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آگهی مناقصه 97/0078 
شرکت مخابرات ایران- مدیریت منطقه اصفهان در نظر دارد نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و XDSL مراکز 
تلفن شهرستان نجف آباد با برآورد 14/030/000/000 ریال) چهارده میلیارد و سی میلیون ریال( و با سپرده شرکت در مناقصه 500/000/000 

ریال را از طریق مناقصه یک مرحله ای به پیمانکار واگذار نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای گواهینامه صالحیت ایمنی کار و تاییدیه صالحیه معتبر از اداره کل تعاون کار و رفاه 

اجتماعی در کد فعالیت مربوطه می باشند دعوت بعمل می آید.
 TADAROKAT.TCE. IR از تاریخ 97/2/31 لغایت 97/3/9 جهت شرکت در مناقصه و خرید اینترنتی اســناد فوق الذکر به  آدرس سایت

مراجعه نمایند.
همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 36662777 و یا 36660141 تماس حاصل نمایید.

متقاضیان بایستی در زمان مقرر پاکت های تکمیل شده را به همراه سایر مدارک الزم به دبیرخانه ساختمان شماره دو مخابرات منطقه اصفهان 
واقع در خیابان چهارباغ باال تحویل و رسید دریافت نمایند.

توضیح اینکه:
1- آخرین مهلت تحویل پاکتها و تاریخ بازگشائی آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه می باشد.

2- سپرده شرکت در مناقصه می تواند ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی باشد.
3- ارجاع کار به شرکتهای ایرانی و یا مشارکت شرکتهای ایرانی- خارجی صرفا به شرط داشتن حداقل 51 درصد سهم ارزش کار برای طرف ایرانی 

میسر خواهد بود.
4- پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانی بازگشایی می شود که در کمیته فنی بازرگانی امتیاز الزم را کسب نمایند.

5- در صورت نیاز به تشکیل جلسه توجیهی) جهت رفع ابهامات احتمالی شرکت کنندگان(، زمان  و مکان تشکیل جلسه در اسناد مناقصه قید 
خواهد شد.

مخابرات  منطقه ای  اصفهان

نوبت اول

 روابط عمومی  شرکت آبفا در سیزدهمین جشنواره روابط عمومی های 
اســتان اصفهان  موفق شــد در بخش روابط عمومی الکترونیک و 
ارتباطات رسانه ای ، در بخش برنامه ریزی ،پژوهش وافکار سنجی، 
در بخش انتشارات،تبلیغات و مراسم در بخش نو آوری و فعالیت های 

خالقانه عناوین سرآمد و برتر را به خود اختصاص دهد.
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت: در چند سال اخیر، رویکرد فعالیت در روابط عمومی 
مطابق با علم روز در تمام بخش ها می باشد به طوری که در این زمینه 

کارکنان تحت  آموزش های الزم قرار می گیرند.
ســید اکبر بنی طبا با توجه به نقش روابط عمومی ها در سازمان ها و 
نهادها عنوان کرد :  هم اکنون با توجه به دسترسی آسان و پایدار مردم 
به اطالعات ،باید فعاالن در عرصه روابط عمومی با اطالع رسانی به موقع 
ومتنوع  اطالعات الزم را در اختیار گروه های هدف قرار دهند. وی به 
فعالیت روابط عمومی شرکت آب و فاضالب پرداخت و تصریح کرد: 
این روزها همه می دانند که یکی از دغدغه های اصلی مســئوالن در 
کشور واستان، مسئله آب است که در این میان دسترسی پایدار به  آب 
شرب از اولویت بسزایی برخوردار است. بنی طبا با اشاره به نقش روابط 
عمومی در فرهنگ ســازی مصرف بهینه آب در جامعه خاطرنشان 
کرد:روابط عمومی شرکت آبفای اســتان اصفهان به منظور ترغیب 
مردم به مصرف صحیح آب، از همــه ظرفیت های موجود در جامعه 
استفاده کرد که در این میان می توان به ظرفیت رسانه،هنرمندان در 
قالب تولید انواع فیلم ها در قالب مستند،انیمیشن ،داستانی،برگزاری  
همایش سازگاری با کم آبی برای 100 اکیپ مروجین مصرف، چاپ 
و توزیع بروشور مدیریت مصرف در بین دستگاه های اجرایی و مشتر 

کین پر مصرف اشاره کرد.
وی ادامه داد:برگزاری جلسه هماهنگی با شهرداری اصفهان و اداره 
کل آموزش و پرورش اســتان به منظور بهره گیری از ظرفیت های 
فرهنگی و فنی آنها در راستای مدیریت مصرف بهینه آب ،برگزاری 
جلســات توجیهی مشــترکین با موضوع مدیریت مصرف در سطح 
استان ،برگزاری نشست مدیر عامل با مدیران صنایع بزرگ اصفهان 
در راستای کاهش مصرف آب،اســتمرارطرح آموزش ضمن خدمت 
معلمان مقطع اول ابتدایی در تصفیه خانه آب باباشیخ علی از جمله 
برنامه ها بوده است. مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب 
وفاضالب استان اصفهان به تبلیغات محیطی با موضوع مصرف بهینه 
آب در میادین و معابر شهری اشاره کرد وگفت: در سال جاری با توجه 
به بحران آب، تبلیغات محیطی گسترده ای در زمینه مصرف بهینه در 
سطح استان صورت گرفت؛  همچنین تولید وپخش انیمیشن و موشن 
گرافی ازشبکه های مجازی و سیمای اصفهان ، برنامه رادیویی جاری 
حیات برای پنجمین سال مستمر و نیز برگزاری کالس های آموزشی 
ویژه دانش آموزان در خانه فرهنگ آب از جمله دیگر برنامه ها بوده 
است. بنی طبا با اشاره به برگزاری مانور سازگاری با کم آبی، خود باوری 
 و هم افزایی گفت: مانور بسیار گسترده سازگاری با کم آبی دو هفته 
پی در پی در ســطح شــهر اصفهــان بــا توزیع بروشــور مدیریت 
مصرف به منظور تبیین شــهروندان برای ســازگاری با کم آبی در 
میادین،معابرشهری ،ایستگاه های حمل ونقل عمومی ،مساجد و نماز 

های جمعه اجرا شده است.

کسب عناوین سرآمد و برتر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب در 
سیزدهمین جشنواره روابط عمومی های استان اصفهان در تمامی بخش ها 
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 تک فرزندی و افزایش طالق
 عامل اصلی کاهش جمعیت در اصفهان

مدیرکل ثبت احوال استان  از معضل کاهش جمعیت ابراز نگرانی کرد؛
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اطعام مددجویان نیازمند بهزیستی در بهار قرآن
معاون بهزیستی استان اصفهان خبر داد:
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سازمان تامین اجتماعی، همکاری الزم را داشته باشد
رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

سرمربی تیم فوتبال گیتی پسند:3

10
 قهرمانی فقط 

به سرمربی بستگی ندارد

 نمایشگاه قرآن 
میهمان دل های پاک مردم 

اصفهان می شود
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امسال میزان شرب مردم اصفهان 
۳۳۰ میلیون مترمکعب است

3

11

 مدیر کل انتقال خون استان در گفت و گو ی اختصاصی با »زاینده رود«  مطرح کرد:  

 زنان در اهدای خون
 مشارکت فعال تری داشته باشند

کم خونی زنان نسبت به آقایان بیشــتر است ولی همه زنان 
کم خون نیستند. مجید زینلی، مدیر کل انتقال خون استان 
اصفهان در گفت و گو با »زاینده رود« با تاکید بر این مطلب خاطر نشان کرد: 

طبق تایید علمی اهدای خون نه تنها مشکل ساز نیست بلکه....

 تکمیل سالن گلستان شهدا
 نیازمند اعتبارات دولتی

 بازار سیاه کله پاچه! 
فروش آش و حلیم افطاری در اصفهان،  گردش مالی 900 میلیارد ریالی را به همراه دارد

شهری که افزایش فشار رشد جمعیت را به خوبی احساس می کند

اصفهان جا ندارد!

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شــرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط 

واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/03/12
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/03/13

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

شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 )داخلی 335(

نوبت اول

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:1397/02/31

مبلغ تضمین )ریال(برآورد)ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

لوله گذاری آب جهت خط آبرسانی شهرک صنعتی بزرگ 97-1-65
4/073/370/429204/000/000جاریاصفهان منطقه شاهین شهر )با ارزیابی کیفی(

عملیات اجرایی اصالح شبکه جمع آوری فاضالب در 97-1-66
3/668/765/671184/000/000جاریمحدوده منطقه دو اصفهان)با ارزیابی کیفی(

اجرای عملیات سفت کاری ساختمان اداری امور آبفا 97-1-67
7/790/352/081390/000/000جاریمنطقه شاهین شهر و میمه)با ارزیابی کیفی(
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اهمیت دیپلماســی نظامی در این روزهای حساس 
اگر بیشــتر از اقدامات وزارت خارجه نباشــد، قطعا 
کمتر نیست؛ چراکه با تقویت نفوذ استراتژیک ایران 
در منطقه و ارتقای ســطح همکاری هــای نظامی با 
دیگر کشــورها می تواند صحنه جدیدی را در صفحه 
شطرنج منطقه و جهان بین ایران و آمریکا پدید آورد؛ 
به طوری که اروپایی ها مجبور باشــند تضمین های 
الزم را برای حفظ برجام به تهران ارائه دهند.»پنجره 
دیپلماسی برای همیشــه مقابل ایران باز نمی ماند«، 
جمله ای که بارها و بارها غربی ها در دوره دوم ریاست 
جمهوری محمود احمدی نژاد بیان کردند تا در نهایت 
به مذاکرات عمــان انجامیــد؛ مذاکراتی که هرچند 
محمود احمدی نژاد اخیرا اعالم کــرد با آن مخالف 
بوده؛ اما جزئیاتی از شتاب او برای مذاکره با آمریکا در 

عمان بیان شده است.
 برخی معتقدند که مذاکرات عمــان مقدمه و فصل 
جدید گفت وگوهای ایران و 1+5 همزمان با آغاز کار 
دولت یازدهم شــد. ایران اراده جدی خود را برای به 
نتیجه رســیدن گفت وگوهای 10 ســاله نشان داد؛ 
هرچند در روزهای نخست مخالفان برجام به برد-برد 
خواندن توافق هسته ای کنایه می زدند و انتقادهایی 
تند به برجام داشتند و می گفتند »ایران همه امتیازها 
را داد و از 1+5 هیچ امتیازی نگرفت«؛ اما گذشت قریب 

به 3 سال، نقض آن تحلیل ها را مشخص کرد. 
دونالد ترامپ گفت »چون ایــاالت متحده آمریکا در 
جریان برجام کامال متضرر شد و ایران بدترین توافق 
را به دولت اوباما تحمیل کرد ، واشنگتن از برجام خارج 

می شود تا به این تحقیر پایان دهد«.
ایران پس از برجام

بعد از اجرایی شدن تصمیم ترامپ، صداهای متنوعی 
در فضای سیاسی کشور شنیده شد. برخی این اتفاق 
را نشانه پیروزی دیپلمات های کشور توصیف کردند؛ 
چراکه آمریکا را به واکنــش غیردیپلماتیک و خالف 
عرف بین الملل وادار و این مسئله دولت ترامپ را در 
جهان منفعل کرد؛ در مقابل گروهی  هســتند که از 
وضعیت به وجود آمده برای طــرح دوباره امیال خود 
علیه دولت روحانی بهره می برند؛ اما فارغ از دیدگاه ها و 

اختالف نظرهای سیاسیون، دیپلمات ها روزهای سخت 
و پرفشــاری را سپری می 
کنند. آن هم در پی تصمیم 
رییس جمهور مبنی بر اینکه 
»وزارت خارجه با اعزام فوری 
هیئت های مذاکراتی، گفت 
وگوهای مستقیم با چین، 
روسیه و کشورهای اروپایی 

در مورد الزامات تداوم برجــام و تضمین های اجرایی 
ضروری برای عادی سازی و گسترش روابط اقتصادی 

ایران با دیگر کشورها را برنامه ریزی کند«. 
هر چند اروپایی هــا در مواضعی صریح به حفظ برجام 
تاکید و در بیانیه ای مشترک اعالم کرده اند »دولت های 
ما نسبت به حصول اطمینان از اجرای این توافق متعهد 
می مانند و با سایر جناح های این قرارداد در این راستا 
همکاری می کنند و این همکاری شامل حصول اطمینان 
از ادامــه مزایای اقتصادی برجام برای مــردم ایران در 
ارتباط با این توافق است«. با این حال برخی کارشناسان 
اقتصادی و دیپلماتیک به استناد عجین بودن اقتصاد 
 اروپا با اقتصاد آمریــکا، تعامل بانک هــای اروپایی با 
بانک های آمریکایی و داد و ستد شرکت های اروپایی 
با شرکت های آمریکایی نســبت به اینکه اروپایی ها 
پایبندی صددرصدی به برجام نشــان دهند، امیدوار 

نیستند. 

دیپلماسی نظامی به مدد دیپلماسی خارجی
در این اوضاع حســاس که 
وزارت خارجه مســئولیت 
ســنگینی برعهــده دارد، 
به نظر می رســد که رجال 
نظامی نیز ردای دیپلماتیک 
به تن کــرده و »فرزندان 
انقالب« را در این مســیر 

یاری می کنند. 
به این ترتیب به جای استفاده از قدرت سخت، مسائل 
نظامی و همکاری هــای دوجانبــه و چندجانبه در 
قالب گفت وگو و مذاکرات مورد بحــث و تبادل نظر 
کشورها قرار می گیرد. نشست فرماندهان عالی رتبه 
نظامی  کشــور با همتایان خارجی برای حل مسائل 
 منطقه ای و بین المللی در همین راستا قابل ارزیابی
 است. در چند هفته ای که دیپلمات ها مشغول رایزنی 
با مقامات اروپایی، پکن و مســکو هســتند، تقویت 
نفوذ اســتراتژیک ایران در منطقه و ارتقای ســطح 
همکاری های نظامی با دیگر کشورها می تواند صحنه 
جدیدی را در صفحه شــطرنج منطقه و جهان پدید 
آورد.سردار محمدحسین باقری، رییس ستاد نیروهای 
مسلح و امیر ســرتیپ حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح از سال گذشته ورود جدی به عرصه 

دیپلماسی نظامی داشتند.

 آنها رایزنی های فشرده ای را درباره گسترش دامنه 
مناسبات و همکاری های نظامی در حوزه آموزشی، 
فنی، دفاعی و تســلیحاتی با همتایان خارجی خود 
پیگیری کردند. ســردار باقری به ترکیه، ســوریه و 
روسیه و امیر سرتیپ حاتمی به عراق و روسیه سفر 
کردند؛ همچنین در تهران نیــز میزبان فرماندهان 
عالی نظامی دیگر کشــورها همچون رییس ســتاد 
ارتش پاکســتان بودند. در هفته ای که گذشت نیز 
ایــن دو مقام عالی رتبــه نظامی بــا فرمانده ارتش 
 بولیــوی و وزیر دفــاع افغانســتان بــه گفت وگو

 نشستند. 
 هــم افزایــی و تقویــت نفــوذ کالم دیپلماســی 
کشور با همکاری نظامیان و دیپلمات ها برای مقابله 
با تهدید خارجی موضوعی اســت که دولت نیز به آن 
تاکید دارد و در اطالعیه ای اعالم کرد »در شــرایط 
حساس کنونی که بار دیگر، دولت زیاده خواه آمریکا، 
زبان به تهدید ایران گشوده است، از همه شخصیت ها 
و گروه های وفادار به انقالب اســالمی انتظار می رود 
که با پیــروی از رهنمودهای مقــام معظم رهبری، 
به انســجام و وحدت ملی مدد رســانند و با حمایت 
از مواضع دولت در صحنه بین المللــی، به جهانیان 
نشــان دهند که مردم ایران یکپارچه و یک صدا، در 
 مقابل ناقضان عهد، ایســتادگی و از حقوق خود دفاع 

خواهند کرد« 

وقتی اعراب، آمریکا را 
مدیریت می کنند

پیوند میان اعراب ثروتمند خلیج فار س و آمریکا 
به یک ارتباط سیاســی عجیب و غیر قابل پیش 
بینی تبدیل شده اســت. در حالی که آمریکا به 
عنوان حامی این کشــورها تالش می کند تا با 
همراهی با اعراب، خاورمیانه را مدیریت کند؛ اما 
در واقع این اعراب هستند که با پول و نفت آمریکا 
را به دنیال خودشــان می کشــند. سال هاست 
اقتصاد آمریکا به خریدها و سفارشــات نظامی و 
تســلیحاتی اعراب به خصوص عربستان وابسته 
است. خریدها ی تســلیحاتی نجومی عربستان 
و فروش ارزان نفت این کشور به آمریکا تا کنون 
توانسته است بخش بزرگی از هزینه های برون 
 رفت از رکود یک دهه گذشته در آمریکا را تامین 

کند. 
این سطح از وابستگی اعراب و آمریکا اما در سایه 
جدیدترین افشاگری نیویورک تایمز رنگ و بوی 
جدی تری گرفته اســت. طی چند روز گذشته 
روزنامه نیویورک تایمز در یک افشاگری جدید از 
دیدار محرمانه نماینده ولیعهدعربستان و امارات 
با پسرترامپ پیش از انتخابات ریاست جمهوری 

اخیر آمریکا خبرداد.
بر اساس این گزارش؛ ســه ماه پیش از برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری ۲01۶ آمریکا، چند 
نفر در برج ترامپ با پســر ارشــد دونالد ترامپ، 
رییس جمهور آمریــکا  که در آن زمــان نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری بود، به طور مخفیانه 
دیدار کردند.طبق افشــاگری نیویورک تایمز، 
هدف از این دیدار که عالوه بر فرســتاده ولیعهد 
عربســتان و امارات، یک استراتژیست اسرائیلی 
نیز در آن حضور داشته، کمک به پیروزی ترامپ 
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بوده است. 
اطالعات ایــن گزارش جنجالــی می تواند روند 
تحقیقات درباره مداخله خارجی ها در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا و نقش آنها در پیروزی 

ترامپ را وارد مرحله جدیدی کند.
اگر چه کمک هــای خارجی بــه کاندیداهای 
انتخابات ریاســت جمهــوری در آمریکا پدیده 
نامتعارفی نیست؛ اما این سطح از حضور اعراب در 
عرصه انتخاباتی در آمریکا تا کنون بی سابقه بوده 
است.الیه های نفوذ اعراب و البی های قدرت این 
کشورها در آمریکا آنقدر گسترده و با نفوذ شده اند 
که در تاریخی ترین انتخابات توانســتند یکی از 
کم اعتبارترین نامزدهای ریاســت جمهوری را 

روانه کاخ سفید کنند. 
بخشی ازاین فعال شــدن البی اعراب در آمریکا 
همچنین به نگرانی ها از نزدیک شدن آمریکا و 
اروپا به ایران بر سر تصویب برجام نیز مربوط می 
شد. عربستان که در زمان اوباما روابط تیره ای را با 
متحد دیرینه اش تجربه کرد، هزینه های بسیاری 
را برای کنار گذاشــتن دموکرات هــا از عرصه 
سیاسی آمریکا انجام داد و به نظر می رسد این بار 
توانستند به خوبی یکی از اصلی ترین رخدادهای 
سیاسی این کشــور را مدیریت کنند. در نهایت 
این اعراب هستند که از رویارویی ترامپ با ایران 
و اروپا بر سر برجام منتفع شده اند؛ اقدامی که به 
نظر می رسد پاداشی بر حمایت های سعودی در 

پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا باشد.

دیپلماسی نظامی؛ یار کمکی دولت در مذاکرات دیپلماتیک

صدور مجوز دسترسی 
دستگاه ها به فیلترشکن بدون 

اختالل
با توجه به بروز برخی اختالالت در ارتباطات 
VPN، شــرکت ارتباطات زیرساخت اعالم 
کرده که به رغم تمهیدات اندیشیده شــده 
به منظور حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از 
بروز مشکل برای کسب وکارها و دستگاه های 
اجرایــی، نهادهــا، ســفارتخانه ها و ســایر 
عرضه کننــدگان خدمات عمومــی؛ اما این 
بخش ها در صورت وجــود هرگونه اختالل 
در ارتباطــات می توانند مــوارد را به آدرس 

help@tic.ir ایمیل کنند.
همچنیــن به منظور تســهیل در ارتباطات 
خبرگزاری ها، ســایت های خبری، نشریات 
خبــری و روزنامه ها، پیــرو هماهنگی های 
صــورت گرفته با مراجع ذی صــالح، پس از 
دریافت لیســت از معاون مطبوعاتی وزارت 
ارشــاد هماهنگی هــای الزم بــرای رفــع 
محدودیت ها توسط مراجع ذی صالح قانونی 

به عمل خواهد آمد.

فرماندار کازرون:
 آرامش در شهرستان

 برقرار است
فرمانــدار کازرون اســتان فارس با اشــاره 
به ناآرامی هــای چند روز گذشــته در این 
شهرســتان گفت: آرامش به این شهرستان 
بازگشــته و کارها و رفت و آمدها طبق روال 

عادی درحال انجام است.
ابراهیم اســتوار میمندی افزود: تعدادی از 
دستگیرشدگان آزاد شدند و مابقی در مرحله 
بازجویی هســتند و در صورتی که نقشی در 
تخریب و ایجاد اخالل در نظم عمومی نداشته 

باشند، آزاد می شوند.  

»پرتامینا« تصمیمی برای قطع 
همکاری با ایران نگرفته است

وزارت انــرژی و منابع معدنــی اندونزی با 
تکذیب خبر رویترز اعالم کرد، قرارداد میان 
شــرکت نفت و گاز پرتامینا و شریک ایرانی 
این شرکت برای توسعه یک میدان نفتی در 
ایران به رغم تحریم های جدید آمریکا، ادامه 
خواهد یافت.پیش تر رویترز به نقل از مدیر 
شــرکت پرتامینای اندونزی نوشته بود، این 
شرکت در حال بررســی توقف قرارداد خود 
با ایــران در مورد میدان نفتــی منصوری به 
 دلیل تهدید ناشــی از بازگشت تحریم های 

آمریکاست. 

نایب رییس مجلس خبر داد:
 مذاکره با دفتر رهبری 

FATF درباره
نایب رییس مجلس با اشــاره بــه توضیحات 
دبیر شــورای عالی امنیت ملی در خصوص 
لوایح مرتبط با FATF و ارتباط با دفتر رهبری 
برای رفــع ایرادات آن، گفــت: درباره برجام، 
وزارت خارجه تا حدی از مذاکره با اروپایی ها 
راضی بود؛ اما همه چیز بستگی به دو سه هفته 
آینده دارد؛ البته شــکافی بین اروپا و آمریکا 
ایجاد شــده اســت. علی مطهری در حاشیه 
جلسه علنی دیروز در جمع خبرنگاران درباره 
جلســه غیرعلنی گفت: در این جلسه درباره 
یکی از لوایح مرتبط با FATF بحث هایی شد. 
اینکه تصویب این لوایح به معنای پیوستن به 
FATF نیست بلکه اینها از لوازم FATF است. 
وی درباره توضیحات ارائه شده از سوی وزارت 
خارجه و میزان خوش بینی به ادامه مذاکرات 
با طرف اروپایی،  گفت:  تا اینجا راضی بودند؛ اما 
باز هم همه چیز بستگی به دو سه هفته آینده 
 دارد چون اروپایی ها تا حدی دست شان بسته 

است.

محمود واعظی 
رییس دفتر رییس جمهور:

محمدرضا باهنر در مورد برجام و حواشی پیش آمده 
در مورد آن گفت: ممکن است برخی افراد اگر چه در 
مورد موضع گیری در قبال برجام نیت خیری داشته 
باشند؛ اما عموما بذر ناامیدی و ناکارآمدی می کارند و 
به طرز عجیبی همه سیاه نمایی می کنند می خواهند 
القا کنند که مشکالت خیلی سنگین است و متاسفانه 
این موارد را بین مردم پخــش می کنند. این فعال 
سیاسی همچنین افزود: مباحث زیادی درباره تیم 
مذاکره کننده ایران مطرح می شود؛ اما به هر صورت 
در مجموعه فرآیندهای تصمیم گیــری، راهکاری 
خالف نظر رهبر معظم انقالب لحاظ نخواهد شد. به 
ویژه تصمیماتی که به منافع کشور مربوط می شود؛ 
البتــه جاهایی هم بوده که ایشــان دربــاره برجام 
انتقادات خود را مطرح کردند و حتی این هم عنوان 
شد که تیم مذاکره کننده آنچنان که باید نتوانستند 
همه امتیازات را بگیرند؛ اما از مجموعه اظهارات رهبر 
معظم انقالب این گونه برداشت نمی شود که مقامات 
عالیه نظام نســبت به تیم مذاکره کننده هسته ای 

نااطمینانی داشته باشند. 

برخی به طرز عجیبی  
سیاه نمایی می کنند

باهنر:

کافه سیاست

عکس  روز 

انتشار تصویری از نماینده رژیم صهیونیستی 
و نماینده امارات در یک کنفرانس بین المللی 

در »بوتسوانا« جنجال آفرین شد

FATF مذاکره با دفتر رهبری  درباره

پیشنهاد سردبیر:

رییس دفتر رییس جمهــور با تاکید بر اینکه 
دولت به دنبال تحقق وعده های خود اســت 
و از هیچ چیزی نیز عقب نشینی نکرده است، 
اظهار کرد: آنچه که آقــای رییس جمهور به 
مردم اعالم کردند برای چهار ســال و تحقق 
آنها نیازمند برنامه ریزی، زمان، پول و امکانات 
اســت.واعظی همچنین درباره طرح برخی 
اظهارات مبنــی بر اینکــه رییس جمهور به 
وعده هــای خود عمــل نکرده اســت و ابراز 
پشیمانی گروه هایی از رای به روحانی با تاکید 
بر اینکه برخی از این اظهارنظرها سیاســی 
است، گفت: برخی از این اظهارنظرها تولید 
مخالفان است؛ آنها کســانی هستند که در 
انتخابات، رقیب روحانی بودند. آنها روزنامه، 
ســایت، امکانات و بلندگوهایــی در اختیار 
 دارند و یکســری از تبلیغات شان همچنان

 ادامه دارد. 

 ابراز پشیمانی از رای به 
روحانی، کار مخالفانش است

حجت االسالم حسن نوروزی
سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس:

رییس هیئت تحقیق و تفحص از مسئوالن دو تابعیتی 
گفت: لیستی از افراد دو تابعیتی تدوین شده است که 
نام برخی از معاونان رییس جمهور، برخی مسئوالن 
نهاد ریاست جمهوری، بعضی از معاونین وزرا، برخی 
از اعضای تیم مذاکرات هسته ای، تعدادی از مدیران 
عامل بانک ها، بعضی از اعضای هیئت مدیره بانک ها، 
برخی از مدیران شعب بانک ها، تعدادی از مسئولین 
پروژه شبکه ملی اطالعات، بعضی از اعضای شورای 
شهر دوره چهارم تهران، و... در این لیست قرار دارد.
وی تصریح کرد: بر اســاس اطالعاتی کــه در روند 
تحقیق و تفحص به دست ما رسید، همسر، فرزندان 
و حتی عروس برخی از وزرای فعلی و دولت یازدهم 
یا تابعیت بیگانه داشته و یا گرین کارت دارند. حتی 
گفته می شود که فرزندان و همسر یک وزیر فعلی در 
خارج از کشور اقامت دارند.کریمی قدوسی با تاکید 
بر اینکه هیئت تحقیق و تفحص حتی تصویر گذرنامه 
آمریکایی این افراد را در اختیار دارد، گفت: این لیست 
تقدیم دادستانی کل کشور شده و دادستانی هم آن را 

در اختیار نهادهای اطالعاتی قرار داده  است.

تصویر پاسپورت آمریکایی 
برخی دولتمردان را داریم

جواد کریمی قدوسی:

ســخنگوی کمیســیون حقوقی و قضائی 
مجلس شورای اسالمی از بررسی طرح اصالح 
قانون تابعیت در کمیتــه حقوق بین الملل 
این کمیســیون خبر داد و گفت که در این 
طرح پیش بینی شــده هر شــخصی مادر 
ایرانی داشت، بتواند تابعیت ایران را بگیرد.

حجت االسالم حسن نوروزی افزود: در این 
طرح بحث آن است کســانی که مادر ایرانی 
دارند، بتوانند شناسنامه ایرانی دریافت کنند 
و اگر کســی بخواهد تابعیت ایران را بگیرد 
باید دولت متبوع او، تابعیتش را حذف کند تا 

بتواند تابعیت ایرانی بگیرد. 
این نماینده مجلس گفت: طــرح مزبور در 
کمیته حقــوق بین الملل در حال بررســی 
اســت؛ اما قطعا شــورای نگهبــان به آن 
 ایــراد می گیرد زیــرا ایراد قانون اساســی

 دارد. 

 قانون تابعیت
 اصالح می شود

پیشخوان

بین الملل

توئیتر را آزاد کنید

مردم به عقب برنمی گردند

نقشــه جایگزین آمریکا 
برای برجام

بی حجابی اجبــاری در 
آلمان

بن بست دور می خورد

»مقررات بازدارنده« اروپا 
کاله گشاد دیگری برای ایران

توئیت های نمایندگان مجلس باعث رد صالحیتشان می شود؟
واکنش ســخنگوی شــورای نگهبان  درباره اینکه آیا توئیت های خالف منافع ملی برخی نمایندگان 
مجلس در زمان بررســی صالحیت آنها برای انتخابات مجلس مورد نظر شــورای نگهبان قرار خواهد 
گرفت، اظهار کرد: هر عملی که صالحیت افراد را مخدوش کند، قطعا شــورای نگهبان نســبت به آن 

عکس العمل نشان خواهد داد.
کدخدایی همچنین در پاسخ به ســوالی مبنی براینکه با توجه به درخواســت برخی نمایندگان برای 
پذیرش نظارت بر انتخابات شوراها از سوی شــورای نگهبان آیا این شورا با این موضوع موافق است یا 
خیر، گفت: پذیرش نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراهای شــهر و روستای کل کشور مغایر با 
اصل 99 قانون اساسی است.سخنگوی شــورای نگهبان تاکید کرد: این نظارت خالف قانون است و از 

ابتدا شورای نگهبان اعالم کرده که نمی تواند این موضوع را بپذیرد.

هر زمان اراده کنیم فیلترشکن ها مسدود می شود 
معاون دادستان کل کشــور از ادامه روند فیلتر تلگرام خبر داد و گفت:مسدود سازی تدریجی فیلترشکن ها 
طبق برنامه از پیش تعیین شده اســت. دکتر عبدالصمد خرم آبادی طی یادداشتی نوشت: »مسدود سازی 
تلگرام به طور موفقیت آمیز طبق برنامه پیش می رود.فیلتر و مسدود سازی قسمتی از تلگرام در ایران باعث 
سقوط فاحش رتبه تلگرام در ایران و جهان شده است. با وجودی که به منظور انتقال آرام مردم به پیام رسان 
های داخلی هنوز برخی از نسخه های فارسی  تلگرام مسدود نشــده اند و به رغم اینکه هنوز  مبارزه جدی با 
فیلترشکن ها انجام نشده، در مرحله اول مسدود سازی، عدم بازدید بســیاری از کاربران از تلگرام موجبات 
سقوط فاحش رتبه این پایگاه اینترنتی را در ایران و جهان رقم زده است.مسدود سازی تدریجی فیلترشکن 
ها طبق برنامه از پیش تعیین شده است و نظام جمهوری اسالمی هر زمان  اراده کند فیلترشکن ها را به طور 

کامل مسدود خواهد کرد.«

 در روزهای نخســت مخالفان  برجام 
بــه برد-برد خوانــدن  توافق  ســته ای 
کنایه مــی زدنــد  و  انتقادهایی تند به 

برجام داشتند  
مرضیه محب رسول

امید کرمانی ها

چهره ها
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خوشمزه های ارزانی که میهمان سفره های 
افطاری هستند

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

رییس اتاق اصناف استان اصفهان:
قیمت گذاری براساس کیفیت 

کاالها صورت می گیرد
رییــس اتاق اصناف اســتان اصفهــان گفت: 
قیمت گذاری بر اســاس درجه کیفیت کاالها 
صورت می گیــرد و از اتحادیه ها نیز خواســته 
شده تا آنالیز قیمتی را برای محصوالت تولیدی 
اتحادیه خود بر اســاس کیفیــت محصوالت 
ارائه دهند. »رســول جهانگیری« اظهارکرد: 
اتــاق اصنــاف بــرای زمان هــای مخصوص 
نظیر ماه مبارک رمضان، شــروع سال جدید 
تحصیلی، عید نوروز و ایام مــاه محرم و صفر 
برنامه مشــخصی دارد و بازار کاالهای اساسی 
و اغذیه فروشــی ها را بیش از ســایر ایام مورد 
بررسی قرار می دهد. رییس اتاق اصناف استان 
بیان داشت: تاکنون در زمینه کمبود کاالهای 
اساسی مورد نیاز مردم، موردی گزارش نشده 
و بازار تحت نظارت است. وی در رابطه با قیمت 
زولبیا و بامیه خاطرنشان کرد: زولبیا و بامیه و 
سایر اقالم غذایی از رسته قیمت گذاری خارج 
شده است و تنها پنج اتحادیه هستند که طبق 
روال سابق همچنان مشــمول قیمت گذاری 

محصوالت خود هستند.
وی در همین زمینه افــزود: قیمت محصوالت 
براساس عرضه و تقاضا در بازار مشخص می شود 
اما این امر بدان معنا نیســت که نظارتی روی 
قیمت ها صــورت نمی گیرد؛ بلکــه همچون 
گذشــته بازرســان اتاق اصناف و اتحادیه ها 
قیمت ها را مورد بررســی قــرار می دهند و با 
واحدی  که اقــدام به قیمت گــذاری خارج از 
چارچوب کند، برخورد خواهد شد. وی با اشاره 
به افزایش قیمت گوشــت یادآور شد: افزایش 
قیمت گوشــت به دلیل افزایش نرخ ارز نبوده 
بلکه به خاطر فصل گرانی گوشــت است و هر 
ســاله، تا پایان اردیبهشت ماه عشــایر اجازه 
کوچ ندارند و گوشــت قرمز نوسان قیمت پیدا 

می کند.

بازار

کمپرسور هوا

پیگیری واردات خودروهای 
لوکس در مجلس

نماینده طبس در مجلــس، از پیگیری موضوع 
واردات خودروهای لوکس به کشور در کمیسیون 
صنایع مجلس و تالش برای جلوگیری از واردات 

این نوع خودروها خبر داد.
»محمد رضا امیرحســنخانی« گفت: در ارتباط 
با این موضوع از وزیر صنعت ســؤال کردم؛ وی 
نیز با نظر من موافق بود که در شــرایط ســخت 
اقتصادی که امروز مــا در آن قرار داریم، واردات 
 این نــوع خودروهــا هیــچ دلیــل و توجیهی

 ندارد.
نماینده مردم طبس در مجلس اظهار داشــت: 
واردات خودروهای لوکس به کشور در حالی است 
که بسیاری از کشورهایی که شرایط اقتصادی به 
مراتب بهتری نسبت به ما دارند، اقدام به واردات 

این مقدار خودروی لوکس نمی کنند.

دریافت پایان کار برای 
ساختمان ها آسان تر شد

با تصویب طرح تســهیل در فرآیند تهیه نقشــه 
اعیانــی، تفکیکی آپارتمان هــا، فرآیند دریافت 
پایان کار برای ساخت و سازهای شهری آسان تر 
شد. »نصیرملت« رییس کمیسیون امور حقوقی، 
اقتصادی و گردشــگری شــورای اسالمی شهر 
اصفهان تصریح کرد: اگر به ناظر اداره ثبت بسنده 
شــود، با مشــکالت عدیده ای مواجه می شویم 
زیرا این وظیفــه بر عهده مهندس شــهرداری 
اصفهان است؛ اما متاســفانه امکانات الزم برای 
 نظارت دقیــق مهندســان شــهرداری وجود 

ندارد.
»شیرین طغیانی« نیز با بیان اینکه شروع هرکار 
جدیدی همراه با آزمون و خطا خواهد بود، عنوان 
کرد: باید ســعی کنیم آنها را به حداقل برسانیم 
که در این خصوص تفاهم نامه ای با اداره ثبت به 
امضا رسیده است؛ اما قرار نبود نظارت مهندس 
شهرداری از این فرآیند حذف شود. وی ادامه داد: 
از طرفی پیشنهاد می کنیم این طرح در یکی از 
مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان به صورت 
پایلوت اجرا شــود تا معایب و محاسن آن آسیب 
شناســی شــود. »وحید مهدویان« مدیر طرح 
شهرسازی الکترونیک و برون ســپاری معاونت 
شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان، گفت: 
دفترچه ادبیات مشترک بین شهرداری اصفهان و 
اداره ثبت تدوین شده تا از بروز مشکالت احتمالی 
جلوگیری شود و قرار بر این نیست که فرآیندهای 
مدیریت شــهری تغییر کنــد؛ بنابراین در طرح 
جدید از موازی کاری جلوگیری و صدور پایان کار 

ساختمان ها تسهیل خواهد شد.

 قیمت انواع میوه  
در بازارهای روز کوثر اصفهان

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،923،000
تومان

966،000نیم سکه
تومان

558،000ربع سکه
تومان

356،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

180،530
تومان

      قیمت سکه و طال

کمپرسور باد فندکی 
MA-018 مدل

 98,000
تومان

کمپرسور باد فندکی 
AC1412B اکتیو مدل

 173,000
تومان

کمپرسور باد فندکي دوو 
DW55-P Plus مدل

 190,000
تومان

سفره های افطاری اصفهانی ها در ماه رمضان 
میزبان آش و حلیم های ســنتی اســت که 
براســاس آمارها، گردش مالی 900 میلیارد 
ریالی را در اقتصاد سوت و کور این روزهای 

شهر به ارمغان می آورد.

اگرچه براســاس یک برآورد کلی، مواد خوراکی و 
غذایی در هر فصل و دوره ای از سال مشتریان دائم 
و ثابت خود را دارند، اما استقبال مردم از خرید آش 
و حلیم که  امسال به نسبت سال های گذشته تغییر 
قیمتی محسوسی نداشــته و در مقایسه با برخی 
از غذاهای ســنتی دیگر مانند کله پاچه از قیمت 
کمتری برخوردار است، خود نشان از کوچک شدن 
سفره های غذایی مردم و کاهش قیمت خرید آنها 

در سایه رکود و کسادی بازار سرمایه است.
سناریوی تکراری افزایش قیمت ها در ماه رمضان

چند سالی است که افزایش تقاضای مواد خوراکی 
در ایــن مــاه و روزهای منتهــی بــه آن، تعادل  
شــکل گرفته در بازار را دچار تغییــر می کند و با 
نزدیک شــدن به ایام خاصی همچون عید نوروز و 
ماه مبارک رمضان بارها و بارها جمله کلیشــه ای 
»مردم نگران گرانی نباشند« از سوی مسئوالن به 
گوش می رسد. انگار نمی شــود ماه رمضان بیاید و 
گرانی نداشته باشــیم! همگان عادت کرده ایم به 
یک ســناریوی تکراری، از برنج آغاز و به زولبیا و 
بامیه ختم می شود و در این فاصله همزمان با اعالم 
نرخ های تغییر کرده توســط رســانه ها، مسئوالن 
مربوطه نیز از هر گوشــه و کناری وادار به واکنش 
می شــوند. غذاهای ســنتی پر طرفدار در این ماه 
نیز از این طیف افزایشــی جدا نیســت؛ هر چند 
امســال این افزایش قیمت ها به رغم افزایش مواد 
اولیه تغییرات چندان محسوســی نداشته است.
قیمــت آش و حلیم هم چنــان بر مدار 

ثبات
در یک برآورد کلی، قیمت یــک کیلو آش که می 
تواند یک خانواده چهار نفره را سیر کند، یک پنجم 
قیمت یک کله پاچه اســت. این مقایسه به خوبی 
نشان می دهد چرا استقبال مردم از این غذاها در ماه 
رمضان بیشتر از سایر غذاهای آماده در سطح شهر 

است؛ اما نکته ای که نگران کننده به نظر می رسد 
اینکه  پیش از ماه رمضــان رییس اتحادیه کباب و 
بریانی اصفهان از عرضه کلــه  و پاچه، انواع حلیم و 
آش رمضان بدون تغییر قیمت خبر داد و گفت: در 
ماه رمضان امسال قیمت انواع حلیم، آش و کله پاچه 
تغییر چندانی نسبت به رمضان سال گذشته نخواهد 
داشــت. این موضوع در حالی است که قیمت مواد 
اولیه مانند گوشت و حبوبات نسبت به سال گذشته 
افزایش داشته و مشخص نیست عرضه کنندگان این 
غذاها چطور هزینه های آن را تامین می کنند. این 
رویه در سطح شهر منجر به دو معضل گران فروشی 
و کم فروشی شده اســت؛ در حالی که قیمت آش و 
حلیم بر اساس مواد به کار رفته در آن درجه بندی 
شده اســت اما بی کیفیتی غذاهای عرضه شده در 
برخی از فروشــگاه های آش و حلیم بسیار مشهود 
است؛ ضمن اینکه برخی از مغازه های فروش آش و 
حلیم که اتفاقا مشتریان بیشتری هم دارند قیمت 

های این اقالم را باالتر از نرخ مصوب می فروشند .
رقابت میان آش و کباب

اگر چه رســتوران ها و کبابی ها نیز در ماه رمضان 

مشتریان خودشان را دارند، اما رغبت مردم به استفاده 
از آش و حلیم و کاهش ساعات کاری رستوران ها در 
ماه رمضان موجب شــد تا اتحادیه رستوران داران 
اصفهان اعــالم کند کــه در ماه رمضان امســال، 
واحدهای صنفی پنج درصد قیمت ها را نســبت به 

نوروز ۹۶ کاهش می دهند. این مسئله در حالی است 
که چندی پیش رییس اتحادیه فســت فود و اغذیه 
فروشی ها خبر از کســادی بازار این واحدها صنفی 
داده و آن را ناشی از کاهش قدرت خرید مردم دانست  
اما به نظر می رسد در نهایت این آش و حلیم بادمجان 
اســت که در مقایسه با ســایر غذاهای آماده در ماه 

رمضان گوی سبقت را از رقبا ربوده است.

بازار سیاه غذاهای افطاری در اصفهان
در بازار پر رونق غذاهای سنتی در اصفهان، قیمت 
پایین برخی از اقالم غذایی مانند کله پاچه نسبت 
به شهرهای دیگر موجب ایجاد بازار سیاه و انتقال 
 این غذاها به تهران و برخی دیگر از شــهرها شده

 است. 
این نکته تعجب برانگیز را رییــس اتحادیه کباب 
و بریان اصفهان اعــالم کرده و معتقد اســت: در 
صورتی که قیمت کلــه پاچه در تهــران به ۱۱۰ 
هزار تومان برســد، اگــر در اصفهــان قیمت کله 
پاچه حدود ۵۰ هزار تومان باشــد به خاطر وجود 
دالل ها، بخــش اعظمــی از کله پاچه بــه خاطر 
 تفــاوت قیمت بین اصفهــان و تهران، بــه تهران 

می رود.
ایــن موضــوع در حالی اســت کــه با تشــدید 
نظارت های ســختگیرانه در اصفهان بر روی مراکز 
عرضــه آش و حلیم، برخی از ایــن واحدها آش را 
در برخی از شــهرهای اطراف اصفهــان با کیفیت 
 پایین طبــخ و به این واحدها بــرای فروش عرضه

 می کنند.

بازار سیاه کله پاچه!
 فروش آش و حلیم افطاری در اصفهان،  گردش مالی 900 میلیارد ریالی را به همراه دارد

رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: سازمان تامین اجتماعی باید دفترچه بیمه واحدهای بیمه شده را حتی بدون 
دریافت حق  بیمه امضا و مهر کند. »سید عبدالوهاب ســهل آبادی« گفت: در شرایط رکود اقتصادی و تعطیلی 
واحدهای تولیدی باید زمینه ای برای ادامه فعالیت این واحدها فراهم شــود و سازمان تامین اجتماعی می تواند 
در این زمینه به بنگاه های اقتصادی کمک کند. رییس اتاق بازرگانی اصفهان خواستار تشکیل کمیته حقوق بین 
دبیرخانه شورای گفت وگوی  سازمان تامین اجتماعی و استانداری اصفهان با هدف تفسیر قوانین تامین اجتماعی 

و چگونگی پذیرش لیست بیمه بدون دریافت حق بیمه شد.

سازمان تامین اجتماعی، 
 همکاری الزم
 را داشته باشد

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

نی
گا

زر
ق با

اتا

  عکس روز

خط تولید»پیکان« در دهه 40 مدیرعامل شرکت توزیع برق اســتان اصفهان گفت: 4۵۰۰ مگاوات برق تولید شده در نیروگاه های برق 
آبی کشور، امســال به دلیل خشکسالی از مدار خارج شــده و پیش بینی می شود ۶۰۰۰ مگاوات کمبود 
تولید در اوج مصرف داشته باشیم. »حمید عالقه مندان« اظهار کرد: با وجود سرمایه گذاری های صورت 
گرفته در صنعت برق کشور، امسال در مقایسه با سه دوره بعد از انقالب، سال سختی برای عبور از فصل 
تابستان خواهیم داشت. وی با بیان اینکه در دوران جنگ تحمیلی براساس جدول زمان بندی خاموشی 
داشتیم، یادآور شد: دوازده سال پیش به دلیل خشکسالی، نیروگاه های برق آبی مشکل پیدا کرد و امسال 
نیز شاید شاهد گذران تابستان سختی باشیم. مدیرعامل شرکت توزیع برق استان، با بیان اینکه ظرفیت 
نیروگاه های کشور 87 هزار مگاوات است، افزود: از این میزان، ظرفیت قابل بهره برداری نیروگاه های کشور 
۵۶ هزار مگاوات است که می توانیم استفاده کنیم. وی با تاکید بر اینکه تا سال گذشته ۹4۰۰ مگاوات تولید 
برق در نیروگاه های آبی داشتیم، گفت: از این میزان امسال، 4۵۰۰ مگاوات از مدار خارج شده و به دلیل 
افزایش مصرف، پیش بینی می شود ۶۰۰۰ مگاوات کمبود تولید در اوج مصرف داشته باشیم. عالقه مندان 
با بیان اینکه با کمک حوزه های مختلف به ویژه صنعت، امســال همانند سال گذشته کاهش بار مصرف 
خواهیم داشت، گفت: سال گذشته با همکاری صنایع، 4۰۰۰ مگاوات صرفه جویی داشتیم و تابستان را به 
خوبی سپری کردیم و امیدواریم در سال جاری با کمک صنعت و با همین میزان صرفه جویی از تابستان ۹7 
به خوبی عبور کنیم. وی با اشاره به اینکه پیک بار استان در 2۰ تیر سال گذشته با ۱723 مگاوات مصرف، 
2 درصد رشد داشت، اظهار کرد: با وجود رشد مصرف با همکاری صنایع، خاموشی نداشتیم، این در حالی 
است که سال گذشته، با اجرای طرح ذخیره عملیاتی صنایع و با همکاری این بخش برای استان اصفهان 
سه میلیارد و 382 میلیون تومان آورده داشــتیم که 2 میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان به عنوان پاداش به 

صنایع تخصیص یافت تا بتوانیم پاداش های خارج استان را به داخل منتقل کنیم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان اعالم کرد:

احتمال کمبود 6000 مگاوات برق در اوج مصرف تابستان

آش و حلیم بادمجان، 
در مقایسه با سایر غذاهای 
آماده در ماه رمضان گوی 
سبقت را از رقبا ربوده است

معاون خرید کارخانه ذوب آهن اعالم کرد:
ارزش افزوده میلیاردی با بازیابی ضایعات فوالدی

معاون خرید کارخانه ذوب آهن گفت: با بازیابی ضایعات فوالدی در کارخانه ذوب آهن، بیش از پنج هزار میلیارد 
ریال ارزش افزوده و 3۰۰ فرصت شغلی ایجاد می شود. در مدت ۵۰ سال عمر کارخانه ذوب آهن اصفهان بیش 
از 2۰میلیون تن سرباره کونورتور انبار شده است که با بازیابی و استحصال مواد می توان برای این کارخانه بیش 
از پنج هزار میلیارد ریال ارزش افزوده ایجاد کرد. »ایــرج رخصتی«  افزود: با اجرای این طرح برای 3۰۰ نفر به 
طور مستقیم شغل ایجاد می شود.مدیرعامل شرکت پیمانکار در کارخانه ذوب آهن اصفهان و مجری این طرح 
نیزگفت: این شرکت با بازیابی شن و ماسه این سرباره و با استفاده از فناوری نانو و میکرو کامپوندها توانست، 
محصوالت ساختمانی از قیبل موازییک ،سنگ فرش و ... را روانه بازار کند. بختیاری افزود: با استفاده از این مصالح 

و بتن غلطکی، می توان استفاده از قیر را در جاده های کشور حذف و به حفظ محیط زیست هم کمک کرد.

معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت آب منطقه ای اصفهان:
امسال میزان شرب مردم اصفهان ۳۳0 میلیون مترمکعب است

معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: امسال میزان شرب مردم اصفهان 33۰ 
میلیون مترمکعب است.»علی موسوی« اظهار داشت: در پی کم آبی ، شاهد فشار مضاعفی بر آب های زیرزمینی و 
چاه ها هستیم و این موضوع خود یک تهدید پنهان است.وی با بیان اینکه بیشتر کارهای سازه ای در خصوص آب 
انجام شده است ولی در زمینه فرهنگی کار زیادی انجام نداده ایم و البته این فرهنگ سازی باید تحت یک قانون 
محکم باشد، تصریح کرد: خشکسالی امسال شرایط را برای همه دشوار کرده است.موسوی افزود: درصد پایینی از 
ذخایر آب به شرب اختصاص می یابد که در شرایط خشکسالی حتی همین میزان بخش عمده ای از ذخایر آبی 
را شامل می شود.وی افزود: ما باید بپذیریم که در یک منطقه خشک و نیمه خشک جهان زندگی می کنیم و باید 

فرهنگ سازگار با این منطقه را الگو قرار دهیم نه اینکه سرانه مصرف مان از کشورهای پر آب هم بیشتر باشد.

علیرضا کریمیان

در شهر

قیمت )تومان(نوع میوه

۱۶.۰۰۰انبه

7.۰۰۰آلوچه سبز

۱۰۰.۰۰۰آناناس کارتنی

4.۵۰۰به

پرتقال تامسون 
شمال ۱4 تایی

۶.۵۰۰

۶.۵۰۰توت فرنگی

۱2.۰۰۰توت فرنگی گلخانه ای

2.۵۰۰سیب سفید ارومیه

3.۵۰۰سیب سفید  سمیرم

۵.۵۰۰کیوی

2.۰۰۰لیموشیرین

۶.8۰۰موز

8.۰۰۰هلو درشت

۱3.۰۰۰گیالس پاکوتاه

۱8.۵۰۰انگور یاقوتی

۱۱.۵۰۰توت سفید

۱۰.۰۰۰زردآلو

4.۵۰۰نارنگی پاکستانی

۶.۰۰۰نارگیل

3.۰۰۰نارنج 
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آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1396
اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

2/5 به موجب ماده 11- قانون ثبت اســناد و ماده 59 - اصالحی آیین 
نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه چهارم سال 1396 تقاضای ثبت 
آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق 
آراء هیات محترم نظارت ثبت ، آگهی آنها باید تجدید شــود مربوط به 

بخش یک شهرضا را به شرح زیر آگهی می نماید :
ردیف الف(امالکی که در ســه ماهه چهــارم 1396 تقاضای ثبت آنها 

پذیرفته شده است :
یکم : شماره های فرعی از 1- اصلی ابنیه

982- سید کمیل طیبی فرزند سید ابوالقاسم و سید محمد طیبی فرزند 
سید مصطفی به والیت پدرش بالسویه : ششدانگ یک باب ساختمان 
نیمه مخروبه به مســاحت یکصد و بیســت و هفت متر و سی و هشت 

صدم متر مربع
1599- فاطمــه جمالی فرزند آیــت اله : تمامت پنج دانگ مشــاع از 

ششدانگ یک باب خانه
3201- بهناز خشنو فرزند سیف اله : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

سیصد و هشتاد و سه متر و سی صدم متر مربع
3306- مدرســه و حوزه علمیــه اقدمیه شــهرضا به شناســه ملی 
14004202754 : ششــدانگ قسمتی از یک باب ســاختمان محل 
مدرسه و حوزه علمیه به مســاحت یکصد و نود و یک متر و چهل و پنج 
صدم متر مربع که به انضمام پالکهای 3305 و 3307 و 3309 و 4492  
فرعی و قسمتی از کوچه متروکه جمعًا تشکیل یک باب ساختمان محل 

مدرسه و حوزه علمیه را داده است
9134- مهدی مجلســی فرزند محمد علی : ششدانگ قسمتی از یک 
باب مغازه نیمه تمام با طبقات تحتانی و فوقانی مجزی شــده از پالک 
3384 فرعی به مساحت سی و دو متر و بیســت صدم متر مربع که به 
 انضمام قســمتی از پالک 3385 فرعی جمعًا تشــکیل قطعه واحدی 

را داده است
دوم : شماره های فرعی از 2- اصلی مزرعه فضل آباد

951- سعید پارسائی فرزند محمد نســبت به هشتاد و پنج صدم سهم 
مشــاع از ده ســهم ششــدانگ که در ازاء آن و به موجب رای شماره 
3877 مورخه 1396.07.25 هیات قانون تعییــن تکلیف اراضی فاقد 
سند رســمی ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت یکصد و هفتاد 
متر مربع در سهمش واقع شــده است ، ســید حمد اله موسوی فرزند 
سید محمود نسبت به نیم ســهم مشاع از ده ســهم ششدانگ که در 
ازاء آن و به موجب رای شــماره 6710 مورخــه 1396.12.16 هیات 
قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند رسمی ششدانگ یک باب خانه 
به مســاحت یکصد و شــش متر و هجده صدم متر مربع در سهمش 
واقع شده است و مهدی جانقربان فرزند عبدالرســول و مریم باقرپور 
فرزند عبدالعلی بالســویه نســبت به سی و ســه - چهلم سهم مشاع 
از ده ســهم ششــدانگ که در ازاء آن و به موجب آراء شماره 6708 و 
 6709  مورخه 1396.12.16 هیات قانــون تعیین تکلیف اراضی فاقد
 سند رســمی ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت یکصد و شصت 
 و پنج متر و بیســت و هشــت صــدم متر مربــع در سهمشــان واقع 

شده است
1581 باقیمانــده - موقوفه مهدی ولد حاج قاســم به شناســه ملی 
14000721542 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا : ششدانگ 
عرصه یک باب مســجد که عرصه آن وقف و اعیانی متعلق به مسجد 
امام سجاد ) ع ( و پالکهای 3855 الی 3858 فرعی از آن مجزی شده به 

مساحت هشتصد و شصت و یک متر مربع
9272- عزیز محمد محمودی فرزند محمد و ماه زینب محمودی فرزند 
علی جان بالسویه : ششدانگ یک باب خانه به مساحت یکصد و نود و 

یک متر و هشتاد و پنج صدم متر مربع
16279- شــاپور طاهری کیــا فرزند عزیــز : ششــدانگ یک باب 
 خانه به مســاحت یکصــد و پنجاه و پنــج متر و هشــتاد و یک صدم

 متر مربع
16348- محمد علی عبدی پور فرزند حیدر علی نسبت به چهار دانگ 
مشــاع و زینت کریمی فرزند علی نسبت به دو دانگ مشاع : ششدانگ 
 یک باب خانه به مســاحت یکصد و بیست متر و هشــتاد و یک صدم 

متر مربع
16370- نبی اله یونســی فرزند عبدالعلی و اکرم آقاسی فرزند نعمت 
اله بالسویه : ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 
1628.1 فرعی که پالکهــای 12851 ، 12967 ، 13014 ، 15463 ، 
15700 و 15884  فرعی از آن مجزی شده به مساحت یکصد و چهل و 

یک متر و هشتاد و شش صدم متر مربع
16372- اسماعیل کفاش فرزند محمد باقر : ششدانگ یک باب خانه 
نیمه تمام مجزی شده از پالک 963 فرعی به مساحت یکصد و هفتاد 

متر و شصت صدم متر مربع
16373- ابراهیم کفاش فرزند محمد باقر : ششدانگ یک باب خانه نیمه 
تمام مجزی شده از پالک 963 فرعی به مساحت یکصد و هفتاد متر و 

هفتاد صدم متر مربع
16377- محمد جواد منصف شهرضائی فرزند سیف اله : ششدانگ یک 
قطعه زمین پی کنی شده مجزی شده از پالک 8169 فرعی به مساحت 

دویست و سه متر و چهل و هشت صدم متر مربع
16383- مسجد امام حسن مجتبی )ع( به شناسه ملی 14000689220 
به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا : ششدانگ یک باب مسجد 
مجزی شده از پالک 119 فرعی به مساحت دویست و شصت و هشت 

متر و سی و پنج صدم متر مربع
16384- علیرضا آقائی فرزند کیامرث : ششــدانگ یک قطعه زمین 
مجزی شده از پالک 15437 فرعی به مساحت نود و نه متر و نود و پنج 

صدم متر مربع
16392- شــوکت طاهری جانبازلــو فرزند فاضل : ششــدانگ یک 
 باب خانه به مســاحت یکصد و پنجاه و دو متر و شــصت و چهار صدم 

متر مربع
16407- عطاء جباری فرزند کهزاد : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

یکصد و نود متر و شصت و چهار صدم متر مربع
16411- علیرضا آقائی فرزند کیامرث : ششدانگ یک قطعه زمین که 
قباًل پالک 15437 فرعی باقیمانده بوده است و پالک 16384 فرعی 
از آن مجزی شده به مساحت بیســت و چهار متر و بیست و سه صدم 

متر مربع
16457- علیرضا نره ئی فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع ، محمد 
رضا نره ئی فرزند حسن و سولماز فروغی فرد فرزند فرج بالسویه نسبت 
به سه دانگ مشاع : ششدانگ یک باب خانه دو طبقه به مساحت یکصد 

و سی و نه متر و پانزده صدم متر مربع
16458- رضا مردانی فرزند یداله : ششدانگ یک باب خانه مجزی شده 

از پالک 1041 فرعی به مساحت دویست و نوزده متر مربع
16464- علی قرقانی فرزند هادی : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

یکصد و هجده متر و نود و پنج صدم متر مربع
16467- احمد رضا یوسفی فرزند براتعلی نسبت به چهار دانگ مشاع و 
جنت السادات شفی فرزند فضل اله نسبت به دو دانگ مشاع : ششدانگ 
یک باب خانه مجزی شــده از پالک 9941 فرعی به مساحت یکصد و 

هفتاد و یک متر و بیست و پنج صدم متر مربع
16469- خوبیار پور حاجی حاجی دولو فرزند اسفندیار : ششدانگ یک 

باب خانه به مساحت دویست و نه متر و پنجاه صدم متر مربع
16470- صــادق محمــدی فرزند علی بــاز : ششــدانگ یک باب 
 خانــه به مســاحت یکصــد و نود و یــک متــر و چهــل و دو صدم 

متر مربع
16485- محمد مهدی رضا شهرضا فرزند عبدالخالق و صدیقه خادم 
فرزند ابراهیم بالسویه : ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 
1404 فرعی به مساحت دویست و هجده متر و هشتاد و پنج صدم متر 

مربع
16486- حســن قره خانی فرزند نوراله : ششــدانگ یک قطعه زمین 
بلوک چینی شده به مســاحت یکصد و چهل و دو متر و هشتاد و هفت 

صدم متر مربع
16498- جواد کارگر فرزند رحمت اله و افسانه سلوکی فرزند علیرضا 
بالسویه : ششدانگ یک قطعه زمین مجزی شده از پالک 1003 فرعی 

به مساحت هشتاد و نه متر مربع
16499- ســهراب صبــوری کرویــه فرزند اســداله : ششــدانگ 
 یک باب خانه به مســاحت یکصد و پنجــاه و چهار متر و ســه صدم 

متر مربع
سوم : شماره های فرعی از 3- اصلی مزرعه موغان

2315- سید حســن میر پوریان فرزند سید جواد نسبت به یک دانگ و 
نیم مشــاع ، مهروالملوک گمنام فرزند میرزا محمد علی نسبت به یک 
دانگ و نیم مشاع و ســید مهدی میر پوریان فرزند جواد نسبت به سه 
دانگ مشاع : ششدانگ یک باب مغازه به مساحت یکصد و هشتاد متر 

و پانزده صدم متر مربع
2378- عباســعلی مختــاری فرزنــد عوضعلــی : ششــدانگ یک 
 باب خانه به مســاحت دویســت و ســی و هشــت متر و نــود صدم

 متر مربع
5619- ســجاد همتی فرزند دهــدار و مریم ســعیدی فرزند ابراهیم 
بالســویه : ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پــالک 1163 
 فرعی به مساحت یکصد و شــصت و سه متر و بیســت و هفت صدم 

متر مربع
5626- حبیب اله رزی شهرضا فرزند ولی اله : ششدانگ قسمتی از یک 
باب خانه مجزی شده از پالک 412 فرعی به مساحت یکصد متر و چهل 
صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 411 فرعی جمعًا تشکیل 

یک باب خانه را داده است
چهارم : شماره های فرعی از 4- اصلی مزرعه برزوک آباد

59- اصغر قدســی فرزند محمد حسین : ششــدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت پانصد و بیست و شــش متر و هشتاد و پنج صدم 

متر مربع
1295- آقاشــیر معین پور فرزند بشیر : ششــدانگ یک باب خانه به 

مساحت یکصد و پنجاه و پنج متر و سی و پنج صدم متر مربع
1678- حیدر علی عاشوری فرزند قربان نسبت به سه دانگ مشاع ، سیما 
عاشوری فرزند بهمن یار و امان اله عاشوری فرزند حیدر علی بالسویه 
نسبت به سه دانگ مشاع : ششدانگ یک باب خانه دو طبقه به مساحت 

دویست و سی و یک متر مربع
1714- مسجد و حســینیه حضرت قاسم ابن الحســن )ع( به شناسه 
ملی 140006920152 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شــهرضا : 
ششدانگ یک باب مسجد و حسینیه به مساحت هفتصد و نود و پنج متر 

و پنجاه صدم متر مربع
2233- رســول جمالی فرزند حیدر علی و خدیجه سلیمانی فرزند پیر 
علی بالسویه : ششدانگ یک باب خانه به مســاحت دویست و هشتاد 

و هفت متر مربع
2498- محمد باقر خرم نژاد فرزند بهروز : ششدانگ یک قطعه زمین 

محصور به مســاحت یکصد و پنجاه و پنج متر و شصت و دو صدم متر 
مربع

2631- علــی اصغر قرخلونــره فرزنــد خیبر : ششــدانگ یک باب 
 خانه به مســاحت دویســت و هفتاد و هشــت متر و پنجاه و سه صدم 

متر مربع
2784- جان افروز موسوی تل محمدی فرزند سید نوراله : ششدانگ 
یک باب خانه مجزی شــده از پالک 2500 فرعی به مساحت یکصد و 

چهل و یک متر مربع
پنجم : شماره های فرعی از 6- اصلی مزرعه سرافارس

392- امامزاده سید حبیب اله به شناسه ملی 14000316245 به تصدی 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا : ششدانگ یک باب امامزاده به مساحت 

چهار هزار و نهصد و سی و پنج متر مربع
ششم : شماره های فرعی از 21- اصلی مزرعه رشکنه

2956 - موقوفه مشهدی قاسم و کربالئی حسن حسب الوصیه ام النساء 
خانم به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا : ششدانگ عرصه یک 
باب مســجد که عرصه آن وقف و اعیانی متعلق به مسجد امام حسن 
مجتبی ) ع ( است و مجزی شده از پالک 471 فرعی به مساحت هفتصد 
و هشتاد و سه متر و بیســت صدم متر مربع که با قسمتی از پالک 472 

فرعی جمعًا تشکیل یک باب مسجد را داده است
2957- حامد محمودی مسینه فرزند رمضان : ششدانگ قسمتی از یک 
باب خانه مجزی شــده از پالک 137 فرعی به مساحت بیست و هفت 
متر و پنجاه و هفت صدم متر مربع که به انضمام ششدانگ پالک 2754 

فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
2963- آیت اله انصاری فرزند محمود نسبت به دو دانگ مشاع و فرزانه 
امیری فرزند حسن نسبت به چهار دانگ مشاع : ششدانگ یک باب خانه 
مجزی شــده از پالکهای 84 و 88 فرعی به مساحت یکصد و بیست و 

هشت متر و هشتاد و پنج صدم متر مربع
هفتم : شماره های فرعی از 23- اصلی مزرعه سودآباد

168- اکبر ترابی زیارتگاهی فرزند عوضعلی و زهره سالک فرزند ناصر 
بالسویه نسبت به یکصد و شصت و نه ســهم مشاع از چهار هزار سهم 
ششــدانگ که در ازاء آن و به موجب آراء شماره 6185 و 6186 مورخه 
1396.11.23 هیات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند رســمی 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت یکصد و شصت و نه متر مربع در 

سهمشان واقع شده است
2907- سعید جانقربان فرزند عباســعلی : ششدانگ یک قطعه زمین 
مجزی شده از پالک 252 فرعی به مساحت یکصد و هفتاد متر و هشتاد 

و دو صدم متر مربع
2908- محمــد مهــدی محمد قاســمی فرزنــد اکبر : ششــدانگ 
 یک بــاب خانه به مســاحت یکصد و هفتــاد و پنج متر و ســی صدم

 متر مربع
2914- مسجد و حسینیه حضرت ابا عبداله الحسین )ع( به شناسه ملی 
14000721576 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا : ششدانگ 
یک باب مسجد و حسینیه به مساحت ســیصد و نود و پنج متر و بیست 

صدم متر مربع
2915- موقوفه مسجد و حســینیه حضرت ابا عبداله الحسین )ع( به 
شناسه ملی 14000721576 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا 
: ششــدانگ یک قطعه زمین موقوفه جای پی کنی شــده به مساحت 

یکصد و چهار متر و بیست و پنج صدم متر مربع
2916- بتول ســپهری فرزند علی اکبر : ششــدانگ یک قطعه زمین 
محصور مجزی شده از پالک 101 فرعی به مساحت یکصد و هفتاد و 

دو متر و پنج صدم متر مربع
هشتم : شماره های فرعی از 33- اصلی مزرعه مهرقویه

1136- زهرا عابدی فرزند مراد : ششدانگ یک قطعه زمین مجزی شده 
از پالک 394 فرعی به مساحت دویســت و بیست و یک متر و هفتاد و 

چهار صدم متر مربع
نهم : شماره های فرعی از 34- اصلی مزرعه آب باریکی

195 - موقوفه کربال محمد علی به شناســه ملی 14000500730 به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شــهرضا : ششدانگ یک باب باغ که 
عرصه آن وقف و اعیانی متعلق به غیر است به مساحت دو هزار و سی 

متر و بیست و دو صدم متر مربع
دهم : شماره های فرعی از 50- اصلی مزرعه اله آباد

2469- فخرالسادات میرباقری فرزند سید ابوالقاسم : ششدانگ یک باب 
خانه نیمه تمام به مساحت یکصد و سیزده متر مربع

2668- مسجد حضرت رباب )س( به شناسه ملی 14000638663 به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شــهرضا : ششدانگ یک باب مسجد 
مجزی شــده از پالک 114 فرعی به مساحت سیصد و نود و یک متر و 

سی صدم متر مربع
2675- احمد رضا ســامع فرزند نعمت اله : ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور مجزی شده از پالک 354 فرعی به مساحت دویست و چهل و 

هفت متر و هشتاد صدم متر مربع
2677- خلیل رحمتی فرزند جعفر نسبت به چهار دانگ مشاع و فاطمه 
گالبی شهرضا فرزند سیف اله نسبت به دو دانگ مشاع : ششدانگ یک 
قطعه زمین مجزی شده از پالک 147 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه 

متر مربع
2681- مسجد و حســینیه باب الجنه به شناسه ملی 14007368651 
به تولیت شــیخ غالم حســین اســماعیل پور : ششــدانگ یک باب 
 مسجد و حسینیه به مساحت هفتصد و ســی و پنج متر و دوازده صدم 

متر مربع

یازدهم : شماره های فرعی از 58- اصلی مزرعه جعفر آباد
197- مهدی اباذری شهرضا فرزند غالمرضا و جمشید سرحدی فرزند 
هوشنگ بالسویه : ششــدانگ یک قطعه زمین محصور با ساختمانها 
و متعلقات موجود در آن بــه انضمام یک حلقه چــاه موتوری ) محل 
 باشگاه پرورش اسب پارســه ( به مساحت ده هزار و ســیصد و نوزده

 متر مربع
دوازدهم : شماره های فرعی از 72- اصلی مزرعه دامزاد

500- مســجد و حســینیه حضرت ابوالفضــل )ع( به شناســه ملی 
14000778843 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا : ششدانگ 
یک باب مسجد و حسینیه به مساحت هفتصد و سه متر و شصت صدم 

متر مربع
سیزدهم : شماره های فرعی از 176- اصلی اسالم آباد

965- گلبهار بهمنی فرزند عین اله : ششــدانگ یک قطعه زمین پی 
کنی شده که پالکهای 986 و 987 فرعی از آن مجزی شده به مساحت 

دویست و سی و پنج متر و هشتاد و پنج صدم متر مربع
1000- نوذر فرهمند دندلو فرزند داد اله : ششــدانگ یک قطعه زمین 
نیمه محصور مجزی شــده از پالک 625 فرعی به مساحت یکصد و 

هشتاد و چهار متر مربع
1001- رضا فرهمنــد دندلو فرزند نوذر : ششــدانگ یک قطعه زمین 
مجزی شده از پالک 961  فرعی به مســاحت یکصد و هشتاد و هفت 

متر مربع
 به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه کسی نسبت به امالک و رقبات 
مندرج در این آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت 
آگهی نســبت به آنهائی که تقاضای ثبت شده به شرح ردیفهای الف و 
ب ظرف مدت 90 روز و نســبت به آنهائی که طبق آراء هیات نظارت 
ثبت دفاتر مربوطه شده به شرح ردیف ج ظرف مدت 30 روز دادخواست 
واخواهی خود را به این اداره ارائه و طبق تبصــره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت ، معترض می بایســت ظرف 
مدت 30 روز از تاریخ تســلیم اعتراض خود به این اداره گواهی تقدیم 
دادخواست را از مراجع ذیصالح قضائی اخذ و به این اداره تسلیم نماید 
در صورتی که قبل از انتشــار آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوا 
باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان دعوا ظرف مدت مرقوم ارائه نماید 
. اعتراضات یا گواهی طرح دعوا که بعد از مدت مرقوم واصل شــود بال 
اثر است و مطابق قســمت اخیر ماده 16 و تبصره 17 قانون ثبت رفتار 
خواهد شد . ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در 
موقع تعیین حدود در صورت مجلس قید و واخواهی صاحبان امالک و 
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت 
و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
پذیرفته خواهد شد . این آگهی نسبت به ردیفهای الف و ب در دو نوبت 
به فاصله 30 روز و نســبت به ردیف ج فقط یک نوبت از تاریخ انتشار 

نوبت اول در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد/.
تاریخ انتشار نوبت یکم : روز    شنبه      1397/02/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز   دوشنبه  1397/02/31

م الف: 25 سید اســداله موســوی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرضا

 آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1396 
ثبت اردستان بخش هفده ثبت اصفهان

2/4 شماره صادره: 1397/03/483562-1397/1/27  به موجب ماده 
12 قانون ثبت اســناد و امالک و ماده 59 اصالحی آئین نامه مربوطه 
امالکی که در سه ماهه چهارم ســال 1396 تقاضای ثبت آنها پذیرفته 

شده مربوط به بخش 17 را به شرح زیر آگهی می نماید.
الف( شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی 
که اظهار نامه آنها در ســه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار در 

ردیف منظور گردیده اند.
دهستان گرمسیر

مزرعه خشک آباد به شــماره 52 اصلی- خانم معصومه گل محمدی 
فرزند محمد پانزده سهم مشاع از 1200 سهم ششدانگ مزرعه مرقوم

به موجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کســی نسبت به امالک 
مندرج در این آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت 
نســبت به آنهایی که تقاضای ثبت شده به شــرح ظرف مدت 90 روز 
دادخواست واخواهی خود را به این اداره تســلیم و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض باین اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید اعتراضات یــا گواهی طرح دعوی که بعــد از انقضا مدت مرقوم 
واصل شود بالاثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 

قانون ثبت رفتار خواهد شد.
ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین 
حدود در صورت مجلس قید و واخواهــی صاحبان امالک و مجاورین 
نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 
 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیــف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته

 خواهد شد.
این آگهــی در دو نوبت به فاصله 30 روز از تاریخ انتشــار نوبت اول در 

روزنامه زاینده رود چاپ و منترش می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/2/1 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/2/31 

م الف: 29 خیراله عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان



به کمک استارت آپ ها ، خودروی محبوب تان را انتخاب کنید

فضای مجازیپیشنهاد سردبیر:

اشتراک  عکس های دیگران 
در استوری اینستاگرام

تازه ترین به روزرســانی برنامه اینســتاگرام به 
کاربران امکان می دهد تا پســت های ارسالی 
دیگر کاربران را در قالب استوری شخصی خود 
به اشتراک بگذارند. اگراز عکسی  خوش تان آمد، 
کافی است روی آیکونی که به شکل پرنده کاغذی 
اســت ضربه بزنید تا بتوانید آن را روی استوری 
خود منتشر کنید.افزودن متن و برچسب و تاریخ 
و دیگر امکانات عادی موجود در استوری هم از 
این طریق ممکن است؛ البته استوری های منتشر 
شده به این شــیوه با نام کاربری منتشر کننده 
اصلی در دســترس قرار می گیرنــد و با کلیک 
کردن  روی آنها به پســت اصلی منتقل خواهید 
شد. این قابلیت تنها برای حساب های کاربری 
عمومی در دسترس است و برای جلوگیری از این 
کار تنظیماتی در بخش حساب کاربری در نظر 

گرفته شده است.

بازیابی اطالعات حذف شده 
در واتس اپ ممکن شد

پیام رسان واتس اپ در آخرین نسخه خود قابلیتی 
ایجاد کرده که کاربران با استفاده از آن می توانند 
اطالعات پاک شــده را بازیابی کنند. پیام رسان 
واتس اپ در آخرین نسخه خود قابلیتی ایجاد کرده 
که کاربران با اســتفاده از آن می توانند اطالعات 
پاک شــده را بازیابی کنند. به عنــوان مثال اگر 
فایلی را به صورت اشــتباه از صفحه چت حذف 
کردید می توانید دوباره دانلود و به آن دسترسی 
پیدا کنید.فایل هایی که در پیام رسان واتس اپ 
ارسال می شوند، پس از حذف شدن به مدت 30 
روز همچنان روی سرورها باقی می ماند. پس اگر 
فایل تان به اشتباه حذف شــده، تا 30 روز برای 
بازیابی آن زمان دارید. نکته قابل توجه این است 
که اگر بخواهید فایلی را از یک چت بازگردانید، 
نباید آن چت را از گوشی خود حذف کرده باشید.

آغاز به کار سرویس پخش 
آنالین موزیک یوتیوب

ســرویس پخش آنالین موسیقی یوتیوب تحت 
عنــوان یوتیوب موزیک پریمیــوم در تاریخ ۲۲ 
ماه مه آغاز به کار خواهد کرد. کاربران به صورت 
رایگان و پولی قادر خواهند بود از این ســرویس 
بهره مند شــوند. اســتفاده پولی از این سرویس 
۹.۹۹ دالر در ماه برای کاربران هزینه دربرخواهد 
داشت که در عوض به آن ها امکان دانلود فایل های 
موسیقی مورد نظرشــان را می دهد. در غیر این 
صورت همانند ســایر اپلیکیشــن های استریم 

آنالین موســیقی، آنها تنها می توانند به پخش 
آنالین و اســتریم فایل های موزیک بپردازند و از 
دانلود آن، به علت عدم رعایت حق ناشــر و کپی 
رایت موســیقی، محروم خواهند ماند. سرویس 
یوتیــوب رد )YouTube Red( جایگزیــن 
YouTube Pre�(ســرویس یوتیوب پریمیوم 

mium( خواهد شد و به کاربرانش اجازه می دهد 
تا در حین انجام کارهای دیگر، به موسیقی های 
موردنظر خود گوش فرا دهند و میلیون ها موزیک 

ویدئو و فایل صوتی موزیک را دانلود کنند.

 بالک چین، تلگرام را 
ضد فیلتر می کند؟ 

امروزه صحبت هایی دربــاره فناوری بالک چین 
منتشر می شود که می تواند با فیلترینگ مقابله 
کند. فنــاوری بالک چیــن همانند یــک دفتر 
اطالعاتی شناخته شده اســت که از پایگاه داده  
)DataBase( توزیع شده تشــکیل می شود.  
در کل بالک چین را می توان یک پایگاه داده به 
اشتراک گذاشته شده نامید.از طرفی نتیجه عملی 
فناوری بالک چین راهی تضمین شده برای انتقال 
امن یک ارز دیجیتال بین افراد به وسیله اینترنت 
است؛ به طوری که به گفته بسیاری از کارشناسان 
هیچ کس نمی تواند مشــروعیت این انتقال را به 

چالش بکشد.
 بر اساس تعاریف اولیه، با استفاده از بالک چین 
افراد زیادی می توانند گزارش هایی را به یک نوع 
بایگانی اطالعات  و داده ها وارد کنند. برای مثال 
می توان به ویکی پدیا اشاره کرد که مقاالتش اثر 
یک ناشر نیست.  در هر زمانی که کاربری به ویکی 
پدیا دسترسی پیدا کند می تواند مقاالت به روز 
شده را دریافت کند. البته این نکته حائز اهمیت 
است که کنترل داده ها همیشه با مدیران ویکی 

پدیا می باشد. 

نجوم

رییس سازمان فضایی ایران:
 ساخت ماهواره مکعبی

 در ۳ دانشگاه کشور آغاز شد
رییس سازمان فضایی ایران گفت: پروژه طراحی و 
ساخت ماهواره مکعبی )کیوب ست( در 3 دانشگاه 
کشور آغاز شد.وی با بیان اینکه امروزه بیش از ۵0 
شرکت مطرح در جهان ماژول های این ماهواره ها را 
تولید و به فروش می رسانند، خاطرنشان کرد: هزینه 
پایین، استاندارد بودن قطعات و پیچیدگی به نسبت 
کم، از دالیل افزایش عالقه مندی سازندگان ماهواره 

به ویژه ســازندگان آماتور به این نوع از محصوالت 
فضایی اســت. براری تاکید کرد: بستر سازی برای 
ورود استارت اپ های ایرانی و دانشــگاه ها و ایجاد 
کســب وکارهای نوین در این حوزه از اولویت های 
سازمان فضایی ایران است و در همین راستا نیز عالوه 
بر برگزاری مسابقه تاسواره ها، در 3 دانشگاه کشور 
پروژه طراحی و ساخت ماهواره های »کیوب ست« 

آغاز شده است.

 دستکاری »دی ان ای« انسان 
با هدف زاد و ولد در مریخ

بررسی ها نشان می دهد انسان در صورت استقرار  
روی کره مریخ و با ساختار فعلی »دی ان ای«های 
خود، توان زاد و ولد را ندارد؛ لذا دســتکاری »دی 
ان ای« های نوع بشــر بدین منظور ضروری است. 
در مورد کــره مریخ که یکی از نامزدهای ســاخت 
تاسیســات و زیرســاخت های زندگی بشر است، 
مشــکالتی وجود دارد. جــو نازک کــره مریخ و 
تشعشعات خطرناک خورشــیدی باعث می شود 
انســان هایی که قرار است روی مریخ زندگی کنند 
با مشکالت جدی مواجه شوند.تشعشعات، توانایی 
زاد و ولد انســان ها را مختل کرده و دستگاه تولید 
مثل زنان و مردان را مختل می کنند. باتوجه به این 
وضعیت دســتکاری ژنتیکی انسان برای حضور در 
مریخ ضروری اســت و در حال حاضر پژوهشگران 
در حال بررسی جزئیات این امر برای نتیجه گیری 
قطعی هستند که ممکن است سالیان متمادی به 

طول بینجامد.

برای نخستین بار رصد شد؛
 ستارگان قبل از مرگ 

اشعه لیزر پرتاب می کنند
محققان برای اولین بار شــاهد پرتاب دو اشعه لیزر 
از یک ســتاره بودند. این نخستین بار است که آنها 
متوجه می شوند ستارگان قبل از مرگ اشعه های 
لیزری منتشر می کنند.دانشمندان آژانس فضایی 
اروپا )ESA( در رصدخانه »هرشل« دو اشعه لیزر را 
رصد کرده اند که از منظومه ای با دو ستاره منتشر 
شده اســت.جالب آنکه دانشمندان برای نخستین 
بار متوجه شــده اند ســتارگان قبل از مرگ اشعه 
های قدرتمند لیزر منتشر می کنند.این اشعه های 
لیزر از سحابی Ant)مورچه( منتشر شده است. این 
ســحابی نام خود را به دلیل ظاهر دو قسمتی خود 
دریافت کرده که شبیه سر و بدن یک مورچه است. 
به هرحال این منظومه که در جنوب صورت فلکی 
Norm قرار گرفته، از زمین حدود 3تا ۶ هزار سال 

نوری فاصله دارد.

 
با سامانه ثبت شکایات مبتنی بر مکان نمای جغرافیایی، مشترکان می توانند در صورت بروز اختالل از طرف 
اپراتورها، با مشــخص کردن مکان جغرافیایی، ضمن اعالم مشکل به ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی، به حل اشکال توسط اپراتور کمک کنند. رصد میزان شکایات ثبت شده از اپراتورها یا سایر شرکت های 
خدمات دهنده به صورت بر خط روی نقشه های جغرافیایی است. این امکان تاثیر مثبتی بر پاسخگوتر شدن 
شرکت ها و ایجاد شفافیت بیشتر درباره عملکرد آنها داشته و در ارزیابی مردم از اپراتورها یا سایر شرکت های 

خدمات دهنده تاثیرگذار خواهد بود.

با ذکر مکان جغرافیایی؛

از اپراتورهای موبایل 
شکایت کنید

خبر
یکی از اســتارت آپ ها موفق به تولید و طراحی سایتی شده است ؟؟؟؟؟

که کاربران در آن می توانند نظرات کارشناســی مربوط به خودرو 
را مطالعه کنند. 

خرید خودرو همیشــه برای همه افراد اهمیت بسیاری داشته زیرا 
برای خرید آن باید تجربه داشت و بســیاری از مردم این تجارب را 
ندارند؛ افراد اگر هنگام خرید خودرو محصــول موردنظر خود را با 
دقت انتخاب نکنند به مشــکل برمی خورند؛ اما بــه تازگی یکی از 
استارت آپ ها سایتی را طراحی کرده است که در داخل این سایت 
کاربران می توانند با یکدیگر صحبت کنند و نظرات کارشناسی خود 

برای یک خودروی سواری  به اشتراک بگذارند.
خرید خودرو پیچیدگی های خاص خود را دارد و اگر در محاســبه 
یک موضوع کوچک کمی بی دقتی کنید ضررهای زیادی را متحمل 

خواهید شد؛ این سایت بســتری را فراهم کرده است که همه افراد 
می توانند بهترین نظرات درخصوص ماشــین های مختلف را ارائه 
دهند. برای خرید یک خودرو می توانید از کارشناسان این سایت بهره 
ببرید، کارشناسان هنگام خرید و فروش ماشین نزد شما می آیند و 
با توجه به بدنه، رنگ و همچنین موتور ماشــین آن را قیمت گذاری 
می کنند.در این ســایت انواع ماشین ها بر اســاس قیمت، استان و 
کارخانه سازنده ماشــین وجود دارد و با کلیک  روی هر یک از این 
قسمت ها می توانید اطالعات موردنظر را دریافت کنید، همچنین 

ثبت آگهی در داخل این سایت به صورت رایگان است.

نسخه های غیر رسمی تلگرام از کاربران چه می خواهند؟

 به همت مخترعین ایرانی؛

به کمک استارت آپ ها ، خودروی محبوب تان را انتخاب کنید

عکس  خبر

نسخه های غیررسمی تلگرام امن نیستند و مدیرعامل تلگرام هم یک سال قبل، این موضوع را گوشزد کرده بود؛ اما 
حاال با وجود هشدارهای مکرر، با فیلتر شدن این پیام رســان و فیلتر نبودن برخی نسخه های غیر رسمی آن، آمار نصب و 

استفاده از نسخه های غیررسمی تلگرام افزایش قابل توجهی داشته است.

چه کسانی بیشتر در معرض 
خطر هستند

 API اکثــر برنامه هایــی کــه از   
ســرویس های پرمصرف مثل گوگل 
و تلگرام اســتفاده می کننــد، مانند 
نسخه های غیر رسمی تلگرام از ارزش 
دیتاهایی که  جابه جا می شــود، بهره 
می برند. در اندروید یا هر سیستم عامل 
دیگر اولین گامی که باعث دسترسی 
به اطالعــات کاربر می شــود، نصب 
یک اپلیکیشــن یا نرم افزار است. در 
موبایل هایی که سیســتم عامل آنها 
اندروید است، دسترسی به اطالعات 
کاربــران به خاطر باز بودن ســورس 
اندروید، بیشتر است؛ بنابراین کاربران 

اندرویدی امنیت کمتری دارند.

دسترسی ها ادامه دارد
در خیلــی از نرم افزارهــا حتی در 
نمونه های غیــر ایرانی مانند فیس 
بــوک و تلگــرام زمانی کــه اجازه 
دسترسی به کانتکت های خود را لغو 
می کنید، بازهم اپلیکیشــن به آنها 
دسترسی دارد. اگر موبایل خود را 
رصد و پایش کنید متوجه خواهید 
شد که اپلیکیشن ها از الگ گوشی 

شما استفاده می کنند.

هویت نامشخص  برنامه سازان
نســخه های رنگارنگ غیر رســمی 
تلگرام بســیار زیاد هستند و هرکدام 
مزیتی نسبت به نســخه دیگر دارند 
که اشــتیاق کاربر را برای نصب آنها 
بیشــتر می کند؛ اما به جز دسترسی 
غیرمجاز به اطالعــات کاربر، هویت 
ناشناخته ســازنده برنامه هم موجب 
شــبهه و تردید در نصــب برنامه ها 
می شود. بیشتر برنامه های غیررسمی 
تلگرامی ایرانی هســتند؛ اما نظارت 
دقیقی بر آنها وجود ندارد. اگر نظارتی 
که توسط وزارت ارشاد اسالمی و مرکز 
توســعه تجارت الکترونیکی روی وب 
سایت ها انجام می شود بر اپلیکیشن ها 
نیــز صــورت می گرفــت، کاربران 
صاحبان برنامه ها و اپلیکیشــین ها را 
بهتر می شــناختند و به آنها اطمینان 

می کردند.

مسیری ساده برای هکرها
ضعف فنی نرم افزارهای رنگین، مسیر 
ورود هکرها را از طریق همان برنامه ها 
به اطالعات کاربران میســر می کند و 
این خطر بیشتری دارد. برنامه ها باید 
چندین شاخصه برای سنجش امنیت 
داشــته باشــند تا از آن طریق سطح 

کیفی و امنیتی برنامه ها افزایش یابد.
بهتر است از نسخه های رنگین تلگرامی 
اســتفاده نشــود مگر آنکه از امنیت و 
هویت سازندگان آنها اطمینان داشته 
باشــیم؛ همچنین اگر کاربران آگاهی 
کاملــی از برنامه ها داشــته باشــند، 
می دانند از کدام سرویس  ها چه ایرانی 
و غیر ایرانی استفاده کنند و نیازی به 

فیلترینگ نخواهد بود.

 فــروش اطالعــات برای 
درآمدزایی 

طبق آخرین بررســی کــه انجام 
دادیم ۶0 نرم افــزار متداول دیده 
شده که اطالعات کاربران را پایش 
می کنند. با توجه بــه گران بودن 
منابع »ای.تی«، زیرساخت و شبکه، 
طبیعتا کسانی که خدمات رایگان 
در اختیــار مــردم می گذارند، در 
حال ســرمایه گذاری هستند تا از 
دیتاهای جمع آوری شــده، سود 

ببرند.

 کشف نشانه هایی از آب
 در قمر مشتری

دانشمندان شــواهدی از وجود آب در سطح 
اروپا )قمر مشــتری( یافته اند. محققان ناسا با 
بررسی اطالعات ماموریت گالیله که ۲0 سال 
قبل انجام شده، شواهدی از وجود آب در قمر 

سیاره مشتری یافته اند. 

بسیاری از ما چنان به گوشی های تلفن همراه مان 
معتاد هستیم که حتی نمی توانیم آنها را یک لحظه 
کنار بگذاریم؛ اما شاید یک برنامه جدید بتواند این 
وضعیت را تغییــر دهد. به نقل از الیــف هکر؛  این 
برنامه که Siempo نام دارد تالش می کند میزان 
حواس پرتی ناشی از استفاده از تلفن های همراه را 
به حداقل برساند.برنامه یادشده که فعال تنها برای 
استفاده روی گوشــی های اندرویدی عرضه شده، 
آیکون های برنامه های مختلف قابل مشاهده روی 
نمایشــگر را تغییر داده و به جای آنها آیکون های 
ساده سیاه و سفیدی را جایگزین می کند که دیگر 
رنگی و جذاب به نظر نمی رســند؛ لذا کمتر باعث 
حواس پرتــی می شــوند.برنامه Siempo به طور 
هوشــمند ابزار مهم و کاربردی را از برنامه هایی که 
تنها باعث وقت تلف کردن می شوند، جدا می کند 
و آیکون های آنها را در بخش هایی از گوشــی قرار 
می دهد که کمتر مورد توجه کاربر هستند؛ بنابراین 
احتمال مراجعه و بازگشــایی آنها کمتر می شود.
عالوه بر این، برنامه یادشده دارای تنظیماتی است 
که باعث می شود کاربر به طور آنی پیام های اطالع 

رســانی یا notification ها را دریافت نکند. این 
پیام ها هر 30 دقیقه یک بار یا هر یک ساعت نمایش 

داده می شوند. 
صفحه قفل برنامه یادشــده هم قابل تغییر است تا 
کاربر در صورت باز کردن آن پیام های هشــداری 
مانند »از گوشــی خود دوری کن« را مشاهده کند. 
این برنامه جلوی اســتفاده عادی از گوشی را نمی 
گیرد و کاربر هر زمان که اراده کند، می تواند گوشی 

خود را به حالت  عادی بازگرداند.

در بسیاری از مواقع ما نیاز به استفاده از رایانه برای 
تایپ کردن داریم؛ اما در شرایطی هستیم که به آن 
دسترسی نداریم و از ســوی دیگر صفحه کوچک 
نمایشــگر تلفن همراه نیز برای رفــع نیازهای ما 

کافی نیست.
 در چنین شــرایطی، وجود یک دســتگاه کوچک 
تایپ جیبی می تواند بســیاری از مشــکالت ما را 
برطرف کنــد و اگر این دســتگاه قابلیــت اتصال 
به اینترنت را داشــته باشــد، می توان از آن برای 
 انتقال ســریع مطالــب و رفع نیازهــای حرفه ای

 و اداری بهره گرفت.
راه حل تازه این مشکل دســتگاهی به نام »پومرا«  
است که یک دســتگاه کوچک و فشرده محسوب 
شده و با تازدن دو طرف صفحه کلید می توان آن را 

در جیب جای داد.
پومرا کــه متشــکل از یــک صفحه کلید تاشــو 
و نمایشــگری کوچک است با اســتفاده از باتری 
کار می کند و بالفاصله بعد از روشــن کردن قابل 
اســتفاده اســت. وزن کم و عمــر باتــری زیاد از 
جمله مزایای این محصول محســوب می شــود. 

ابعاد این دســتگاه بعد از تا زدن بــه ۱۷ در ۱۵.۵ 
میلی متــر می رســد و بــا اســتفاده از دو باتری 
 معمولــی می تــوان به مــدت ۲0 ســاعت از آن

 استفاده کرد.
امکان نصــب حافظــه فــالش و کارت اس دی، 
تبدیل کدهــای کیو آر، اجــرای فایل های فالش، 
اتصال بــه اینترنت بی ســیم و ســیمی هم برای 
 این دســتگاه که در پاییز امســال به بازار می آید،

 پیش بینی شده است.

با این برنامه اعتیاد به تلفن همراه را ترک کنیدتولید نمایشگری برای تایپ و انتقال سریع مطالب

تازه ها
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 نماینده مردم  خمینی شهر در مجلس 
مطرح کرد:

 اتخاذ تدابیر ویژه برای کاهش 
محرومیت در درچه

نماینده مردم خمینی شــهر در  خمینی شهر
مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: متاسفانه با نبود 
کارخانه ها و کارگاه ها و کمبود درآمد شــهرداری 
درچه، نسبت به سرانه هر شهروند درچه ای در برابر 
شهروند اصفهانی، فاصله عظیمی را حس می کنیم.

»سید محمدجواد ابطحی« با بیان اینکه احساس 
محرومیت را برای بخش درچه شدیدتر  می بینیم، 
افزود: یکی از تقاضاهای مــردم درچه از زمان های 
گذشته، الحاق این شهرستان به اصفهان بوده است؛ 
اما متاسفانه شورای شهر اصفهان در دوره گذشته با 
الحاق درچه به اصفهان موافقت نکرد. نماینده مردم 
خمینی شهر در مجلس شــورای اسالمی تصریح 
کرد: با الحاق درچه به اصفهــان، تمام معضالت و 
مشکالت برطرف می شود؛ از این رو باید این موضوع 
با کارشناسان فرهنگی و سیاسی به مشورت گذاشته 
شود. وی با اشاره به درخواست مردم مبنی بر تبدیل 
درچه به یک شهرستان مســتقل، گفت: ما با این 
موضوع که درچه به یک شهرستان مستقل تبدیل و 

فرمانداری داشته باشد، موافق هستیم.

مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون:
 واحد سم فروشی غیرمجاز 

در تیران پلمب شد
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان   تیران و کرون
تیران و کرون اظهار کرد: یک واحد ســم فروشــی 
غیرمجاز در شهر تیران توسط پلیس اماکن پلمب 
شد.»محســن حاج عابــدی« افزود: ایــن واحد 
سم فروشی اقدام به فروش سم های غیرمجاز می کرد. 
با توجه به اینکه وی به سه مرتبه اخطار کتبی خود 
توجه نکرده بود، این مغازه پلمب شــد. مدیر جهاد 
کشاورزی شهرســتان تیران و کرون گفت: مغازه 
سم فروشی با حضور نماینده اداره صنعت، معدن و 
تجارت و با همراهی پلیس اماکــن پلمب و پس از 
تشــکیل پرونده به دادگاه تیران معرفی شــد تا به 

تخلفش رسیدگی شود.

اخبار

حفاظت از منطقه حیات وحش یخاب در دستور 
کار مسئوالن قرار گیرد

پیشنهاد سردبیر:

پارلمان

۱۳ هزار مترمربع از اراضی 
ملی در نطنز رفع تصرف شد

سرپرســت اداره منابــع طبیعــی و  نطنز
آبخیزداری نطنز اظهار کرد: در اجرای دســتور 
قاضی شــعبه اجرای احکام کیفری دادســرای 
عمومی و انقالب نطنــز، مامــوران اداره منابع 
طبیعی شهرســتان به همراه عوامل انتظامی به 
منطقه آب سنجد عزیمت و مقدار ۱۳ هزار و ۷۰۰ 
متر مربــع از اراضی ملــی که توســط یکی از 
معدن داران تصرف و در آن ساخت و ساز صورت 
گرفته بود، رفع تصرف شد.»سعید زمانی« گفت: 
یک باب استخر و دیوار احداثی تخریب و اراضی 
ملی به حالت اولیه آماده و تحویل نمایندگان اداره 

منابع طبیعی شد.  

 توقیف محموله میلیاردی 
لوازم یدکی قاچاق در شهرضا

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا  شهرضا
اظهار کرد: ماموران انتظامی ایســتگاه ایســت و 
بازرسی شهید امامی شهرســتان شهرضا حین 
کنترل خودروهای عبوری، به یک دستگاه کامیون 
کشــنده که از جنوب کشــور به مقصد تهران در 
حرکت بود، مشــکوک و آن را متوقــف کردند.
ســرهنگ »محمدحســین باباکالنی« افزود: در 
بازرسی از این خودرو، یک هزار و 25۳ کارتن لوازم 
یدکی خارجی بدون مدارک گمرکی کشف شد. 
وی بیان کرد: ارزش محموله کشف شده توسط 

کارشناسان 5 میلیارد ریال اعالم شده است.

اکرم ضیایی

 کشور ایران به دلیل گســتره جغرافیایی خاص خود 
و وجود فصل های چهارگانه، خاستگاه مناسبی برای 
حفظ گونه های مختلف زیســتی است؛ به طوری که 
شــرایط برای زندگی این گونه ها به بهترین شــکل 
ممکن  در آن فراهم شــده اســت. شــرایط زیستی 
مناسب، موجب شــده، تنها از رده پستانداران ۱94 
گونه در ایران زیســت کنند و  از این لحاظ کشورمان 
به یکی از متنوع ترین مناطق از نظر داشتن گونه های 
پســتانداری  تبدیل شده اســت. یکی از این گونه ها 
»یوزپلنگ آسیایی« است که از سال ۱9۷۰ تنها کشور 
ایران به عنوان زیستگاه آن شناخته شده است و نسل 
آن سال هاســت در معرض نابودی قــرار دارد. نتایج 
آخرین تحقیقات نشان می دهد، تنها بین ۷۰ تا ۱۰۰ 
یوزپلنگ در ایران وجــود دارد و قرارگیری این گونه 
در معرض انقراض، باعث شد که از سال ۱۳9۰ پروژه 
حفاظت از یوزپلنگ آســیایی در ایران کلید بخورد.  
بیابان، زیستگاه این گونه جانوری بیابانی  به حساب 
می آید که امروزه به ســبب تبدیل شــدن بخشی از 
زمین های زیستگاه به زمین های کشاورزی و مسکونی 
شدن بخشی دیگر، همچنین از بین رفتن مراتع توسط 
دام های اهلی و در نتیجــه کاهش تعداد آهو و گوزن 
که از منابع غذایی یوزها هستند، کاهش یافته است. 
همین موضوع، سرعت از بین رفتن و انقراض این گونه 
را افزایش داده است. با وجود اینکه زیستگاه های یوز 
ایرانی کاهش یافته اســت، ولی هنوز هم مناطقی در 

کشــور مانند پناهگاه حیات 
وحش »یخاب« وجود دارد 
که شرایط زیستی مناسبی را 
برای این گونه جانوری فراهم 

کرده است.  
رییس اداره حفاظت محیط 
زیست آران و بیدگل، در گفت 
وگو با مهــر، منطقه  حیات 

وحش یخاب را به دلیل هم مرز بــودن با پارک ملی 
کویر مسیر مهاجرتی مهمی برای گونه های جانوری 
به خصوص یوزپلنگ آســیایی، معرفی کرد و گفت: 

پناهگاه کویــری یخاب 
که با وســعت 2۷۱ هزار 
هکتار و با کوهستان های 
متعددی بــا ارتفاع 8۰۰ 
تــا دو هــزار و 8۰۰ متر 
از ســطح دریا و به دلیل 
ویژگی های خــاص در 
ســال ۱۳92 به عنوان 
منطقه شکارممنوع و در ســال  ۱۳96به عنوان یکی 
از مناطق چهارگانه حیات وحش کشور معرفی شده 
اســت، دارای دو نوع آب و هوای کامال متفاوت است 

که همین  تفاوت خــاص آب و هوایی در این منطقه  
موجب تنوع خاص زیستی و جانوری در یخاب شده 
است؛ به طوری که گونه های جانوری همچون کل، بز، 
قوچ، میش، جبیر، گرگ، کفتار، گربه شنی، کاراکال و 
خرگوش و پرندگانی همچون عقاب طالیی، سارگپه، 
باالبان، دلیجه، هوبره، کبک، تیهو، باقرقره و دودوک و 
خزندگانی همچون افعی شاخدار ایرانی، مار جعفری، 
تیر مار، شتر مار شیرازی، مار قیطانی، بزمجه، جکوی 
دم پهن کایزرلینگ، آگامای استپی، آگامای سروزغی 

دم سیاه در آن یافت می شوند.
»الهیار دولت خواه« در ادامه افزود: ویژگی های خاص 
حیات وحش یخاب، از جمله پوشش گیاهی خاص و 
گونه های جانوری سبب شده تا این منطقه از دیرباز 
مورد هجوم شــکارچیان و متخلفان قــرار بگیرد که 
گمانه زنی ها برای پیدا شــدن وجود نــادر یوزپلنگ 
آســیایی در این منطقه مراقبت از آن را بیش از پیش 
ضروری ساخته اســت. با توجه به گفته های رییس 
اداره حفاظت محیط زیست آران و بیدگل، از آنجا که 
ویژگی های خاص منطقه حیات وحش یخاب شرایط 
را برای زیست گونه درحال انقراض یوزپلنگ آسیایی 
فراهم کرده، از مسئوالن محیط زیست کشور انتظار 
می رود مراقبت  بیشتری از این منطقه حفاظت شده به 
عمل آورند که مراقبت از پناهگاه حیات وحش یخاب  
بهره مندی خردمندانه از حیات وحش  محسوب شده 
و از انقراض یک گونه بسیار نادر که از چند سال پیش 
طرح حفاظــت از آن کلید خورده اســت، جلوگیری 

می شود.  

حفاظت از منطقه حیات وحش یخاب در دستور کار مسئوالن قرار گیرد

»گلستان کوه خوانسار« ساالنه پذیرای ۳۰ هزار  خوانسار
گردشــگر از اقصی نقاط استان و کشور اســت. ارتفاع الله های 
واژگون گلستان کوه 6۰ تا ۷۰ سانتی متر است که امسال به دلیل 
کاهش بارندگی ها و سرمازدگی زمستان در شهرستان، الله ها تنها 
۳۰ ســانتی متر رشــد داشــته اند. رییس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری خوانسار  با بیان این مطلب اظهار کرد: گلستان کوه 

خوانسار در جنوب و دامنه های شمالی خوانسار قراردارد و بیش 
از ۷۰ گونه   گیاهی از جمله گزانگبین، موسیر و انواع گل های زیبا 

از جمله »الله های واژگون قرمز رنگ« در این منطقه می روید.
»ابراهیم پورهاشمی«  افزود: چهار هکتار از اراضی خوانسار محل 
رویش الله های واژگون بوده که هر ســال از 2۰ فروردین ماه تا 
اواخر اردیبهشت ماه پذیرای گردشگران بسیاری است. وی افزود: 

الله واژگون، گیاهی پیازدار است که بیشــتر در دامنه ارتفاعات 
روییده و اردیبهشــت، زمان گل دهی آن است. وی تصریح کرد: 
چیدن گل ها و پیاز آن، بوته کنی بی رویه، ورود به عرصه ها و پایمال 
کردن گل ها، کندن زمین برای یافتن موسیر و بیرون انداختن پیاز 
گل ها، تغییرات اقلیمی و طبیعی منجر به کاهش رویش الله های 

واژگون شده است.

به دلیل کاهش بارندگی ها  اتفاق افتاد؛

قامت »الله های واژگون«  خوانسارکوتاه شد

 وقتی پناهگاه کویری آران و بیدگل زیستگاه یوزپلنگ های آسیایی می شود؛  

مراقبت از پناهگاه حیات وحش یخاب  
بهره مندی خردمندانه از حیات وحش  
محسوب  می شود و از انقراض یک 

گونه  نادر، جلوگیری خواهدشد

عکس  روز 

فقدان سند مالكيت
2/840 نظر به اينكه ســندمالكيت ششدانگ پالك ثبتي شــماره: 2383  فرعي ازيك 
اصلي واقع دربخش يك ثبتي شــهرضا كه درصفحه 467 دفترامالك جلد 543 امالك 
بنام حميدرضاشــريفاني ثبت وسندصادروتســليم گرديده اســت اينك نامبرده باارائه 
درخواست كتبي به شماره وارده 970903661669564 - 24 / 02 / 97 به انضمام دوبرگ 
استشهاديه محلي كه امضاء شهودآن ذيل شماره: 5377 – 97 به گواهي دفترخانه 393 
شهرضارسيده است مدعي است كه ســندمالكيت آن به علت جابجائي / سرقت / سهل 
انگاري مفقودگرديده است ودرخواست صدورالمثناي سندمالكيت ملك فوق رانموده است 
لذامراتب به استنادتبصره يك اصالحي ذيل ماده 120آئين نامه قانون ثبت دريك نوبت 
آگهي مي شود چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت به ملك مرقوم ياوجود سند مالكيت 
نزد خود مي باشد ازتاريخ انتشاراين آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراكتباًضمن ارائه 
اصل سندمالكيت ياسندمعامله به اين اداره تسليم ورسيداخذنمايدتامراتب صورتمجلس 
واصل ســند مالكيت به ارائه كننــده سندمســتردگردد بديهي اســت اگرظرف مدت 
مقرراعتراضي نرسيديادرصورت اعتراض اصل سندمالكيت ياسندمعامله ارائه نشوداقدام 
به صدورسندمالكيت المثني طبق مقررات خواهدشد. م الف: 128 موسوي رئيس ثبت 

اسناد و امالك شهرضا )238 كلمه، 2 كادر( 
تحدید حدود اختصاصی

2/841 شــماره صادره : 1397/42/491929-1397/2/25 نظر به اينكه به موجب رای 
شماره 11665 مورخ 1396/10/11 صادره از هيات قانون تعيين تكليف اراضی فاقد سند 
رسمی تحديد حدود ششدانگ يكباب خانه پالك شماره 4485/1632 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان كه طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای سعيد فياض زاده فرزند سيد عباس 
در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينك با استناد 
ماده 13 قانون مذكور و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز چهارشنبه 
مورخ 1397/03/30 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين 
آگهی به كليه مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل 
حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاوريــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. م الف: 4607 قويدل رئيس 

منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان)157 كلمه، 2 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/842 شــماره صادره : 1397/42/491472-1397/2/24 چون آقای ســيد مصطفی 
هاشــمی فرزند ســيد مهدی در اجرای مقررات قانون تكليف وضعيــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند مالكيت نسبت به ششدانگ يكبابخانه 
واقع در محدوده پالك 4786 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان رانموده و رای شماره 
12204 مورخ 96/10/24 هيات حل اختالف موضوع قانون مذكور نسبت به آن صادر شده 
و تحديد حدود پالك اوليه تاكنون بعمل نيامده لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق الذكر 
تحديد حدود پالك شماره 464 فرعی از 4786 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نام 
آقای سيد مصطفی هاشمی فرزند سيد مهدی در روز چهارشنبه 1397/3/30 از ساعت 9 
صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين 
اخطار می گردد كه در ســاعت و روز مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند. اعتراضات 
مالكين مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريــخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 
روز پذيرفته خواهد شــد. اعتراض به تقاضای تحديد حدود بايستی توسط معترض ظرف 
مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتی با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح 
قضائی صورت پذيرد. م الف: 4572 قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب 

اصفهان)203 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

2/843 آقای مهدی رفيعی دارای شناسنامه شماره 13302 به شرح دادخواست به كالسه  
135/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
محمد علی رفيعی فروشانی به شناســنامه 239 در تاريخ 1396/6/3 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- خانم سلطان آقائی 
فروشــانی فرزند محمد مهدی، ش.ش 2371 )مادر( 2- زهرا محبی فروشــانی فرزند 
مصطفی، ش.ش 275 )همســر( 3- مرتضی رفيعی فروشانی فرزند محمد علی، ش.ش 
2112 )فرزند( 4- مهدی رفيعی فرزند محمد علی، ش.ش 13302 )فرزند( 5- مريم رفيعی 
فروشانی فرزند محمد علی، ش.ش 93 )فرزند( 6- مرضيه رفيعی فروشانی فرزند محمد 
علی، ش.ش 4745 )فرزند( و الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در يك مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخســتين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 718 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع 

شماره يك( )172 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسيدگی

2/844 مرجع رسيدگی: شعبه يك حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی 
خمينی شهر بلوار پاسداران روبروی كوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
كالسه پرونده 156/97 حل 1 ، وقت رسيدگی ساعت 4/45 روز شنبه مورخه 1397/5/6، 
مشخصات خواهان: عشرت هليلی فرزند حاتم به نشانی خمينی شهر جوی آباد آخر خيابان 
شمس ك ش بياتی، مشخصات خوانده: فرامرز اشكش به نشانی مجهول المكان،  خواسته 
و بهای آن:  مطالبه نفقه خود و فرزندانش، داليل خواهان: كپی شناسنامه، كپی سند ازدواج، 
گردش كار: خواهان خوانده را مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسيدگی به وی از طريق نشــر آگهی در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذكور خالصه دادخواست و مستندات يك 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: 716 شــعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمينی شهر )مجتمع شماره يك( )175 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسيدگی

2/845 مرجع رسيدگی: شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی خمينی 
شهر بلوار پاسداران روبروی كوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، كالسه 
پرونده 41/97 حل 8 ، وقت رســيدگی ساعت 5/20 روز يكشــنبه مورخه 1397/4/24، 
مشخصات خواهان: بهروز مهران خواه فرزند حسين با وكالت نسرين عصيانی به نشانی 
خمينی شهر خ پاســداران كوی آزادگان ك 4 پ 4، مشــخصات خوانده: اكبر موسوی،  
خواسته و بهای آن:  مطالبه ســه فقره بارنامه حمل سنگ به مبلغ 200/000/000 ريال، 
داليل خواهان: فتوكپی مصدق بارنامه، گــردش كار: خواهان خوانده را مجهول المكان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی به وی از طريق نشر آگهی در يكی از 
روزنامه های كثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذكور خالصه دادخواست و مستندات يك 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شــورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف: 724 شعبه 
8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره يك( )180 كلمه، 

2 كادر(
ابالغ رای

2/805 كالسه پرونده: 950012 شماره دادنامه: 9609976797101306 تاريخ دادنامه: 
96/12/9 مرجع رسيدگی: شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای محمد 
حسن رضوی خسروانی نژاد به نشانی اصفهان خيابان كاوه برج كاوه كوچه تربيت معلم 
واحد 4 جنب اســتخر مجتمع مسكونی هشت بهشــت 2 طبقه 1، خوانده: آقای مرتضی 
هاشمی به نشانی مجهول المكان، خواسته: مطالبه، گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين 
شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا قاضی 
شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی 
شورا:  در خصوص دعوی آقای محمد حسن رضوی خســروانی نژاد فرزند عبدالرضا به 

طرفيت آقای مرتضی هاشمی به خواســته مطالبه مبلغ 7/500/000  ريال موضوع يك 
فقره چك به شماره 824961 بانضمام مطلق خسارات قانونی با عنايت به محتويات پرونده 
و بقا اصول اسناد و مدارك در يد خواهان كه داللت بر استقرار دين و اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نيز عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگی و 
اينكه مشاراليه هيچگونه دليل و يا مدرك موثر قانونی مبنی بر برائت ذمه خويش اقامه و 
ارائه نكرده است شــورا دعوی مطروه را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 310 و 313 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چك و مواد 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آيين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 7/500/000 ريال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 422/500 ريال بابت هزينه دادرسی و نشر آگهی و همچنين 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چك لغايت زمان وصول محكوم به طبق آخرين 
شاخص بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد. رای 
صادره غيابی محسوب و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه 
و سپس ظرف مدت بيســت روزديگر قابل تجديدنظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان می باشد. م الف:3261 شــعبه 41 مجتمع شماره يك شورای حل 

اختالف اصفهان ) 325 كلمه، 3 كادر(
ابالغ رای

2/806 كالسه:960909 شــماره دادنامه:9609976796304907-96/11/12 مرجع 
رسيدگی: شعبه33  شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حسينعلی احمدی دستجردی 
به نشانی اصفهان خ جی پل ابر كوچه زمانی كوی نيكو پالك 11، خوانده: فرهاد جواهر بين 
به نشانی: مجهول المكان، خواسته: مطالبه وجه سفته به انضمام مطلق خسارات قانونی، 
با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم 
رسيدگی با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی حسينعلی احمدی دستجردی به طرفيت فرهاد جواهربين 
به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ريال وجه دو فقره سفته به شماره خزانه داری كل 
244739 )ســری ض/1( و 324347 )ســری ز /1(  به انضمام مطلق خسارات قانونی با 
عنايت به بقای اصول مستندات در يد خواهان كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگی و مصون ماندن 
خواسته از هرگونه تعرض و تكذيب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخيص داده لذا 
به استناد مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آيين دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حكم بــر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
30/000/000  ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/740/000 ريال بابت هزينه واخواست 
و 605/000 ريال بابت هزينه دادرسی و همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ واخواست 
سفته ها 96/4/28 و 96/4/28 لغايت تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمی 
از سوی بانك مركزی جمهوری اســالمی ايران بر عهده اجرای محترم احكام می باشد 
در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ 
واقعی به خوانده قابل واخواهی در اين شورا و ظرف بيست روز پس از نقض مهلت واخواهی 
قابل تجديد نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:3262 
 شــعبه 33 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختــالف اصفهــان  ) 295 كلمه،

 3 كادر(
ابالغ راي

2/775 كالسه پرونده: 960558  مرجع رسيدگي: شعبه 41 شوراي حل اختالف اصفهان، 
خواهان: آقاي جالل ابوالحسني فرزند احمد به  نشاني اصفهان پل شهرستان خ جي شير 
بلوار آب محله جي شير پالك 15، خوانده: آقاي فريدون نقيه به نشاني مجهول المكان، 
خواسته: مطالبه وجه يك فقره سفته به شماره 998839 )سري ژ/1( به مبلغ دوازده ميليون 
تومان به انضمام مطلق خسارات قانوني وتاخير تاديه، گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين 
شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طي تشريفات قانوني و اخذ نظريه مشورتي اعضا قاضي 
شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شــرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد. راي قاضي 
شورا: در خصوص دعوي آقاي جالل ابوالحسني به طرفيت آقاي فريدون نقيه به خواسته 

مطالبه مبلغ 120/000/000 ريال وجه سفته شماره 998839 )سري ژ/1( به انضمام هزينه 
دادرسي با توجه به ارائه رونوشت مصدق سفته توسط خواهان و عدم وصول دفاعيه اي از 
طرف خوانده لذا شورا دعوي خواهان را وارد تشــخيص به استناد مواد 307 و 309 قانون 
تجارت و 198 و 515 و 519 قانون آئين دادرســي مدني حكم بــه محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ 120/000/000 ريال بابت وجه سفته و مبلغ 1/160/000 ريال بابت هزينه 
دادرسي  و نشر آگهي و خسارات تاخير تاديه از تاريخ 96/7/29 لغايت زمان اجراي حكم بر 
اساس آخرين شاخص بانك مركزي و نشر آگهي در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد 
راي صادره غيابي و بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه و بيست روز ديگر 
پس از آن قابل تجديدنظرخواهي در محاكم عمومي حقوقي شهرستان اصفهان مي باشد و 
به دليل عدم توديع خسارت احتمالي از جانب خواهان مستندا به بند د ماده 108 قانون آيين 
دادرسي مدني قرار رد صادر مي گردد. م الف:3291 شعبه 41 حقوقي مجتمع شماره 

يك شوراي حل اختالف اصفهان )292 كلمه، 3 كادر(
ابالغ رای

2/846 كالسه پرونده: 960617 شــماره دادنامه:96/11/29-9609976795502551 
مرجع رسيدگی: شعبه 25 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: نويد دردشتيان به نشانی 
اصفهان خ مشــتاق خ مهر بن علی رضايی پالك 25، خوانده: مجتبی الماسی مطلق به 
نشانی مجهول المكان، شــورا با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. رای شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوی  نويد دردشــتيان به طرفيت مجتبی الماسی به خواسته 
مطالبه مبلغ 15/600/000 ريال وجه چك به شماره 946059-1379/11/23 به عهده 
بانك ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقديمی، تصوير مصدق 
چك  و گواهی عدم پرداخت توســط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اين كه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسيدگی حضور نداشــته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندی در مقام 
دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوی خواهان عليه خوانده 
ثابت به نظر می رسد كه به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آيين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 15/600/000 ريال 
بابت اصل خواســته و 245/000 ريال بابت هزينه دادرسی و 120/000 ريال هزينه نشر 
آگهی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی  و خســارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد 
چك موصوف )79/11/23(  تا تاريخ اجرای حكم در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد 
رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در محاكم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:3273 شــعبه 25 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

اصفهان ) 284 كلمه، 3 كادر(  
ابالغ وقت رسيدگی

2/847 شماره ابالغنامه:9710106794800098 شماره پرونده:9609986794800918 
شماره بايگانی شــعبه:960918 ابالغ شونده حقيقی: سيد محســن حجازيان به نشانی 
مجهول المكان، تاريخ حضور:1397/04/10 يكشــنبه ســاعت: 17/30 ،محل حضور: 
اصفهان- خيابان سجاد- خيابان آيت اله ارباب- روبروی مدرسه نيلی پور- جنب ساختمان 
صبا- پالك 57، در خصوص دعوی عليرضا سليمی سودرجانی به طرفيت شما در وقت 
مقرر فوق جهت رسيدگی در اين شعبه حاضر شــويد. توجه: پس از دريافت اين ابالغيه، 
ابالغ اوراق قضايی به صورت الكترونيك انجام خواهد شد و ابالغ به صورت كاغذی در 
موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراين ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده 
اين ابالغيه و ابالغيه های آتی از طريق سامانه اقدام نماييد. چنانچه جهت ورود به سامانه، 
حساب كاربری) شناسه و رمز( دريافت ننموده ايد جهت ثبت نام، به يكی از دفاتر خدمات 
الكترونيك قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزديكترين واحد قضائی مراجعه نماييد. 
م الف:2211 شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهيد حججی( 

) 154 كلمه، 2 كادر(

 آتش سوزی بزرگ 
در شهرک رازی 

مخازن الکل و تینر موجود در شــهرک رازی 
شهرضا دچار حریق شد.
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 آگهی نوبتی سه ماهه چهارم  سال 1396 
اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

2/1  بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحي آيين 
نامه مربوطه امالكي كه تقاضاي ثبت آنها در سه ماهه چهارم سال1396 
پذيرفته شده و امالكي كه در آگهيهای  نوبتي قبلي از قلم افتاده مربوط به 

حوزه ثبتی نطنز  بشرح ذيل آگهی ميگردد.
اول(شماره های مربوط به بخش نه شامل شهر نطنز و قرا حومه

شماره  های فرعی از 8– اصلي واقع در دهباجه
46 مکرر- آقا رضا طيالبی  فرزند محمد حسن  نسبت به دو سهم و خانمها  
طلعت  و شهين و مهين شــهرت  هر سه  طيالبی  فرزند ان محمد حسن  
هر كدام يک سهم مشاع  از پنج سهم  ششدانگ قطعه زمين مزروعی به 

مساحت 818/40 متر مربع 
شماره فرعی از  9 - اصلي واقع دركوی عليا

815— آقای  محمد صنوبری  فرزند احمد  يک پانزدهم   ششدانگ  قطعه 
زمين مزروعی معروف خرابه  به مساحت 1094/40 متر مربع  

شماره های فرعی  از 118- اصلی روستای جاريان
585-- خانم زهرا جاريانی فرزند  عباسعلی   سه دانگ مشاع از ششدانگ 

زمين  مزروعی معروف چاله اشکنده به مساحت 1148/50 متر مربع 
597- خانم  زهرا جاريانی  فرزند عباسعلی  ششدانگ قطعه زمين مزروعی  

معروف چاله اشکنده   به مساحت 1204 متر مربع 
601-  خانم  زهرا جاريانی  فرزند عباسعلی  ششدانگ قطعه زمين مزروعی  

معروف چاله اشکنده   به مساحت 405/80 متر مربع
610- خانم  زهرا جاريانی  فرزند عباسعلی  ششدانگ قطعه زمين مزروعی  

معروف چاله اشکنده   به مساحت 346     متر مربع
1051- اقای دخيل  حسين مانده كاری فرزرند عباس  ششدانگ يکباب 

خانه  معروف  محله  خرمنگاه  بمساحت  156/50 متر مربع 
شمار های  فرعی از 120 اصلی  روستای خفر 

1472- اقای  محمد صادقی  خفری فرزند  غفار  ششدانگ يکباب  خانه  
بمساحت 275/85 متر مربع 

1479- خانم مريم  خدامی  فرزند محمد  ششدانگ قطعه زمين مزروعی 
معروف پرسمان  بمســاحت 60/ 480 متر مربع  كه مقدار  90/ 107 متر 

مربع  ان در حريم  مسيل  قرار گرفته  است 
شماره های  فرعی از 129 اصلی روستای جزن 

484- اقای  محمد جرنی فرزند حسن  تما می  هفت سهم مشاع از نه سهم 
شش دانگ قطعه زمين بمساحت 890 متر مربع 

شماره  158 – اصلی  قنوات اربعه جزن  كه  عبارتند از  اسطور – محمد 
آباد – ده و رود خانه  كه مدار گردش و مبدا و مظهر ان بشرح اگهی نوبتی 

قبلی است 
-اقای  احسان طيبی  رهنی فرزند  امير  هوشنگ  يک سهم از جمله 288 

سهم ششدانگ قننات مر قوم
دوم (شماره های مربوط به بخش 10 چيمه رود وبرزرود و قراء حومه

شماره   های فرعی از 1– اصلي واقع در روستای فريزهند  
521- مســجد ميان ده فريزهند  به نمايندگی اداره اوقاف و امور خيريه  
شهرستان نطنز – ششدانگ  يکباب  مسجد به مساحت 32/90 متر مربع 
522-بقعه صاحب  منبر فريزهند  به نمايندگی اداره اوقاف و امور خيريه  

شهرستان نطنز- ششدانگ يکباب بقعه  به مساحت 54 متر مربع  
618- حسينيه فريزهند  به نمايندگی  اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان 

نطنز  ششدانگ يکباب حسينيه بمساحت 270/50 متر مربع  
شمار ه  فرعی از 25 - اصلی   واقع در روستای چيمه 

3338- آقای سيد رحيم جاللی چيمه فرزند سيد مرتضی  دو سهم مشاع 
از  هفت سهم ششدانگ  يکباب بوم كند   بمساحت  126/60 متر مربع 

 شمار ه  فرعی از 44 - اصلی  اصلی واقع در روستای ابيانه  
539- خانم فاطمــه  نجفی  ابيانه  فرزند محمد ششــدانگ يکباب خانه  
بمساحت 38/30 متر مربع)كه اخيرا شماره فرعی مذكور برای آن منظور 

گرديده است (
شماره های فرعی از 128 - اصلی واقع در هنجن  

457-آقای جواد  حسين زاده   فرزند حسين  نسبت به سه دانگ و خانمها 
معصومه و زهرا خانم  شهرت هر دو حسين زاده هنجنی فرزندان حسين 
هر يک نسبت به يک دانگ ونيم  مشاع    از ششدانگ قطعه زمين محصور  

بمساحت 332/28 متر مربع 
1705- آقای مسلم قاسميان   هنجنی فرزند حسن  ششدانگ قطعه زمين  

مزروعی معروف دشت تير قان بمساحت 324/90 متر مربع 
شمار ه  فرعی از 149- اصلی واقع در  طره 

3147- خانم  صغرا  رحما نی  طره  فرزند  ماشا اله  ششدانگ يکباب خانه  
به مساحت  225 متر مربع 

سوم(شمار های مربوط به بخش 11 طرقرود و قرا تابعه
شماره فرعی  از38-  اصلی  واقع درمزرعه مرجوران كشه 

53- آقای رضا عقيلی  كشه  فرزند  حسن   ششدانگ قطعه زمين محصور   
بمساحت  117 متر مربع

شماره  فرعی از 141- اصلی باغستان پايين طرق 
667- آقای   حسين فوالدی  طرقی   فرزند  عباس  ششدانگ  يکدرب باغ 

بمساحت 307 متر مربع 
شماره  فرعی از 193-  اصلی واقع در طرق 

3020-   آقای  اكبر حنا نی  فرزند حسين  ششدانگ  يکدرب باغ بمساحت  
954/38 متر مربع 

شمار ه های  فرعی از 212 - اصلی دشت بزرگ طرق
672-  آقای محسن  شکوهی طرقی  فرزند عباس  ششدانگ قطعه زمين  

مزرو عی معروف دشت جوی سنبله  بمساحت 759/90 متر مربع 
964- آقای  علی ابو الحسنی  طرقی فرزند غالمرضا  ششدانگ يکدرب 

باغ  بمساحت 935 متر مربع 
شماره فرعی از 213 - اصلی واقع در دشت كهق طرق

69- خانم  حورا  ء محمد حسينی  طرقی  ششدانگ يکدرب باغ محصور 
بمساحت 90/ 891 متر مربع   

لذا به موجــب ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالك چنانچه شــخص يا 
اشــخاصی نســبت به امالك مندرج  در اين آگهی اعتراض )واخواهی( 
داشته باشند   بايســتی از تاريخ اولين نوبت انتشار آگهی ظرف مدت 90 
روز  دادخواســت اعتراض خود را كتبا به اين اداره تســليم نموده و رسيد 
دريافت نمايند و برابر قانون معترض بايســتی از تاريخ تســليم اعتراض 

ظرف مدت يکماه مبادرت به تقديم دادخواست به مرجع قضايی نموده و 
گواهی طرح دعوی اخذ و به اين اداره تسليم نمايد و در صورتی كه قبل از 
تاريخ اولين انتشار دعوايی اقامه شده و در جريان باشد وفق ماده17 بايد 
تصديق محکمه را مشــعر بر جريان دعوی به اداره ثبت تسليم و اال حق 
او ساقط خواهد شــد و اعتراضات يا گواهی طرح دعوی كه بعد از انقضاء 
مدت مرقوم واصل شود بال اثر و مطابق قســمت اخير ماده 16 و تبصره 
ذيل ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شــد ضمنا طبق ماده 56 آيين نامه 
قانون ثبت حقوق ارتفاقي در موقع تحديد حدود و در صورتمجلس تحديد 
حدود قيد و واخواهی نسبت به آن مطابق با ماده 20 قانون ثبت خواهد بود  
اين آگهي در دو نوبت و به فاصله ســی روز در روزنامه كثير االنتشار درج 

ومنتشر می گردد. 
تاريخ انتشار نوبت اول 01/ 02/ 1397
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/02/31

م الف: 16 عباسعلی عمرانی رييس  اداره ثبت اسناد و امالك نطنز 

آگهی نوبتی  سه ماهه چهارم سال 1396 
 اداره ثبت  اسناد وامالک شهرستان آران وبیدگل

2/2 بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد وامالك وماده 59 اصالحی و آيين 
نامه مربوط به امالكی  كه در سه ماهه  چهارم سال1396   تقاضای ثبت 
آنها پذيرفته  ونيز آنچه طبق آراء هيئت نظارت ثبت استان آگهی آنها بايد 
تجديد شده  و يا شــماره های  از قلم افتاده  مربوط به بخش های  حوزه 
ثبتی آران وبيدگل به ترتيب  در رديف های الف وب به  شرح آتی  آگهی 

می نمايد: 
الف (  شماره پالك  و مشخصات  مالک ونوع ملک كه اظهارنامه آنها  در 
سه ماهه مربوطه  قبل تنظيم  وجهت انتشار  آگهی در رديف منظور گرديده 
اند وامالكی كه قبال اظهارنامه آنها تنظيم شــده  ولی اشتباها  در موعد 

مقرر  آگهی نشده اند :
امالك وابنيه بخش سه آران وبيدگل  

شماره های فرعی از پالك 2اصلی واقع در ايوب آباد بيدگل
709 فرعی:آقای غالمرضا حفيظيان بيدگلی فرزند رحمت اله ششدانگ 

يکباب انباری )با كاربری كشاورزی ( به مساحت 1405مترمربع.
727 فرعی: آقــای محمد رضا لطف آبــادی بيدگلی فرزنــد علی اكبر 
ششــدانگ يک درب باغ محصور و مشــجر )با كاربری كشاورزی( به 

مساحت 710مترمربع.
728 فرعی: آقايعلی اصغر متولی بيدگلی فرزند مرتضی ششدانگ  قطعه 

زمين محصور )با كاربری كشاورزی( به مساحت 424/34مترمربع
729 فرعی: آقای عليرضا حفيظی بيدگليفرزند عزيزاله ششدانگ  يکدرب 
باغ محصور ومشجر )با كاربری كشاورزی(به مساحت 2389/17مترمربع
730 فرعــی: آقاياحمــد يزالنی بيدگلــی فرزند مصطفی ششــدانگ  
قطعه زميــن محصور و مشــجر )باكاربری كشــاورزی(به مســاحت 

1633/50مترمربع
731 فرعی: آقــای قدرت الــه حاجــی زاده گان بيدگلــی فرزند علی 
اكبرششدانگ  يک درب باغ محصور و مشــجر )با كاربری كشاورزی(

به مساحت 542مترمربع
732 فرعی: آقايعباس صباغيان بيدگلی فرزند ناصرششدانگ  يک درب 

باغ محصور و مشجر )باكاربری كشاورزی(به مساحت 3774مترمربع
733 فرعی: خانم مهين متولی بيدگلی  فرزند مرتضی ششدانگ يکباب 

انباری )با كاربری كشاورزی( به مساحت 529/50مترمربع.
734 فرعی: آقای علی اصغر اميدی بيدگلی فرزند ابوالفضل ششــدانگ 

يکدرب باغ )باكاربری كشاورزی( به مساحت 266/58 مترمربع.
735 فرعی: آقای حسن بابايان بيدگلی فرزند محمد ششدانگ يکدرب باغ 

)باكاربری كشاورزی( به مساحت 1655/38 مترمربع.
736 فرعی: آقای محمد اميدی بيدگلی فرزند  ماشااله ششدانگ يکدرب 

باغ )با كاربری كشاورزی( به مساحت274/15مترمربع
737فرعی: آقای ابوالفضل پنجی بيدگلی فرزند  حســينعلی نســبت به 
315 سهم مشــاع و آقای تقی پنجی بيدگلی فرزند حسينعلی نسبت به 
2175 سهم مشــاع از 2490 سهم مشاع ششــدانگ يکباب دامداری و 
زمين مزروعی و مشــجر متصل به آن)با كاربری كشاورزی( به مساحت 

2490مترمربع
738 فرعی: آقايابوالفضل پنجی بيدگلی فرزند حســينعلی ششــدانگ  

يکدرب باغ  محصور )با كاربری كشاورزی (به مساحت627/30مترمربع
739 فرعی: آقای رحمت اله هاشــمی آرانی  فرزند علی ششدانگ قطعه 

زمين مزروعی )با كار بری كشاورزی( به مساحت 1291/50 مترمربع.
740 فرعی: آقايرضا محموديان فرزند  داود  ششدانگ يکدرب باغ محصور 

و مشجر )با كاربری كشاورزی( به مساحت 2269/50مترمربع 
742 فرعی: آقايمحمد گندم كار بيدگلی  فرزند حســين ششدانگ يک 
قطعه زمين محصور و انبار )با كاربری كشاورزی( به مساحت 3093/21 

مترمربع
743 فرعی: آقايحميد رضا رحمان  فرزند امراله ششــدانگ يکدرب باغ 

محصور و مشجر )با كاربری كشاورزی( به مساحت 1887/30 مترمربع
پالك 1899 اصلی واقع در اماكن )دشت جمال آباد(

آقايعباس فروغی  فرزند مرحوم ميرزا محمود نسبت به يکسهم مشاع از ده 
سهم وآقای حسين فروغی فرزند مرحوم ميرزا محمود نسبت به نه سهم 

مشاع از ده سهم ششدانگ قطعه زمين مزروعی شش قفيزی
شماره فرعی از پالك 2637 اصلی واقع در مسعود آباد

9285فرعی:آقای محمد رعيت مقدم آرانی  فرزند رحمت اله و خانم عليا 
كريمی مقدم آرانی فرزند محمد )بالمناصفه( ششــدانگ يکباب خانه به 

مساحت 157مترمربع.
شماره فرعی از پالك 2640 اصلی واقع در آران دشت

1907فرعی:آقای علی اصغر قديريان آرانی  فرزند علی اكبر ششــدانگ 
يکباب خانه به مساحت 253/56مترمربع.

شماره های فرعی از پالك 2648 اصلی واقع در مزرعه ابراهيم آباد آران
939 فرعی: آقايعلی اكبر مهدی زاده مقدم آرانی  فرزند رمضانعلی نسبت 
به. 549/38 ســهم مشــاع وآقای جواد مهدی زاده مقــدم آرانی فرزند 
رمضانعلی نسبت به 549/38 سهم مشاع و آقای علی مهدی زاده مقدم 
آرانی فرزند اصغر نسبت به 275 سهم مشاع و آقای امير مهدی زاده مقدم 
آرانی فرزند اصغر نسبت به 275 سهم مشــاع و آقای محمد مهدی زاده 
مقدم آرانی فرزند رمضانعلی نسبت به 275 سهم مشاع از 1923/76 سهم 

ششدانگ قطعه زمين مزروعی  به مساحت 1923/76مترمربع.
940 فرعــی: آقايعلی اكبر مهــدی زاده مقدم آرانی  فرزنــد رمضانعلی 
نسبت به 575/50 سهم مشاع وآقای جواد مهدی زاده مقدم آرانی فرزند 
رمضانعلی نسبت به 226 سهم مشاع و خانم اسماء مهدی زاده مقدم آرانی 
فرزند اصغرنسبت به 226 سهم مشاع از 1027/50 سهم مشاعششدانگ 

يکباب دامداری به مساحت 1027/50مترمربع.
شماره فرعی از پالك 2700 اصلی واقع در دشت مهذب آباد بيدگل

163 فرعی: آقايرحمت اله هاشــمی آرانی فرزند علی ششدانگ يکدرب 
باغ)با كاربری كشاورزی (به مساحت 3171/35مترمربع.

شماره های فرعی از پالك 2703 اصلی واقع در اراضی دوالب بيدگل
439 فرعی: آقای مهدی ســتاری آرانی  فرزند سيف اله ششدانگ قطعه 

زمين مزروعی به مساحت 254مترمربع.
567 فرعی: آقايجواد خراسانيان بيدگلی فرزند حسينششدانگ  يک باب 

خانه به مساحت 95/25 مترمربع
568 فرعی: آقای علی عباس پريشان بيدگلی فرزند حسينششدانگ يک 

باب خانه  به مساحت 193/10مترمربع.
پالك 2718 اصلی واقع در اراضی كناره روستای كاغذی

آقايمحمد رضا كريميان  فرزند قدرت ششدانگ  قطعه زمين مزروعی و 
مشجر )با كاربری كشاورزی( به مساحت 3036/15مترمربع

پالك 3111 اصلی واقع در اماكن
موقوفه حاجی قاسم به تصدی اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان آران 
و بيدگلششــدانگ عرصه قطعه زمين محصور )موسوم به موقوفه حاجی 
قاسم( به مساحت 530مترمربع. وقف برحسينيه و مسجد درب مختص 

آباد بيدگل
پالك 3112 اصلی واقع در اراضی بيدگل

شهرداری آران و بيدگل ششدانگ قسمتی از يک قطعه زمين محصور به 
مساحت 45/65 مترمربع

پالك 3113 اصلی واقع در اراضی بيدگل
آقای مسعود داروغه بيدگلی فرزند محمد ششدانگ قسمتی از يکبابخانه 

به مساحت 92/75 مترمربع
امالك وابنيه بخش چهار آران وبيدگل  

شماره فرعی از پالك 14 اصلی واقع در اراضی مزرعه علی آباد مركزی
1588 فرعی مفروز و مجزی از 922 فرعی : آقايمهدی ســالکی فرزند 

اصغرششدانگ يک قطعه زمين مزروعی  به مساحت 1215مترمربع.
شماره فرعی از پالك 40 اصلی واقع در نوش آباد

3920فرعی:شهرداری شهر نوش آباد ششدانگ يک باب خانه قديمی به 
مساحت 785/75مترمربع.

ب( امالكی  كه آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشر  ولکن بواسطه  اشتباه 
موثری  كه در انتشار  آنها  رخ داده  وبموجب آرائ هيئت نظارت  يا دستور 
اداری  مستند به اختيارات  تفويضی  هيدت نظارت  موضوع بندهای 385 
و386 و387 مجموع بخشنامه های ثبتی  تا اول مهرماه سال 1365 منجر 

به تجديد  آگهی شده اند .
آگهی اصالحی  امالك وابنيه  بخش سه  آران وبيدگل 

شماره فرعی از پالك 2704 اصلی واقع در دستجرد و غياثيه
252 فرعی: آقای عباس ربانی بيدگلی نسبت به 15.85 سهم مورد ثبت 
وآقايان  علی و محمد ورحمت اله وخانمها فاطمه وعذری همگی ربانی 
بيدگلی فرزندان علی اكبر نســبت به بقيه مورد ثبت كمافرض اله سهم 
هرپسر3.2وهر دختر1.6 سهم مشاع از تمامت 28.65 سهم مشاع از 1200 

سهم ششدانگ اراضی مشاعی كناره مزرعه دستجرد وغياثيه.
 كه درآگهی های نوبتی قبلی نام احد از مالکين ، آقای علی ربانی بيدگلی 
از قلم افتاده است و نيز نام پدر يکی از مالکين)عباس( به اشتباه به جای 
علی اكبر ، علی قيد شده است . بنابراين طبق دستور وارده 200776 مورخ 
90/01/15 ثبت آران و بيدگل آگهی نوبتی آن اصالح و مجددا منتشــر 

می گردد.
266 فرعی: آقای  عباس ربانی بيدگلی نسبت به 15.85 سهم مورد ثبت 
وآقايان علی ومحمد ورحمت اله وخانمهــا فاطمه وعذری همگی ربانی 
بيدگلی فرزندان علی اكبر نســبت به بقيه مورد ثبت كمافرض اله سهم 
هرپسر3.2وهر دختر1.6 سهم مشاع از تمامت 28.65 سهم مشاع از 1200 

سهم ششدانگ اراضی مشاعی كناره مزرعه دستجرد وغياثيه.
كه درآگهی های نوبتی قبلی نام احد از مالکين ، آقای علی ربانی بيدگلی 
از قلم افتاده است و نيز نام پدر يکی از مالکين)عباس( به اشتباه به جای 
علی اكبر ، علی قيد شده است . بنابراين طبق دستور وارده 200776 مورخ 
90/01/15 ثبت آران و بيدگل آگهی نوبتی آن اصالح و مجددا منتشــر 

می گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول :  97/02/01   
تاريخ انتشار نوبت  دوم  :  97/02/31  

م الف: 9 عباس عباس زادگان رييس اداره  ثبت اسناد آران و بيدگل

 آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1396 
منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان

2/3 شماره: 97/921648839-97/1/23 به موجب ماده 11 قانون ثبت 
اسناد و امالك و ماده 59 اصالحی آيين نامه مربوط به امالك در سه ماهه 
چهارم سال 1396 تقاضای ثبت آنها پذيرفته شده و همچنين شماره های 
از قلم افتاده و نيز آنچه هيات نظارت ثبت و به موجب اختيارات تفويضی 

آگهی های آنها را تجديد نموده به شرح ذيل آگهی می شود: 
رديف الف( شماره پالك و مشــخصات مالک و نوع ملک ومحل وقوع 
امالكی كه اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظيم و جهت انتشار 

آگهی در رديف منظور گرديده اند.
1- 5046/11- خانم صديقه براتی فرزند حسين به ش.ش 3 تابع دولت 
جمهوری اســالمی ايران- ششــدانگ يکبابخانه دو باب مغازه و زمين 
متصله تحت پــالك 5046/11 احداثی بروی قســمتی از پالك ثبتی 

5046/1 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 394/14 مترمربع(.
2- 5134/3- آقــای مهــدی صادقی خوراســگانی فرزند حســين به 
ش.ش 232 وكدملــی 1291641750 تابع دولت جمهوری اســالمی 
ايران)نسبت به سه دانگ مشاع( و آقای احمد اسماعيلی فرزند غالمعلی 
به ش.ش  6826 و كدملی 1293433292 )نســبت به سه دانگ مشاع( 
از ششــدانگ يکبابخانه تحت پــالك 3 فرعی به مســاحت 142/74 
 مترمربع مجزی شــده از پالك ثبتی 5134 اصلی واقع در بخش 5 ثبت

 اصفهان
3- 5340/2- آقای سيد احمد ســادات خوراسگانی فرزند سيد حسن به 
ش.ش 24 و كدملی 1291417966 تابع دولت جمهوری اسالمی ايران: 
ششدانگ يکباب مغازه تجاری به مساحت 15/25 متر مربع تحت پالك 
2 فرعی مجزی شــده از پالك ثبتی 5340 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان.
4- 5452/8- خانم فاطمه باقری فرزند رمضــان به ش.ش  13747 و 
كدملی 1283839229 تابع دولت جمهوری اسالمی ايران- ششدانگ 
يکباب مغازه تحت پالك 8 فرعی به مســاحت 15/88 متر مربع مجزی 

شده از پالك ثبتی 5452 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
5- 8803/1- آقای قربانعلی رنجبر ارداجی فرزند حسين به ش.ش 190 
و كدملی 1283649306 تابع دولت جمهوری اسالمی ايران- ششدانگ 
يکباب ساختمان سه طبقه نيمه ســاز تحت پالك 1 فرعی به مساحت 
187/42 مترمربع مجزی شده از پالك ثبتی 8803 اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان.
6- 9536/2- آقای مهدی جيحانی خوراسگانی فرزند حسين به ش.ش 
365 و كدملی 1291432191 )نســبت به دو دانگ و نيم مشاع( و خانم 
مرضيه مالکی خوراســگانی فرزند غالمرضا بــه ش.ش 192 و كدملی 
1291484426 )نسبت به ســه دانگ و نيم مشاع( تابع دولت جمهوری 
اسالمی ايران- ششــدانگ يکبابخانه تحت پالك 2 فرعی به مساحت 
114/56 مترمربع مجزی شده از پالك ثبتی 9536 اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان.
7-9582/1- آقای محمد جماليان فرزند حســين به ش.ش 16659 و 
كدملی 1283868199 تابع دولت جمهوری اسالمی ايران- ششدانگ 
يکبابخانه تحت پالك 1 فرعی به مساحت 152/99 مترمربع مجزی شده 

از پالك ثبتی 9582 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
8- 12107/18- آقای محمدرضا عليجانی فرزند عبدالکريم به ش.ش 
621 و كدملــی 1287838456 تابع دولت جمهوری اســالمی ايران- 
ششدانگ ساختمان مسکونی تحت پالك 18 فرعی به مساحت 190/47 
مترمربع مجزی شده از پالك ثبتی 12107 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان.
9- 12142/1- آقای مصطفی فروتن فرزنــد ابراهيم به ش.ش 467 و 
كدملی 1287815758 تابع دولت جمهوری اسالمی ايران- ششدانگ 
يک قطعه زمين محصور و يکباب اطاق قديمی تحت پالك 1 فرعی به 
مساحت 1079/64 متر مربع مجزی شــده از پالك ثبتی 12142 اصلی 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
10- 13080/6- آقای احمد فروغی فرزند محمد علی به ش.ش 10219 
و شماره ملی 12838040690 )نسبت به ده حبه و دو – هفتم حبه مشاع( 
و آقای محمود فروغی فرزند محمد علی بــه ش.ش 12933 و كدملی 
1283831139 )نسبت به ده حبه و دو- هفتم حبه مشاع( و خانم طاهره 
فروغی فرزند محمد علی به ش.ش 842 و شــماره ملی 1283647257 
)نسبت به پنج حبه و يک – هفتم حبه مشاع( و خانم زهره فروغی فرزند 
محمد علی به ش.ش 1404 و شــماره ملی 1283642956 )نسبت به 
پنج حبه و يک – هفتم حبه مشــاع( و خانم فــروغ فروغی فرزند محمد 
علی بــه ش.ش 1405 و شــماره ملی 1283642964 )نســبت به پنج 
حبه و يک – هفتم حبه مشــاع( و خانم نسرين فروغی فرزند فضل ا... به 
ش 1270010931 )نسبت به شش حبه مشــاع( و خانم مهری فروغی 
فرزند فضل ا... به ش 1283800195 )نســبت به شــش حبه مشاع( و 
آقای محمدرضا فروغی فرزنــد فضل ا... به ش.ش 34 و شــماره ملی 
1291361091 )نســبت به دوازده حبه مشاع( و آقای اكبر فروغی فرزند 
فضل ا... به ش.ش 9831 و شماره ملی 1283800187 )نسبت به دوازده 
حبه مشاع(- ششــدانگ جوی متروكه تحت پالك 6 فرعی به مساحت 
24/12 متر مربع مجزی شده از پالك ثبتی 13080 اصلی واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان )توضيحًا جهت الحــاق به پالك ثبتی 13080 اصلی كه 

تواما تشکيل يک قطعه زمين محصور می باشد(. 
11- 15322/2- خانم مهری اذرخش فرزند موسی به ش.ش 1583 و 
كدملی 1286991031 تابع دولت جمهوری اسالمی ايران- ششدانگ 
يکباب منزل مسکونی تحت پالك 2 فرعی به مساحت 122/25 متر مربع 

مجزی شده از پالك ثبتی 15322 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
رديف ب( امالكی كه به موجب رای هيات نظارت يا به موجب اختيارات 

تفويضی آگهی  آن تجديد شده است.
1( 5230- خانم رضوان اعتباريان خوراســگانی فرزند حسين به ش.ش 
185 و كدملی 1291408215 تابع دولت جمهوری اسالمی ايران- سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه تحت پالك ثبتی 5230 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 234/65 متر مربع) توضيحًا مساحت 

ششدانگ پالك 474/55 مترمربع می باشد(.
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اســناد چنانچه كسی نسبت به امالك 
مندرج در اين آگهی واخواهی داشــته باشــد از اولين نوبت انتشار آگهی 
نسبت به امالكی كه در رديف الف می باشد 90 روز و نسبت به رديف ب به 
مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود را كتبا به اين اداره تسليم نمايد و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی 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 
تسليم نمايند و در صورتی كه قبل از انتشار اين آگهی دعوايی اقامه شده 
باشد طرف دعوی بايد گواهی دادگاه را مشعر بر جريان دعوی ظرف مدت 
مرقوم تسليم نمايد و اعتراضات يا گواهی طرح دعوی كه بعد از انقضا مدت 
مرقوم واصل  شود بالاثر است و مطابق قســمت اخير ماده 16 و تبصره 
ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا طبق ماده 56 ايين نامه قانون 
ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعيين حدود در صورتمجلس قيد و واخواهی 
صاحبان امالك و مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 
20 قانون ثبت و تبصره دو ماده واحد قانــون تعيين تکليف پرونده های 
معترضی ثبت پذيرفته خواهد شد. اين آگهی نسبت به امالك رديف الف 
در 2 نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به رديف ب فقط يک نوبت از تاريخ 

اولين آگهی منتشر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/02/01 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/02/31 

م الف: 1222 مهدی شــبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق 
اصفهان
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مدیر کل استاندارد استان خبر داد: 
پلمپ شهر بازی غیر استاندارد 

در اصفهان 
با صــدور حکم قضائی، ســه شــهر بــازی غیر 

استاندارد در اصفهان پلمپ شد.
مدیر کل استاندارد استان گفت: این شهربازی ها  
به دلیل داشتن وسایل بازی بی کیفیت، نداشتن 
مجوز بهره برداری از اداره استاندارد و بی توجهی 

به اخطارهای قبلی پلمپ شد.
غالمحسن شفیعی با اشــاره به اینکه استاندارد 
وســایل و تجهیزات شــهربازی ها،  پارک های 
بازی و اماکن تفریحی اجباری است، افزود: این 
وسایل و تجهیزات در اثر استمرار استفاده تحت 
تاثیر عوامل مختلف فرســوده و مســتهلک می 
شوند و ممکن است دســتگاهی که در گذشته 
اســتاندارد های الزم را داشته اســت، مستلزم 
 تعمیــر، تجهیــز و اســتاندارد ســازی مجدد

 باشد.
وی گفت: یک نقــص کوچک در دســتگاه  ها و 
وســایل تفریحی و بازی می تواند خسارت جانی 
شدید و جبران ناپذیری را به فرد استفاده کننده 
وارد کند و شخص را ســال  ها دچار نقص عضو 
کرده و یا حتــی خطر مرگ را به همراه داشــته 

باشد.

دستگیری ۴سارق حرفه ای 
خودرو و اموال داخل خودرو

در ســه عملیات جداگانه ۴سارق خودرو و اموال 
داخل خودرو دستگیر شدند.

 فرمانده انتظامــی شهرســتان اصفهان گفت: 
ماموران گشــت انتظامی فرماندهــی انتظامی 
شهرستان اصفهان به 2دستگاه خودرو مشکوک 
و دســتور ایســت صادر کردند و وقتــی راننده 
خودروها به دســتور ایســت مامــوران توجهی 
نکردند و متواری شدند، ماموران وارد عمل شده 

و هر 2 سارق را دستگیر کردند.
سرهنگ حسن یاردوستي افزود: در استعالم به 
عمل آمده مشخص شــد این خودروها سرقتی 
هستند و ســارقان تحویل مراجع قضائی شدند.
رییس پلیس آگاهی اســتان نیــز گفت: فردی 
که مرتکب ســرقت مــدارک و وســایل داخل 
خودروی شــهروندان شــده بــود در عملیات 
 کارآگاهــان پلیــس آگاهی اســتان دســتگیر

 شد.
سرهنگ ستار خسروي  افزود: متهم در تحقیقات 
صورت گرفته به ۴6فقره سرقت داخل خودرو به 
ارزش بیش از 230میلیون ریال در شهر اصفهان 
اقرار کرد.ســرهنگ علي جعفري نــژاد فرمانده 
انتظامي شهرستان خمیني شهر هم از دستگیري 
سارق حرفه اي داخل خودرو و کشف 100میلیون 

ریال اموال مسروقه خبر داد.

مدیرکل کمیته امداد امام)ره( استان 
خبر داد:

راه اندازی 87 پایگاه ثابت 
جذب حامی در اصفهان

 مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( اســتان 
اصفهان طرح های اکرام ایتام و فرزندان محسنین 
را از جمله شاخص ترین طرح های کمیته امداد 
امام خمینی)ره( دانســت، گفت: در ماه مبارک 
رمضان، 87 پایگاه ثابت جذب حامی در اســتان 
اصفهان راه اندازی شــد که در ماه ضیافت الهی 
حامیان نیکوکار مــی توانند بــا مراجعه به این 
پایگاه ها حمایت از فرزنــدان نیازمند حامی را 

برعهده بگیرند.
حمیدرضـا شـیران ادامـه داد: بیـش از 10 هزار 
فرزنـد نیازمنـد اصفهانـی زیرپوشـش ایـن 
نهـاد درانتظـار حامـی هسـتند و حـدود 53 
هـزار نیکـوکار اصفهانـی در طـرح اکـرام ایتـام 
 و فرزنـدان محسـنین بـا ایـن نهـاد همـکاری 

کردند.
وی گفـت: کمک هـای نقـدی و غیـر نقـدی 
ایـن نیکـوکاران بـه 15 هـزار و 267 نفـر از 
 ایتـام و فرزنـدان محسـنین ایـن اسـتان اهـدا

 شد.
مدیـرکل کمیته امـداد امام خمینی)ره( اسـتان 
اصفهـان افـزود: شـهروندان نیکوکار مـی توانند 
برای حمایت مالـی ماهانـه از این افـراد نیازمند 
به پایگاه هـای ایـن نهاد در مـاه مبـارک رمضان 
به ویـژه در ایام میـالد امام حسـن مجتبـی )ع(، 
شـب های باعظمـت قـدر و شـهادت حضـرت 
علـی )ع( در نقـاط مختلـف ایـن اسـتان به ویژه 

در محـل دفاتـر این نهـاد مراجعـه کنند.
حمیدرضا شـیران افزود:همچنین حامیان می توانند 
از طریق وب سایتwww.mohsenin.ir  حمایت 

از فرزندان نیازمنـد را برعهده بگیرند.

عکس  روز 

محدودیت تولید موتورسیکلت های یورو ۴  

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

 سفره های افطار 
در امامزاده ها

 دستگیری دو متخلف شکار 
و صید در شهرستان نایین

دو متخلف شــکار و صید در شهرستان نایین 
دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

در راســتای گشــت و کنتــرل و حفاظت از 
زیســتگاه ها ، ماموران یــگان حفاظت محیط 
زیست شهرســتان نایین با همکاري کالنتري 
چوپانان موفق شدند دو نفر از اتباع بیگانه را که 
به جرم زنده گیري پرندگان وحشي به پناهگاه 
حیات وحش عباس آباد و مزارع پیراموني وارد 
شده بودند را شناسایي و دستگیر کنند.از این 
متخلفان، تور مخصوص زنده گیری پرندگان و 
یک قطعه بلدرچین وحشی شکار شده کشف 
و ضبط شد که در این راستا پیگیري هاي الزم 
انجام و پرونده جهت ســیر مراحــل قانوني به 

دادگستري ارسال شد.
شــایان ذکر اســت برخی از اتبــاع بیگانه با 
شناســایی مناطق مستعد و داشــتن مهارت 
الزم در زنده گیــری انواع پرندگان وحشــی 
مبادرت به تخلف کرده کــه در خصوص زنده 
گیــري پرنــدگان در پناهگاه حیــات وحش 
عباس آباد با هوشیاري به موقع محیط بانان و 
 دستگیري آنان از تخلف بیشتر جلوگیري شده 

است.

 بازگشت بوتیمار آسیب دیده
 به طبیعت

یک پرنده بوتیمار آســیب دیده توســط یکی 
از دانــش آموزان دوســتدار محیط زیســت 
درکاشان تحویل اداره حفاظت محیط زیست 
این شهرستان شــد.به منظور حفاظت از تنوع 
زیستی، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
کاشان یک پرنده بوتیمار آسیب دیده از ناحیه 
بال که توســط دانش آموز دوســتدار محیط 
زیســت تحویل شــده بود را پــس از تیمار و 
رساندن به شــرایط مطلوب رها سازي توسط 
یگان حفاظت محیط زیست خود در زیستگاه 
اصلي خود آزادسازي کرد. این پرنده از خانواده 
حواصیل است که دارای بال های بزرگ و پهن 
و منقار بزرگ می باشــند و زیســتگاه آن در 
نیزارهاي متراکم و اراضي باتالقي با بوته هاي 

به هم فشرده است.

 امحای بیش از ۵ هزار متر تور
و دام صید غیرمجاز ماهی 

بیش 5 هزار متر تور و دام صید غیرمجاز ماهی 
در دریاچه سد قدیمی گلپایگان جمع آوري و 

امحا شد.
با توجه به اطالع رسانی دوســتداران محیط 
زیســت ، مامورین یــگان حفاظــت ادارات 
شهرستان های گلپایگان و خوانسار  شب هنگام 
موفق شــدند در دریاچه سد قدیمي گلپایگان 
بیش از5 هزار متر تور و دام غیرمجاز همراه با 
سایر ادوات صید جمع آوري کنند.در این زمینه 
6 نفــر متخلف صید غیرمجاز پــس از تعقیب 
و گریز محیط بانان دســتگیر و بــا هماهنگي 
نیروي انتظامي به مراجع قضائي معرفي شدند. 
شایان ذکر است از تورهای مکشوفه تعداد20 
 قطعه ماهی مولد به در یاچه ســد رها ســازی

 شدند.

محدودیت تولید 
موتورسیکلت های یورو ۴  

رییس مرکــز ملی هوا و تغییر اقلیم ســازمان 
حفاظت محیط زیســت با اعــالم اینکه هیچ 
موتورســیکلت کاربراتوری در کشور تولید و 
شماره گذاری نمی شود، گفت تولید موتورهای 
یورو ۴ در دســتور کار قــرار دارد؛ اما با توجه 
به فرصتی که موتورســازان از دولت خواستار 
شدند، تولید این موتورها تا پایان سال جاری با 

محدودیت روبه رو است.
مســعود زندی درخصــوص اجــرای مصوبه 
جایگزینی موتورهای کاربراتوری با انژکتوری 
گفت: در شرایط فعلی، تولید موتورسیکلت های 
کاربراتــوری متوقف شــده و بــه هیچ وجه 

شماره گذاری نمی شود.

محیط زیست

رمضان، از ســال های دور تاکنون، در فرهنگ 
مردم از جایگاهی ممتاز برخوردار بوده و همواره 
آیین های ویژه ای در ارتباط با این ماه، در میان 

مردم کشورهای اسالمی  به اجرا درآمده است.
آداب و رسوم ماه مبارک رمضان یکی از مباحث مهم 
فرهنگ مردم است که به واسطه قدمت خود، از قداست 
ویژه ای برخوردار است. متاسفانه در زندگی شهری و 
ماشینی، بسیاری از این سنت های زیبا به بوته فراموشی 
سپرده شده و بسیاری دیگر نیز کم رنگ تر شده اند و 
از آنجا که این رسوم زمینه ساز همبستگی در جامعه 
به ویژه در میان آحاد ملل مســلمان اســت، اهمیت 

فراوانی نیز دارد.
در ادامه به  بهانه حلول ماه رمضان و آغاز ماه تزکیه روح 
و جان، مطلبی آماده شده و در آن به مناسبت ها و آداب 

و رسوم رمضان در فرهنگ مردم پرداخته ایم.
در گذشته، تهیه مایحتاج ماه مبارک رمضان با جدیت 
تمام انجام می  شد، زیرا در این ماه کسب و کار تقریبا 
متوقف می شد و مردم بیشــتر از هر کاری به عبادت 
می پرداختند و الزم بود که مایحتاج خود را قبل از ماه 
مبارک تهیه کنند تا بتوانند با آســودگی در مجالس 
ویژه این ماه شــرکت کنند. بریدن رشته برای آش و 
تهیه نشاسته برنج نیز از روش های تهیه مایحتاج ماه 

رمضان بود. 
زنان از مقــدار زیادی آرد، نان تنــک می پختند و در 
ناندان یا کرچدان )ظرف اســتوانه ای سرپوش دار که 

از شــاخه های درخت بید یا درخت بادام کوهی بافته 
می شد( نگهداری می کردند.در گذشته یک روز قبل از 

ماه رمضان، مراسم دورهمی انجام می گرفت.
 در این روز مردم هر شهر یا روســتا به گردشگاه های 
اطراف شهر یا روســتای خود رفته و انواع خوراک ها و 
غذاها را با  خود می بردند و به تفریح و بازی می پرداختند 
و این روز را با خرمی  و شادی به پایان می رساندند. در 
این مناســک به نوعی افراد روح و جسم خود را آماده 
می کردند، زیرا عالوه بر تفریح و شــادمانی که باعث 
تقویت روحیه افراد می شــد، غذاهایی هم که در این 
روز تناول می شــد، از انرژی زیادی برخــوردار بود.از 

قدیم  االیام، برای بیدار شدن در سحرهای ماه مبارک 
رمضان و تشخیص وقت دقیق ســحر و انجام اعمال 
 مخصوص از وســایل و روش های گوناگونی استفاده 

می کردند. 
بعضی از این روش ها امروزه نیز متداول و برخی منسوخ 
شده اند. از جمله شناختن ستارگان و محل و جای آنها 
در آسمان، بانگ خروس، روشن کردن چراغ هایی در 
نقاط مرتفع شهر و گلدسته مساجد، صدای نقاره و طبل 
و شیپور، صدای مناجات از گلدسته های مساجد، جار 
کشیدن در کوچه ها، صدای بوق حمام ها، کوبیدن دیوار 

همسایه و ...  از روش های پیشین بوده است .

از جمله رســوم جالب که با کمی  اختــالف در نام و 
شیوه اجرا انجام می شد، این بود که عده ای از جوانان 
رهبری برای خود برمی گزیدند و در محل معینی جمع 
می شدند و به سراغ تک تک  خانه های محل می رفتند  
و از خانه ها پول و خوراکی جمع آوری می کردند و آن را 

به فردی که صندوق دار گروه است، می دادند. 
 این رســم که با رفتن بــه در خانه افــراد و خواندن 
شعر انجام می  گرفت، از جمله رسوم »هوم بابایی« در 

کاشان است که بچه ها و جوانان می خواندند:
امشب شب نیمه اســت که ما میهمانیم/ از ما حرجی 
نیست که ما طفالنیم/ بشقاب را پر از کلوچه و حلوا کن/ 

بردار و بیار به دامن ماها کن
جواب بچه ها:هوم بابا، هوم بابا/ هوم بابا، هوم بابا

 اگر در این موقع صاحب خانــه  هدیه دندان گیری به 
بچه ها بدهد که او را دعا می کنند وگرنه شعر دیگری 
می خواننــد و آن قدر ادامه می دهنــد تا صاحب خانه 
 چیزی بدهــد وگرنه با شــعر گونــه ای دیگــر او را 
 خدمت می کنند و به ســراغ خانه دیگــری می روند.

  اجرای این رســم تقریبا تــا نیمه های شــب طول 
می کشد. 

در مجموع آنچه می توان از اجرای این آداب و رســوم 
نتیجه گرفت و از آن به عنوان کارکردهای اجتماعی ماه 
رمضان نام برد، نظم بخشی به رفتار افراد، تقویت روحیه 
همکاری و ایجاد زمینه های وحدت بخش،رفع کدورت 
از میان افراد از طریق مراســم آشتی کنان که توسط 
ریش سفیدان انجام می گیرد و به تحکیم اتحاد جمعی 

کمک زیادی می کند.

ضیافتی به رنگ عشق 

معاون مشارکت های مردمی بهزیستی استان اصفهان گفت: در آستانه 
ماه مبارک رمضان، ستاد ویژه این ماه با هدف اطعام جامعه نیازمند 
هدف بهزیستی تشکیل شد که محورهای اصلی این ستاد تبلیغات و 

اطالع رسانی و همچنین تامین سبد غذایی است.
علی اصغر شاه زیدی اظهار داشت:در آســتانه ماه مبارک رمضان در 
ســتاد ویژه این ماه که با هدف اطعام نیازمندان، اطعام خانواده های 

نیازمند یا بی سرپرست، اطعام کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست و 
در کل جامعه نیازمند هدف بهزیستی تشکیل شد، اقداماتی صورت 
خواهد گرفت که محورهــای اصلی آن تبلیغات و اطالع رســانی و 
همچنین تامین سبد غذایی است. وی گفت: ســبد غذایی یا سبد 
خاص نیازمندان به صورت کالن در ســطح کشــور تامین و پخش 
می شود و هر استانی با توجه به شرایط بومی خود نیز اقداماتی انجام 

می دهد.  شــاه زیدی عنوان کرد: ســامانه پرداخت صدقه از طریق 
تلفن ثابت 59730210، ســامانه پرداخت موبایلی با شماره گیری 
*733*۴*1۴00018#، حساب مشارکت های مردمی به صورت 
متمرکز در بانک ملی شعبه اصفهان 2173۴502۴1001 و شماره 
کارت مجازی 6037991899616522 آماده دریافت کمک های 

مردمی هستند.

معاون بهزیستی استان اصفهان خبر داد:
اطعام مددجویان نیازمند بهزیستی در بهار قرآن

  آداب و رسوم ماه مبارك رمضان از قداست ویژه ای برخوردار است؛  

مدیر اجرایی حرم مطهر حضرت زینب بنت موسی 
بن جعفر)ع( ضمن تشریح برنامه های ماه مبارک 
رمضان این آســتان مقدس اظهار داشت: مراسم 
احیای شب های قدر همراه با برگزاری تالوت  آیات 
وحی، قرائت دعای شریف جوشن کبیر با حضور 

زائران و مجاوران در حرم مطهر برگزار می شود.
بهزاد صبری  افزود: با توجه به اســتقبال زائران و 
مجاوران این بارگاه نورانی، پیش بینی می شــود 
امسال بیش از یکصد هزار زائر از این ویژه برنامه ها 
که طی سه شب قدر از ساعت 22 آغاز و تا 3 بامداد 
ادامه می یابد، بهره مند شــوند.مدیر اجرایی حرم 
مطهر حضرت زینب بنت موسی بن جعفر)ع( ادامه 
داد: برگزاری ویژه برنامه های شب وفات حضرت 
خدیجه)س(، والدت امام حســن مجتبی)ع( و 
ارتحال امام خمینی)ره( از دیگر ویژه برنامه های 
حرم مطهر حضرت زینب بنت موسی بن جعفر)ع( 

در طول ماه مبارک رمضان است.وی تصریح کرد: 
سال گذشته به طور متوسط هر شب بیش از 10 
هزار زائر دعای ابوحمزه ثمالی را در این آســتان 
مقدس زمزمه کردند که پیش بینی ما افزایش 30 
درصدی زائران برای بهره مندی از این مراسم در 

سال جاری است.

مدیر اجرایی حرم مطهر حضرت زینب بنت موسی بن جعفر)ع( بیان کرد:

آماده سازی حرم زینبیه  برای یکصد زائردر ماه رمضان

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
از برگزاری جلسات جزء خوانی قرآن و قرائت دعای 
ابوحمزه ثمالی در شــب های ماه مبارک رمضان در 

گلستان شهدای اصفهان خبر داد.
داریوش وکیلی با اشاره به اقدامات این نهاد برای ماه 
پر فیض رمضان اظهار داشت: جلسات جزء خوانی 
قرآن مجید و دعــای ابوحمزه ثمالی هر شــب در 

گلستان شهدای اصفهان برگزار می شود.
وی افزود: این جلســات به همت بنیاد شهید و امور 
ایثارگران اســتان اصفهان در شب های ماه مبارک 
رمضان از ساعت 10شــب آغاز می شود و تا ساعت 

یک و نیم نیمه شب ادامه خواهد داشت.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
گفت: در آســتانه ماه مبارک رمضــان یک هزار نفر 
 از قرآن پژوهان در ۴ ســطح مفاهیم تفسیر قرائت 
 و حفظ قرآن مجید در مسابقات قرآنی بنیاد شهید 

 و امــور ایثارگــران اســتان اصفهــان شــرکت 
کردند.

وی اظهار داشــت: نفرات برگزیده در جلسات جزء 
خوانی کالم ا... مجید در شب های ماه مبارک رمضان 
معرفی می شــوند و از نفرات برتــر تجلیل و تقدیر 

خواهد شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مطرح کرد:

گلستان شهدا؛ میزبان جزء خوانی قرآن در   ماه مبارک  رمضان

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: وضعیت بارش ها در اصفهان خوب بوده 
و براساس پیش بینی ها تا پایان خرداد ماه شاهد بارش های رگباری در استان اصفهان هستیم.

حجت ا... علی عسگریان بیان داشــت: بارش ها قطعا کمک کننده به وضعیت خشکسالی اصفهان خواهد بود 
و بسته به اینکه در کجا این بارش ها صورت گیرد، می تواند در وضعیت سد تاثیر داشته باشد.وی با اشاره به 
اینکه دمای هوا در وضعیت نرمال قرار دارد، ادامه داد: در حال حاضر نمی توان پیش بینی بارش ها برای فصل 

تابستان را داشت.

 رگبارها تا آخر 
خرداد ماه ادامه دارد

کارشناس مسئول پیش بینی 
اداره کل هواشناسی اصفهان:

هوا
 و 

آب

با مسئوالن

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان از معضل کاهش جمعیت در استان 
ابراز نگرانی کرد. 

حسین غفرانی کجانی  با بیان اینکه در 30 اردیبهشت 93 سیاست های کلی 
جمعیت توسط رهبر معظم انقالب ابالغ شده است، اظهار داشت: بر اساس 

این ابالغیه مسئوالن مربوطه اقدامات الزم را در دستور کار قرار دادند.
وی با بیان اینکه شورای عالی راهبردی جمعیت استان اصفهان در سال 
9۴ به ریاست استاندار وقت تشکیل شد، تصریح کرد: پویایی جمعیت، رفع 
موانع ازدواج، اختصاص تسهیالت به مادران باردار، تقویت بنیان خانواده، 
افزایش کیفیت زندگی، ترویج ســبک زندگی اســالمی، توانمندسازی 
جمعیت، حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مدیریت مهاجرت از جمله 

این فرمایشات بود.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با بیان اینکه جمعیت استان اصفهان 
در حال حاضر در شرایط مطلوبی قرار دارد، افزود: این جمعیت بالقوه فعال 
و مستعد برای کار و تالش است؛ اما به علت رشد منفی سال های اخیر، در 
ســال های آینده و به ویژه در دهه 1۴20 تا 1۴30 به جمعیت پیری می 
رسیم.وی با بیان اینکه در حال حاضر 22 درصد از جمعیت استان اصفهان 
را کودکان زیر 15 سال و 2۴ درصد از جمعیت استان را نیز جمعیت 15 تا 
29 سال تشکیل می دهند، گفت: ۴8 درصد از جمعیت میانسال و هفت 

درصد جمعیت استان را کهن ساالن تشکیل می دهد.
غفرانی کجانی با اشاره به اینکه نگرانی فعلی ما افزایش جمعیت سالمندان 

است، گفت: با شرایط فعلی پیش بینی ما رســیدن جمعیت سالمندان 
استان به مرز 12 درصد اســت که این امر منجر به ایجاد بحران جمعیتی 

خواهد شد.
وی با تاکید بر لزوم شناسایی عوامل ماندگاری جمعیت در یک بازه سنی 
تصریح کرد: در این راستا تک فرزندی، کاهش ازدواج  که از سال 90 روند 
کاهشی داشته و افزایش شیب طالق در اصفهان نگران کننده است و باید 

همه نظام  در این راستا برنامه ریزی کنند.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با تاکید بر اینکه همه اقدامات باید حول 
محور فرهنگ سازی در دستور کار قرار گیرد، افزود: امیدواریم با هماهنگی 

همه دستگاه ها به شرایط مطلوبی برسیم.

مدیرکل ثبت احوال استان  از معضل کاهش جمعیت ابراز نگرانی کرد؛

تک فرزندی و افزایش طالق عامل اصلی کاهش جمعیت در اصفهان

زهرا هادیان
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سونامی خاموشی به نام »بلوغ زودرس«

پیشنهاد سردبیر:
زل

من
کافه 

زردآلو یکی از میوه های مناسب برای برطرف کردن 
عطش در زمان روزه داری است. 

مخلوط زردآلوی تازه به همراه عسل، جهت رفع عطش و برای سنگینی 
معده مناسب است.

مواد الزم: زردآلو 5  عدد
عسل یک قاشق

بستنی نصف لیوان
شیوه تهیه: ابتدا هسته های زرد آلو را جدا می کنیم و 
سپس با عسل و بستنی در مخلوط کن ریخته و کامال 

هم می زنیم. 
در صورت ســفت بودن این نوشیدنی می توانیم از 

مقداری یخ در آن استفاده کنیم.  برای مغذی 
شدن بیشتر این نوشیدنی، می 

توانیم از گردو یا بادام در 
آن استفاده کرد.

اسموتی زردآلو و عسل

گیاه رزماری
»رزماری« بومی مناطق مدیترانه ای بوده و یکی از گیاهان رایجی اســت که برای مقاصد مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. تحقیقات نشان داده که اگر عصاره 
رزماری را روی پوست صورت بمالید، به عنوان یک ضدآفتاب طبیعی پوست را در برابر اشعه UV خورشید محافظت می کند. آب برگ های رزماری تازه را بگیرید 
و  روی پوست صورت بمالید، این کار باعث آبرسانی به پوست صورت شده و آن را را درخشــان می کند. ترکیبات فعال در رزماری آنتی اکسیدانی، ضدالتهابی و 
ضدسرطانی هستند؛ این نشان دهنده یک حمله سه جانبه در برابر بسیاری از بیماری های مختلف و عوامل بیماری زاست که می تواند سیستم ایمنی بدن را تهدید 
کند. محققان دریافتند، این گیاه هورمون های استروژن را که باعث بروز سرطان سینه می شود، غیرفعال می سازد. عصاره این گیاه، با محافظت از مواد تشکیل 

دهنده سلول های پوست از آسیب های پوستی مربوط به سن مانند چین و چروک پیشگیری می کند.

شی
ر با

طا
ع

نوجوانانی که برای نخستین بار روزه می گیرند، برای حفظ سالمت 
بدنی خود باید نکات تغذیه ای را رعایت کنند؛ زیرا نوجوانان در سن 

رشد هستند و باید تغذیه مناسبی داشته باشند.
بهتر اســت برای وعده افطار این افراد، از شــیر گرم یا آب جوش 
استفاده شود. همراه با غذا می توان از دوغ کم نمک هم استفاده 
کرد. والدین باید  از استعمال نوشابه های گازدار یا شربت های سرد 

در وعده افطار پرهیز کنند.
بهتر اســت از نــان هــای ســبوس دار در وعده هــای غذایی 
نوجوانان اســتفاده شــود. به نوجوانانی که کــم وزن و ضعیف 
هســتند نیز توصیه می شــود میزان مواد مغــذی را در حجم 
کم باال ببرنــد؛ یعنی نوجــوان با مصــرف حجم کم غــذا مواد 
 مغذی بیشــتری دریافــت کند، از جملــه این مواد پودر شــیر 

خشک است.
 این افراد می توانند در یک لیوان شــیر، ۲-۱ پیمانه پودر شــیر 

خشک بدون چربی را اضافه کنند. 
این شیر غنی شده را می توان با خرما میل کرد. مصرف تخم مرغ 
یا پنیر خامه ای نیز مفید است؛ زیرا کالری بیشتری را به بدن فرد 

روزه دار می رساند.
 رژیم نوجوانانی که از نظر جسمی ضعیف هستند، باید پرکالری و 
پر پروتئین باشد. همچنین  استفاده از کره بادام زمینی نیز مفید 
اســت زیرا پروتئین دارد. به جای مربا نیز می تــوان از مارماالد 
 اســتفاده کرد که در حجم کــم، موادغذایی بیشــتری را تامین 

می کند.
 می توان به مارماالد ورقه های ژالتین اضافه کرد تا درصد پروتئین 

دریافتی زیاد شود. 

برای وعده های سحری روزه اولی ها بهتر است از مواد پروتئینی و 
برنج و نان استفاده کرد.  

می توان به برنج، کالری یا پروتئین افزود یا در کنار غذا از فرنی و 
سیب زمینی پوره شده استفاده کرد. بهتر است پوره سیب زمینی 

با شیر تهیه شود. 
مصرف مغز یا خالل مغزها ســودمند اســت حتی مــی توان به 
ماکارونی تخم مرغ یا پنیر پیتزا اضافه کرد تا پروتئین غذا افزایش 
یابد. اگر در وعده ســحر نوجوان نمی تواند ســاالد بخورد، حتما 
باید از یک منبع غذایی مانند لیموی تــازه برای تامین ویتامین 

C استفاده کند.
 از مصرف میوه و سبزیجات نباید غافل شــد، می توان به عنوان 
چاشــنی از روغن زیتون، لیموی تازه و گوجه فرنگی اســتفاده 
کرد. همچنین می توان ســاالد را با موادی مانند پنیر رنده شده، 
ماســت چکیده، خالل مغزها، حبوبات پخته شــده، سس انار، 
گوجه فرنگی و کشــمش طعم دار کرد تا نوجوان تمایل بیشتری 
به مصرف آن داشته باشد. مصرف چاشنی های تند ممکن است 
 باعث مشکالت گوارشی شــود بنابراین باید از مصرف آن پرهیز 
شود. مصرف غذاهای سرخ شده توصیه نمی  شود. اگر نوجوان به 
این نوع غذا عالقه دارد چون غذای سرخ کرده دیر هضم است، می 
توان آن را در وعده ســحری همراه با سبزی و ساالد مصرف کرد. 
البته چنان چه گفته شد غذاهای آب پز، بخارپز و برنج مخلوط جزو 

بهترین غذاهاست. 
خورش ها نیز به دلیل داشــتن پروتئین، حبوبات و ســبزیجات 
مفید است و می توان از آنها نیز استفاده کرد. به یاد داشته باشید، 
مصرف گوشت زیاد به شــکل چلوکباب، چلوگوشت و چلو مرغ 

باعث تشنگی می شود. 

نکات تغذیه ای برای روزه اولی ها

 مسئول  واحدبازرسی و نظارت بر امور دارو 
خبر داد:

جمع آوری۳ تن داروی غیرمجاز 
از سطح بازار اصفهان

مسئول واحد بازرســی و نظارت امور داروی دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان، از جمع آوری سه تُن داروی 
غیرمجاز ازســطح بــازار اصفهــان در دو ماهه اول 
امسال خبر داد. »حسین ذکری« این اقالم را شامل 
داروهای نیروافزا و جنسی غیرمجاز، داروهای ترک 
اعتیاد غیرمجاز، داروهای مخــدر خانواده متادون و 
بوپرنورفین، الکل قابل شــرب غیرمجاز، مشــروبات 
الکلی دست ســاز غیرمجاز، داروهای چاقی،  الغری 
غیرمجــاز و داروهای ماهــواره ای  برشــمردکه از 
واحدهای صنفی عطــاری، باربری هــای عمومی، 
داروخانه ها و سوپرمارکت ها، جمع آوری شد. وی با 
بیان اینکه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان با مشــارکت نیروی انتظامی به طور تقریبی 
ساالنه، حدود ۲۰۰ تن اقالم غیر مجاز کشف و ضبط 
می کند، تصریح کرد: ساالنه حدود ۴۰ تن از این نوع 
اقالم غیرمجاز در حــوزه دارو و مکمل ها پس از طی 
مراحل قانونی و اخذ مجوزهای مربوطه، جمع آوری 
و به صورت اصولی امحا می شود. ذکری  اضافه کرد: 
در هنگام خرید داروهای خارجی به داشتن برچسب 
اصالت توجه شــود و مردم به هیچ وجه از عطاری ها 
داروتهیه نکنند، زیرا این اماکن حــق فروش دارو و 
طبابت ندارند؛ همچنین از تهیــه داروهای ماهواره 
ای بــه دلیل نداشــتن هیچ گونه مجوز بهداشــتی، 

خودداری کنند.

سخنگوی اورژانس کشور عنوان کرد:
 افزایش آمار مسمومیت

 با قارچ های سمی
سخنگوی اورژانس کشــور، گفت: تاکنون 7۲۱ نفر 
به دلیــل مصرف قارچ های ســمی در کشــور دچار 
مسمومیت شده اند که متاســفانه 9 نفر از این افراد 
جان خود را از دســت داده انــد. »مجتبی خالدی« 
اظهار داشت: طی روزهای گذشته برخی از هموطنان 
درسطح کشــور بر اثر مصرف قارچ های سمی دچار 

مسمومیت شده اند که این آمار رو به افزایش است.

سونامی خاموشی به نام »بلوغ زودرس«

این روزها پای »بلوغ زودرس« به دنیای بچه ها باز شــده 
است. کودکانی که به ظاهر قد کشیده و بزرگ شده اند اما 
براساس سن شناسنامه ای، هنوز کودک هستند. بچه هایی 
که به ناچار  از بازی های بچگی کنار گذاشــته شــده و به 
دنیای بزرگسالی پرتاب می شــوند. بلوغ زودرس به عنوان 
یک تهدید خاموش در ایران رو به گســترش است. تغذیه، 
محیط، تربیت و ده ها عامل زندگی مدرن،  در این روند موثر 
هستند و خانواده ها خواسته یا ناخواسته در شتاب این روند 

دخالت دارند.
بلوغ زودرس چیست؟

پدیده بلوغ به ظاهر شدن عالئم بلوغ جسمی و هورمونی که 
معموال جسمی، خلقی و روحی است، گفته می شود. حال 
اگر این عالئم در پسران قبل از 9 سالگی و در دختران قبل از 
هفت سالگی آشکار شود، متخصصان می گویند این کودک 
دچار »بلوغ زودرس« شده است. پزشکان، بلوغ زودرس را 
زمانی تشخیص می دهند که به دالیلی نامعلوم، این روند 
طبیعی زودتر آغاز شود و با رشد استخوان و جهش رشدی 
همراه باشد. زودهنگام بودن بلوغ موجب می شود، کودک 
نسبت به دیگر کودکان قدبلندتر به نظر برسد. بسیاری از 
کودکانی که دچار بلوغ زودرس می شوند، نیازی به درمان 
ندارند. در موارد ضروری هم درمان فقط به توقف روند بلوغ 

کمک می کند.
تغذیه؛ متهم ردیف اول بلوغ زودرس

غذاها نقــش اصلی و محــوری در بروز بلــوغ زودرس در 
کودکان و نوجوانان دارند. تغییر الگوهای تغذیه ای در میان 
خانواده های ایرانی و رفتن به سمت استفاده از فست فودها 
و مواد ســرخ کردنی، موجب ایجاد چاقی در میان بخش 
بزرگی از کودکان و نوجوانان ایرانی شده است. وزن یکی از 
اصلی ترین عواملی است که موجب بلوغ زودرس می شود. 

طبق آماری که در ایران وجود دارد، شروع بلوغ در دختران حدود ۱3۰سانتی متر قد و متوسط وزن3۴-33 کیلوگرم 
و سن استخوانی حدود 9 سال را شامل می شود. این وزن یک عالمت است که با رسیدن فرد به آن می توان انتظار بلوغ 
را داشت، هر چند الزامی وجود ندارد و ممکن است فردی با وزن 5۰ کیلوگرم هنوز به بلوغ نرسیده باشد. عامل تغذیه 
در دختران و پسران در شروع رسیدن به بلوغ روندی معکوس دارد. اضافه وزن در دختران، احتمال بلوغ زودرس را 
افزایش می دهد ولی این رابطه در پسران حالت عکس دارد و الغری مفرط، باعث افزایش احتمال بلوغ زودرس می شود.

رابطه بلوغ زودرس با برخی از بیماری های خطرناک
بلوغ زودرس می تواند به دالیل ژنتیکی اتفاق بیفتد و عالوه بر مــوارد ژنتیکی تغذیه، التهابات مغزی و بیماری های 
دستگاه عصبی نیز در بلوغ زودرس تاثیرگذار است. تومور مغزی یا آنسفالی مغزی یکی از دالیلی است که بلوغ زودرس 
را به همراه دارد؛ این آسیب  مغزی باعث می شود تغییرات هورمونی که آغازکننده بلوغ است زودتر ایجاد شود که به آن 
»بلوغ ثانویه« یا »مرضی« می گویند. عفونت های مغزی، ضربه های مغزی، تومور مغزی و مصرف داروهای استروژن 
و آندروژن قبل از بلوغ، جزو مهم ترین عوامل بیمارگونه بلوغ زودرس در پسران است. همچنین متخصصان آمریکایی 
دریافته اند، دختربچه هایی که زودتر از همساالن خود وارد مرحله بلوغ می شوند در دوران نوجوانی بیشتر به لحاظ 
روان شناختی آسیب پذیر هستند. البته احتمال بروز عالئم افسردگی و رفتارهای غیر اجتماعی در این دختران نسبت 

به دیگر همساالن آنها بیشتر است.

چگونه از بلوغ زودرس درکودکان جلوگیری کنیم
پیشــگیری از بلوغ زودرس چندان کار دشــواری نیست. 
نخستین گام در جهت مقابله با این اتفاق، داشتن آگاهی 
والدین و اتخاذ راهکارهای دست در تربیت جسمی و روحی 
فرزندان اســت. اینکه پدر و مادر نسبت به عواقب و عوامل 
بلوغ در کودکان آگاهی داشته باشند، می تواد آنان را برای 
مقابله با این تهدید جدی سالمت فرزندان شان آماده سازد. 
برخــی از اصلی ترین راهکارهای مبارزه بــا بلوغ زودرس، 
بسیار ســاده و ابتدایی هســتند؛ اما به دلیل عدم آموزش 
صحیح رفتاری در جامعه، والدیــن از آنها غفلت می کنند. 
تغذیه و مراقبت از روند رشــد کودکان تا قبل از 8 سالگی، 
نخســتین گام اســت که آنها را در برابر رســیدن به بلوغ 
زودهنگام محافظت می کند. برای جلوگیری از ایجاد اضافه 
وزن در کودکان،  همچنین برای سالمت فرزندتان هم که 
شده، رژیم غذایی متنوعی را در خانه اجرا کنید و دست از 
مصرف پی درپی گوشــت بردارید؛ زیرا محققان می گویند 
مصرف زیاد گوشت می تواند موجب بروز بلوغ زودرس در 

دختران شود.
دخترانی کــه در دوران کودکی زیاد گوشــت می خورند، 
زودتر از دیگر دختران، بالغ می شــوند. محققان گفته اند: 
اگر در سه سالگی کودکی بیش از هشــت نوبت در هفته 
و در هفت ســالگی، دوازده نوبت در هفته گوشت مصرف 
کند، زودتر از همســاالنش بالغ می شــود. همچنین عدم 
اســتفاده و زیاده روی در مصرف برخی از مواد شــیمیایی 
مانند شــامپوهاو الک ناخــن نیز می توانــد در این مورد 
موثر باشــد. عالوه بر عوامل بدنی برخی از عوامل محیطی 
و تربیتی نیز در به تاخیر انداختن زمان بلوغ موثر اســت؛ 
رفتارهایی مانند دیــدن بیش از حد تلویزیون، داشــتن 
پول توجیبی بیش از حد، سیگارکشــیدن مــادران و... از 
 راهکارهایی است که می تواند بلوغ در کودکان را به تاخیر 

بیندازد.

پریسا سعادت

داروی 

گل ختمی

»گل ختمی« یک گیاه ضدالتهابی بسیار خوب است که به درمان سوزش سردل ناشی از 
ریفالکس صفراوی کمک خواهد کرد. 

این گل را خیس کرده و بعد از وعده های غذایی بنوشید. باید سرد بنوشید و یک ساعت قبل  و 
بعد از خوردن آن، دارویی استفاده نکنید.

نارون لغزنده

»نارون لغزنده« درمان کننده ریفالکس صفراوی دســتگاه گوارش است. از پودر خشک 
شده پوست درخت نارون لغزنده،  به عنوان طب گیاهی استفاده می شود. شاخ و برگ گیاهان 

کــس موجود در شکل قرص، کپسول، چای، عصاره و قرص اســت. نارون لغزنده، مخاطی را که به علت حمالت  یفال ر
صفراوی ضعیف شده اند،  تقویت می کند.

 می توانید نارون لغزنده  را در آب مخلوط کرده و  پس از  وعده های غذایی بنوشید. همچنین چای نارون لغزنده، را در آب 
جوش به مدت پنج دقیقه  درست کرده، آن  را  سه بار در روز میل کنید.

شیرین بیان

»شیرین بیان« درمان بسیار خوبی برای ریفالکس صفراوی و دیگر اختالالت گوارشی است.  این گیاه، برای درمان 
سوزش سر دل و سایر عالئم ریفالکس صفرا، گرفتگی عضالت، تهوع و استفراغ  توصیه می شود. 

شیرین بیان، درد را از بین می برد و دچار سوزش نمی شوید. می توانید از آن در قالب چای و آبنبات استفاده کنید. شاخ و 
برگ گیاهان نیز  در شکل قرص و عصاره  در عطاری ها موجود است. هرگز شیرین  بیان را برای یک مدت طوالنی استفاده 
نکنید چون شامل glycyrrhizin است که می تواند مشکالت جدی را به وجود آورد.  از شیرین بیان، فقط پس از مشورت 

با پزشک استفاده کنید.

بابونه

از »بابونه« برای درمان التهاب استفاده می شود. این گیاه مانع از حمله ریفالکس 
صفراوی در معده و مری خواهد شد. بابونه شامل فالونوئیدها و روغن های 

فرار  و شامل موسیالژ  است که  مری را تسکین می دهد. 
چای بابونه را که بسیار مفید است، درست کرده و بنوشید.  برای این کار آن را در آب جوش به مدت ۱5 دقیقه 

قرار دهید و روزی 3-۴ بار میل کنید.

گیاهی
 برای

 رفلکس

صفراوی
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مدیریت درفوتبال ایران 
 نیازمند خوانش جدید

 و بروزرسانی است
»فوتبال تعریف دارد.« این اصل ساده اما مهم 
را اگر بفهمیم و بپذیریم، آن وقت 
بسیاری از مشکالت 
خواهد  حــل 
شــد. اول از 
همه تکلیف 
ما با فوتبال 
ی  فــه ا حر
شــن  و ر
می شــود؛ چرا 
کــه در فوتبال حرفــه ای همه چیــز تعریف 
شــده اســت. مدیر فوتبال، سرپرست، مربی 
و بازیکنــان هر کــدام تعاریف خودشــان را 
دارند. بــه عنوان مثــال درفوتبــال اروپا و به 
طورمشــخص تر در ایتالیا کــه مظهر فوتبال 
حرفه ای اســت، وظایف یک مدیر فنی روشن 
است؛ اول تشــکیل یک سازمان قوی متشکل 
از مشــاوران خوش فکر در همه سطوح  و دوم  
انتخــاب مربیان و بازیکنان مــورد نظر جهت 
 حرکت سنجیده برای ســازماندهی یک تیم

 مقتدر.
 در ایران موضوع کمی فرق می کند و این روال 
برعکس می شود! بسیار دیده و شنیده ایم که 
در باشگاه های حتی مطرح که داعیه حرفه ای 
گری هــم دارند، ابتدا با بازیکــن وارد مذاکره 
می شوند و ســپس مربی را انتخاب می کنند 
و مربی ناچار اســت با تیمی که از قبل چیده 

شده، کار کند! 
مورد بعدی که در فوتبال حرفه ای دنیا جدی 
گرفته می شــود؛ اما در ایران اهمیت چندانی 
به آن نهــاده نمی شــود ، جایــگاه و اهمیت 
»مدیرفنــی« برای یک تیم اســت. مدیرفنی 
باید توانایی های فنی بســیار بــاال و مقبول 
 در جامعه فوتبالــی را دارا باشــد و همچنین 
 مهارت های انسانی ویژه ای داشته باشد چون 
باید بتواند موارد فنی و موضوعات انسانی را به 

نحو عالی هدایت کند.
مدیرفنی درقبال ریاست باشگاه و هیئت مدیره 
مسئولیت دارد. او بایستی در ارتباط تنگاتنگ 
با ســرمربی و دیگر مربیان، بازیکنان و افرادی 
 که در تیم و باشگاه مســئولیت دارند،داشته

 باشد. 
ازاین گذشته تمامی نقل و انتقاالت بازیکنان و 
انتخاب کادر مربیان از جمله وظایف مدیر فنی 
اســت که البته باید هماهنگی ریاست باشگاه 
صورت بگیــرد ولی متاســفانه در ایران کمتر 
این اتفاق می افتد. به نظرمن درکشورمان تنها 
در یک دوره کوتاه جایگاه مدیر فنی به خوبی 
مورد استفاده قرارگرفت وآن استفاده ازتجارب 
ارزشــمند مرحوم منصور امیــر آصفی، تحت 
عنوان مدیرتیم ملی قبل از آماده ســازی تیم 
جهت شرکت در جام جهانی 1998 فرانسه بود. 
 در ســال هــای گذشــته هرچنــد برخــی

 باشگاه ها تالش کردند تا جایگاه »مدیرفنی« 
را احیا کننــد؛ اما در عمل شکســت خوردند 
و ایــن جایگاه به نقشــی تشــریفاتی تبدیل 
 شــد چون در فوتبــال ما تعریف درســتی از

 حرفه ای گری وجود ندارد و افراد سرجای خود 
قرار نمی گیرند. در چنین شــرایطی ما به یک 
خوانش جدید از مدیریت در فوتبال نیازمندیم. 
بررسی مدارک و سوابق مدیریتی باشگاه های 
ما چندان امیدوار کننده نیست. در حال حاضر، 
متاســفانه در مدیریت فوتبال مــان علم روز 
 را فدای رفیق بــازی و متاســفانه رانت بازی

 کرده ایم و کسی به دنبال بروزرسانی و کسب 
دانش نیست. 

علی عابدی 
مربی سابق آکادمی باشگاه فوالد سپاهان- 
مربی ایرانی حاضر در فوتبال ایتالیا

حسینی و رابطه ای که خراب شد

پیشنهاد سردبیر:

یادداشت

امید نورافکن در شرایطی قصد جدایی از استقالل و حضور در باشگاه 
اروپایی را دارد که بعد از تمدید قرارداد این بازیکن در تابستان گذشته 
حاال بندی در این قرارداد به اختالفی بزرگ میان دو طرف تبدیل شده 
تا جایی که گفته می شود موضوع حق رشد مد نظر باشگاه در قبال 
ترانسفر این بازیکن به باشگاه اروپایی، طی هفته های اخیر به دردسری 

بزرگ در راه حضور امید در باشگاه اروپایی تبدیل شده است.

مشکل نورافکن برای جدایی

در آستانه عزیمت تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی روسیه، رییس  24
جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت با بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران، 
کادرفنی و مسئوالن فدراســیون فوتبال دیدار کرد.در این دیدار که  
مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان و محمدرضا داورزنی، معاون 
قهرمانی هم حضور داشتند، پیراهن تیم ملی فوتبال ایران با شماره 

»1۲ « به عنوان یار دوازدهم تیم ایران به حسن روحانی اهدا شد.

اهدای پیراهن تیم ملی به رییس جمهور
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 گرشاسبی
پا در جای پای طاهری؟

علی اکبر طاهری، مدیر موفقی در پرسپولیس بود 
که به دالیل مختلفی جای خودش را به گرشاسبی 
داد.در زمان مدیریت طاهری در پرسپولیس و به 
خصوص بر ســر ماجرایی که درباره طارمی،ریزه 
اسپور و ...پیش آمد خیلی ها هنوز هم بر این عقیده 
هستند که او همان زمان خیلی از حقایق را نگفت 
و ســعی کرد تا با دادن وعده و وعیده هواداران را 
در آرامشی ساختگی نگه دارد!گرشاسبی هم این 
روزها رو به وعده دادن آورده؛ وعده هایی که ظاهرا 
خیلی از آنها قرار نیست به واقعیت تبدیل شوند.
از باز شدن پنجره نقل و انتقاالت گرفته تا تمدید 
قرارداد و نگه داشــتن ســتاره ها. به نظر می آید 
گرشاسبی به جای اینکه واقعیت های این روزهای 
پرســپولیس را به هواداران بگوید، صرفا خود را 
پشت نقاب وعده وعید های مختلف پنهان کرده 
تا از این طریق بتواند اوضاع را کنترل کند.روشی 
که بعید اســت در بلند مدت برای پرسپولیس و 

گرشاسبی مفید واقع شود !

در حاشیه

نفرات راه یافته به اردوی تیم ملی پومسه 
معرفی شدند؛ 

 خیری، تنها نماینده اصفهان 
در  تیم ملی تکواندو

هجدهمیــن دوره بازی های آســیایی ۲۰18 در 
بخش تکواندو )پومسه و کیوروگی( از ۶ شهریورماه 
به مدت ۵ روز در اندونزی برگزار می شود. برهمین 
اســاس و با اعالم کمیته مســابقات، تست فنی 
ورود به اردوی تیم ملی پومسه در دو گروه زنان و 
مردان به منظور حضور در این رویداد به میزبانی 
خانه تکواندو برگزار شــد و نفرات برتر مشخص و 

معرفی شدند.
در گروه مــردان علیرضــا ابراهیمــی )تهران(، 
محمد جواد خیــری )اصفهــان(، محمدصادق 
فتوحی )فارس(، ســیدعلی موســی نیا )البرز( و 
سیدحمیدرضا ناجی )فارس( و در گروه زنان نگار 
اصغری )تهران(، دالرام برنقوری )البرز(، فروغ راسخ 
)فارس( و نرگس میناخانی )زنجان( نفراتی هستند 
که جواز حضور در اردوی تیم ملی را کسب کردند.

منهای فوتبال

پیشخوان

بدرقه یوزهــا با گل 
ازبکی !

قلعه نویی به استقاللی ها 
 کاری نــدارد، مســلمان را 
 نمــی خواهد، جبــاروف را 

نمی گیرد

کی روش بــا اخم بای بای 
گفت، یوز خفیف!

حســین حســینی تا همین چند ماه پیش یکی از بی حاشیه ترین 
بازیکنان اســتقالل به حســاب می آمد؛ اما حاال شــرایط حسابی 
فرق کرده است. دروازه بانی که در ســن ۲۰ سالگی از برق شیراز به 
استقالل آمد و چند سالی بدون هیچ حرف و حدیثی روی نیمکت تیم 
محبوبش نشست، این روزها بدجورد درگیر مسائل حاشیه ای شده 
است. او پس از پشت سر گذاشتن فصلی رویایی در استقالل و ثبت 

رکوردی تاریخی )بیشترین مدت بسته نگه داشتن دروازه در فوتبال 
باشگاهی ایران(، از احتمال جدایی اش سخن گفته و مدعی شده پس 
از مشخص شدن لیست نهایی تیم ملی در جام جهانی، در خصوص 
ماندن یا رفتنش از جمع آبی ها حرف می زند.براساس اخبار رسیده و 
برخی از شایعات منتشر شده در رسانه ها، حسینی دوست ندارد در 
تیم فصل آینده استقالل نیمکت نشین باشد؛ اتفاقی که در آخرین 

روزهای فصل و پس از رکوردشکنی رخ داد و شانس این دروازه بان 
برای حضور در روسیه را کاهش داد؛ البته این طور که گفته می شود، 
نیمکت نشینی تنها دلیل حسینی برای جدایی از استقالل نیست. 
براساس شنیده ها، رفتارهای حســینی در ماه های اخیر از جمله 
درگیری با فرشید باقری و واکنش هایش در فضای مجازی، باعث 

شده تا برخی از بازیکنان رابطه خوبی با او نداشته باشند. 

رکوردشکنی دردسرساز؛

حسینی و رابطه ای که خراب شد

سمیه مصور

گیتی پســندی ها یک بار دیگر به سراغ »رضا لک« 
رفتند تا شــاید ناکامی لیگ فصل گذشته را جبران 
کنند. »لک« با گیتی پســند سابقه قهرمانی در لیگ 
برتر را دارد؛ اما با اینکه تیم را قهرمان کرده بود، جایش 
را به مربی دیگری داد. حضور مــداوم لک در گیتی 
پسند نشــان می دهد که روحیه حساســی از بابت 
کنار گذاشته شدن ندارد. او این روزها مشغول آماده 
سازی تیمش برای فصل جدید است و عالوه بر تمدید 
قرارداد برخی از بازیکنان قبلی، ملی پوشان شاخصی 
 را هم به خدمت گرفته اســت. به بهانه تحرکات اخیر 
گیتی پسند با لک گفت وگویی داشتیم که در ادامه 

می خوانید:
تمرینات تیم از چه زمانی شروع می شود؟

 از آنجایی که فصل جدید رقابت های لیگ برتر از 1۵ 
تیرماه شروع می شود تمرینات تیم گیتی پسند از۵ 
خردادماه آغاز می شود که دو هفته در اصفهان تمرین 
می کنیم  و در میانه خردادماه برای برگزاری اردوی 
چند روزه راهی شهرکرد می شویم تا بتوانیم پیش از 

شروع فصل جدید به آمادگی نسبی دست یابیم.
از بازیکنان فصل گذشته گیتی پسند، کسی 

از تیم جدا شده است؟
 سعی ما بر این بود که شاکله اصلی تیم را حفظ کنیم 
و برای همین باشگاه قرارداد بازیکنانی  مانند افشین 
کاظمی، محمد حسین درخشانی، سعید افشار، محمد 
زارعی، محمد کشــاورز،  ســپهر محمدی، محسن 

قائدی و حسن حسینی قراردادشان را تمدید کرد تا  
آنها فصل بعد هم در این تیــم توپ بزنند و تالش می 
کنیم تا بتوانیم بقیه بازیکنان را هم تا جایی که بشود 

در تیم نگه داریم.
بازیکنان جدیدی هم به ترکیب تیم اضافه   

شدند؟ 
بله، در راســتای تقویت نقاط ضعف تیــم بازیکنانی 
مانند مهران عالی قدر، محمد طاهری و مســلم اوالد 
قباد به ترکیب تیم اضافه شــده اند و قرار است طی 
روز های آینده چند بازیکن دیگر نیز جذب باشــگاه 

گیتی پسند شوند.

تغییری در کادر فنی تیم هم رخ می دهد؟
 برای کادر فنی تیم هم کســانی مدنظرم هستند که 
تا آخر هفته معرفی می شوند و این فصل در کنار آنها 

خواهیم بود.
فکر می کنید امسال گیتی پسند بتواند جام 

قهرمانی را به دست آورد؟
اگر آن چیزی که مدنظرمان هست، اتفاق بیفتد فکر 
می کنم قطعا گیتی پسند امسال تیم خوبی می شود و 

بتوانیم افتخارات گذشته را تکرار کنیم.
به نظرشما چرا تیم گیتی پسند نتوانست در 
دوره قبلی رقابت ها به مقام قهرمانی دست یابد؟

 کسب مقام قهرمانی در رقابت های لیگ برتر به چهار 
عامل باشگاه، ســرمربی تیم، بازیکنان و تماشاگران 
بســتگی دارد و باشــگاهی که بتواند از این عوامل به 
خوبی استفاده کند، می تواند به مقام قهرمانی دست 
یابد و مطمئنا تیم های دیگری که توانستند باالتر از 
 گیتی پســند قرار بگیرند بهتر در این زمینه ها عمل

 کرده اند.
 با اعالم انصراف برخی از تیم ها برای دوره 
جدید  رقابت های لیگ برتر فوتســال کشور 
مواجه شــده ایم، به نظر شــما چرا این اتفاق 

می افتد؟
این تنها مشــکل امســال نیســت و سال هاست که 
مشکالت دســت به گریبان تیم های فوتسال است. 
برخی تیم ها به موقع تمرینات خود را شروع می کنند، 
برخی یکی، دو هفته مانده به مسابقات تمرینات خود 
را آغاز می کنند و چند تیم پس از شروع مسابقات، تازه 
استارت می زنند و این مســئله به این خاطر است که  
باشــگاه داری در لیگ فوتسال مشکالت زیادی دارد. 
اکثر باشــگاه ها به خصوص در رشته فوتسال به دلیل 
اینکه خصوصی هستند، هزینه های زیادی را متقبل 
می شوند و در مقابل اسپانسر هم ندارند. منابع درآمدی 
تیم ها محدود اســت و همچنین مســابقات پخش 
 مســتقیم ندارد، ضمن اینکه از زمان پایان مسابقات
 تا شــروع فصل بعدی، قرارداد بازیکنــان را تمدید 
نکرده اند و قراردادهای فصل گذشته بازیکنان تسویه 
 نشــده از همین رو مشکالتی برای شــروع کار خود 

دارند.

قهرمانی فقط به سرمربی بستگی ندارد
سرمربی تیم فوتبال گیتی پسند:

کاپیتان سابق تیم ملی خداحافظی نمی کند
قبل از اعالم لیســت تیم ملی برای جام جهانی این شــایعه مطرح شــده بود که ممکن است آندرانیک 
تیموریان سورپرایز کی روش برای روسیه باشــد واین قضیه وقتی جدی تر شــد که خبر دیدار آندو و 
کی روش روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت. با این همه آندو جایی در فهرست آخر تیم ملی نداشت. 
موضوعی که البته تاثیری روی رابطه او با کی روش نداشته است. کاپیتان سابق تیم ملی به روزنامه شهروند 
گفته:» جام جهانی برای همه فوتبالیست های دنیا چالشی بزرگ اســت و من هم خیلی دوست داشتم 
برای سومین بار آن را تجربه کنم؛ اما متاسفانه نشــد«. آندو در بخش دیگری از این مصاحبه یک شایعه 
دیگر را هم تکذیب کرده است:» در حال حاضر هیچ تصمیمی برای خداحافظی از فوتبال ندارم و اتفاقا در 
دوران آمادگی به سر می برم. در حال حاضر شرایطم برای ادامه فوتبال کامال مناسب است و دلیلی برای 

خداحافظی نمی بینم.«

امتیاز »گسترش« واگذار می شود؟
اقدامات جهت  انجام مزایده باشگاه تراکتورسازی تبریز برای واگذاری به بخش خصوصی انجام شده و ظاهرا مالک 
باشگاه گسترش فوالد شانس بیشتری دارد. تنها دو نفر برای شــرکت در مزایده مدارک خود را ارسال کرده اند 
که زنوزی به خاطر جایگاهش در فوتبال تبریز از شانس بیشتری برخوردار است. نکته جالب این است که او  در 
صورت در اختیار گرفتن مالکیت تراکتورسازی تبریز، نمی تواند همزمان مالکیت گسترش فوالد را نیز داشته 
باشد؛ چراکه طبق قوانین یک فرد حق ندارد در یک لیگ، همزمان مالک دو تیم باشد.از آنجا که زنوزی تالش 
زیادی برای رسیدن به مالکیت تراکتورسازی انجام داده مشخص نیست که در صورت رسیدن به هدف خود چه 
سرنوشتی در انتظار گسترش فوالد خواهد بود. باید دید وی امتیاز گسترش فوالد به عنوان یکی از تیم های مطرح 
 لیگ برتر را به تیمی دیگر واگذار می کند یا مالکیت این تیم را به شــخصی دیگر )احتماال از نزدیکان خودش(

 می دهد.

اقدام غیرقانونی عربستان 
برای پخش زنده جام  جهانی 

کارشناســان روزنامه »ایندیپندنت « انگلیس 
پخش زنده تمام بازی های جام جهانی ۲۰18 
روسیه را در عربستان غیرقانونی می دانند؛ چرا 
که طی دوره های قبلی جــام جهانی از طریق 
شــبکه های قطری این بازی ها در عربســتان 
ســعودی پخش می شــد و اکنون به واسطه 
تحریمی که توسط ســعودی ها علیه قطری ها 
اعمال کردند، پخش زنده بازی ها از این طریق 
غیر قانونی اســت.این در حالی است که سران 
ورزش عربســتان به مردم این کشــور اعالم 
کرده اند که تمام بازی های جام جهانی ۲۰18 

به طور زنده پخش می شود.
شــبکه های اماراتــی حق پخــش بازی های 
لیگ های مهم اروپایی، لیــگ قهرمانان اروپا و 
لیگ اروپا را دارند؛ اما شبکه های قطری عالوه 
بر این تورنمنت ها حق پخــش بازی های جام 
جهانی را در اختیار دارنــد و با توجه به تیرگی 
روابــط و تحریم ها بین ۲ کشــور این موضوع 

چالش جدیدی برای این کشور است.

جام جهانی

مدیر یوونتوس مقصد بعدی »بوفون« را لو داد
مدیر باشگاه یوونتوس از مقصد احتمالی جان لوئیجی بوفون برای فصل 
بعد سخن به میان آورد.به نقل از مدیاســت، جان لوئیجی بوفون برای 
آخرین بار با پیراهن یوونتوس به میدان رفت. ســنگربان اســطوره ای 
یووه با چشــمانی اشــک بار از هواداران تیمش خداحافظی کرد، بدون 
اینکه مقصد بعدی اش را معرفی کند.پپه ماروتا، مدیر باشگاه یوونتوس 
درباره آینده بوفون، گفت : جیجی دو راه بیشتر پیش رو ندارد یا اینکه به 
فوتبال ادامه  دهد و یا کار اداری را در یووه آغاز کند. اگر بوفون به دنبال 

که ما در خدمت او هســتیم کار در باشگاه یوونتوس است 
ادامــه  دهد پاری  ســن  و اگــر بخواهد به فوتبال 
این دروازه بان اســت و ژرمن ســخت به دنبال 
راهی این تیم می شود.به احتمــال خیلی زیاد 

وقتی بازی می کنم »لوکا« هستم نه زیدان!
دروازه بان جوان رئال مادرید می گوید اولین حضور در ترکیب کهکشانی ها 
 لذت بخش بــود.در آخرین هفتــه بازی های فصــل 17-۲۰18 اللیگا،

 زین الدین زیدان ترجیح داد در آستانه فینال لیگ قهرمانان اروپا به کیلور 
ناواس استراحت بدهد و لوکا، پسرش، مقابل ویارئال در چارچوب دروازه 
بایســتد. او پس از پایان بازی به خبرنگاران گفت: زمانی که بازی می کنم 
من لوکا هستم نه زیدان! دو گل دریافت کردن تجربه تلخ و شیرینی بود. 
من افتخار می کنم که برای اولین بار با بهترین تیم جهان بازی کردم؛ اما 

شیرین بود.تجربه تســاوی برای من تلخ و 
که دریافت کردم را دوباره او ادامه داد: مجبورم گل هایی 
امتحان را انجام دادم. روز تماشــا کنم، مــن بهترین 
این تجربه لذت ببرم، این قبل بازی پدرم به من گفت از 

بازیکنــان جهــان افتخار است که با بهترین 
ی  ز همبــا

باشم.

مسی؛ دلیل اصلی حضور گریزمان در بارسلونا
باشگاه اتلتیکومادرید برای راضی کردن آنتوان گریزمان بر ماندن از روش های 
مختلفی استفاده کرده است. از طرفی باشگاه بارسلونا بارها به صورت علنی 
از عالقه مندی اش به امضای قرارداد با مهاجم فرانسوی صحبت کرده است. 
گتلتیکو منتظر است تا گریزمان پیش از پایان ماه می درباره آینده اش تصمیم 
گیری کند؛ اما این بار تنها برای یک سال ماندن او تالش نمی کند  بلکه یک 
پیشنهاد پنج ساله خواهد داد .د. با این حال مهاجم فرانسوی با وجود اینکه 
پیشــنهاد اتلتیکومادرید از لحاظ اقتصادی 
نسبت به بارســلونا بهتر است ترجیح 
می دهد در تیم کاتاالنی بازی کند. بر 
اساس منابع فرانسوی دلیل اصلی آن 
لیونل مسی است. مهاجم آرژانتینی 
با گریزمان تماس گرفته تا به او بگوید 
در بارسا منتظرش هستند. 
این تمــاس از بهترین 
بازیکــن جهان باعث 
شده اســت مهاجم 
اتلتیکو تصور کند 
شــروع  بهترین 
ممکــن را در تیم 
کاتاالنــی خواهد 

داشت.

 تبلیغات فیلم حاتمی کیا 
به جام جهانی رسید!

در حاشیه هشدار داعش برای کشتن 
مسی و رونالدو در جریان جام جهانی

کاریکاتور روز
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زنان در اهدای خون مشارکت فعال تری داشته باشند
پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

ذره بین

شورا

شهرداری

ورود همه خودروها به میدان 
نقش جهان ممنوع شود

عضو شــورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: از 
شــهردار اصفهان و معاون مالــی و اقتصادی او 
درخواست می کنم هرچه سریع تر، حقوق های 
معوقه کارگران و زیرمجموعــه های مدیریت 
شهری پرداخت شود؛ زیرا این افراد به خوبی به 

وظیفه خود عمل کرده اند.
»کوروش محمدی« روز گذشــته در ســی و 
چهارمین جلسه علنی شــورای اسالمی شهر 
اصفهان با بیان اینکه ما با رأی مردم، عهده دار 
نمایندگی آنها در شــورای اسالمی شهر شدیم 
و مردم بر همین اســاس انتظــارات متفاوتی 
از ما دارند، اظهار کرد: اعضای شــورای شــهر 
نمی توانند همه مشکالت را حل کنند اما متوجه 
شده ایم برخی از کارگران و پرسنل زیرمجموعه 
شــهرداری اصفهان از بهمن ماه سال گذشته 
حقوقی دریافت نکرده اند که بسیار درد آور است.

وی ادامه داد: بنده به شهردار و مسئوالن ذیربط 
دراین مســئله نمی خواهم تذکر بدهم بلکه به 
خودم تذکر می دهم که ایــن قدر غافل بوده ام 
و دراین خصوص تقاضای بخشــش و حاللیت 
هم نمی کنم چون اعتقــاد دارم آنقدر در مورد 
این قضیه مقصر هســتم که با هیچ آبی تطهیر 
نمی شوم مگر آنکه خداوند کمک کند و بتوانیم 

به درستی در مسیر عدالت گام برداریم.
ورود خودرو به میدان نقش جهان ممنوع

همچنین »مهدی مزورعی« با اشــاره به اینکه 
بازخــوردی از تذکرات هفته گذشــته خود با 
وجود اینکه جنبه های فوریتی داشت، از سوی 
شهرداری اصفهان مشاهده نکردم اما امیدوارانه 
همچنان تذکر می دهم، عنوان کرد: در گذشته 
ورود خودرو به میدان نقش جهان ممنوع شــد 
که اتفاق خوبی به حســاب می آمد اما به تازگی 
مشاهده شده که این موضوع با سهل انگاری و 
مسامحه مواجه اســت. وی افزود: در ایام نوروز 
و پس از آن تعــداد زیادی از اتوبوس شــهری 
وارد این محدوده شده بود که نباید با هیچ گونه 
مجوزی این اتفاق می افتاد. عضوشورای اسالمی 
شهر اصفهان در ادامه از ورود خودروی برخی از 
مقامات به این میــدان تاریخی خبرداد و گفت: 
نباید به این خودروها نیــز از هیچ نهادی اجازه 
ورود به محدوده میدان نقــش جهان داد بلکه 
ورود خودرو و موتورسیکلت تنها باید در شرایط 

اضطراری و اورژانسی محدود شود.

مدیر منطقه یک شهرداری خبرداد: 
تکمیل پیاده راه سازی 
چهارباغ تا پایان مهر ۹۷

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان گفت: طبق 
برنامه ریزی های صورت گرفته، عملیات اجرایی 
تکمیل پیاده راه ســازی ضلع غربــی چهارباغ 
عباسی که از ۲۲ اردیبهشت ماه آغاز شده تا پایان 

مهرماه سال جاری به اتمام می رسد.
»مهیــن شــکرانی« اظهارکــرد: بخشــی از 
پیاده راه ســازی ضلع غربی چهارباغ عباســی 
حدفاصل میدان انقــالب تا خیابان کواالالمپور 
اجرا شده بود و مراحل تکمیل پروژه نیز تا پایان 
مهرماه ۹۷ انجام خواهد شــد. وی دلیل تعیین 
زمان اجرای عملیات تکمیل این پروژه در آستانه 
ماه مبارک رمضان را کاهش تردد شهروندان و 
مسافران عنوان و خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
عملیات پیاده راه ســازی به صورت یک شیفت 
انجام می شود، اما به زودی برای سرعت بخشی 
پروژه، فعالیــت به صورت دو شــیفت صورت 
می گیرد.مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان 
ابراز امیدواری کرد: عملیــات عمرانی تکمیل 
پیاده راه ســازی چهارباغ عباسی تا زمان تعیین 
شده و با صبر و شکیبایی شــهروندان و کسبه 

خیابان به پایان برسد.  

مدیر منطقه سه شهرداری:
محور چهارباغ سامان می یابد

مدیر منطقه ســه شــهرداری اصفهان گفت: 
عملیات سنگفرش پیاده رو ضلع شرقی خیابان 
چهارباغ عباسی حدفاصل میدان امام حسین)ع( 
تا میدان انقالب به طول ۱۱۰۰ متر در دست اجرا 
قرار گرفت. »حســین کارگر« اظهار کرد: سال 
گذشته با تکمیل سنگفرش ضلع شرقی چهارباغ 
عباسی حدفاصل خیابان آمادگاه تا میدان امام 
حسین)ع(، این محور از ترافیک شهر حذف شد.

وی با بیان اینکه سنگفرش بخش هایی از مسیر 
خیابان آمادگاه تا خیابان ســیدعلیخان انجام 
گرفت، افزود: با توجه به اینکه احداث عملیات 
ایســتگاه مترو میدان انقالب در مراحل پایانی 
قرار دارد، تصمیم گرفته شد با اجرای عملیات 
تکمیلی پیاده راه و ضلع شرقی چهارباغ حدفاصل 
میدان انقالب تا میدان امام حســین)ع(، این 

محور را ساماندهی کنیم. 

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری خبرداد:

چهاردهمین بازار روز کوثر 
راه اندازی می شود

مدیرعامل ســازمان میادین و ساماندهی مشاغل 
شــهری شــهرداری اصفهــان گفــت: احداث 
چهاردهمیــن بــازار روز کوثر در جنــوب غربی 
اصفهان در منطقه ۱۳ ظرف یک ماه آینده به بهره 
برداری می رســد. »اصغر کشاورزراد« اظهار کرد: 
چهاردهمین بازار روز کوثر شهرداری اصفهان در 
منطقه ۱۳ در بلوار شفق در دست احداث است و 

تاکنون ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی با اشــاره به برگــزاری مزایده بــرای انتخاب 
بهره بردار افزود: بر اســاس برنامه ریزی های انجام 
شده این بازار ظرف یک ماه آینده در اختیار اهالی 
منطقه ۱۳ قــرار می گیرد. مدیرعامل ســازمان 
میادین و ساماندهی مشــاغل شهری شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه  تاکنون ۱۳ بازار روز کوثر در 
مناطق مختلف شهر اصفهان احداث شده است، 
ادامه داد:  طی چند سال گذشته شهرداری اصفهان 
به منظور کاهش ســفرها به مرکز شــهر، بهبود 
ترافیک و خدمات رسانی بیشــتر به شهروندان، 
اقدام به راه اندازی بازارهــای روز کوثر در مناطق 

پانزده گانه کرده است.

شهری که افزایش فشار رشد جمعیت را به 
خوبی احساس می کند
اصفهان جا ندارد!

یکی از عوامل مهم در بروز مشکالت شهر اصفهان 
مثل تهدیــدات آبی، خطرات زیســت محیطی، 
آســیب های روانــی، اجتماعــی و در یک کالم 
کاهش کیفیت زندگی ساکنان این شهر »افزایش 
جمعیت« است. به نظر می رسد در اصفهان و سایر 
کالنشهرهای ایران، مدیریت جمعیت شهری با 
مشکالت زیادی دســت و پنجه نرم می کند. در 
اصفهان یک شــهروند عادی هر ســاله می تواند 
افزایش فشار رشد جمعیت را به خوبی احساس 

کند.
به همیــن بهانه و بــه منظور بررســی وضعیت 
جمعیتی اصفهان، »ایمنا« گفت و گویی با »مهری 
شاه زیدی- پژوهشگر جهاد دانشگاهی«  انجام داده 

که در ادامه گزیده ای از آن را می خوانید:
 کم آبی و خشکسالی، مهم ترین بحرانی است که 
با آن مواجه هستیم؛ پیش بینی ها نشان می دهد 
که در طی ۵۰ سال آینده ســاکنان مرکز ایران و 
از جمله اصفهان یکــی از بزرگ ترین جریان های 
مهاجرتی را رقم می زنند. در واقع، همه ما ساکنان، 
مهاجران بالقوه آینده هستیم، از این جهت بهتر 
اســت آنچه را برای خود و فرزندان مان در آینده 
نمی پســندیم، برای مهاجران امروز شهرمان نیز 

نپسندیم.
 در حال حاضر در یزد به واســطه حفظ بافت 
تاریخی شــهر می توان مشاهده کرد که این شهر 
به لحاظ تاریخی بسیار با سابقه است؛ اما در شهر 
اصفهان این سیمای تاریخی را کمتر می توان دید. 
شــهر اصفهان یک موجودیت تاریخی با ارزش 
داشته که به واسطه افزایش جمعیت، زمین های 
آن به سمت ســاخت و سازهای بیشــتر رفته و 
تبدیل به محیط های مسکونی شده است؛ در واقع 
اصفهان شبیه شهری مدرن شده است، آن هم نه 

به معنای مثبت کلمه مدرن.
  از سوی دیگر بافت های حاشیه ای را در اطراف 
اصفهان شاهد هســتیم؛ از جمله محله حصه که 
در حاشیه شهر شکل گرفته است. یکی از دالیل 
شکل گیری بافت های حاشــیه ای این است که 
اصفهان از لحاظ افقی در حال رشــد است. البته 
برخی برنامه ها برای محدود شــدن رشــد افقی 
شهر وجود دارد، اما رشــد عمودی شهر در قالب 
ساختمان های چند طبقه ضررهای خاص خود 

را دارد.
 یکی از دالیل آلودگی هوا  افزایش جمعیت شهر 
است. افزایش جمعیت باعث می شود محیط های 
اکولوژیک شــهر از بین برود؛ همانگونه که بخش 
زیــادی از اصفهــان دیرزمانی کوچــه باغ های 
زیبایی بود که امروزه با توجه به افزایش جمعیت 
 از بین رفتــه و تبدیل به محیط های مســکونی

 شده است.
 نکته آخر اینکه زمانی که بارگذاری جمعیتی 
روی یک شهر صورت می گیرد و جریان مهاجرت 
را از ســمت روســتاها به سمت شــهر اصفهان 
تجربه می کنیم، باعث افزایش مشــکالت زیست 
محیطی نیز می شود؛ زیرا شــهر با پتانسیل های 
زیســت محیطی خود بــرای تعــداد محدودی 

جمعیت جوابگو خواهد بود.

پانزدهمین نمایشــگاه قرآن و عتــرت اصفهان 
همزمــان با فرارســیدن مــاه مبــارک رمضان 
برگزار خواهد شــد و دل های پاک مردم اصفهان 
را خدایی تــر خواهد کرد. به گزارش اداره رســانه 

شــرکت نمایشــگاه های بین المللی 
اســتان اصفهــان، این نمایشــگاه از 
روزهای پنجم تا یازدهــم خردادماه، 
مصادف با دهم تا شانزدهم ماه مبارک 
رمضان با حضور ۱۵۰ مشارکت کننده 
و به مساحت ۹۰۰۰ مترمربع در محل 
برگزاری نمایشــگاه های بین المللی 
استان اصفهان واقع در پل شهرستان 
برگزار خواهد شد. پانزدهمین نمایشگاه 

قرآن و عترت اصفهان با همکاری مستقیم شرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، شهرداری، 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، اداره کل اوقاف 
و امور خیریه، اداره کل تبلیغات اسالمی، اداره کل 
بنیاد شهید و امور ایثارگران و اتحادیه موسسات و 
تشکل های قرآنی برگزار می شود و دستاوردهای 
یک سال اخیر در حوزه قرآن و عترت را به نمایش 
خواهد گذاشت. شرکت کنندگان نمایشگاه امسال 
در حوزه های نشــر مکتوب )انتشــارات قرآنی(، 
تولیدات و آثار فرهنگی، هنــری و قرآنی، حجاب 
و عفاف، کودک و نوجوان،  موسســات فرهنگی، 

هنری و قرآنی و نرم افزار و فضای مجازی فعالیت 
می کنند.یکی از برنامه های جانبی این نمایشگاه، 
همایش قرآن و خانواده با سخنرانی حجت االسالم 
داستان پور است که روز دوشنبه هفتم خردادماه 

برگزار خواهد شد. در همین روز کتابت قرآن کریم 
با حضور اساتید و هنرآموزان انجمن خوشنویسان 

برگزار خواهد شد.
محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان و گروه های 
تواشیح و همخوانی بین المللی همراه با تجلیل از 
فعاالن قرآنی شــاخص نیز عنوان برنامه ای است 
که روز پنجشــنبه، دهــم خردادماه در حاشــیه 
پانزدهمین نمایشــگاه قــرآن و عتــرت برگزار 
خواهد شــد.در کنار این برنامه، ویژه برنامه هایی 
نیز پیش بینی شده که هر روز در نمایشگاه قرآن و 

عترت اصفهان برگزار خواهد شد.

 نمایشگاه قرآن 
میهمان دل های پاک مردم اصفهان می شود

کارگاه آموزشـی بهینه سـازی مصرف آب در بقاع 
متبرکـه و اماکـن مذهبـی اصفهـان، بـا رویکـرد 

سـازگاری با کـم آبـی برگزار شـد.
در ایـن نشسـت کـه در »امامـزاده محمد« شـهر 

اصفهـان برگـزار شـد، بیـش از ۷۰ نفر از رؤسـای 
هیئت امنا و مدیـران مسـاجد، امامزاده هـا و بقاع 
متبرکه شهرسـتان اصفهـان با روش هـای مصرف 

بهینه آب آشـنا شـدند.
معـاون خدمـات مشـترکان و درآمدشـرکت 
آب و فاضـالب اسـتان اصفهـان، گزارشـی از 
وضعیـت ذخایـر آبـی ارائه کـرد وگفـت: بـا توجه 
بـه خشکسـالی شـدید و کاهـش حجـم ذخیـره 
دریاچـه پشـت سـد زاینـده رود، مشـترکان 
خانگـی بایـد تـا ۲۰ و مشـترکان غیرخانگـی تـا 
۳۰ درصـد از مصـرف آب خـود را کاهـش دهنـد 

 تـا در تابسـتان امسـال با مشـکل بـی آبـی مواجه 
نشویم.

»رضـا رضایـی« از مدیـران و اعضـای هیئـت 
امنـای مسـاجد و بقـاع متبرکه خواسـت بـا نصب 
منبـع ذخیـره آب، تجهیـز وضوخانه 
هـا و سـرویس هـای بهداشـتی بـه 
ابـزارآالت کاهنـده، نصـب سـایبان 
بـرای کولرهای آبی و بررسـی شـبکه 
داخلـی آبرسـانی و فـالش تانـک ها، 
میزان مصرف خـود را مدیریت کنند.

اعـالم  از  حـال  عیـن  در  وی 
آمادگـی آبفـای اسـتان اصفهـان 
هـای  نشسـت  برگـزاری  بـرای 
 آمـوزش مصـرف بهینـه آب بـرای نمازگـزاران 
روزه دار در ایـام مـاه مبـارک رمضـان در کلیـه 
مسـاجد، امامـزاده هـا و بقـاع متبرکـه خبـر داد.  
درحاشـیه ایـن کارگاه آموزشـی، همچنیـن 
نشسـت مشـترک معـاون خدمـات مشـترکان 
شـرکت آب و فاضـالب و معـاون توسـعه منابـع 
انسـانی اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان 
اصفهـان برگـزار و بـر تفکیـک انشـعاب آب 
هـای  رقبـه  و  مسـاجد  تجـاری  واحدهـای 
 موقوفـات از انشـعاب آب مسـاجد و امامـزاده هـا 

تاکید شد. 

 برگزاری کارگاه آموزشی بهینه سازی مصرف آب 
در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی اصفهان

کم خونی زنان نســبت به آقایان بیشــتر است ولی 
همه زنان کم خونی ندارنــد. »مجید زینلی« مدیر 
کل انتقال خون اســتان اصفهــان در گفت و گو با 
»زاینده رود« ضمن تاکید بر این مطلب خاطرنشان 
کــرد: طبق تاییــد علمی، اهــدای خون نــه تنها 
مشکل ساز نیست بلکه تضمینی است برای سالمتی. 
افرادی که حداقل دو بار در سال خون اهدا می کنند 

کمتر دچار سکته قلبی و مغزی می شوند.
 زینلی در پاســخ به اینکه طی چند سال اخیر آمار 
اهدای خون مردان و زنان اصفهانی افزایش یا کاهش 
داشته است، گفت: در چند سال گذشته  آمار اهدای 
خون مردان اصفهانی ۹۷ درصد و زنان ۳ درصدبوده 
که شاید یک الی ۱/۲ دهم درصد با افزایش یا کاهش 
همراه بوده؛ ولی در کل تغییر چندانی نداشته است.   
زینلی در پاسخ به این پرسش که چرا اهداء خون در 
میان زنان اصفهانی کمتر اســت، گفت: ۵۰ درصد 
جمعیت جامعه را زنان تشــکیل مــی دهند که در 
عرصه های اجتماعی به ویــژه انجمن های خیریه 
مشارکت خوبی دارند؛ پس الزم است در این زمینه 
هم مشارکت  داشته باشند. متاســفانه وجود یک 
تفکر اشتباه در بین زنان مبنی براینکه  توان و قوت  
زنان کم اســت،  مانع از مشــارکت آنان در اهدای 
خون می شود درحالی که کم خونی زنان نسبت به 
آقایان بیشتر است ولی همه زنان کم خون نیستند. 
ضمن اینکه افراد در بدو ورود به مراکز انتقال خون 

مورد معاینــه و مصاحبه 
قرار می گیرنــد چنانچه 
فرد مشکوک به کم خونی 
باشــد مرکز فــوق از فرد 

خون نمی گیرد.
زینلــی درباره مقایســه 
آمــاری اهــدای خــون 

درزنان با اذعان بــر اینکه اصفهان جــزو رده های 
آخر کشور اســت عنوان کرد:  ۵۰ درصد جمعیت 
اهدایی خون کشورهای دنیا، زنان هستند. در بعضی 
استان های غربی ایران هم بالغ بر ۱۳ درصد جمعیت 

اهداکنندگان خون زنان 
هستند. این در حالی است 
که هر چه به مرکز کشور 
وارد می شویم از این آمار 
کاسته می شود؛ به طوری 
که درچند سال گذشته در 
اصفهان شــاهد مشارکت 
۳ درصدی زنان در اهدای خون هســتیم و تاکنون 

افزایشی نداشته است.
مدیرکل انتقال خون استان افزود: قابل ذکر است که 
بیشــترین مصرف کننده های خون استان اصفهان 

زنان هستند، به دلیل زایمان و بیماری های شایعی 
که دارند؛ با این اوصاف امید اســت اهدای خون در 
زنان فرهنگسازی شود و بدون نگرانی  با مراکز انتقال 

خون مشارکت خوبی داشته باشند.
زینلی درباره تامین خون مورد نیاز بیماران در مراکز 
درمانی و اتاق عمل خبری مسرت بخش داد و گفت: 
موضوعی که مطرح است، بحث مصرف بهینه خون در 
بیمارستان هاست. وی افزود: به رغم گسترش مراکز 
درمانی و افزایش تعداد بیماران، مصرف خون به تبع 
آن در اســتان افزایش پیدا می کند. با توجه به این، 
طبق برنامه ریزی های اداره کل انتقال خون استان و 
حمایت مردم در امر اهدای خون، میزان پاسخ دهی 
به مراکز درمانی، اتاق عمل و بیمــاران نیازمند در 

شرایط ایده آل و خوبی قرار دارد. 
زینلی در پاسخ به اینکه وضعیت اهدای خون در ماه 
مبارک رمضان به چه صورت اســت، اعالم کرد: هر 
ساله در ماه مبارک رمضان تعداد مراجعه کنندگان 
کاهش پیدا می کنــد در حالی که در این ماه اهدای 
خون هیچ مشــکلی ندارد و افراد می توانند به دلیل 
ضعف جســمانی صبح اول وقت برای خون گیری 
مراجعه کننــد؛ در غیر این صورت بعــد از افطار از 
ســاعت ۲۱ الی ۲4 به مرکز انتقال خون در جنب 
پل خواجو مراجعه نماینــد. وی در خاتمه از مردم 
اصفهان خواســت، اهدای خون را بــه روز یا زمان 
خاصی نسپارند و حضور مردم در مراکز انتقال خون، 
 امید بخش بیماران نیازمند به خون و فرآورده های 

خونی است.

زنان در اهدای خون مشارکت فعال تری داشته باشند
   مدیر کل انتقال خون استان در گفت و گو ی اختصاصی با »زاینده رود«  مطرح کرد:  

هر ساله در ماه مبارک رمضان 
تعداد مراجعه کنندگان کاهش 

پیدا می کند در حالی که در این ماه 
اهدای خون هیچ مشکلی ندارد

معاون عمران شهری شــهردار اصفهان از پیشرفت ۹۵ درصدی 
مراحل ساخت پارکینگ و فونداسیون سالن جدید گلستان شهدای 
اصفهان خبر داد و گفت: در حال حاضر شــهرداری با احتســاب 
هزینه های آزادسازی ۲4.۵ میلیارد تومان در این پروژه هزینه کرده 
است. »ایرج مظفر« اظهارکرد: پروژه سالن جدید گلستان شهدای 
اصفهان سال ها بود که به دلیل اختالف نظرها در جانمایی  به رغم 

پیگیری مسئوالن اجرایی محقق نشد تا اینکه سرانجام در سال ۹۵ با 
تغییر جانمایی سالن و موافقت همه دستگاه ها این پروژه کلنگ زنی 
شد و عملیات اجرایی آن کلید خورد. وی با بیان اینکه سالن جدید 
گلستان شهدا با مساحت پنج هزار مترمربع و مساحت پارکینگ آن 
نیز پنج هزار مترمربع با ظرفیت ۱۵۰ دستگاه خودرو پیش بینی شده 
است، تصریح کرد: برای اجرای این پروژه قرار شد یک سوم هزینه ها 

را شهرداری، یک سوم از سوی استانداری و یک سوم توسط بنیاد 
شهید تامین اعتبار شود.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: شهرداری 
اصفهان عالوه بر هزینه های آزادسازی، اقدام به ساخت پارکینگ و 
بیس های سالن اول و دوم کرد و پروژه را در اختیار پیمانکار بنیاد 

شهید قرار داد تا عملیات ادامه یابد.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان خبرداد:
تکمیل سالن گلستان شهدا نیازمند اعتبارات دولتی

اعظم محمدی

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور با بیان اینکه سازمان 
برنامه و بودجه مبلغ ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار به منظور نوسازی ناوگان 
تاکســیرانی تخصیص داده اســت، گفت: با وصــول بدهی های معوق 
شرکت های خودروساز، آنها نیز قول داده اند طرح نوسازی تاکسی های 

فرسوده را از ابتدای ماه آینده به جریان بیندازند.
»مرتضی ضامنی« با بیان اینکه طرح نوســازی ناوگان تاکســیرانی از 
بهمن ماه سال ۹4 آغاز شد، اظهار کرد: تاکنون۷۱ هزار تاکسی فرسوده 
از رده خارج و۶۱ هزار دستگاه تاکسی جدید به متقاضیان واگذار شده 
است. همچنین برای ۱۰ هزار دستگاه تاکسی فرسوده نیز اسقاط بدون 
جایگزین در نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: علت توقف دو مرحله ای 

این طرح عدم تناسب اعتبارات و انباشت فرسودگی است. به عبارت دیگر 
اعتباری که گمرک موظف به کارسازی به حساب شرکت خودروساز بود، 
متناسب با حجم انباشت خودروهای فرسوده نبود و همین امر منجر به 
توقف طرح شــد. وی افزود: با پیگیری های اتحادیه تاکسیرانی، اعالم 
شــد، ســازمان برنامه و بودجه مبلغ ۱۸۰ میلیارد تومان در این حوزه 
اعتبارتخصیص داده اســت و با این تخصیص اعتبار ایــران خودرو نیز 
تایید کرد که ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی  معوق آنها در حال وصول است. 
بنابراین شرکت خودروساز قول داد طرح نوسازی را در ابتدای ماه آینده 
به جریان بیندازد و حدود چهارهزار و ۵۰۰ نفری که پشــت نوبت طرح 

معطل ماندند، می توانند فرآیند نوسازی تاکسی خود را تکمیل کنند.

وعده خودروسازها برای آغاز مجدد نوسازی تاکسی ها از خردادماه
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جدول شماره 2422

افقی:
1- اقتصاددان اهل بريتانيــاي کبير متولد 1904 و 
برنده نوبل اقتصاد - اقتصاد دان انگليسي متولد 1772 
ميالدي که کتــاب معروفش به نــام »درباره اصول 
اقتصاد سياسي و ماليات« در سال 1817 منتشر شد.

2- هوِس زن باردار - نرده - زن گندمگون
3- پيشــوند ســال و روز - آب بينــي - از 

تقسيم بندي هاي علم اقتصاد - راندن مزاحم
4- از قدرت هاي اقتصادي نوظهور در جهان - پاک از 

گناه - زه کمان حالجي - الفت
5- روشني بخش - بزرگراه معروفي در تهران - هنوز 

فرنگي
6- پايه - سهل  الهضم - از رئوس اصلي تصميم گيري 

در مورد بودجه هر کشور
7- از ظروف آشــپرخانه - پدر حضرت ابراهيم )ع( 

- فالگيري
8- حرف دهن کجــي - قديمي و کهــن - عالمت 

مفعولي
9- تصنيف - پيشوند انگليســي به معني کوچک - 

بزرگوار
10- از توابع اردبيل که قرار اســت در آينده در آنجا 

منطقه ويژه اقتصادي تاســيس شود - از استان هاي 
کشورمان که در ســال 1382 رتبه 46 را از 100 به 

لحاظ توسعه يافتگي صنعتي کسب کرد - گشود
11- شوربا - پستي - سياهرگ

12- حيرت - يکــي از اهرام - نام ايرانيان فارســي 
زبان - سنگ انداختن

13- گذرکردن - بخشنده - رايحه - حرف تعجب
14- کشوري در شمال شرقي آفريقا که اکثرا مسلمان 

هستند - قلک - چگونگي
15- يادبود - يکي از برترين تحليلگران تکنيکال فعال 

در بازار معامالت با نام کوچک »جان«

عمودی:
1- گوهرها - بررسي دفترها و اسناد حسابداري

2- جاي بي خطر - ديگر - مخفف پادشــاه - بسته 
نيست

3- رمق آخر - بخشــي از حيوانات - فصاحت - دراز 
کشيدن و آسودن

4- فرتوتي - نگاه کوتاه - چشم درد - کاسه آبخوري
5- استراتژيســت ارزي در نيويورک - برگزيده ترين 

- بوي رطوبت
6- باالپوش مردانه - به دفعات - خيانت

7- نوشابه ژاپني - نقاش - منسوب به يمن
8- فرمان اتومبيل - معامله گــران تکنيکال در بازار 

تبادالت ارزي - عالمت جمع فارسي
9- گروه گروه - بي بي - به رخ کشيدن زينت

10- غلتک - کربالي سابق - جانشين او
11- شخص - قضاوت - نيروهاي مسلح سه گانه
12- مقابل رفت - خوب و زيبا - آرزوها - ناپديد

13- پســر مازندراني - کالهخود - مرواريد درشت 
- واحد سطح

14- محل ورود - ساز شاکي - کرمينه - تاليف کننده
15- آزادگي و رهايي - مربوط به باج و خراج
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در ماه خدا بسیار استغفار کنیم
يکی از مهم ترين درهايــی که  در ماه مبــارک رمضان بيش از 

هميشــه به روى مومنان باز میشود » استغفار« است.
استغفار، به معناى طلب بخشش از گناهان گذشته و مددخواهی 
از پروردگار متعال براى جبران کاســــتی هاســــت؛ اما عمل 
ساده اى نيست و توفيق می خواهد. استغفار شرايط خاص خود را 
دارد. انجام گناهان متعدد و تالش نکردن براى جبران آنها، توفيق 
اســــتغفار و اعتراف به گناه را در درگاه خداوند متعال ســلب  
میکند، بنابراين بايد پيش زمينه هاى اســتغفار را فراهم کنيم. 
در دعاى امروز به موضوع استغفار و طلب آمرزش براى گناهان 
اشاره شده و نکته ظريف آن هم اين است که تا وقتی از گذشته و 
گناهانی که از روى غفلت مرتکب شده ايم طلب مغفرت نکنيم، 
فرصتی براى انجام کارهاى نيک فراهم نمیشود. براى مثال گر 
حقی از کسی بر گردن ماست، بايد اول آن حق را ادا کنيم و صاحب 
حق از ما راضی شود، آن وقت توبه و استغفار ما پذيرفته خواهد 
شد. تا وقتی براى اداى ِدين ديگران اقدام نکنيم، هر چقدر از خدا 
بخواهيم ما را ببخشد و توبه هاى مان را بپذيرد، اتفاقی نمی افتد؛ 

زيرا پروردگار از حق بندگان خود نمیگذرد.
عادت به اســــتغفار، نيروى محرکی اســــت که انســان را به 
سمت نور هدايت می کند؛ يعنی همين که مقيد به استغفار باشيم، 
بیترديد زمينه هاى آمرزش گناهان نيز براى ما فراهم می شود.

وقتی در احوال علماى بزرگ سير میکنيم، می بينيم آنان هم به 
پيروى از ائمه هدى)عليهم السالم( همواره استغفار میکردند؛ 
اين يعنی حواســم هست که نبايد گناه کنم و میدانم خداوند 
همه لحظات زندگی و رفتارهايــم را می بيند؛ همان خداوندى 
که خود بازدارنده از گناه و تقويت کننده انجام اعمال نيک است. 
ماه رمضان فرصت هاى طاليی بی شــــمارى براى اســتغفار و 
توبه دارد؛ از همين ابتداى اين ماه مبارک تصميم بگيريم که بابت 
گناهان گذشــته توبه کنيم و خودمان را سبکبار به شــبهاى 
قدر برسانيم. از خداوند بخواهيم به توفيق عمل صالح و ترک 

معصيت عنايت فرمايد.

حجت االسالم دکتر ناصر رفیعی

 شرح دعای روز پنجم ماه رمضان

97/02/31 تاریخ   
  04:26:44 اذان صبح      

06:01:09 طلوع آفتاب  
12:59:55 اذان ظهر    
19:58:59 غروب آفتاب  
20:18:25 اذان مغرب    
00:12:52 نیمه شب شرعی  

تالوت قرآن در ماه رمضان را از یاد نبرید

دوستان ســعی کنند در همه اوقات )به خصوص در ماه 
رمضان( تالوت قرآن را از ياد نبرند. قرآن نبايد از زندگی تان 
حذف شود. هر اندازه ممکن است، تالوت قرآن را حتما داشته 

باشيد. تالوت قرآن، با تامل و تدبر اثر می بخشد. تالوت عجله ا ى که 
همين طور انسان بخواند و برود و معانی را هم نفهمد يا درست نفهمد، 
مطلوب نيست؛ نه اينکه بی فايده باشد، باالخره انسان همين که توجه 
دارد اين کالم خداســت، نفس اين، يک تعلق و يک رشته ارتباطی 

است و خود همين هم مغتنم است.

معرفی کتاب

 کتاب »روزه پاکان« داراى 30 فصل اســت و هر فصل به نام يکی از 
روزهاى ماه مبارک رمضان نام گذارى شده است، مانند »اولين  روز 

ضيافت«.
 در نوشتار مربوط به هر روز، سه مطلب ذکر شــده است با عناوين: 
نجواى دل؛ دلنوشته هايی پيرامون ماه مبارک رمضان، کالم حکيم؛ 
درس هايی اخالقی با محوريت روزه و مــاه رمضان، احکام ضيافت؛ 

مسائل شرعی درباره روزه و ماه رمضان. 
بخش اصلی و محورى اين کتاب، »کالم حکيم« است که حاوى 30 
بحث اخالقی از حضرت امام خمينی )ره(، مقام معظم رهبرى، آيت ا... 
 حق شناس)ره( و آيت ا... محمدعلی جاودان درباره ماه مبارک رمضان

 است. 
از ديگر ويژگی هاى کتاب روزه پاکان، مباحثی پيرامون شــخصيت 
حضرت خديجه کبرى)س(، امام حسن مجتبی)ع(، وصاياى حضرت 

علی)ع( و بيانات منتشر نشده از مرحوم عالمه عسکرى است.

»ماه رمضان«  همراه با گردشگران  خارجی نصف جهان

لحظه افطار در »اردن«روزه پاکان
برپایی سفره افطار مسلمانان اردنی در یک مسجد

روزه داری در گرمای 50 درجه
رمضان در جبهه ها در اوج گرماى تابستان آن هم در منطقه خوزستان 
حال و هواى ويژه اى داشــت. ماه رمضان در اوايل مردادماه سال 60   و 
گرماى باالى 50 درجه خوزستان بسيار طاقت فرسا بود. رزمندگانی که 
از اقصی نقاط کشور به جبهه می آمدند حکم مسافر را داشتند و کمتر می 
توانستند يک جا ثابت باشند. بعضی از آنها در يک منطقه می ماندند و از 
مسئول يا فرمانده مربوطه مجوز می گرفتند و قصد ده روز کرده و روزه دار 
می شدند. روزهاى طوالنی باالى 16 ســاعت، گرماى شديد و سوزان، 
فعاليت نبرد با دشمن حتی در منطقه پدافندى، شدت يافتن تشنگی 
و ضعف و بی حالی ازجمله مواردى بود که وجود داشت اما به لطف خدا 
در ايمان و اراده رزمندگان کمترين خللی ايجاد نمی شد. سال 61 ماه 
مبارک رمضان در تيرماه واقع شد. عمليات رمضان در همين ماه سال 
انجام گرفت. شب 19 رمضان در حال و هواى خاصی رزمندگان آماده 
عمليات می شدند. گرماى شديد ، باد و توفان، شن هاى روان و از همه 
مهم تر نبرد با دشمن آن هم براى کسانی که روزه دار بودند بسيار سخت 
بود. انسان تا در شرايط موجود قرار نگيرد درک مطلب برايش سنگين 
است. در آن عمليات بسيارى از عزيزان به وصال حضرت حق پيوستند 
در حالی که روزه دار بودند و لبهاى شــان خشــکيده بود. اما به عشق 

اباعبدا... الحسين)ع( و عطش کربال رفتند و به شهادت رسيدند.

رمضان درجبهه ها

ماه رمضان با تمام خیر و برکتش فرا رسیده است؛ اما 
شاید گرمی هوا و روزهای طوالنی آن، این ماه را سخت  
کرده باشد. ســال ها پیش در این سرزمین جوانانی 
بودند که بسیار سخت تر از ما برای اجرای امر خداوند 
قیام کردند و نه تنها بی هیچ شــکایتی بلکه در اوج 
لذت در نمایش مباهات معشوق درخشیدند. مردانی 
که گرمی هوا، آتش گلوله دشمن، کمی غذا، روزهای 
سخت اســارت و... آنان را از اجرای فرمان الهی باز 
نمی داشت. با خاطرات شان همراه می شویم بدان امید 

که در لذت خلوص شان شریک مان کنند.

 از من پرسيد: تکليف اقليت که به حکومت اسالمی راى 
ندادند چه می شود؟ 

گفتم: البته که اقليت حقوق خــود را دارند؛ مثال در 
ايران اقليت مســيحي، يهودي و زرتشتي مي توانند 
مناســک ديني خود را انجام دهند و در پارلمان نيز 
نماينده خودشان را دارند؛ چيزي که در کشور فرانسه 
براي مســلمانان وجود ندارد.  البتــه خودتان قبول 
داريد، با وجود اينکه سيســتم شــما ادعا مي کند در 
قبال همــه اديــان بي طرف اســت، ولــي خيلي از 
مسلمانان از تبعيض و بي توجهي سياست هاي دولت 
نسبت به خودشــان رنج مي برند؛ مانند ممنوعيت 

حجاب در مدارس و اينکــه کارفرمايان حق دارند  
 نيروهاي کاري خود را از حجاب داشــتن منع کنند

 و غيره... .
پرســيد: آيا براي دين و دينداري بهتر نيست که فضا 
براي همه آزاد باشد تا هرکســي با ميل دروني و اراده 

خود دين را انتخاب کند؟
به او گفتم:  در عجبم که شما در امر خوراک و تغذيه، 
هميشه دقت و نظارت مي کنيد و نمي گذاريد  غذاهاي 
آلوده و غيراســتاندارد به فروشــگاه ها وارد شود و هر 
محصولي بايد گواهي بهداشتي داشته باشد،  ولي در 
امر تفکر و انديشه که خيلي مهم تر از خوراک و پوشاک 
است و تاثير آن در صورت بد بودن، بيشتر و مخرب تر 

است قائل به آزادي در آن هستيد.
 اســالم نه فقط بــراي خــوراک، بلکه بــراي تفکر 
در جامعــه نيــز اهميــت و ارزش قائــل اســت و 
 اجازه نمي دهد هر تفکــري، اذهان مــردم را آلوده 

سازد. 
البته اگر تفکري دليل داشته باشد، به مرور زمان جاي 
خود را در جامعه باز مي کند و اسالم با تفکري که براي 
جامعه و خانواده سودمند باشد، مخالفت نخواهد کرد. 

)ادامه دارد...(

عکس روز

 
تبليــغ ديــن جــزو نخســتين و 
مهم تريــن پروســه هايی اســت که 
طلبه ها براى زکات علــم خود به آن 
مشغول می شــوند؛ حاال اگر طلبه اى 
خــوش ذوق باشــد و زبــان ديگرى 
هــم بداند، مســير ديگــرى برايش 
گشوده شــده و فرصت هم کالمی با 
غيرمســلمانانی را پيــدا می کند که 
فرســنگ ها فاصله ذهنی بــا آيين 
محمدى دارند و می تواند با بهره گيرى 
از اين فرصت ناب، تصوير درســتی از 
اسالم را به آنها ارائه کند؛ مانند کارى 
که حجت االسالم »زمانی« درمدرسه 
علميه»ناصريه«انجــام می دهــد. 
واکنش هاى جالب گردشگران خارجی 
به آيين هــاى ماه مبــارک رمضان و 
پرســش هايی که راجع به اين ماه و 
روزه گرفتن می پرسند، بهانه اى شد 
تا به مناسبت فرارسيدن ماه ميهمانی 

خدا با خاطرات او همراه شويم. 

سمیه مصور 
اسالم اجازه نمی دهد هر تفکری اذهان را آلوده کند
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