آب موجود در مزرعه را ذخیره و با استفاده از سامانه آبیاری تیپ، 

مصرف آب را درمقایسه با آبیاری سنتی به یک پانزدهم کاهش داده است.
حیدر عشوری با فرآوری آلوئه ورا، با کمک خانواده اش ساالنه یک تن انواع شربت، ترشی ومربای آلوئه را را از 

داخل روستای چریان، به کشورهای اروپایی و آسیایی صادر می کند.

100 کلمه ای
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غذاهای تند چگونه به سالمتی کمک می کند
پیشنهاد سردبیر:

زل
من

کافه 

مواد الزم:
یک دوم فنجان دمنوش بابونه

یک فنجان توت فرنگی
یک فنجان آناناس

یک فنجان ماست پروبیوتیک
یک قاشق مرباخوری عسل

طرز تهیه:
تمام ترکیبات را در مخلوط کن، مخلوط کنید. بهترین زمان مصرف، 
قبل از وعده ناهار یا وعده شام اســت.بابونه، جزو ترکیباتی است که 
می تواند مشکالت گوارشی شــما را کمتر کند. به ویژه زمانی که 
با ماست پروبیوتیک و عسل ترکیب می شــود از طریق افزایش 
جمعیت باکتری هــای مفید کولون و کاهــش باکتری های 
 مضر تولیدکننــده گاز، ســبب کاهش تولیــد گاز و نفخ 

می شود.

اسموتی توت  فرنگی و بابونه

گیاه گل پروانه )گل ارغوانی(
 این گل انواع مختلفی دارد و زیستگاه آن در دشت و کمی هم در ارتفاعات متوسط و پایین است. بوی عطر خوبی دارد و نوش خوبی برای زنبور عسل است.کاربرد 
درمانی آن در موارد ناراحتی های تنفسی به خصوص سرفه، برونشیت و آســم و حتی از نوع ناراحتی های تنگی نفس می باشد و بازدهی آن بسیار عالی است.در 
خارج از دم کرده و جوشانده این گیاه برای شست وشو استفاده می شــود.این گیاه می تواند جراحات و زخم های سطحی را درمان کند و به خاطر ماده خوشبو 
و نعناع مانندی که در آن وجود دارد در موارد سوختگی از این گیاه استفاده می شــود.نوع دیگر گل ارغوانی از نظر درمانی همان خواص را دارد ولی از نظر ظاهر 
متفاوت است. این گل ضمن اینکه گل های قرمز و ارغوانی رنگی دارد درون آن گل های آبی رنگی هم مشاهده می شود که این گل های آبی رنگ از داخل گل های 

قرمز رنگ بیرون می آید.
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ر با
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امروزه در آرایشگاه ها خدمات  پریسا سعادت
متنوعی ارائه می شود، از انجام 
عمل های کوچک زیبایی گرفته تا انواع تتو و لیزر . این طیف وسیع از 
خدمات که اغلب توسط اشخاص فاقد صالحیت قانونی اما ماهر انجام 
می گیرد می تواند، افراد را در معرض خطرات سالمتی قرار دهد. عدم 
رعایت اصول بهداشتی و نیز آشــنا نبودن افراد به ضروریات برخی از 
اقدامات در آرایشــگاه ها می تواند ســالمتی مراجعه کنندگان به این 
مکان ها را تا حد زیادی افزایش دهد. گاهی همین کارهای به ظاهر ساده 
و سرپایی می تواند عوارض جبران ناپذیری روی سالمت و زیبایی فرد به 
جای بگذارد و کار به جایی برسد که حتی اگر ده ها پزشک متخصص نیز 

دورهم جمع شوند، نتوانند عارضه های ایجادشده را برطرف کنند.
  آرایشگاه ها چه بیماری هایی را به شما منتقل می کنند

حقیقت این است که هم در آرایشگاه های سنتی و هم در آرایشگاه های 
مدرن و گران قیمت، امکان انتقال بیماری هایی وجود دارد که شما حتی 
فکرش را هم نمی کنید. یکی از روش هــای صاف کردن مو دربعضی از 
آرایشگاه ها، استفاده از ترکیبات حاوی »فرمالدئید« همراه با سشوار یا 
اتوی داغ است. فرمالدئیدها با قرار گرفتن در معرض دمای باال، ترکیباتی 
از خود متصاعد می کند که می تواند باعث بروز ســردرد، حالت تهوع، 
سوزش چشم و گلو شود. مصرف مقادیر زیاد این ماده شیمیایی، نمایان 

شدن آثار سمی آن را در بدن به دنبال دارد و مقادیر اندک آن نیز باعث 
تحریک سوزش و خارش چشم و ریزش اشک می شود. مسمومیت خون، 
افزایش اسید خون و کاهش شــدید حرارت بدن هم از عوارض جذب 
فرمالدئید از طریق دستگاه گوارش است. همچنین برداشتن قسمتی از 
ناخن ها که از آن با عنوان cuticle نام برده می شود، ممکن است ظاهر 
آنها را بهتر کند؛ اما احتمال ورود عفونت به این بخش از بدن را افزایش 
می دهد. Cuticle  ها بین پوست انگشت و ورقه ناخن قرار می گیرد و 
یک پوشش محافظتی و ضدآب روی آن به وجود می آورد؛ اما در صورت 
آسیب دیدگی می تواند دچار عفونت شود. بخش آسیب زای دیگر مربوط 

به قسمت های سوالریوم و برنزه کردن می شود.
همه ما می دانیم که اســتفاده از تخت های برنزه کننــده خطر ابتال به 
ســرطان را افزایش می دهد،عالوه بر این المپ های مانیکور نیز برای 
سالمتی بسیار مضر است خطر المپ های کوچک مانیکور که با هدف 
سفت و سخت کردن ناخن های مصنوعی تولید شده اند، وجود دارد. با 
این که نور حاصل از این المپ ها روی ناحیه بســیار کوچکی از پوست 
می تابد؛ اما باز هم تعدادی از استفاده کنندگان را دچار سرطان پوست 
کرده است. همچنین احتمال انتقال شپش از قیچی و یا شانه نیز وجود 
دارد؛ شپش سر در محیط بیرون خیلی زنده نمی ماند و بسیار سریع از 
بین می رود، بنابراین احتمال انتقال شپش از راه قیچی خیلی کم است 

و فرد باید خیلی بدشانس باشد که همان لحظه که شپش روی قیچی 
پریده است، قیچی به موهای او بخورد و شپش به سر او منتقل شود؛ البته 
این احتمال وجود دارد و صفر نیست چون یکی از راه های انتقال شپش 
تماس با وسایل آلوده است مثال شانه یا برس می تواند تخم شپش یا خود 

شپش را به فرد دیگر منتقل کند.
عفونت های پوستی در آرایشگاه ها را جدی بگیرید

یکی از کارهایی که این روزها در آرایشگاه ها رونق گرفته است انجام تتو 
و عمل های پیرسینگ روی گوش و بینی است که می تواند عاملی برای 
انتقال برخی از بیماری ها از جمله ایدز و هپاتیت باشد. وقتی قرار است 
روی بافت زنده پوست عملیاتی انجام شود، فرد حتما باید دارای دانش 
پزشکی باشد، در غیر این صورت عوارض ناخوشایندی برای بیمار ایجاد 
خواهد شد و حتی ممکن اســت پدیده مرگ در آرایشگاه رخ دهد. در 
این مراکز اغلب از مواد ارزان قیمت و غیراستاندارد استفاده می شود، به 
همین دلیل در محل تزریق ها، گاهی دفرمیته های شدید ایجاد می شود 
و فرد دچار حساسیت های شدیدی می شود. عالوه بر این به دلیل عدم 
رعایت نکات بهداشــتی خطر ابتال به بیماری های عفونی مثل بیماری 
ایدز و هپاتیت افزایش پیدا می کند. بیماری های پوســتی شدید مثل 
واکنش های گرانولوماتوز و واکنش هایی مثل تخریب بافت ها می تواند از 
عوارض استفاده از محصوالت نامرغوب و غیر استاندارد باشد. هرچقدر کار 
روی پوست عمقی تر باشد، عوارض ناشی از آن بیشتر خواهد بود، بنابراین 
عارضه های ناشــی از الیه برداری نیز می توانند بسیار خطرناک باشند. 
زیرا پوست اولین ســد دفاعی بدن در مقابله با میکرو ارگانیسم هاست، 
وقتی این سد دفاعی شکسته می شــود، نفوذ میکروارگانیسم ها به این 
ناحیه افزایش پیدا می کند و همین امر می تواند خطر ابتال به بسیاری از 

بیماری ها را افزایش دهد.
رعایت نکات بهداشتی در آرایشگاه ها را جدی بگیرید

اصلی ترین عامل حفظ افراد در برابر بیماری ها در آرایشگاه ها استفاده 
از وسایل شــخصی یا یک بار مصرف است. اســتفاده از شانه و قیچی و 
همچنین تیغ های یک بار مصرف می تواند ریسک ابتال به بیماری ها را 
در آرایشگاه ها به شدت پایین بیاورد؛ همچنین افراد باید دقت داشته 
باشــند که از تیغ مجزا بند، موچین و قیچی اســتریل شده در اصالح 
سر و صورت استفاده شــود. در بســیاری از مواقع انتقال عفونت های 
 ویروســی و باکتریایــی پایدار در همیــن روش زیبایی ســاده خیلی 

شایع است.

خانواده وابسته
خانواده  های اشــرافی، یکی از انواع 

خانواده  های وابسته  هستند. 
در این نوع از خانواده  ها راه نفوذ غیر و 
نیز راه خروج اعضا از جمع خانواده به 

شدت بسته است. 
ســوء رفتارها، هنجار شــکنی  های رفتاری، خارج از ضوابط عمل 
کردن  ها و... از یک سو به شدت منع شده و از سوی دیگر پنهان نگه 

داشته می  شوند. 
توسل به هر روشــی برای حفظ کیان خانواده اشرافی، امری مقبول 
و پسندیده است؛ حتی اگر خشونت و خون ریزی باشد.خانواده های 
وابسته همچنین اجازه شکل گیری یک شخصیت مستقل به افرادی 
که به جمع آنها وارد می شــوند را نیز نمی دهند. در این خانواده ها 

معموال افراد، تابعی از نســبتی هســتند که با آن فرد به جمع خانوادگی وارد 
شده اند و باید کامال تابع قوانین آن خانواد باشند، این مســئله به شدت در میان خانواده های اشرافی  

دیده می شود.

یادداشت های یک مشاور

محققان سوئیسی هشدار می دهند؛
مضرات اشعه اسمارت فون ها بر حافظه نوجوانان

یافته های محققان سوئیســی نشــان می دهد قرارگیــری در معرض میادین الکترومغناطیســی 
فرکانس رادیویی )RF-EMF( ساطع شــده از تلفن های موبایل به مدت بیش از یک سال می تواند 
تاثیر منفی بر رشد حافظه مجازی نوجوانان داشــته باشد.حافظه مجازی در نیمکره راست مغز قرار 
گرفته و ارتباط آن با RF-EMF در نوجوانانی که با موبایل شــان از طریق گوش سمت راست شان 
استفاده می کنند، بسیار قابل توجه است.»مارتین روزلی«، سرپرست تیم تحقیق از موسسه سالمت 
عمومی ســوئیس، در این باره می گوید: »این موضوع بیانگر این مسئله است که RF-EMF جذب 
شده از طریق مغز مسئول وجود این ارتباط مشاهده شده است.« وی در ادامه می افزاید: »خطرات 
احتمالی برای مغز را می توان با اســتفاده از هدفون در حین مکالمه به حداقل رســاند. معموال در 
زمان هایی که کیفیت شــبکه پایین بوده و موبایل با حداکثر قدرت عمل می کند، خطرات ناشــی 
از امواج آن بیشتر است.«به نظر می رسد سایر ابعاد اســتفاده از ارتباطات وایرلس نظیر ارسال پیام 
متنی، گیم بازی کردن یا جســت وجو در اینترنت مغز را کمتر در معرض RF-EMF قرار می دهد 
 RF-EMF و با رشــد عملکرد حافظه ارتباطی ندارد.به گفته روزلی، »هنوز مشــخص نیســت که
 چگونه می تواند بر فرآیندهــای مغز تاثیر گذارد. از این رو نیاز به تحقیقات بیشــتری در این زمینه

 است.«

خبر خوش برای مبتالیان به بیماری »ویتیلیگو«
ویتیلیگو، نوعی بیماری خود ایمنی است که در اثر آن سیستم ایمنی بدن به سلول های پوستی حمله 
می کند و در نتیجه روی پوست بدن لکه های سفید ایجاد می شود.این بیماری سبب از بین رفتن رنگ 
دانه های پوستی می شود و درمان قطعی ندارد، برخی درمان ها مانند استفاده از دارو های استروئیدی 
با درمان طوالنی مدت می توانند لکه ها را کم رنگ و نسبتا همرنگ پوست بدن کنند؛ اما با قطع درمان 

بالفاصله لکه های سفید پوستی باز می گردد.
بسیاری از مبتالیان به دلیل نگرانی و خجالت از بابت رنگ پوست خود از خانه خارج نمی شوند یا با 

انواع کرم های آرایشی و لباس های پوشاننده سعی در پنهان کردن لکه های پوستی  دارند.
تعدادی از زندگی هــای خانوادگی به دلیل ابتالی یکی از زوج ها به این بیماری در دنیا به شکســت 
انجامیده است. علت ابتال به این بیماری کامال شناخته شده نیســت؛ اما معیار های ژنتیکی، عوامل 
محیطی و میزان استرس فرد در بروز آن اثرگذاراست.پزشک و دانشمند مرکز تحقیقات ویتیلیگو، 
دکتر جان هریس ازسال ۲۰۰۸ به بررسی این بیماری پرداخته و به روش جدیدی برای محو کردن 
لکه ها دست یافته اســت که ماندگاری طوالنی دارد و با قطع درمان لکه ها باز نمی گردند.سلول های 
حافظه پوستی، سلول های »تی« نامیده می شــوند که کار مقابله با عامل های بیماری زا چون ورود 
میکروب و باکتری به بدن را برعهده دارند. کارشناسان در نظر دارند حافظه سلول های پوستی بیماران 
مبتال به ویتیلیگو را پاک کنند به این ترتیب لکه های پوستی بیماری به وجود نمی آیند یا از گسترش 

آنها جلوگیری می شود.

تاثیرشگفت انگیز بوی قهوه بر ذهن انسان
دانشمندان دانشکده تکنولوژی استیونس دریافتند، بوی قهوه می تواند باعث افزایش دقت در انسان 
شود.در این تحقیق دانشمندان صد نفر را در دو گروه تقسیم کردند، به گروه اول ده مسئله ریاضی از 
مبحث جبر را دادند و آنان در اتاقی قرار گرفتند که رایحه قهوه در فضای آن پخش می شد، گروه دوم 
نیز در اتاقی قرار گرفتند که هیچگونه بویی در فضای آن وجود نداشت.نتایج به دست آمده نشان داد 
که گروه اول در فضای اتاق با بوی قهوه میانگین نمره باالتری را کســب کردند.به گفته دانشمندان 
نکته جالب در این آزمایش آن است که بوی قهوه به کار رفته فاقد هرگونه کافئین بوده است.به گفته 
محققان، بوی قهوه باعث افزایش بهره وری و انرژی در ارگانسیم بدن می شود و می تواند تاثیر مثبتی 

در حوزه های مختلف زندگی از جمله کسب و کار و مطالعه بگذارد.

بیماری ها و خطرات موجود در آرایشگاه ها  را جدی بگیرید

غذاهای تند چگونه به سالمتی کمک می کند

با وجود  طعم تند فلفل، برخی افراد به خاطر عدم تحمل تندی آن کمتر تمایلی به مصرف فلفل دارند؛ اما برخی هم بر این باورند که باید برای حفظ سالمت این ادویه در رژیم غذایی گنجانده شود.به گفته محققان 
تاکنون اثبات نشده که تندی فلفل برای سالمت بد و مضر است. از این رو مصرف این نوع ادویه را در رژیم غذایی مرتبط با شماری از فواید برای سالمت عنوان می کنند.

مطالعه ای در سال ۲۰۱۷ نشان می دهد که مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی عروقی، حمالت قلبی و سکته در بین افرادی که فلفل تند 
مصرف می کنند کمتر است. درحالی که هنوز این رابطه به اثبات نرسیده است؛اما محققان معتقدند ادویه ها در صورت مصرف متعادل، 
موجب کاهش میزان کلسترول LDL در بدن می شوند.دکتر »ژیمینگ ژو«، سرپرست تیم تحقیق در مطالعه ای دیگر، در این باره می 

گوید: »لذت بردن از طعم و مزه ادویه ها موجب کاهش مصرف نمک و فشارخون می شود که نتیجه آن حفظ سالمت قلب است.«

طبق نتایج مطالعه محققان دانشگاه پوردوی آمریکا، افراد بعد از خوردن فلفل قرمز کالری بیشتری سوزانده 
و اشتهای شــان کاهش می یابد. این تاثیر به خصوص در افرادی که به طورمنظم غذاهای پرادویه اســتفاده 
نمی کنند، بیشتر است؛ اما محققان تاکید می کنند تنها مصرف فلفل موجب کاهش قابل توجه وزن نمی شود 

بلکه ترکیب آن در رژیم غذایی سالم و داشتن سبک زندگی پرتحرک منجر به این تاثیر می شود.

به عقیده محققان »کپسایسین«، ماده موجود در فلفل که عامل تندی آن است، دارای 
خواص ضدسرطانی است. به گفته دکتر »گرگوری پالتنیکوف«، سرپرست تیم تحقیق در 
کلینیک آلینا مینه سوتا آمریکا، »کپسایسین دارای تاثیراتی مشابه برخی داروهای سرطان 

بر بدن است.« با این حال این خاصیت فلفل هنوز از لحاظ پزشکی موردمناقشه است.

حفظ سالمت 
قلب

کالری سوزی 
بیشتر

پیشگیری از 
سرطان

کپسایسین همچنین ممکن است به کاهش یا تضعیف هر نوع حس درد در بدن کمک کند. تصور می شود این مکانیسم با هدف قرار دادن 
ماده شیمیایی در مغز موسوم به»ماده P« که نقش مهمی در موارد بروز آسیب و جراحت دارد، عمل می کند.برخی مطالعات هم بیان می 

کنند که رژیم غذایی حاوی میزان باالتر کپسایسین با نابودی باکتری های موسوم به H. pylori، تاثیر محافظتی در مقابل زخم ها دارد.
تسکین درد
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 محرومیت میالنی ها 
به طوررسمی بخشیده شد

دادگاه عالی ورزش، با درخواست فرجام خواهی 
باشگاه »میالن« موافقت کرد تا 
بدین ترتیب محرومیت 
این تیم از حضور در 
رقابت های اروپایی 
دو فصــل آینــده 
بخشــیده شــود. 
رســانه های ایتالیا 
از واگــذاری مالکیت 
میالن به موسســه مالی الیوت که اعتبار باالیی 
دارد، به عنوان یکی از دالیــل اصلی صدور این 

حکم نام برده اند. 
میالن، به دلیل عمل نکردن به تعهداتش و زیر 
پا گذاشتن قوانین بازی جوانمردانه، از سوی یوفا 
برای دو فصل از حضــور در رقابت های اروپایی 
محروم شده بود. میالن که جواز حضور در رقابت 
های لیگ اروپا فصل بعد را کسب کرده بود حاال 
با حکم دادگاه عالی ورزش می تواند در این رقابت 

ها شرکت کند.

آندر هررا: 
 دخئا به خاطر هواداران 

در »یونایتد« می ماند
»داوید دخئا« به دلیل عملکرد خوبش در فصل 
گذشته مورد توجه چند تیم 
قرار داشت. با این حال 
به نظر می رسد او در 
فصل پیش رو نیز 
دروازه بان نخست 
خ  طین ســر شیا
باشــد. »آندر هررا«  
هافبک اســپانیایی در این  
راســتا، گفت : دخئا با هواداران خیلی صمیمی 
است. او یک بار دیگر ثابت خواهد کرد که بهترین 
دروازه بان جهان است. ما با حضور دخئا در درون 
دروازه  شــانس قهرمانی خواهیم بــود. یادمان 
می آید روزهایــی که او به خاطر انجام نشــدن 
انتقالش به رئال مادرید، زیر فشار شدیدی بود؛  
ولی هواداران از او حمایت می کردند. او در ادامه ، 
 اضافه کرد: ما خیلی خوش شــانس هستیم که 
دروازه بانی همچون او را داریم. به  هر حال انتقاد 

هم جزئی از فوتبال است.

 »ونگر« 
گزینه نخست سامورایی ها

»آرســن ونگر« بعد از 22 ســال  مربیگری در 
آرسنال سرانجام تصمیم 
گرفت بــه همکاری 
خــود با ایــن تیم 
پایان دهــد. این 
مربــی بــا تجربه 
فرانســوی مــورد 
توجه تیم های زیادی 
اســت. روزنامه »دیلی میل« 
نوشت: آرسن ونگر، سرمربی سابق آرسنال گزینه 
نخست فدراســیون فوتبال ژاپن است.تیم   ملی 
فوتبال ژاپن تنها نماینده آســیا در جام جهانی 
2018 روسیه بود که توانست از مرحله گروهی 
صعود کند. آنها در مرحله یک هشتم بازی بسیار 
خوبی را برابر تیم   ملی فوتبال بلژیک به نمایش 
گذاشتند اما در حالی که با دو گل جلو بودند، در 
نهایت با نتیجه  سه بر دو تن به شکست دادند و 
همین باعث شده تا آنها به دنبال گزینه جدیدی 
برای نیمکت خود باشند.ونگر سابقه  مربیگری 
در ژاپن را دارد و همین باعث شــده تا او گزینه 

نخست »سامورایی ها« باشد.

 تالش »گتوزو« 
برای نگه داشتن بونوچی

»گنارو گتوزو« ســرمربی میالن، اعالم کرد که 
تمام تالشــش را می کند 
تــا مانــع جدایــی 
»لئوناردوبونوچی« 
از ایــن باشــگاه 
شــود. بونوچــی 
در تابســتان سال 
گذشته با انتقالی ۴0 
میلیون یورویی از یوونتوس 
به میالن پیوست و اکنون باشــگاه هایی مانند 
»منچســتریونایتد« و »پاریس ســن ژرمن« به 
دنبال به خدمت گرفتن او هســتند.  این مدافع 
با تجربه در نخستین بازی پیش فصل روسونری 
مقابل نووارا به میدان رفت و گتوزو هم از این که 
بونوچی به میالن متعهد است، ابراز خشنودی 
کرد. او به خبرنــگاران گفــت: »لئوناردو یک 
حرفه ای تمام عیار است و یک بازیکن فوق العاده و 
در حال حاضر، ما باید به آنچه او و سایر بازیکنان 
می گویند، گوش کنیم. مــا باید به انتخاب های 

آنها احترام بگذاریم. 

لژیونرهایایرانیافزایشمییابند

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

»سامان قدوس« ســتاره ایرانی استرشوندس ســوئد در آستانه 
جدایی از این تیم است. ممکن اســت در خالل هفته های آینده 
این انتقال نهایی شود. قدوس بنا به گزارش ها، از سوی دو باشگاه 
بوردو و آمین فرانسه پیشنهاد دارد؛ همچنین دو باشگاه انگلیسی 
نیز به دنبال او هستند. به نظر می رسد قدوس هفته آینده آخرین 

بازی خود را برای این تیم انجام خواهد داد.

تیم های خواهان ستاره تیم ملی ایران

با تصمیم »جان توشــاک« ســرمربی تیم تراکتورســازی تبریز، 13
»فرزادحاتمی« مهاجم دو فصل گذشته این تیم از جمع سرخ پوشان 
تبریزی جدا شــد. حاتمی در اردوی ترکیه نیز همراه تراکتورسازان 
حضور داشت،  اما در نهایت نتوانست رضایت کادرفنی این تیم را جلب 
کند. گفتنی است تیم تراکتور سازی در نخستین بازی خود در لیگ 

برتر سال جاری به مصاف نفت مسجد سلیمان می رود.

مهاجم سرخ پوشان از این تیم جدا شد

24

چرا تکلیف دو بازیکن خارجی 
سپاهان مشخص نمی شود؟

با حضور »امیر قلعه نویی«  به عنوان  ســرمربی 
در تیم فوتبال سپاهان، توقع از این تیم که سال 
گذشته رتبه چهاردهم جدول را کسب کرده بود 
بسیار باال رفته است. در حال حاضر  از سپاهان به 
عنوان یکی از مدعیان قهرمانی نام برده می شود 
و بازیکنان خوب و با کیفیتــی به این تیم اضافه 
شدند تا سپاهان امســال با قدرت در لیگ ظاهر 

شود.
 حدودا 10 روزی اســت که  اسامی هافبک های 
طراح خارجی به مسئوالن سپاهان داده شده تا با 
آنها مذاکره کنند؛ اما هنوز وضعیت این بازیکنان 
مشخص نیســت. ســپاهان حداقل تا نیم فصل 
»رسول نویدکیا« را به دلیل پارگی رباط صلیبی 
در فصل گذشته در اختیار ندارد و »علی کریمی« 

را نیز از دست داده است.
کادر فنی ســپاهان پس از بررسی های مستمر 
به دو هافبک »برزیلی« و »مجاری« رســیدند 
تا حداقل یکی از ایــن دو بازیکن به ســپاهان 
ملحق شود؛ اما درفاصله یک هفته تا شروع لیگ 
برتر این اتفاق نیفتاده اســت.باید دید در ادامه، 
مسئوالن باشــگاه ســپاهان با بازیکن خارجی 

مدنظرخود به نتیجه خواهند رسید یا خیر.

تعطیالت رایگان در کرواسی 
برای عکاس معروف

»یــوری کورتــز« 53ســاله که بــرای آژانس 
فرانس پرس عکاســی می کند، از طــرف اداره  
گردشگری کرواســی دعوت شــد تا به همراه 
خانواده اش یــک هفته را به صــورت رایگان در 
کرواسی سپری کند. اداره  گردشگری کرواسی 
در نامــه ای کــه به دفتــر »فرانس پــرس« در 
مکزیکوسیتی، جایی که آقای کورتز کار می کند 
ارسال کرده، نوشــت: »فقط حس و حال خوب 
و دوربین  خود را به همراه داشــته باشــید و هر 
وقت که خواســتید از کرواسی دیدن کنید به ما 
بگویید.« آقای عکاس قصــد دارد اواخر ماه اوت 
یا اوایل ســپتامبر به زاگرب، پایتخت کرواسی 

سفر کند. 
در دیدار مرحله  نیمه نهایی کرواسی و انگلیس، 
وقتی کروات ها با گل »ماریو مانژوکیچ« نتیجه  
بازی را 2-1 کردند و در حال جشن گرفتن گل 
پیروزی بخش مانژو بودنــد، همگی روی کورتز 
افتادند؛ ولی او هم چنان در حال عکاسی از آنها 
بود. کورتز بعدها گفت:»لحظه  عجیب و غریبی 
بود. آنها خیلی شــاد بودند و بعــد از مدتی تازه 

متوجه شدند که من زیرشان هستم!«

مهاجم»ذوب آهن«مصدوم شد
»مسعود حسن زاده« مهاجم جدید تیم فوتبال 
ذوب آهن که در سپاهان با مصدومیت شدید از 
ناحیه زانو مواجه شــده و رباط صلیبی اش تحت 

عمل جراحی قرار گرفته بود، دوباره آسیب دید.
براساس این گزارش، این بازیکن در بازی دوستانه 
تیمش برابر پدیــده از ناحیه زانو مصدوم شــد 
تا حداقــل بازی اول شــاگردان نمازی در فصل 
جدید لیگ برتر را از دســت بدهد. قرار اســت 
حسن زاده در تهران نزد پزشک جراح خود برود 

تا زانوی آسیب دیده اش  تحت 
معاینه قراربگیرد. حسن زاده 
امیدواراست این مصدومیت 

جدی نباشد.

در حاشیه

پیشخوان

امیری زودتر از حسینی به 
ترابوزان اسپور رفت

قیمت بلیت مسابقات المپیک توکیو اعالم شد؛

»دوومیدانی« گران ترین شد
مسئوالن کمیته برگزاری بازی های المپیک توکیو، قیمت بلیت 
افتتاحیه، اختتامیه و مســابقات را اعالم کردند. براین اساس، 
گران ترین قیمت بلیت مربوط به مراسم افتتاحیه بازی هاست. 
طبق اعالم مسئوالن، دوهزار و 685 دالر قیمت بلیت افتتاحیه 
و اختتامیه است درحالی که بیش از نیمی از بلیت مسابقات به 
قیمت 72 دالر یا کمتر به فروش خواهد رسید. ارزان ترین قیمت 
بلیت نیز 22 دالر است. بلیت های ارزان قیمت برای کودکان و 
افراد ناتوان در نظر گرفته شده اســت. ارزان ترین بلیت ها برای 
مسابقات سافتبال، فوتبال، هاکی و راگبی است و گران ترین بلیت  

به مبلغ 1163 دالر برای دوومیدانی در نظر گرفته شده است.

برای حضور در مسابقات تیمی گرنداِسلم؛

تیم ملی تکواندو ایران عازم »ووشی« چین
به منظور آمادگی و ارتقای سطح فنی؛

»سرجیو سانتوز« سرمربی تیم سه گانه شد
دومین دوره مسابقات قهرمانی تیمی گرنداِسلم با حضور 16 
تیم در بخش مردان، 8 تیم در بخش زنان و 8 تیم مختلط از 5 
مردادماه به مدت 3 سه روز در »ووشی« چین برگزار می شود.
تیم تکواندوی مردان کشورمان با ترکیب سیدحسین احسانی، 
مهدی جاللی، رامین حسین قلی زاده، پوریا عرفانیان و عرفان 
ناظمی برای شــرکت در این دوره از رقابت ها ساعت 22 روز 
دوشنبه یکم مردادماه به چین می رود.ایران در مسابقات تیمی 
جهان در »آبیجان« ساحل عاج موفق شــد مقتدرانه عنوان 
قهرمانی را کسب کند و به عنوان نخستین تیم برای حضور در 

رقابت های تیمی گرنداِسلم دعوت شده است.

به منظور آمادگی و ارتقای ســطح فنی، تیم ملی ســه گانه 
کشــورمان با همکاری و هماهنگی وزارت ورزش و جوانان، 
»سرجیو ســانتوز« مربی پرتغالی ورزش ســه گانه سکان 
هدایت و آماده سازی ملی پوشان کشورمان را بر عهده گرفت.

سانتوز با سابقه سال ها حضور در ورزش سه گانه، کسب 50 
مدال بین المللی و بیش از 15 سال مربی گری در این رشته 
از پرافتخارترین مربیان حال حاضر جهان اســت که سوابق 
زیادی از جمله حضور در چهار دوره اخیر رقابت های المپیک 
همراه با تیم های ملی پرتغال و برزیل و تربیت تعدادی زیادی 

از قهرمانان جهان در ورزش سه گانه را در کارنامه دارد.

دبیر هیئت موتورسواری اصفهان می گوید: هیئت، اختیاری در ارتباط 
با زمین ندارد و زمین در دست بخش خصوصی است.

»امیر اسماعیلی«  درباره اینکه پیست نقش جهان توسط چه کسی 
اداره می شود، اظهار داشت: این پیست توسط بخش خصوصی آماده 
شده است، اما متاسفانه فدراسیون ایرادهایی گرفته که این پیست 
استاندارد نیست؛ به همین عنوان اداره کل نامه ای زده که برگزاری 

تمرینات، مســابقات و همایش در این پیست ممنوع است.او درباره 
اینکه اداره کل اعالم کرده مشکالت پیست به هیئت اعالم شده و مامور 
به انجام این کار شده اند، افزود: این مسئله به ما نباید ابالغ شود، این 
زمین تحویل هیئت نیست و هر زمان زمین تحویل هیئت شد، ما آن ها 
را بررسی می کنیم؛ این زمین معترضی به عنوان بخش خصوصی دارد 
که این فرد هزینه کرده و موارد فنی باید به او ابالغ شود. دبیر هیئت 

موتورسواری و اتومبیل رانی استان اصفهان خاطرنشان کرد: این زمین 
تحویل بخش خصوصی شده و قرارداد دارد و اداره کل به ما اعالم کرده 
که تعطیل شود و موارد و مشکالت فنی به ما اعالم نشده است. این 
روزها در پیست نقش جهان تنها کارتینگ برگزار می شود و به دلیل 
وجود دکل های برق فشار قوی و عدم رعایت فاصله لبه پیست تا دیوار 

تماشاگران، برگزاری دیگر مسابقات مقدور نیست.

دبیرهیئت موتور سواری واتومبیل رانی استان؛ 
برگزاری تمرین، مسابقه و همایش در پیست ممنوع است

اصفهانیان: مدرس داوران 
جام جهانی بــه داوران ایرانی 

آموزش داد

عشق بهتر است یا ثروت؛ 
کجا باید برم کــه بازم تا ابد به 

پای تو نشینم!

فتحی: خــارج از عرف به 
تیام نمی دهیم

تاکید سرمربی المپیاکوس به ماندن »حاج صفی« 
»احسان حاج صفی« مدافع تیم ملی فوتبال ایران، عملکرد خیلی خوبی در جام جهانی داشت و به همین 
خاطر زمزمه هایی مبنی بر رفتن این بازیکن به تیمی دیگر شنیده شده است. با این حال »پدرو مارتینس« 
سرمربی پرتغالی المپیاکوس، به صورت جدی از مدیران این باشگاه درخواست کرده است تا هر طور شده  
حاج صفی را در این تیم حفظ کند. حاج صفی در جام جهانی در پست مدافع برای ایران به میدان رفت و به 
نظر می رسد، مارتینس نیز قصد دارد تا در این فصل از بازیکن ایرانی در پست مدافع بازی بگیرد. به همین 
خاطر مارتینس صحبت های زیادی با حاج صفی داشته است و تالش کرده تا این بازیکن را قانع کند تا در 
تیمش بماند. مدافع ملی پوش تیم ملی فوتبال ایران چند پیشنهاد از تیم های دیگر دارد و هنوز تصمیم 

نهایی خود را برای ماندن یا رفتن از المپیاکوس نگرفته است.

سایپا منتظر مشخص شدن وضعیت »حقیقی«
»محمدرضا اخباری« در تمرینات پیش فصل سایپا غیبت داشت و از مدت ها قبل به مسئوالن این باشگاه گفته 
بود که درصدد جدایی از این تیم است. برهمین اساس »علی دایی« سرمربی سایپا درصدد تقویت خط دروازه 

تیمش است و یکی از گزینه های مورد نظر سرمربی نارنجی پوشان »علیرضا حقیقی« است.
دروازه بان پیشین تیم ملی در صحبت هایی که با مسئوالن سایپا و دایی انجام داده است، به این موضوع اشاره 
کرده که اگر در خارج از ایران بازی نکند، احتماال به ســایپا خواهد پیوست. بر همین اساس دایی و مسئوالن 
سایپا برای جذب دروازه بان، منتظر مشخص شدن وضعیت حقیقی هستند و اگر پیوستن او به سایپا منتفی 
شد، نارنجی پوشان سراغ گزینه های دیگر خواهند رفت. دایی اما در خط دفاعی هم درصدد تقویت تیمش است 

و قصد دارد یک مدافع وسط دیگر را هم به فهرست نارنجی پوشان اضافه کند.

ســتاره ملی پــوش »پرســپولیس« به 
تیم »ترابوزان« ترکیه پیوســت تا بعد از 
»امیدابراهیمــی« دومین ملی پوش ایرانی 
باشــد که پس از رقابت هــای جام جهانی 
2018 روســیه، لژیونر می شــود. به دنبال 
عملکرد خوب تیم ملــی فوتبال ایران در 
بازی های جام جهانی 2018 ، بســیاری از 
ملی پوشان ایرانی با پیشنهادهای زیادی از 
ســوی تیم های خارجی مواجه شدند تا در 
سال جاری خارج از ایران توپ بزنند. امید 
ابراهیمی، هافبک سابق  آبی پوشان تهرانی، 
نخستین بازیکن تیم ملی بود که با امضای 
قرادادی یک ســاله با تیم »االهلی« قطر 
راهی  این کشور شــد تا نخستین انتقال به 

نام او زده شود.
 ابراهیمی که باخط خوردن »سیدجالل حسینی« 
به بازیکن ثابت تیــم ملی در  رقابــت های جام 
جهانی تبدیل شده بود، توانست در این مسابقات 
درخشش خوبی داشــته و نگاه تیم های خارجی 
را به خود جلب کند. هافبک ســابق آبی پوشان 
تهرانی، از آنجاکه قراردادی با اســتقالل نداشت 
به راحتی توانست از این تیم جدا شود و نخستین 
حضور خود به عنوان لژیونر را در کشور قطر تجربه 
کند. اگرچه بازیکنانی که پیش از ابراهیمی به قطر 

رفتند، نتوانستند در این کشور بازی های خوبی به 
نمایش بگذارند، ولی مدافع تیم ملی ایران امیدوار 
اســت بتواند در تیم االهلی بدرخشد تا هم چنان 
به عنوان یکــی از گزینه های ســرمربی تیم ملی 

باقی بماند.
 بعد از امیــد ابراهیمی »وحید امیــری« دومین 
بازیکن تیم ملی ایران بود که انتقالش به آن سوی 
آب ها قطعی شد. ســتاره ملی پوش پرسپولیس  
که دوفصل اخیر را با پیراهن این باشگاه به میدان 
رفته بود، با اتمام قرارداد خود با این تیم، تصمیم 
گرفت پیشنهادات تیم خارجی را برای حضور در 

این تیم ها مورد بررســی قرار دهد و در نهایت با 
تیم ترابــوزان ترکیه به توافق رســید تا در فصل 
آینده برای این تیم تــوپ بزند. جدیدترین لژیونر 
تیم ملی فوتبال پس از امضــای قراردادش با این 
تیم، در نشســت خبری خود از حضورش در این 
تیم  احســاس خرســندی کرد و به هواداران این 
تیم قول داد بهترین عملکردش را در ترابوزان به 
نمایش بگذارد و انتظار آنها را برآورده سازد. پس از 
حضور امیری در تیم ترابوزان ترکیه، زمزمه های 
حضور »مجیدحسینی« مدافع تیم استقالل دراین 
تیم نیز به گوش می رسد. روزنامه های  ترکیه ای 

خبر دادند: رییس این باشگاه با پیگیری تغییرات 
مدیریتی باشگاه استقالل، از طریق واسطه ها باب 
مذاکره با سرپرست جدید باشگاه ایرانی در ترکیه 
را فراهم و بر سر پرداخت بند فسخ قرارداد و برآورده 
کردن انتظارات اســتقاللی ها نیز به جمع بندی 
خوبی رسیدند تا با صراحت از قطعی بودن خرید 
مجید حسینی صحبت کنند؛ تا جایی که روزنامه 
»صباح« در کنار انتشار خبر خرید وحیدامیری، 
از مجید حســینی هم به عنوان خرید قطعی دوم 
ترابوزان از بازار ایران نام برده است تا این دو بازیکن 
سورپرایزهای رییس جدید باشگاه ترابوزان برای 
طرفداران معرفی شوند. آن طور که این رسانه ها 
منتشر کردند قرار است حسینی با قراردادی سه 

ساله راهی این تیم شود.
در میــان ملی پوشــان ایرانــی، بازیکنانی نظیر 
مســعود شــجاعی، رضــا قوچان نــژاد، مرتضی 
پور علی گنجی، علیرضا جهانبخش، اشکان دژاگه 
و رامیــن رضاییان به صورت قطعــی از تیم قبلی 
خداحافظی کرده انــد و در روزهــای آینده باید 
تیم جدیدشــان را انتخــاب کننــد و بازیکنانی 
مانند احســان حاج صفی، میالد محمدی، کریم 
انصاری فرد، ســامان قــدوس، امیر عابــدزاده و 
ســردار آزمون هم با وجود اینکه با تیم هایشــان 
قــرارداد دارند، احتمــال جدایی شــان می رود؛ 
 باید منتظر انتقال بازیکنانی زیــادی از تیم ملی

 باشیم.

لژیونرهایایرانیافزایشمییابند
  به بهانه انتقال ستاره ملی پوش پرسپولیس به تیم »ترابوزان« ترکیه؛  

سمیه مصور
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خدمت کردن، فقط آسفالت کردن نیست!
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان:
خدمت کردن، فقط آسفالت 

کردن نیست!
علی شمسی، مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان 
درباره وضعیت درآمدی این منطقه گفت: بودجه 
سال جاری منطقه ۱۴ شــهرداری اصفهان، ۵۴ 
میلیارد تومان تعیین شــد که تاکنون بیش از 
۲۵ درصد آن وصول شده اســت. وی افزود: در 
منطقه ۱۴ کمترین دریافتی را برای صدور پروانه 
ســاختمانی از مردم داریم، زیرا با توجه به قشر 
ضعیفی که در منطقه ساکن هستند، مسئوالن 
شهری و استانی اجازه افزایش قیمت تراکم در 
منطقه ۱۴ را نداده اند به طوری که طی چند سال 
اخیر تراکم ها بدون افزایش باقی مانده است و به 
همین دلیل کمترین درآمــد را در بین مناطق 

۱۵ گانه داریم.
شمسی ادامه داد: در واقع درآمدی که در سایر 
مناطق شــهر از بابت صدور پروانه ســاختمانی 
حاصل می شود، در این منطقه بسیار ناچیز است 
و اگر پروژه ای در منطقه اجرا می شــود به دلیل 

مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی است.
مدیر منطقه ۱۴ اصفهان درباره وضعیت فرهنگی 
در این منطقه نیز گفت: بایــد در مناطق کمتر 
برخوردار، مثل منطقه ۱۴ جشن ها و برنامه های 
فرهنگی تفریحی بیشــتر دیده شود و امکانات 
و برنامه هــای فرهنگی را افزایــش داد تا چهره 
محرومیت از این منطقه برچیده شــود. خدمت 
کردن تنها آسفالت و کاشت درخت نیست، مهم تر 

از همه دیده شدن مردم است. 
                                                                                                                                                      

  برگزاری دوره تربیت مربیان 
مروج مدیریت مصرف بهینه آب

نخستین دوره آموزشــی تربیت مربیان مصرف 
بهینه آب ویژه مدیران و کارکنان آبفای استان 

اصفهان برگزار شد.
در این دوره آموزشی، بیش از ۱۲0 نفر از مدیران 
و مســئوالن مشــترکین، بهره برداری و روابط 
عمومی ادرات آبفای مناطق خودگردان حضور 
داشتند. شرکت کنندگان در این دوره آموزشی 
به مدت دو ساعت با اقدامات صورت گرفته در سه 
بخش تعرفه ای، فنی و فرهنگی برای مدیریت 

مصرف آب آشنا شدند.
معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان در آغاز این دوره آموزشی 
گفت: در پی  دســتور معاون سیاســی امنیتی 
اســتانداری مبنی بر لزوم برگــزاری دوره های 
آموزشی مدیریت مصرف برای کارکنان ادارات 
و دســتگاه های اجرایی، تقاضا بــرای برگزاری 
 این گونه دوره ها در سراســر اســتان افزایش 

یافته است. 
 رضا رضایی افزود: به همین منظور مقرر شــد 
تا از تجربه مدیران و مسئوالن مشترکین، بهره 
برداری و روابط عمومــی ادارات آبفای مناطق 
خودگردان برای تدریس در این دوره ها استفاده 
شود. وی گفت: از این پس تمام کسانی که برای 
آموزش به ادارات و نهادها اعزام می شــوند باید 
بر اساس سرفصل و اســالیدهای یکسانی که به 
صورت مشــترک در دفاتر خدمات مشترکین، 
مدیریت مصرف و روابط عمومی تهیه شده است، 
عمل کرده و متقاضیان را آموزش دهند.معاون 
خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفای استان 
اصفهان در عین حال از برگزاری نشســت های 
مختلف با مشترکین پرمصرف از زمستان گذشته 
تاکنون در ادارات آبفای مناطق خودگردان تقدیر 
کرد و افزود: از این پس باید پایش مصارف ادارات 
زیرمجموعه وزارت خانه ها نیز در سراسر استان 

در دستور کار قرار گیرد. 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار 
اصفهان:

سرعت گیرها حذف می شوند
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان 
گفت: سیاســت شــهرداری اصفهــان حذف 
ســرعت گیرها در سطح شــهر و افزایش تعداد 
دوربین های ثبت تخلف برای کنترل ســرعت 
رانندگان اســت.علیرضا صلواتــی کاهش ۳0 
درصدی تخلفات ناشی از سرعت غیرمجاز و به 
حداقل رســیدن تخلف عبور از چراغ قرمز را از 
دستاوردهای توسعه دوربین های نظارت تصویری 
و ثبت تخلف در اصفهان دانســت و افزود: هدف 
اعمال قانون و جریمه کردن نیست، بلکه داشتن 
شــهری آرام و قانونمند، آرمان مدیریت شهری 
اصفهان اســت. معاون حمل و نقــل و ترافیک 
شهردار اصفهان با بیان اینکه در سال های گذشته 
ناهنجاری های ترافیکی در شــهر نهادینه شده 
خاطرنشــان کرد: باتوجه به فرهنگ سازی های 
صورت گرفته و نصب دوربین های ثبت تخلف در 
شهر، آمار تخلفات عبور از چراغ قرمز و توقف روی 
خط عابرپیاده نسبت به گذشته کاهش یافته که 
این امر نشان دهنده قانون مندتر شدن شهروندان 

اصفهانی است.

بسته های تشویقی جدید 
شهرداری در راه است

شــهردار اصفهان گفت: الیحه بســته تشویقی 
عوارض نوســازی، عمران شهری و ساخت و ساز 
از سوی شهرداری تهیه و به شورای شهر ارسال 
شده است و پس از تصویب و تایید در فرمانداری 
اجرا خواهد شد.وی از اســتقبال اعضای شورای 
اسالمی شهر اصفهان از این طرح خبر داد و افزود: 
این طرح پس از بررسی و تصویب به فرمانداری 
ارســال می شــود و در صورت تایید فرمانداری، 
اجرایی خواهد شد.نوروزی ادامه داد: به مناسبت 
دهه کرامت، بخشودگی برخی از جرایم دیرکرد 
پرداخت عوارض در دســتور کار شهرداری قرار 
گرفته شده اســت.وی خاطرنشان کرد: در بسته 
تشــویقی پرداخت عوارض خودرو، آن دسته از 
شــهروندان خوش حســابی که عوارض خود را 
در زمان مقــرر پرداخت و تا پایان شــهریورماه 
نسبت به پرداخت عوارض ســال جاری خودرو 
اقدام کنند، از ۱0 درصد جایزه خوش حســابی 
برخوردار می شــوند. در این طــرح همچنین به 
آن دسته از شــهروندانی که عوارض خود را در 
سال های گذشــته پرداخت نکرده اند و مشمول 
جریمه دیرکرد شده اند، معادل جریمه دیرکرد، 
بسته تشــویقی تعلق می گیرد.وی خاطرنشان 
کرد: شــهروندان می توانند با مراجعه به یکی از 
شهرداری های مناطق ۱۵ گانه نسبت به پرداخت 
عوارض خودرو و دریافت جایزه خوش حســابی 

اقدام کنند.

عضو شورای شهر اصفهان مطرح کرد:
بازی برد برد برای پروژه ها

عضو شورای شــهر اصفهان گفت: موتور محرکه 
بخش هــای اقتصــادی ســازمان های دولتی و 
عمومی، بخش خصوصی اســت که بــا رعایت 
ضوابط کشــوری می تواند ضمن اشــتغال زایی، 
سرعت ساخت و ســاز را افزایش دهد.پورمحمد 
شــریعتی نیا اظهار کــرد: هنگامــی که بخش 
خصوصــی را وارد انجــام پروژه هــا نمی کنیم، 
توان شــهرداری برای انجام کار کم خواهد شد. 
موتور محرکه بخش های اقتصادی سازمان های 
دولتــی و عمومی، بخش خصوصی اســت که با 
رعایت ضوابط و مقررات کشوری می تواند ضمن 
اشتغال زایی سرعت ساخت و ساز را افزایش دهد.

شریعتی نیا با بیان اینکه مسئولیت انجام پروژه ها 
بر اساس قیمت زمین و ارزش افزوده به شرکت ها 
یا شــهرداری تعلق می گیرد، افزود: سرمایه گذار 
و شــهرداری ها برای انجام پروژه ها به گونه ای به 
توافق می رسند که به صالحیت شهر، شهروندان 
و شرکت خصوصی باشد که در این صورت اگر به 
توافق برســند، بازی، برد برد خواهد بود؛ چراکه 
هم اشتغال زایی در پی دارد و هم رونق اقتصادی 

ایجاد می کند.

در شهرداری اصفهان؛
اتاق مراقبت از کودک 

راه اندازی می شود
سخنگوی شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: 
اتاق مراقبت از کودک در پروژه های در دســتور 
کار شهرداری راه اندازی می شود.مهدی مقدری 
در خصوص طرح پیشــنهادی پنج نفر از اعضای 
شورای اسالمی شهر اصفهان در خصوص »ایجاد 
اتاق مراقبت کودک در فضاهای عمومی شــهر 
اصفهان« اظهار کرد: این طرح بــه منظور ارائه 
خدمات بهتر به عموم شهروندان از سوی اعضای 
شــورای شهر بیان شــده اســت.وی با اشاره به 
اینکه در حال حاضر فضاهــای عمومی از جمله 
پایانه های مسافربری، ســرویس های بهداشتی، 
فضاهای تفریحی و فضاهای خدماتی که توسط 
شــهرداری بهره برداری می شــود، فضای الزم 
برای مراقبت از کودک را نــدارد، افزود: در این 
فضاها مادرانی که دارای کودک هســتند برای 
شیردهی و یا تعویض پوشــاک فرزندشان دچار 
مشــکل هستند.ســخنگوی شــورای اسالمی 
شــهر اصفهان با بیان اینکه طرح پیشــنهادی» 
ایجاد اتاق مراقبت کــودک در فضاهای عمومی 
شــهر اصفهان« در کمیســیون های فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی و کمیسیون عمران، معماری 
و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان بررسی 
شده اســت، افزود: بررســی نهایی این طرح در 
جلسه علنی انجام می شــود.وی تصریح کرد: در 
قالب این طرح اختصــاص فضایی برای مراقبت 
از کودکان در فضاهایی که توســط شهرداری در 
دست بهره برداری است انجام خواهد شد ضمن 
اینکه چنانچه فضاهای موجود قابلیت ایجاد اتاق 
مراقبت از کودک را دارد باید مورد بازنگری قرار 

گیرد.

البه الی خبرها می گشتم؛ هیچ نشانی از پیام 
تســلیت رییس جمهور نبود. کافی است نام 
»روحانی« را به همراه واژه »تسلیت« در گوگل 
تایپ کنی تا لیستی بلندباال از پیام های تسلیت 
رییس جمهور کشورمان خطاب به همتایان 
خارجی خود ببینی. مثال اوایل امسال حادثه 
تلخ وقوع آتش سوزی در مرکز خرید »زیمنایا 
ویشنیا« در شــهر کمروف روسیه که منجر 
به کشته شــدن بیش از ۶۰ نفر از شهروندان 
آن کشور شــد را به رییس جمهور این کشور 
تسلیت گفت و نوشــت که این حادثه موجب 

تاثرش شده است. 
چندروز قبل تر، در اسفندماه ســال گذشته هم در 
پیامی به الهام علی اف، رییس جمهوری آذربایجان، 
درگذشت جمعی از شهروندان این کشور طی حادثه 

آتش سوزی در یک مرکز درمانی را تسلیت گفت.
پیام های تسلیت تنها شامل حوادث تلخ نمی شده 
و گاهی شــامل حال اتفاقات دیگری همچون فوت 
یک سیاستمدار یا ســالروز فوت یک اندیشمند هم 
می شده است. مثال وقتی  »اسالم کریم اف« 78 ساله 
رییس جمهوری ازبکستان پس از یک دوره بیماری 
بر اثر سکته مغزی فوت کرد، رییس جمهور کشورمان 
پیام تسلیت فرستاد یا وقتی استاد فقید دکتر علی 
شریعتمداری، عضو پیوســته فرهنگستان علوم و 
عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی  فوت کرد هم 

تسلیت گفتند. 
بهمن ماه سال گذشته وقتی هواپیمای مسافربری 
آنتونوف ۱۴7 خط هوایی ساراتوف روسیه سقوط کرد 
و جمعی از شهروندان روسی کشته شدند، روحانی 
برای همتای روسی خود پیام تسلیت فرستاد. یا وقتی 
همســر آیت ا... علم الهدی فوت کردند یا فروردین 
امسال که هواپیمای نظامی الجزایر سقوط کرد، حتی 
وقتی هواپیمای شخصی دختر سرمایه دار ترک که 
به همراه دوستانش عازم سفر بود و در ایران سقوط 
کرد، رییس جمهور در پیامی این حادثه را به رییس 
جمهور ترکیه تسلیت گفت. لیست، طوالنی است و 

در این مقال نمی گنجد! البته قصد و غرض، انتقاد به 
پیام تسلیت فرستادن برای همتایان خارجی نیست 
که اقدامی پســندیده و رایج در عــرف دیپلماتیک 
بین المللی است و بسیاری از سران کشورهای دنیا هم 
متقابال به هنگام رخدادی تلخ در ایران از جمله سیل 
و زلزله و ســقوط هواپیما که کم هم در ایران اتفاق 

نمی افتد، پیام تسلیت صادر کرده اند. 
پنج روز از فوت مادر »شهیدان ردانی پور« می گذرد 
و هرچه منتظر ماندیم، خبری از پیام تسلیت رییس 
جمهور و یــا یکی از اعضای کابینه ایشــان از جمله 
سخنگوی همیشــه خندان)!( نشــد! یعنی رییس 
جمهور، فرمانده مصطفی را نمی شناســد یا هنوز از 
درگذشت مادر آقامصطفی باخبر نشده است یا باخبر 
شده و فرصتی برای پیام تسلیت فرستادن نداشته یا 
شاید هم آن قدر درگیر و دار دغدغه های دیگر است 
که درگذشت مادر  یکی از دالورترین و معروف ترین 
فرماندهان اصفهانی دوران جنگ برای ایشان موضوع 
مهمی تلقی نمی شــود که بخواهنــد برایش پیام 
تسلیت بفرستند)!( البته روحانی پیش از این بارها و 
بارها پیام های تسلیت برای درگذشت پدر و مادران 

شهدا فرستاده است. مادر شهیدان دقیقی، سبکتکین، 
محمدی، کالنتری ، جراح زاده، پدر شهیدان عابدی. 
اخبار ســرزدن های رییس جمهور به خانواده های 
شهدا و جانبازان همراه با عکاس و فیلمبردار هم مرتب 
در سایت ریاست جمهوری و خبرگزاری های دولتی 
منعکس و منتشر می شــود؛ اما از پیام تسلیت برای 

مادر شهیدان ردانی پور خبری شد. 
سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری، رییس ستاد کل 
نیروهای مسلح، سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی 
جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، سردار غالمرضا 
جاللی، رییس ســازمان پدافند غیر عامل کشور از 
جمله مسئوالنی بودند که درگذشــت مادر شهید 

مصطفی ردانی پور را تسلیت گفتند. 

می دانیم اوضاع این روزها روبراه نیست. هجمه های 
سیاســی و فشــارهای اقتصادی ذهن مسئوالن را 
احتماال به خود مشغول کرده است. معیشت مردم در 
بدترین وضعیت خود قرار گرفته و بی آبی و بی برقی 
همه را به ســتوه آورده و نگران کرده اســت. میان 
همه دلواپســی ها و دل نگرانی ها امــا یادمان نرود 

شــهدا رفتند تا ایران بماند، تا مردم ایــن مرز و بوم 
در اســتقالل کامل بدون آنکه منت غرب و شــرق 
برسرشان باشد زندگی کنند، تا فرزندان ایران بدون 
دغدغه بزرگ شــوند ، تا دیگر خبری از کپر نشین و 
تضادطبقاتی خانمان سوز نباشد، تا ایران و ایرانی در 
اوج موفقیت باشند و هیچ قدرتی با کنایه دل مادرانی 
که شهید دادند را نســوزاند. اعطای گرین کارت به 
فرزندان مقامات درست باشد یا نباشد، فراموش نکنیم 
روزگاری هزاران هزارتن از بهترین جوانان این آب و 
خاک، برای حفظ کشــور، دین  و ناموس شان رفتند 
درست برعکس آنهایی که سال هاست برای دو لقمه 
نان بیشتر در خارج از این مرزها تناول دارند و فرزندان، 
ایل و تبارشان را هم به آنجا فرستاده اند تا شاید خاری 
به پای شان نرود. آقازاده های واقعی، یاران پیرجماران 
هستند و مادران شهدا، تاج سرند .  آیه های ایثاری که 
سایه شان از سر این سرزمین کم می شود. میان همه 
دل مشغولی ها و مشغله ها حواس مان به این ساکنان 
عرش یار باشد. درگذشت مادر شهید مفقواالثری که 
»حسین خرازی« و »احمد کاظمی« عاشقش بودند، 

ارزش یک تسلیت گفتن را نداشت؟! 

یادشان رفته یا در جریان نیستند یا مهم نبود؟!
   از پیام تسلیت رییس جمهور خبری نشد؛  

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر 
اصفهان گفــت: راه اندازی » کافــه ایده ها« در 
شهر اصفهان به منظور بهبود فضای کسب و کار، 
امری ضروری اســت. وی ادامه داد: در برخی از 

مواقع تیم هــای کارآفرینی گرد هم 
آمده اند؛ اما منابــع خطرپذیری که 
حاضر باشــند با آنها در این فعالیت 
مشارکت کنند، وجود ندارد بر همین 
اساس باید افراد با مهارت های حوزه 
مدیریت و راه اندازی کسب و کار آشنا 
شــوند چون ممکن اســت سواالت 
علمی و زیادی برای آنها ایجاد شود.
رییس مرکز پژوهش های شــورای 

اسالمی شــهر اصفهان ادامه داد: البته همه در 
یک مرحله نیســتند، جوانی هست که ایده اش 
تازه شکل گرفته و کســی هست که بزرگ ترین 
ایده را پیدا کرده است ولی تیم ندارد یا اینکه تیم 
دارد و نمی داند کســب و کارش را از کجا شروع 
کند، چه حمایت هایی مــی تواند بگیرد و به چه 
حمایت هایی می تواند امیدوار باشــد. وقتی به 
مجموعه فعالیت های کارآفرینــان به معنی راه 
اندازی در کسب و کار جدید یا نوآوری در کسب 
و کار قدیمی نگاه کنید مــی بینید که خأل های 
بسیاری وجود دارد.خسروی اضافه کرد: به جرأت 
می توانم بگویم یکی از بهترین اکوسیستم های 
کارآفرینی کشور در اصفهان موجود است که البته 

با توجه به  رقبای آن در غرب آســیا و با توجه به 
وضعیت اشتغال،  فرهنگ شهروندان و امکانات 
نسبی آن، هنوز جای کار بســیاری دارد. از سال 
۲0۱0 تاکنون رقابت تنگاتنگ بین شــهرهای 

مختلف دنیا برای جذب طبقه خالق شکل گرفته 
است؛ اما در این میان اصفهان از نظر دسترسی به 
طبقه خالق بسیار قوی است که از این ظرفیت به 
خصوص در ســطح جوانانش استفاده نمی کند.

این عضو کمیســیون امور اقتصادی، حقوقی و 
گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید 
بر اینکه به جرأت می توانــم بگویم اصفهانی ها 
اولین شهری هستند که در کشور به طور جدی 
برای بهبود اکوسیســتم کاربری خود تالش می 
کنند، افزود: شورای اسالمی شهر در دوره پنجم 
نیز از ابتدای فعالیت خود در طول ۹ ماه گذشته 
اولین نقشه اکوسیستم کارآفرینی در سطح کشور 

را تهیه کرده اند.

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان:

 »کافه ایده ها« 
در اصفهان ایجاد می شود

مدیرکل اوقــاف و امور خیریــه اصفهان گفت: 
طی بررسی ها مشخص شد، بهداشت و درمان 
استان اصفهان مبلغ ۲80 میلیارد ریال به اداره 
اوقاف اســتان بدهکار است.حجت االسالم رضا 

صادقی با بیان اینکه سازمان اوقاف و امور خیریه 
در سه حوزه مهم مرتبط با وظایف خود فعالیت 
دارد، اظهار داشــت: در حوزه قرآنی بر اســاس 
فرمایشــات رهبر معظم انقالب مبنی بر تربیت 
۱۵ میلیون حافظ قرآن در کشور، سازمان اوقاف 
استان اصفهان ظرف چهار سال، یک میلیون نفر 
حافظ قرآن تربیت کرده است.وی تصریح کرد: 
اداره اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان بیش 
از ۱0۶ درصد از سهمیه مربوط به خود را برای 
حافظان قرآن هزینه کرده است.مدیرکل اوقاف 
و امور خیریه اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
چهل و یکمین دوره مسابقات قرآنی در استان 
اصفهان طی ۲7 لغایت ۲۹ تیرماه ســال جاری 

برگزار شد و ۲۵ نفر از آنها گلپایگانی بودند، بیان 
داشت: در همین راستا طی ســال ۹8، استان 
اصفهان میزبان مسابقات قرآنی کشوری خواهد 
بود و امیدواریم رتبه باالتری را کسب کنیم.وی 
با بیان اینکه در زمینه حفظ مجازی، 
بعد از استان قم در استان اصفهان 
حفظ مجازی قرآن راه اندازی شده 
اســت، اظهار کرد: به لحاظ اهمیت 
و برنامــه ریزی های اوقــاف و امور 
خیریه استان طی دو سال متوالی، 
احمد اسالمی که اهل کاشان است 
در رقابت با حافظان قرآن 8۴ کشور 
اسالمی نفر نخســت مسابقات شد 
 که ایــن موفقیت برای اســتان اصفهــان مایه 

افتخار است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان 
با اشــاره به اینکه در استان اصفهان 8۵ شناسه 
فرهنگی داریم که در طول سال پیرو فرمایشات 
رهبر معظم انقالب مبنی بر تبدیل شــدن بقاع 
متبرکه به قطب فرهنگی این امور در این مراکز 
به طور جد پیگیری می شود، بیان داشت: یکی 
از موارد 8۵ شناسه فرهنگی، طرح آرامش بهاری 
است که همه ســاله از ۲8  اسفندماه لغایت ۱۳ 
فروردین، مراســم های ویژه فرهنگی در بقاع 
متبرکه برگــزار و خدمات خوبی بــه زائران در 

زمینه اسکان ارائه می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اصفهان خبر داد:

 بدهی ۲۸۰ میلیارد ریالی بهداشت و درمان اصفهان 
به اداره اوقاف

سمیه پارسادوست

مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب استان اصفهان 
گفت: بازسازی شــبکه های فاضالب اصفهان در 
۴ فاز طراحی شده که در فاز اول ۵0 میلیون یورو 
برای آن در نظر گرفتیم و روند اجرایی نیز آغاز شده 
است.  هاشم امینی اظهار داشت: با توجه به اینکه 
اصفهان فرسوده ترین شبکه فاضالب را در سطح 
کشــور دارد؛ بنابراین در راستای بازسازی شبکه 
فاضالب ۵0 میلیــون یورو در نظر گرفته شــده 
است. امینی با اشاره به فرسودگی شبکه فاضالب 

شهر اصفهان اظهار داشت: در سال ۱۳۴۴ شبکه 
فاضالب شهر اصفهان اجرایی شده که قدمت باالی 
این شبکه فرسودگی آن را به دنبال داشته بر این 
اساس بازسازی شبکه فاضالب یکی از اولویت هایی 
بوده که در دستور کار قرار گرفته است . وی افزود: 
طول شبکه فاضالب شــهر اصفهان به بیش از ۳ 
هزار و ۶00 کیلومتر می رســد که برآورد شده به 
دلیل قدمت باالی شبکه حدود ۵0 درصد آن نیاز 
به بازســازی و اصالح دارد که هزینه ای بالغ بر ۳ 

هزار میلیارد تومان دربر دارد . مدیرعامل دیرعامل 
شرکت آبفای اســتان اصفهان با بیان اینکه پروژه 
ترمیم و بازسازی شــبکه فاضالب اصفهان پروژه 
عظیمی به شمار می رود که برای نخستین بار در 
کشور در دستور کار قرار گرفته، خاطرنشان کرد: 
به منظور اجرای فاز نخست آن بالغ بر هزار و 770  
میلیارد ریال فاینانس خارجی تخصیص یافته که 
مقرر شده با بهره مندی از دانش روز و تکنولوژی 

نوین عملیاتی شود .

وی افزود: شهر اصفهان بیشترین برخورداری در 
حوزه شبکه های فاضالب کشور را دارد؛ اما به جهت 
قدمت، این شــبکه ها با خوردگی ها و ریزش های 

فاضالبی دست و پنجه نرم می کنند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: لوله های فاضالب شــهر اصفهان از جنس 
بتن بوده و در اثر گاز فاضالب دچار آســیب شده 
و هزینه های اصالح شبکه فاضالب بسیار سنگین 

است.

مدیر عامل شرکت آب وفا ضالب استان اصفهان خبر داد: 
پیشرفت 57 درصدی بازسازی شبکه فاضالب اصفهان با بهره گیری از فاینانس خارجی چین
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یادداشت

آرزوهایمان آنقدر با مشغله های جورواجور پر شده که عجیب نیست 
مایل نباشیم به لیست کارهایمان، چیز هایی اضافه کنیم، مخصوصا 
اگر مربوط به خشــنود کردن همسرمان و رســیدگی به نیاز های 
 او باشد! ممکن است بپرســید، مگر او همه  نیاز های من را برآورده

 می کند؟ 
هرچند باید به نیاز ها و خواســته های خودمان اهمیت بدهیم؛ اما 
توجه به زندگی مشترک و نیاز های همسر نیز همان اندازه مهم است.

نمی خواهیم نصیحت تان کنیــم که چطور همســرتان را راضی 
نگــه دارید، بلکــه می خواهیم توصیــه کنیم که چگونــه در نوع 
 خودتان بهترین باشــید و در عین حال به نیاز های همسرتان هم 

توجه کنید.
 منتظر نمانید تا همســرتان تغییر را شــروع کند، شــما نفر اولی 
باشــید که جرقه  تغییر را می زنــد. حاال در این مســیر چیز هایی 
 وجــود دارد کــه همســرتان آرزو می کند بیشــتر انجام شــان 

دهید.
سخت نگیرید و کمی خوش بگذرانید

در دنیای امروز زندگی گاهی چنان پر ازشــتاب و جنجال می شود 
که ممکن است چیز های مهم و با ارزش را به راحتی فراموش کنیم. 
ما اغلب مجبوریم همزمان چندین کار انجام دهیم تا از قافله عقب 
نمانیم و اصرار داریم طبق روتین و برنامه  همیشگی مان پیش برویم، 
اما واقعا چه اشــکالی دارد بعضی وقت ها هم بدون ترس و نگرانی، 
برنامه ای را کنسل کنیم و کمی هم خوش بگذرانیم یا کاری عجیب 

و غریب انجام دهیم؟!
 اگر کمی هم ســخت گیری را کنــار بگذارید و بــرای یک تغییر 
 هر چند کوچک، انعطاف نشــان دهید، همسرتان حتما مشتاقانه

 آن را دوست خواهد داشت. شــاید اولش سخت باشد که بخواهید 
 در برابــر عادت هایتــان مقاومــت کنید؛ امــا نهایتا با احســاس
  شــادابی و رضایتی که هر دو به آن خواهید رســید، خشــنودتر

 خواهید بود.
خودتان باشید

وقتی پای ظاهر بــه میان می آید باید همــان کاری را انجام دهید 
که راحت هســتید و شــادتان می کند. اگر دوســت دارید هر روز 
صبح آرایش کنید، چون حس خوبی به شــما دست می دهد، خب 
 این کار را بکنید؛ همه  ما باید نســبت به خودمان احســاس خوبی 

داشته باشیم.
 اما موضوع اینجاست که علی رغم چیزی که امروزه هجوم تبلیغات 
و بزرگنمایی های شبکه های اجتماعی نشان می دهد، مرد ها واقعا 
ترجیح می دهند زن ها آرایش کمتری داشته باشند و ظاهر حقیقی 

خود را پشت الیه های مصنوعی آرایش پنهان نکنند.
خونسرد باشید و آرام

اگر همسرتان دچار اشــتباهی شود یا الزم باشــد نکته ای را به او 
یادآوری کنید، خیلی وسوسه انگیز است که مدام این کار را تکرار 
کنید و نسبت به اشتباه او سخت گیری کنید یا ممکن است همکار، 
دوست و یا همسایه  شما خطایی کرده باشــد که بخواهید مدام و 
پشت سر هم شکایت تان را بروز دهید و درموردش پیش همسرتان 

حرف بزنید. 
 البته بدون تردید باید با همســرتان گفت وگو کنید و راه ارتباط را 
همیشه باز نگه دارید، این حق شماست که بخواهید عیب او برطرف 
شــود تا او را همچنان مقتدر ببینید، اما باور کنیــد بعد از یک بار 
گوشزد کردن، دیگر نیازی نیســت بار ها تکرارش کنید و خون تان 

همچنان بجوشد!  
فرصت  بدهید 

به همسرتان زمان بدهید، بله این بهترین کاری است که می توانید 
انجام دهید. این بار اگر خودتان را در حال عصبانیت و تکرار دیدید، 
یک لحظه مکــث کنید و نفس عمیق بکشــید و حتما به خودتان 

یادآوری کنید که دیگر کافیست.

مرد ها آرزوی چه همسری را دارند؟

هدی بانکی

خدمت رسانی 
هیئت های مذهبی 

در کوره  پز 
خانه های تهران

عکس روز

دوخط کتاب

که حتــی اگــر هیچ چیــز در 
زندگی نداشــته باشــید ، اگر 
رویا داشــته باشــید هیچ چیز 
نمی توانــد حســادت شــما را 
تحریک کند . تاریخ متعلق به 
کسانی اســت که رویاهایی 

بزرگ در سر دارند...

ازکتاب: سنگفرش 
هر خیابان از طالست
مولف: »کیم ووچونگ«

مردمی که رویا دارند، 
»فقر«را نمی شناسند

از هــر آنچه کــه جوانــی به 
همراه خود می آورد، رویاها 
مهم ترین هســتند. مردمی 
کــه رویــا دارنــد ، فقــر را 
نمی شناســند چراکــه ثروت 
هر کس به اندازه  رویاهایی 
است که در سر دارد . جوانی 
دوره ای از زندگــی اســت 

مجتمع مســکونی فوگری که در شهر »اکســبورگ« آلمان قرار گرفته، 
به عنوان مکانی برای اسکان کارگران و فقرا در مقابل دریافت مبلغ ناچیزی 
ساخته شده است. فوگری، قدیمی ترین مجتمع مسکونی جهان بوده که 
بیش از پانصد سال پیش بنا شده و تا امروز قابل سکونت است. نکته  عجیب 
درباره فوگری این است که از سال 1520 میالدی تا امروز، قیمت اجاره  آن 
افزایش نیافته است و ساکنان یک گیلدر معادل 0/88 یورو یا کمتر از یک 

دالر برای اجاره آن می پردازند.

شهری که  اجاره خانه در آن زیاد نشده است

هر چند جوشکاری حرفه ای سخت و اغلب مردانه است، اما »الکساندرایولوا« 
دختر جوان اهل روســیه، با ظرافت زنانه خود تصویری از زیبایی و ظرافت 
در ذهن ها ساخت. خالقیت و مهارت او در ذوب کردن فلزات و تولید وسایل 
بسیار زیبا و شگفت انگیز، موجب شدبه »ملکه جوشکاری« شهرت یابد.مادر 
الکساندر یک آشپز حرفه ای است؛ او همیشه به دخترش توصیه می کرد که 
هنر او را ادامه ندهد چون بسیار سخت است. جالب اینجاست که الکساندر 

به نصیحت مادرش گوش داد و جوشکاری را انتخاب کرد!

دختری که »ملکه جوشکاری« نام گرفت

توضیح شهردار اصفهان درباره گفته های »سهراب مرادی«:
تصمیم گیران وقت، پاسخگوی وعده خود باشند

شهردار اصفهان در برنامه تلویزیونی »حاال خورشید« در مورد مطلبی که در رسانه ها مبنی بر عدم واگذاری واحد مسکونی به »سهراب مرادی« 
قهرمان وزنه برداری جهان درج شده است، اظهار کرد: این موضوع خالف واقع و کذب محض است!

»قدرت ا... نوروزی« روال اهدای این خانه در زمان مدیریت شهری سابق را طبق نامه و مستندات بر جای مانده، چنین توضیح داد: در زمان 
شهردار سابق، اواخر سال ۹5 در اتاق بازرگانی پس از قهرمانی سهراب مرادی کلید نمادینی به این ورزشکار داده شد، پس از آن شهردار وقت 
الیحه ای برای اهدای واحد مسکونی به سهراب مرادی تنظیم و به شورای شهر ارسال کرد. این موضوع در شورای دوره چهارم نیز بعد از بحث و 
بررسی های متعدد، تصویب و مانند روند دیگر مصوبات شورای اسالمی شهر برای تایید نهایی به فرمانداری ارسال شد. شهردار اصفهان با تاکید 
بر اینکه تصویب الیحه در شورای شهر به منزله تایید نهایی نیست، تصریح کرد: فرمانداری الیحه واگذاری واحد مسکونی به سهراب مرادی را 
مغایر با قوانین و مقرارت و مفاد بخش نامه وزارت کشور اعالم کرد؛ از این رو این مصوبه از سوی فرمانداری تایید نشد. نوروزی با بیان اینکه الیحه 
واگذاری واحد مسکونی به مرادی پس از تایید نشدن در فرمانداری به شورای شهر بازگشته و در نامه ای رییس شورای شهر وقت اصفهان نظر 
فرمانداری را تایید کرده، گفت: قهرمانان المپیک از سرمایه های ملی هستند و باید مورد تکریم قرار گیرند، اما بخشنامه ابالغی وزارت کشور و 
استاندار اصفهان، ممنوعیت واگذاری رایگان امالک متعلق به شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی را به صراحت اعالم کرده است. وی با اشاره 
به اهدای نشان شهروند افتخار آفرین توسط مدیریت شهری جدید به این وزشکار برای نخستین بار، گفت: برای حفظ و شان جایگاه نام آوران 
و قهرمانان شهر، از مسیرهای قانونی این موضوع را پیگیری می کنیم؛ زیرا روش های غیرقانونی را در شان آنها نمی دانیم، ضمن اینکه معتقدیم 
تصمیم گیران و مسئوالن وقت باید پاسخگوی وعده خود باشند. شهردار اصفهان  گفت: بر اساس قوانین، واگذاری اموال غیرمنقول صرفا مستند 
به بند ۶ ماده 55 قانون شهرداری ها با حفظ مالکیت شهرداری یا فروش بر اساس ماده 1۳ آیین نامه مالی شهرداری ها و پس از طی مراحل قانونی 
مربوطه امکان پذیر است. نوروزی تاکید کرد: مجلس باید دست شهرداری ها را با تصویب قانونی برای تشویق قهرمان و ورزشکاران باز کند، اما 

در حال حاضر قوانین و مقرارت اجازه چنین واگذاری را نمی دهد.

از شایعه تا واقعیت

وحشت ساکنان منطقه »سان ماتئو« ایالت کالیفرنیای آمریکا پس از مشاهده 
یک شیر سرگردان، موجب محبوس شدن چند ساعته آنها در خانه هایشان 
شد. این شیر کوهستان ابتدا در ســاعت ۹/۳5 دقیقه صبح روز دوشنبه در 
حیاط پشتی یک خانه دیده شــد. بالفاصله ماموران پلیس در محل حاضر 
شدند، اما اثری از این شیر نیافتند. سرانجام در ساعت 2/20 دقیقه بعد از ظهر 
این شیر که در خیابان »ویرجینیا« دیده شده بود، با پرتاب دارت حاوی ماده 

آرام بخش توسط ماموران حفاظت زیست شکار شد.

شیر سرگردان، ساکنان محلی را در خانه زندانی کرد! 

اینستاگردی

سه خوشحال و سر خوش در »زندانی ها«
»مسعود ده نمکی« با انتشار عکسی در اینستاگرامش نوشت: سه خوشحال و سر خوش در 

»زندانی ها«!

 وزیر ارتباطات :خیالتان راحت؛ 
کاندیدای ریاست جمهوری نمی شوم

وزیر ارتباطــات و فنــاوری در خصوص اینکه عــده ای مطرح می کنند 
شفاف سازی ها از سوی وی برای شــرکت در انتخابات ریاست جمهوری 
اســت، توضیحاتی ارائه داد.»محمدجواد آذری جهرمــی« درا ین باره 
گفت: »مردم ســواالتی دارند و ذهنیت شــان این است که شفاف سازی 
صورت گیرد،  این کار بســیار درست اســت و ما باید به اقتضای ذهنیت 
مردم پاسخ دهیم.« وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات یادآور شد: »زمانی 
که معاون وزیر در زیرساخت بودم، یک شــبهه جدی به کیفیت وجود 
داشــت. در آن زمان من تمام شــاخصه های کیفیت را به صورت آنالین 
منتشــر کردم.« وی با بیان اینکه اگر امروز در بحث ارز یا سایر حوزه ها 
سوالی پرسیده می شود باید شفاف ســازی صورت گیرد،  عنوان کرد: در 
دنیای امروز اگر می خواهیم مدیریت کنیم، چاره ای جز شفاف ســازی 
و پاســخگویی به مردم نداریم. آذری جهرمی در پاســخ به پرسشــی 
مبنی بــر اینکه برخی از جریان های سیاســی مطــرح می کنند که این 
شفاف سازی از سوی شــما به نوعی برای آینده و شــرکت در انتخابات 
ریاســت جمهوری اســت،  گفت: به آن هایی که نگرانی ایــن مطلب را 
 دارند، بگویید خیالشــان راحت باشــد، کاندیدای ریاســت جمهوری

 نمی شوم.

 فساد »ثامن« 
بزرگ تر از پرداخت به سلبریتی هاست!

روزنامه »کیهان« نوشــت: بانک مرکزی در ماجرای فســاد موسســه 
ثامن الحجج می تواند متهم ردیف اول محسوب شود؛ زیرا این موسسه به 
استناد گزارشی که به »روزنامه شرق« برای انتشار داده، قرار بوده است 
تنها در سبزوار فعالیت کند ولی در کل کشور شعبه زده و این فسادهای 

کالن را به دنبال داشته است.
نکته دیگر اینکه اگر قرار به افشــاگری از سوی بانک مرکزی و به شکل 
ارائه گزارش به روزنامه باشد، ضروری اســت بانک مرکزی ابعاد کامل 
فساد این موسسه را در اختیار افکار عمومی قرار دهد؛ نه چند میلیارد 
پرداخت شده یا نشده به چند سلبریتی و... که بخش بسیار کوچکی از 
فساد این موسسه را شامل می شود. نکته پایانی اینکه قوه قضائیه مسئول 
رسیدگی به فساد صورت گرفته در این موسسه و موسسات مشابه است 
و بانک مرکزی بایستی اطالعات خود را در اختیار دستگاه قضا قرار داده 
و خود نیز درباره کم کاری یا خطاهای خود در این رابطه پاسخگو باشد.

گفتنی است طی چند روز گذشته در رسانه ها مطرح شد که دو مجری 
مطرح تلویزیون هدیه ها و وام های میلیاردی از این موسســه دریافت 
کرده اند که این خبر با واکنش این دو چهره مشهور روبه رو و بیانیه هایی 

از سوی این دونفر صادر شد.

واکنشکیوسک

جمعــی ازهیئت هــای 
مذهبــی، همزمــان با 
»دهه کرامت« باحضور در 
کوره پزخانه های اطراف 
تهران بــه خانواده های 
نیازمند خدمت رســانی 

کردند.
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