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شهردار اصفهان  در آیین نکوداشت آیت ا... مســتجابی گفت: کوشش و 
تجربه نزدیک به یک قرن آیت ا... مســتجابی،فرهنگ نامه ای تاریخی از 

رویدادهای خطیری است که بر این سرزمین گذشته است.

مراسم تجلیل از مقام علمی و معنوی عالم و مجتهد برجسته جهان اسالم، 
آیت ا... سید مرتضی مستجابی همزمان با شب میالد کریم اهل بیت )ع(  
به همت شهرداری اصفهان در کاخ موزه چهلستون و با حضور امام جمعه 
اصفهان، آیت ا... ناصری، آیت ا... مهدوی، استاندار و شهردار اصفهان برگزار 

شد. 
خاندان آیت ا...مستجابی از جبل عامل لبنان تا اصفهان مایه 

افتخار بوده اند
رییس حــوزه علمیــه اصفهــان در پیامی به آییــن نکوداشــت آیت ا...

مســتجابی، خاندان ایشان را منشــأ تاثیرات بزرگ در حوزه های مقدس 
علمیه از جبل عامل تا نجف اشــرف و از آنجا تا مشــهد مقدس و تا قم و 
 اصفهان و ســایر بالد اســالمی و نیز مایه افتخار حوزه های بزرگ شیعی

 دانست.

آیت ا... مظاهری،  در این پیام ابراز داشــت: شــخصیت جلیلی که در این 
محفل گرامی تکریم ایشــان را وجهه همت خود ساخته اید، عالوه بر این 

شرافت کم نظیر نََسبی، خود از شرافت های جســمی واالیی برخوردارند. 
روح صفا، وفا، مردانگی و جوانمردی این عالم جلیل سالیان درازی است که 
باعث شده تا سخا، مروت، احسان و فتوت ایشان در افواه خاص وعام افتاده 
و همگان از این روحیات تحسین برانگیز ایشان به نیکی یاد می کنند. سابقه 
حضور ممتد ایشان در حوزه های علمیه نجف اشرف، اصفهان و تهران در 
کنار این روحیات بلند، مایه حرمت و پدید آمدن جایگاهی هم در نزد مراجع 
عظام و علمای اعالم، خواص حوزه هــای علمیه و هم در نزد عموم طبقات 
مختلف مردم طی ۹ دهه اخیر بوده و این نیز از فضل و عنایت خداوند است 

که ایشان در میان خاص و عام محبوب و مورد احترام ویژه هستند.
دربخش دیگری از این پیام آمده اســت: همراهی معظم له با شــخصیت 
بزرگی همچون مرحوم آیت ا... حاج ســید ابوالقاســم کاشانی، در عرصه 
سیاست و مبارزه طاغوت و تالش برای تحکیم ارزش های دینی و تثبیت 
حقوق ملی مردم، گوشه ای دیگر از ابعاد شخصیت ایشان است و بی شک 
تجارب ایشان در این عرصه که آمیخته با روح مروت، فتوت و همراه با نقد 
و تحلیل منصفانه است برای همه فعاالن در عرصه خطیر سیاست راهگشا 

و عبرت آموز است.

اوصاف آیت ا... مستجابی، قابل وصف نیست
نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان در این مراســم اظهار داشت: من 
از شهردار و شــهرداری محترم اصفهان که لطف داشــتند و این جلسه را 
برگزار کردند تشکر می کنم. جلسه ای که برای تجلیل از یک انسان عالم 
دانشمند و شخصیتی برپا شده اســت که در طول 75 سال به عالم اسالم 

خدمت صادقانه کردند.
آیت ا... طباطبایی نژاد با بیان اینکه بهتر بود این مراســم در زمان دیگری 
برگزار می شد اظهار داشت: اگر این مراســم در زمانی برگزار می شد که 

حوزه علمیه دایر بود طالب می توانستند در آن شرکت کنند.
وی درباره شخصیت آیت ا...مســتجابی گفت: تا کسی با حضرت آیت ا... 
مستجابی از نزدیک همنشینی نداشته باشد نمی تواند خصوصیات ایشان را 
بیان کند و کسی هم که به ایشان نزدیک شود باز اوصاف ایشان را غیرقابل 

وصف می بیند.
وی خاندان صدر و آیت ا... مستجابی را افتخاری برای ایران و ایرانیان دانست و 
گفت: آیت ا... مستجابی دارای روحیه پهلوانی، قهرمانی و ایثار هستند و از جان 
و مال خود برای دین مبین اسالم مایه گذشته اند. ایشان در نزدیکی منزل خود 
درمانگاهی را بنا کرده اند برای مردم و این مصداقی از مردانگی و پهلوانی است.

در آیینه معنوی ایشــان می توان سرمایه های معنوی بزرگ 
ایران را دید

شهردار اصفهان در این مراسم اظهار داشت: اصفهان همیشه محل رویش 
درختان و گل هایی بوده که سروقامتان تاریخ شده اند و از خود آثاری به جا 

گذاشته اند. مهدی جمالی نژاد، آیت ا...مستجابی را متصف به جالل و کمال 
دانست و افزود: ایشــان با وجود طی مدارج عالی روحانی، هنر خطاطی و 
شاعری داشته و همچنین نامی ماندگار در ورزش پهلوانی و منش قهرمانی 

کشور دارند.
 مهدی جمالی نژاد اضافــه کرد: برخورداری از این همه محســنات، از او 
عالمی وارســته و  مبارزی با تجربه و شــهروندی جهان دیده ســاخته و 
کوشــش قریب به یک قرن این پیر روشــن ضمیر خود فرهنگ نامه ای 
 تاریخــی از رویدادهایی خطیری اســت که بر این ســرزمین گذشــته

 است.
وی خاطر نشان کرد: در آیینه معنوی آیت ا... مستجابی به خوبی می توان 
ســرمایه های معنوی دینی چون آقا سید ابوالحســن اصفهانی، آیت ا...

خوانساری، آیت ا... کاشــانی، امام موســی صدر، نواب صفوی و بسیاری 
دیگر را به وضوح دید.جمالی نژاد امثال آیت ا... مســتجابی را سرمایه ای 
معنوی برای شهر شــهیدپرور اصفهان دانســت و تاکید کرد: امید دارم 
که چنین مراســم هایی سرآغازی باشد برای روشــن نگه داشتن مشعل 
 تابانی که او در این راه برافروخت و ادامه مســیری باشد که وی قدم در آن 

گذاشت.
 به گزارش زاینده رود از مهم ترین بخش های این مراســم باشکوه که با 
سخنرانی مسئوالن برگزار شــد، رونمایی از کتاب زندگینامه آیت ا...سید 
مرتضی مستجابی  بود . این کتاب که »مجتهدی پهلوان« نام دارد به روایت 
زندگینامه این عالم در قالب خاطرات ، اسناد، مکاتبات و تصاویر این مجتهد 

و هنرمند برجسته می پردازد.

شهردار اصفهان در آیین نکوداشت آیت ا... مستجابی:

تجربه آیت ا... مستجابی، فرهنگ نامه ای از رویدادهاست
                     مهدی زرگر

آتش به اختیاِر فرهنگی 
در اصفهان

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان تشریح کرد: 

فاجعه ای فراتر از بحران 
ریزگردها در انتظار اصفهان 8

9
    جایگاه شب قدر 
در ادبیات فارسی

ورزنه می تواند قطب شترسواری 
کشور شود

10

 چرا مدیران ثامن الحجج
 آزاد هستند؟

11

 

مدیر کل مالیات استان اصفهان خبر داد:  جریمه۳۰درصدی با عدم ارائه اظهارنامه

4در اختتامیه دومین جشنواره استعدادیابی استندآپ کمدی؛ اصفهانی ها، »پایه خنده« شدند

3

صفحه  1۰

یکی از قابل تامل ترین و قابل توجه ترین حاشــیه های مربوط به 
روزی که حادثه تلخ ترور در مجلس شــکل گرفت و حتی تحسین 
لندن نشینان ضدنظام را هم به دنبال داشت، برگزاری جلسه علنی تا ساعت مقرر 
بود. در روزی که تروریست ها در مجلس مشــغول »ترقه بازی« بودند ، بیرون از 
مجلس مردم سلفی بگیر به تماشای صحنه های ترور نشسته بودند و داخل صحن 

علنی، رییس مجلس همراه با نمایندگان...
ادامه در صفحه 2

 نماینده اصفهان در واکنش به گالیه نماینده رشت در گفت و گو 
با زاینده رود عنوان کرد:

هیچ کس به فکر نجات خودش نبود

امیر قلعه نویی  سرمربی ذوب آهن شد

11

تجربه آیت ا... مستجابی، فرهنگ نامه ای از رویدادهاست
شهردار اصفهان در آیین نکوداشت آیت ا... مستجابی:

همین صفحه

                     مهدی زرگر

11

شایعه بمب گذاری در سیتی سنتر اصفهان تکذیب شد؛

شهر در آرامش
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ایران از تمامیت ارضی و یکپارچگی عراق حمایت می کند
بهرام قاسمی ،سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به تصمیم یک جانبه 
اقلیم کردســتان عراق مبنی بر برگزاری رفراندم استقالل اظهار داشت: موضع اصولی 

و روشن جمهوری اسالمی ایران، حمایت از  تمامیت ارضی و یکپارچگی عراق است.

اخبار کوتاه

»دینا روراباکر«، نماینده مجلس نمایندگان آمریکا در اظهاراتی از حمالت 
تروریستی داعش در تهران حمایت کرد. وی در کمیته امور خارجی مجلس 
نمایندگان آمریکا که با موضوع »حمله به شبکه مالی حزب ا...« تشکیل 
جلسه داده بود، گفت:» اخیرا شاهد حمله به ایران بودیم و حاکمیت ایران 
معتقد است که نیروهای سنی آنها را هدف حمله قرار داده اند. من می خواهم 
این نکته را مطرح کنم و ببینم شما چه فکر می کنید. آیا این خوب نیست 
که در نهایت کاری کنیم که آمریکا از سنی هایی حمایت کند که به حزب ا... 
و شیعه هایی که برای ما تهدید هستند، حمله می کند؟ آیا این اقدام خوبی 
نیست؟«نماینده کنگره آمریکا اضافه کرد: »اگر خوب است، شاید ترامپ 
بتواند این را راهبردش قرار دهد که با توجه به اینکه دو سازمان تروریستی 
در کار هستند، از یک گروه علیه گروه دیگر حمایت بکند.« وی در بخش 
دیگری از اظهاراتش گفت: »شاید این ایده مناسبی باشد که ما کاری کنیم 

که تروریست های رادیکال مسلمان با یکدیگر درگیر باشند.« 

شبکه سی ان ان ارتباط و همکاری خود را با رضا اصالن که مجری برنامه 
»Believer« این کانال تلویزیونی بود، قطع کرده اســت. اصالن در این 

برنامه به بررسی ادیان و مذاهب مختلف می پرداخت.
رضا اصالن بعد از واکنش ترامپ نســبت به حمله تروریستی لندن و در 
پی انتقاد شدید نسبت به دونالد ترامپ و عبارتی که به انگلیسی، توهین 
محسوب می شود، مورد توبیخ سی ان ان قرار گرفت. اصالن در توئیتی، 

ترامپ را مایه خجالت بشریت دانسته بود.
وی همچنین در توئیتی دیگر ترامپ را مرد کودک مانندی دانسته که باید 

در مواقع بحران نادیده انگاشته شود.
در دو هفته اخیر این بار دوم است که سی ان ان مجبور به قطع همکاری با 
یکی دیگر از کارشناسان و مجری های خود می شود. دو هفته پیش، کتی 
گریفین بعد از انتشار ماسک خونین از چهره ترامپ که بر دستان خود داشت 

از کار در این کانال خبری برکنار شد.

 نماینده کنگره آمریکا 
از حمالت داعش در 

تهران حمایت کرد

اخراج مجری ایرانی 
CNN به دلیل توهین به 

ترامپ

دیدگاه

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در مراسم 
افتتاح فاز اول فاضالب پردیس با تبریک ایام ماه مبارک 
رمضان گفت: همه باید بپذیریم که از فضای انتخابات 
دور شــدیم، یکی دو ماه قبل از انتخابات فضای کشور 
به شــدت تحت تاثیر قرار می گیــرد و همه ذهن ها و 
گروه های مختلف سیاسی، کاندیداها سعی می کنند 
 که فضا را آماده حضور مشــارکت مــردم در انتخابات 

بکنند.
وی ادامه داد: فــردای انتخابــات باید همــه چیز به 
دوره دیگر برگردد. انتظار نیســت در فضای انتخابات 
بمانیم، انتخابات بــرای برگزیدن فردی در جهت اداره 
اجرایی کشور بود و تمام شــد، هرکس فارغ از این که 
به چه کسی رای داده باشد، شهروند ایران است و همه 
 انتظار دارند دولتی که انتخاب می شــود به همه مردم 

خدمت کند.
معاون اول رییس جمهور گفت: کشــور در یک دوره 4 
ساله باید به سوی پیشرفت و توسعه پیش برود، خصوصا 
جامعه ایران که جامعه جوانی با ده ها مطالبه اقتصادی، 
فرهنگی و سیاسی است و باید به مطالبات مردم پاسخ 

داد و نسبت به آن اقدام کرد.

ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی، با بیــان اینکه در 
مرحله بازطراحی راکتور اراک نیاز به کمک مالی دیگر 
کشــورها)۱+۵( نداریم، گفت: اگر بخواهیم هزینه را 
بدهند، باید از بخشــی از مدیریت هم صرف نظر کنیم. 
بهروز کمالوندی درباره هزینــه بازطراحی راکتور آب 
سنگین اراک اظهار داشت: در ســندی که امضا شده 

گفته شده است که آنها تسهیالتی را قائل می شوند.
وی افزود: وقتی می خواهیم تفسیر کنیم باید بگوییم 
این تسهیالت، تســهیالت فنی، کاری و یا پولی است؛ 
واقعیت قضیه این اســت که موضوع هزینه ها موضوع 
اصلی برای ما نبوده و موضوع اصلی برای ما، فنی بوده 
است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: برای ما 
مهم این است که چیزی طراحی شود که نیازهای کشور 

را برطرف کند و مدیریتش با ما باشد. 
وی ادامــه داد: البته این بدان معنی نیســت که ما در 
مراحل بعدی برخی از مطالبات تجهیزاتی و تسهیالت 
مالی نداشته باشــیم، اما در مرحله فعلی که در مرحله 
طراحی است و خودمان انجام می دهیم و بازبینی آن 
توسط چین صورت می گیرد نیازی به کمک مالی دیگر 

کشورها نداریم.

جهانگیری: 

انتخابات تمام شد، از آن فضا 
فاصله بگیریم

کمالوندی: 

در بازطراحی راکتور  اراک 
نیازی به کمک مالی نداریم

بروجردی:

آمریکا پاسخگوی تخلف خود 
در برجام باشد

حسینی : 

در  انتخابات، رای اولی های 
پیرمرد و پیرزن داشتیم

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: امروز آمریکا 
به سمبل عهد شکنی و تخلف از تعهدات برجام تبدیل 
شده اســت. عالءالدین بروجردی، رییس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلــس ، درباره عهد 
شــکنی آمریکا در برجــام و احتمال مطــرح کردن 
تحریم های جدید در سنای ایاالت متحده اظهار داشت: 
امروز آمریکا به سمبل عهد شکنی و تخلف از تعهدات 
برجام تبدیل شده اســت. وی افزود: اگر ما کنگره را از 
دولت آمریکا تافته جدا بافته بدانیم قابل قبول نیست 

و این یک نقض فاحش و مشخص برجام بوده است.
بروجردی ادامه داد: همه کشــورهایی کــه به برجام 
متعهد و پای این توافق نامه بین المللی را امضا کردند بر 
پایبندی به این توافق نامه متعهد هستند و آمریکا باید 
پاســخگوی تخلف خود در موضوع برجام باشد. وی با 
اشاره به تصویب تحریم های جدید توسط کنگره آمریکا 
افزود: دولت ترامپ در صــورت تصویب تحریم جدید 
از ســوی کنگره باید مهر عدم اجرا را پای آن بگذارد، 
وگرنه باید تبعات این نقض آشــکار برجام را بپذیرد و 

پاسخگو باشد.

ایلنا : سید محمد حسینی در رابطه با اینکه بزرگ ترین 
نقطه ضعف اصولگرایان در انتخابات چه بود که باید رفع 
شود، گفت: اصولگرایان در مجموع عملکرد مثبت و قابل 
قبولی داشتند و با شکل گیری جبهه مردمی توانستند از 
اختالفات و تعارضات پرهیز کنند، اما نکته ای که وجود 
دارد این است کاندیدای مورد وفاق جبهه) آقای رییسی( 
دیر به صحنه رقابت آمد و فرصت معرفی ایشان و آشنا 

شدن مردم با نقطه نظرات وی بسیار کم بود.
عضو هیئت رییســه جمنا ادامه داد: شــاید اگر حضور 
رییســی زودتر قطعی می شــد و فرصت بیشتری برای 
سازمان دهی نیروها و پاسخ به شــبهات وجود داشت، 
مردم با دیدگاه و برنامه های ایشان آشنا می شدند و نتیجه 
بهتری حاصل می شد. وی گفت: جمعی از مردم در اثر 
تبلیغات تخریبی نگران و مرعوب شده بودند که با روی کار 
آمدن آقای رییسی جنگ می شود. القائات گسترده باعث 
شد حتی مجموعه ای از کسانی که در گذشته انتخابات را 
تحریم می کردند این بار برای انتخاب نشدن آقای رییسی 
وارد صحنه شدند یعنی در این انتخابات رای اولی های 

پیرمرد و پیرزن هم داشتیم! 

يادداشت

صفحه اینستاگرام رییس جمهور، اسنادی از ٢٠٣٠ را منتشر کرد که 
نشان می دهد هر سه قوه از جزئیات آن با خبر بودند. به گزارش ایسنا ، 
در صفحه اینستاگرام رییس جمهور اسنادی ازسند ٢٠٣٠ منتشر شد 
که نشان می دهد عالوه بر دولت، مجلس و قوه قضائیه نیز از جزئیات این 

سند با خبر بوده و مغایرتی در آن ندیده بودند.

فرمانده نیروی انتظامی از شناسایی و دستگیری یک تیم تروریستی 
در اطراف تهران خبر داد .ســردار حسین اشــتری، فرمانده نیروی 
انتظامی کشور افزود: تعدادی از افراد مرتبط با گروه های تروریستی 
پس از حادثه تروریستی ۱7 خرداد با هوشیاری پلیس، سپاه، بسیج و 

سایر دستگاه های امنیتی شناسایی و دستگیر شدند.
فرمانده ناجا افزود: همکاری خوب مردم با ناجا و دیگر دستگاه های 

امنیتی در شناسایی و معرفی تروریست ها موثر بوده است.
همچنین یک مقام آگاه امنیتی در ماهشــهر اظهــار کرد: با تالش 
شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان)عج( یک متهم مرتبط با حوادث 

تروریستی روز چهارشنبه تهران، در بندر ماهشهر دستگیر شد. 
همچنیــن وزارت اطالعات در اطالعیه ای از دســتگیری 4۱ نفر از 
عناصر گروهک وهابی داعش خبــرداد. در این راســتا رییس کل 
دادگستری استان فارس از دســتگیری 7 نفر از عوامل مشکوک به 

وابسته بودن به داعش در شهرستان الرستان خبر داد.

محمدجواد جمالی،  عضو هیئت رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اســالمی با اشــاره به حادثه تروریستی روز 
چهارشنبه )۱7 خرداد( در محل ساختمان مالقات مردمی نمایندگان 
مجلس گفت: بخشی از ساختمان در طبقات ششم و چهارم مالقات 
مردمی نمایندگان مجلس که جنب صحن پارلمان قرار دارد، در حمله 
تروریست ها به مجلس تخریب شد که کار بازسازی آن از ساعات اولیه و 

پس از بررسی صحنه، توسط نیروهای مجلس آغاز شد.
  عضو هیئت رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: در بازدید 
از اطراف ساختمان مجلس و محل مراجعات مردمی و طبق گزارش های 
نیروهای امنیتی و انتظامی، در حال حاضر این اماکن از امنیت کامل 

برخوردار است.
جمالی خاطرنشان کرد: با وجود امنیت کامل در اطراف مجلس و محل 
مراجعات مردمی، مراجعه کنندگان می توانند ازامروز به راحتی و طبق 
روال معمول برای مالقات با نمایندگانشان به ساختمان اداری مجلس 

مراجعه کنند.

اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی جنبش حماس، به زودی در رأس 
هیئتی از این جنبش، به ایران سفر می کند.

اسامه حمدان، از رهبران جنبش حماس اعالم کرد: هیئتی از جنبش 
حماس که ریاست آن را یحیی السنوار از مسئوالن جنبش حماس به 
عهده دارد، در قاهره به سر می برد، وقتی این هیئت به غزه برگردد، 
هیئتی دیگر از حماس به ریاست»اســماعیل هنیه« به تهران سفر 
خواهد کرد.وی فضای سفر هیئت حماس به قاهره را مثبت ارزیابی 
کرد و گفت  که ممکن است  این سفر، به تفاهماتی در خصوص مسائل 
دوجانبه منجر شود. به نوشته وبگاه»فلسطین االن« حمدان همچنین 
از سفر برخی از رهبران جنبش حماس به سمت دوحه نیز خبر داد 
و هدف از این سفر را سامان دهی به مسائل داخلی پس از انتخابات 

صورت گرفته در این جنبش اعالم کرد.
وی تاکید کرد: سفر هیئت حماس به دوحه، پیش از بحران قطر صورت 
گرفت، بحرانی که بر اساس آن شروطی در برابر قطر قرار داده شد که 

یکی از آنها در خصوص روابط این کشور با حماس است.
حمدان در عین حال خاطر نشان کرد: جنبش حماس، حاضر است در 

کاهش فشارها بر قطر سهیم باشد.

رییس جمهوری آمریکا قصد دارد مردی را به عنوان هماهنگ کننده 
امور ضد تروریسم وزارت خارجه این کشور انتخاب کند که از وکالی 

گروهک منافقین در جریان خروج از لیست سیاه آمریکا بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز؛ کاخ سفید از قصد دونالد 
ترامپ ،رییس جمهوری آمریکا برای معرفی »ناتان ای سیلز« به عنوان 
نامزد پست هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم در وزارت امور خارجه 

آمریکا خبر داد.
سیلز، استاد کالج حقوق دانشگاه »سیراکیوز« نیویورک است و پیش تر 
معاون مشاور وزارت کشور و همچنین مشاور عالی وزارت دادگستری 
بوده است. گفتنی است سیلز از وکالی حامی گروهک منافقین در 
تالش برای خروج از لیست تروریســتی دولت واشنگتن بود که در 

سپتامبر ٢٠۱٢ اتفاق افتاد.

عکس روز

 در حاشیه تشییع پیکر شهدای 
حادثه تروریستی در تهران

شناسایی و دستگیری یک تیم 
تروریستی در اطراف تهران

بازگشایی ساختمان مراجعات 
مردمی نمایندگان مجلس

حماس، اسماعیل هنیه را به تهران 
می فرستد

ُپست ترامپ برای وکیل منافقین 

صفحه اينستاگرام روحانی؛ 

 هر سه قوه از جزئیات سند 2030 
با خبر بودند

بین الملل

نخستین گروه از نیروهای ارتش سوریه به نوار مرزی این 
کشور با عراق رسید. به گزارش شبکه المیادین، این گروه 
از نیروهای ارتش سوریه در شمال شرق منطقه تنف به 
خط مرزی رســید. این منطقه مرزی بخشی از صحرای 
شرقی تدمر است. گذرگاه التنف سوریه با گذرگاه الولید 
وابسته به شهر الرطبه در اســتان االنبار هم مرز است. 
گذرگاه الولید عراق در ماه اگوست سال ٢٠۱6 یعنی ده 
ماه پیش از سوی عشایر اهل سنت االنبار معروف به )صقور 
الصحراء( عقاب های بیابان کــه با دولت عراق همکاری 
می کنند آزاد شد. این گذرگاه مهم با کشورهای سوریه 

و اردن مرز دارد.

اتحادیه اروپا درباره اقدام به شهرک ســازی های جدید 
درسرزمین های اشــغالی به رژیم صهیونیستی هشدار 

داد.
بنا به گزارش خبرگــزاری »آناتولی« فدریکا موگرینی 
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا با انتشــار 
بیانیه ای به رژیم صهیونیستی هشــدار داد که مطابق 
با قوانین بین المللی ادامه سیاست شهرک سازی ها در 
سرزمین های اشــغالی غیرقانونی است و تصمیم اخیر 
برای شهرک سازی های بیشتر چشــم انداز راه حل دو 
دولتی برای حل مسئله فلسطین واسراییل را پیچیده تر 

می کند.

دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریــکا قصد دارد در ماه 
جوالی و در آســتانه اجالس رهبران»بیســت بزرگ« 
 در هامبورگ با والدیمیر پوتین، رهبر روســیه دیدار و 

گفت وگو کند.
خبرگزاری رویترز در گزارشــی از دیــدار قریب الوقوع 
ترامپ با رییس جمهور روسیه خبر داد و نوشت: دونالد 
ترامپ، رییس جمهورآمریکا قصد دارد در ماه جوالی و 
در آستانه اجالس رهبران»بیست بزرگ« در هامبورگ 

با والدیمیر پوتین رهبر روسیه دیدار و گفت وگو کند.
 نماینده کاخ ســفید آمریکا در این رابطــه اظهار کرد: 
»رییس جمهور ترامپ در ســفر ماه جوالی که توقفی 
هم در ورشو خواهد داشت، با رییس جمهور پوتین دیدار 
می کند.« اجالس گروه کشورهای »بیست بزرگ« طی 

روزهای 8-7 جوالی در هامبورگ برگزار خواهد شد.

 ارتش سوریه به نوار مرزی 
با عراق رسید

 هشدار اتحادیه اروپا 
به رژیم صهیونیستی!

ترامپ با پوتین دیدار می کند

هیچ نماینده ای صحن علنی را ترک نکرد و مجلس برخالف 
تمامی خطرات امنیتی موجود به کار خود ادامه داد. در این 
میان البته حاشیه هایی هم شکل گرفت مثل عکس سلفی 
شــاد و خندانی که برخی نمایندگان گرفتند و همزمان در 
فضای مجازی به اشتراک گذاشتند تا نشان دهند استوار و 
محکم ایستاده اند و ترســی به دل راه نمی دهند و از »ترقه 

بازی« ها نمی ترســند و یا شــایعات درباره گروگان گرفته 
شدن همسر نمایندگان شــهرضا و مبارکه که البته خیلی 
زود تکذیب شــد و یا گالیه های نماینده ویلچرنشین رشت 
که از بی مهری نمایندگان نسبت به خودش هنگام خروج از 
مجلس گفته بود و عنوان کرده بود کــه هیچ نماینده ای به 
کمک او نرفته و نیروهای خدماتی مجلس، وی را به بیرون 

برده بودند. این موضوع در گزارش روز گذشته »زاینده رود« 
با عنوان »٣٠ سکانس از حادثه تروریستی تهران/ به نام نامی 
مدافعان حرم...« به نقــل از »غالمعلی جعفرزاده« منعکس 
شد. روز گذشته »حمیدرضا فوالدگر« نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اســالمی در تماس با »زاینده رود« و در 
واکنش به گالیــه های نماینده رشــت، تاکید کرد که اصال 
موضوع به این شکل نبوده که نمایندگان به فکر نجات خود 
باشند، اما قبول دارد که با توجه به وضعیت آقای جعفرزاده، 
شــاید کم لطفی هایی در حق ایشــان صورت گرفته است. 
صحبت های فوالدگــر در این بــاره را در ادامه می خوانید: 
»از ســاعت حول و حوش ۱٠:٣٠ که خبر حمله تروریستی 
به داخــل صحن منتقل شــد، به جز چنــد نماینده ای که 
چنددقیقه ای به بیرون از صحن رفتند و برگشتند و از جمله 
خودم که کار اداری داشــتم، علی رغم توصیه های امنیتی 
که برای خروج نمایندگان وجود داشت، هیچ نماینده ای از 
صحن خارج نشد. حتی از نمایندگان خواسته شد به داخل 
پناهگاهی که درساختمان مجلس وجود دارد، بروند اما باز 
هم هیچکس قبول نکرد. رییس مجلس هم که بیرون بودند، 
آمدند و جلسه را تا ساعت ۱ بعدازظهر که ساعت مقرر بود، 
برگزار کردیم و حتی نماز را هم در همان صحن خواندیم و 
بعد هم در کمال آرامش و به تدریج با کمک نیروهای امنیتی 

به بیرون از مجلس رفتیم. 
اصال این طور نبود که نمایندگان به فکر نجات خودشــان 
باشند؛ البته به آقای جعفرزاده حق می دهم. ایشان از درب 
مخصوص خارج می شــوند که آن درب هم مقابل محوطه 
اداری بود و به دالیل امنیتی امکان خروج از آن درب وجود 
نداشت. ممکن است در این باره و درباره ایشان کوتاهی شده 
باشد اما اینکه ما به فکر نجات خود بودیم اصال صحت ندارد و 
ما هیچ تعجیلی در خروج نداشتیم . حتی برخی نمایندگان 
ایســتاده بودند و نگران اوضاع نمایندگان دفاتر خود بودند 
و خارج نمی شــدند. ما به فکر مردمی بودیــم که بیرون از 
صحن شهید شدند و نیروهای فداکار و پاسدارانی که مدیون 
فداکاری آنها هستیم. اگر آنها نبودند که از ورود تروریست ها 
به داخل صحن جلوگیری کننــد، اتفاقات بدتری می افتاد. 
همگی به مدافعان حرم و مدافعان امنیت کشورمان مدیونیم 

و ممنون آنها هستیم.«  

يکی از قابل تامل ترين و قابل توجه ترين حاشیه های مربوط به روزی که حادثه تلخ ترور در  سمیه 
مجلس شکل گرفت و حتی تحسین لندن نشینان ضدنظام را هم به دنبال داشت، برگزاری پارسادوست 

جلسه علنی تا ساعت مقرر بود. در روزی که تروريست ها در مجلس مشغول »ترقه بازی« بودند ، بیرون از مجلس 
مردم سلفی بگیر به تماشــای صحنه های ترور نشســته بودند و داخل صحن علنی، ريیس مجلس همراه با 

نمايندگان به فعالیت روزانه خود مشغول بودند. 

انتخاباتواکنشبرجام

اخبار

نماينده اصفهان در واکنش به گاليه نماينده رشت در گفت و گو با زاينده رود عنوان کرد:

هیچ کس به فکر نجات خودش نبود
 ما مديون مدافعان حرم هستیم

مرزهای کشور هوشــیارانه از ســوی همه نیروهای مسلح 
حراست می شوند و جای نگرانی نیست.  امیرسرتیپ شاهین 
تقی خانی با تاکید بر اینکه نباید خدشه ای به اتحاد نیروهای 
مسلح وارد شود، هرگونه سهم خواهی در این زمینه را مردود 
خواند و به مردم اطمینان داد که نیروهای مسلح هوشیارانه از 
مرزهای کشور حراست می کنند و جای هیچ نگرانی نیست.

سخنگوی ارتش جمهوری اســالمی ایران گفت: نیروهای 

یگان رهایی گروگان تیپ 6۵ نوهد ارتش در آن روز در حالت 
آماده باش صد در صد بودند اما با حضور نیروهای اطالعاتی 

و امنیتی، دیگر نیاز به حضور این نیروها نبود.
تقی خانی خطاب به مردم و رســانه ها یادآورشــد که برای 
مقابله با هر واقعه ای متناســب با حد و اندازه آن، نیروهای 
نظامی و انتظامی بسیج می شــوند. از این رو اگر نیاز بود و 
حجم عملیات روز چهارشنبه گسترده  تر می شد، نیروهای 

ارتش نیز در عملیــات حضور می یافتنــد و همدل با دیگر 
نیروهای حاضــر در صحنه ماجرا را ختــم می  کردند، اما به 
لطف خدا آن غائله بی آنکه نیازی به ورود ارتش احســاس 

شود، ختم شد.
معاون فرهنگی ارتش، در پاسخ به اینکه آیا پس از حوادث 
تروریســتی در پایتخت، تدابیر امنیتی در مرزها از ســوی 
ارتش تشدید شده است یا خیر؟با ارائه این اطمینان به مردم 
که مجموعه نیروهای مسلح هوشــیارانه از مرزها حراست 
می کنند، تاکید کرد: سطح این اتفاق آنقدر کوچک بود که 

نباید دغدغه ای برای مردم در مرزهای کشور ایجاد شود.

سخنگوی ارتش جمهوری اسالمی ايران:

 در عملیات تهران نیازی به ورود ارتش احساس نشد
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نخستین خط تولید کودهای آلی گیاهی کشــور با اعتباری بیش از 
10میلیارد ریال در اصفهان راه اندازی شد.

مدیرعامل این شــرکت تولیدی گفــت: با تجاری ســازی این ایده 
دانش بنیان با 10 میلیارد ریال سرمایه گذاری در دو سال، زمینه اشتغال 

30 نفر فراهم شده است.
محمد بهبهانی تولیدروزانه کود ارگانیک با استفاده از گیاهان طبیعی 
و جلبک های دریایی را در این شرکت چهار تا پنج هزار لیتر بیان کرد و 
افزود: این کود آلی برای فرآیند تولید انواع مختلف گیاهان، سبزیجات 

وغالت کاربرد دارد.
عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری دانشکده علوم وفناوری های 
نوین دانشگاه اصفهان و پژوهشگر تولید این فناوری نیز گفت: در فرآیند 
تولید این نوع کود در ابتدا گیاهان و جلبک ها پودر شده و سپس دو تا 

سه مرتبه آسیاب و عصاره گیری می شود.
ماندانا بهبهانی گفت:  افزایش دوبرابری مقاومت گیاه در برابرخشکی 
و آفات، تولید سرشــاخه های جوان تر، افزایش سطح برگ، افزایش 
دوبرابری محصول وکاهش هزینه تولید در مقایسه با دیگر کودهای 

موجود در بازار، از مهم ترین ویژگی های کود مایع ارگانیک است.
ماندانــا بهبهانی دانش آموخته کارشناسی ارشــد زیســت فناوری 
کشاورزی و دکتری مهندسی ژنتیک و بیولوژی، از سال 13۸۷ تا کنون 

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان است.

ویژه

کافه اقتصاد

به منظور خرید خودرو و همچنین حمایت از مصرف کننده 
نهایی، تسهیالتی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد که 
برای تعویض خودروهای فرسوده یا خریداری خودروی نو 
قابل پرداخت است. بر اساس عقود اسالمی این تسهیالت 
به صورت فروش اقساطی یا مرابحه و با خرید وسیله نقلیه به 
نام شما اعطا می گردد. مزایای دریافت این نوع تسهیالت از 
بانک گردشگری به این صورت است که از یک تا  5 سال قبل 
از آنکه مبلغ را به طور کامل پرداخت کرده باشید، خرید و 
استفاده از خودرو امکان پذیر خواهدبود. سن شما می بایست 
1۸ سال تمام باشد. درصورتی که دارای تسهیالت با اقساط 
سررسید گذشــته و معوق یا دارای سابقه چک برگشتی 
هستید، بانک گردشگری بعد از انجام تسویه حساب های 
الزم، در خدمت شما خواهد بود. ارائه پیش فاکتور خرید 
خودرو، با توجه به فهرست انواع خودروهای تولید داخل 
اعالم شده، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام 

می پذیرد. 
برای صدور چــک در وجه شــرکت تولیدکننده، مبلغ 
موجودی حساب شــما می بایســت به اندازه کل بهای 
خودروی خریداری شده باشد؛ به طوری که بخشی از آن 
را شخصا تامین کرده باشید و بخشی از آن را بانک به صورت 
تسهیالت در اختیار شما قرار می دهد. اعطای تسهـیالت 
جهـــت وسایل نقلیه نو و دست اول قابل پرداخت بوده و 
وسایل نقلیه دست دوم مشمول استفاده از این تسهیالت 
نخواهند بود. این تسهیالت تا 60 درصد قیمت تمام شده 
خودرو و حداکثر تا 150 میلیون ریال است. برای تعویض 
خودروهای فرسوده تا ۸0 درصد قیمت خودرو و حداکثر تا 

سقف 200 میلیون ریال پرداخت می شود.

در جلسه اخیر کمیسیون راهبردی سندیکا، نحوه صدور بیمه نامه شخص  
ثالث خودروهای صفرکیلومتر توسط شرکت بیمه ایران و نحوه تعامل این 
شرکت به عنوان راهبر با سایر شــرکت های بیمه مورد بحث و بررسی قرار 

گرفت.
در این جلسه همچنین مقرر گردید طرحی به عنوان مکمل طرح فوق تدوین 
و به شورای عمومی سندیکا پیشنهاد گردد. بنا بر این طرح، کلیه خودروهای 
صفرکیلومتر به محض شماره گذاری برای مدت یک ماه تحت پوشش بیمه 
شخص ثالث قرار می گیرند. این اقدام باعث می شود خریداران خودرو فرصت 
داشته باشند به شرکت های بیمه مورد نظر مراجعه و بیمه نامه شخص ثالث 
یک ساله خریداری کنند. گفتنی است ســاماندهی نحوه بیمه خودروهای 
صفرکیلومتر طی سه ماه گذشته با همکاری سندیکای بیمه گران ایران و بیمه 

مرکزی در دستور کار قرار داشت.

یارا کارت این روزها در فضای رسانه ای اقتصاد کشور کاربرد زیادی پیدا کرده 
است. 2۷ اردیبهشت ماه بخشنامه جدید بانک مرکزی برای توسعه کارت های 
اعتباری صادر شد و به بانک ها اجازه داد به پشتوانه حسابی که یارانه خانوارها 
به آن واریز می شود، برای صاحب حساب یاراکارت صادر شود. مسئوالن بانک 
مرکزی در تبیین وظایف کارت های اعتباری از جمله یارا کارت در نظام بانکی 
گفته اند قرار نیست همه شــهروندان در کوتاه مدت به آن دسترسی داشته 
باشند؛ بلکه ورود کارت اعتباری به نظام بانکی ایران در واقع ابزار جدیدی برای 
بانک هاست تا با این شیوه و در بلندمدت بخشی از تقاضای عمومی در زمینه 
دریافت  تسهیالت خرد را پوشش دهد. حداکثر وام پرداختی  5 میلیون تومان 
است. مدت زمان بازپرداخت وام 3 تا 5 سال به تشخیص عامل پرداخت کننده 
بوده و سود بازپرداخت آن 1۸درصد است. بازپرداخت تسهیالت اعطایی به 

صورت خودکار از محل حساب های یارانه ای اشخاص صورت می گیرد.

بیمه یک ماهه خودروهای 
صفرکیلومتر

یارا کارت و جزئیات 
دریافت وام با پشتوانه یارانه

مدیر کل مالیات استان اصفهان گفت: باتوجه به اینکه مالیات 
یکی از مهم ترین منابع تامین کننده درآمد دولت ها محسوب 
می شود، می تواند تکیه گاه مطمئنی برای دستیابی به اهداف 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بعضا سیاسی باشد.
مراد امیری تاکید کــرد : امروزه تقریبا در همــه دنیا، مردم 
پذیرفته اند که اگر در زندگی روزمره شــان خدمتی دریافت 
می کنند، باید هزینه آن را به طور مســتقیم یا غیرمســتقیم 
پرداخت کنند. پس در ازای خدماتــی که دریافت می کنند، 
با رغبت مالیات می پردازند. نبــود فاصله میان دولت و مردم، 

مهم ترین مسئله در پرداخت با رغبت مالیات است.
وی عنوان کرد: امسال اولین سالی است که قانون مالیات های 
مستقیم جدید اجرا می شود و مؤدیان مالیاتی اطالع دارند که 
آخرین مهلت تســلیم اظهارنامه های مالیاتی مشاغل، پایان 
خردادماه اســت. اظهارنامه ها به صورت الکترونیکی ارسال 
می شود و این در حالی است که متاسفانه تعداد کمی از مؤدیان 
مالیاتی به پیشــخوان های دولت، کافی نت ها و دفاتر پستی 

مراجعه کرده اند.
امیری اذعان داشــت: اگر اظهارنامه ســال ۹5 ارائه نشــود، 
اولین اتفاقی که رخ می دهد این است که معافیت پایه ای که 
15میلیون و 600 هزار تومان است، حذف و مشمول مالیات 
می شود و دومین اتفاق جریمه 30 درصدی است که به مؤدیان 

تعلق می گیرد.

وی در پایان گفت: بر اساس تبصره ماده 100 قانون مالیات های 
مستقیم، امسال تنها سالی است که مالیات سال ۹5 به صورت 
مقطوع تعیین می شــود؛ بنابراین صاحبان مشــاغلی که در 
اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم، مالیات 
آنها در گروه سوم قرار می گیرد، میزان مالیات سال گذشته را 
با افزایش ۸ درصد در نظر می گیرند و سپس مالیات به صورت 
مقطوع محاسبه می شــود؛ اما اگر معاف بودند معادل همان 
رقم را در اظهارنامه مالیاتی مرقوم می کنند و دیگر مشــمول 
مالیات نخواهند شد. اگر سطح درآمد مؤدیان به 15 میلیون 
 و 600 هزار تومان نرســید، قطعا مشــمول معافیت مالیاتی 

خواهند شد.

رییس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: 
رویدادهای کارآفرینی نقش مهمی در تشویق جوانان به 

کارآفرینی دارد.
 امیر کشــانی در شــورای عالی جوانان اتــاق بازرگانی 
اصفهان، به برگزاری رویداد در مســیر موفقیت اشــاره 
کرد و افزود: این رویداد باهدف تقویت روحیه کارآفرینی 
جوانان و با دعــوت از کارآفرینان موفــق، هرماه برگزار 

می شود.
وی با اشاره به ساخت ســاختمان جدید اتاق بازرگانی 
اصفهان در  محل سالن اجالس بین المللی، بیان داشت: 
بخشی از این مکان می تواند در اختیار شرکت های نوپای 

جوانان قرار گیرد.
کشــانی از جوانان دارای کارت بازرگانی خواست که با 
حضور در کمیته های تخصصی شورا، دیدگاه ها و نظرات 

خود را برای بهبود فضای کسب وکار جوانان ارائه کنند.
عضو دیگر شورای عالی جوانان در این جلسه، از برگزاری 
سومین دوره آموزش بازرگانان کوچک در اتاق بازرگانی 
اصفهان خبر داد و گفت: در این دوره کودکان و نوجوانان 

از 6 تا 1۸ سال می توانند در این دوره شرکت کنند.
ماهین نقوی اضافه کرد: در این دوره 10 مهارت سازمان 
بهداشــت جهانی برای کــودکان و نوجوانان شــامل 
خودآگاهی، روابــط بین فردی، ارتباط موثــر، مقابله با 

استرس، مدیریت بر هیجان، حل مسئله، تصمیم گیری، 
تفکر خالق، تفکر نقادانه و همدلی آموزش داده می شود.

رضا صفوی دبیر کمیسیون سیاست گذاری و پایش اتاق 
بازرگانی اصفهان، از مشخص شدن سه اولویت اصلی 11 
کمیســیون خبر داد و گفت: هر کمیسیون سه اولویت 
اصلی را برای ســال جاری اعالم کرده اســت که پس از 

تصویب در کمیسیون پایش اجرایی می شود.
نوید ادریس دبیر شــورای عالی جوانــان اتاق بازرگانی 
اصفهان، در این جلســه با اشــاره به برگزاری 11 دوره 
در مســیر موفقیت گفت: این رویداد بــه همت کمیته 

رویدادهای کارآفرینی شورا، هرماه برگزار می شود.

رییس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد:

نقش مهم رویدادهای کارآفرینی در تشویق جوانان به کارآفرینی

با مسئوالن
مدیر کل مالیات استان اصفهان خبر داد:

جریمه۳۰درصدی با عدم ارائه اظهارنامه

اقتصاد خانواده به معنای چگونگی ســامان دهی و مدیریت 
منابع خانه است. خانواده سازمانی اســت که تولید و توزیع 
کاالهای مورد نیاز را فراهم می ســازد و زن بدون مناقشه، 
به عنوان یکی از دو رکن اساسی خانواده در این سازماندهی 
و مدیریت، نقش اساســی را ایفا می کنــد. جایگاه مادری و 
همســری، عمده منابع مصرف را به زن می سپارد و انتظار 
می رود که او بتواند با ساماندهی و مدیریت صحیح، بین درآمد 
و مصرف توازن برقرار کرده و با برنامه ریزی و اجرای صحیح در 
رشد و توسعه اقتصاد خانواده نقش موثری ایفا نماید. از آنجا 
که جدول بازدهی اقتصاد خانواده در تنظیم نمودار رشــد و 
توسعه اقتصادی جامعه و برنامه های کالن بخش های مختلف 
دولتی و خصوصی تاثیر بسزا دارد، می توان گفت که زنان در 
واقع نقش کلیدی در استفاده بهینه از منابع دارند. منابع در 

اینجا شامل زمان، پول یا درآمدهای دیگر می شود.
دسترسی به منابع سخت و از دســت دادن آنها آسان است؛ 
از این رو باید مدیر خانواده با ساماندهی و مدیریت صحیح و 
ســالم بتواند بهترین انتخاب ها و گزینش ها را داشته باشد. 
خانواده غیر از منابع مادی، منابع دیگری نیز در اختیار دارد 
که قابل تبدیل به پول نبوده و در بیشتر موارد تجدیدپذیر هم 
نیست. از جمله این منابع، عشق، انسجام خانواده، خاطرات 

خوش و غیره اســت و چون این منابع برای اعضای خانواده 
رضایت خاطر ایجاد می کند، باید نقش اساسی آنها و جایگاه 
خاص هر کدام مورد توجه قرار گیرد تا افراد بتوانند با باالترین 
سطح مطلوب از آنها بهترین استفاده را کنند؛ از این رو باید 

گفت: »انتخاب«، قلب اقتصاد خانواده است.
همان گونه که خانواده به عنوان واحــد کوچکی از اجتماع 
در پیشرفت و توســعه فرهنگی جامعه نقش اول را دارد، در 
توسعه و رشــد اقتصادی جامعه نیز نقش اساسی را ایفا می 
کند و میزان، چگونگی و نوع حضــور او در عملکرد و چرخه 

های اقتصاد کشور تاثیرگذار است.
زنان به عنوان عامل پرورش و رشــد نیروی کار، در جریان 
بهره وری و تولید ناخالص ملی ســهم دارند که با ســرمایه 
گذاری در اطالعات، دانش ها، نگرش ها و مهارت های آنها، 
این ارزش افزوده خواهد شد؛ بنابراین تالش حاکمان و نظارت 
و توجه ملی به این امر، بازخورد مستقیم در پیشرفت کشور را 
به همراه دارد؛ زیرا هر گاه منابع انسانی در محیطی سالم و با 
انگیزه و احساسات و عاطفه و خیرخواهی و غیره پرورش یابد 
و با عزت نفس و مناعت زندگی را بگذراند، نیروی قوی تری در 

چرخش امور اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.
بنابر این، خانواده تنها منبع عرضه کننده نیروی کار جامعه 

است؛ همچنین خانواده ها می توانند بخش مهمی از سرمایه 
فیزیکی اقتصاد جامعه را از راه ســپرده گذاری، خرید اوراق 
مشارکت، اوراق سهام و غیره فراهم کرده و سرمایه خود را در 
راه تولید و کسب و کار قرار دهند. از سوی دیگر چون خانواده 
مصرف کننده کاالها و خدمات تولید شده در جامعه است، 
روش استفاده صحیح از کاالها و خدمات، میزان بهره وری را 
باال می برد و از هدر دادن امکانات و دســتاوردها جلوگیری 

می کند.
مدیریت بودجه خانوار و مدیریت دارایی های خانواده، با توجه 
به ترجیحات فرد و خانواده تعیین می شود. شاید شیوه تهیه 
غذاها، اســتفاده بهینه از امکانات و وسایل منزل و پوشاک و 
وسایل شخصی هر فرد، نظافت و نگهداری و حتی قرار دادن 
وسایل، مراقبت از فرزندان و تامین سالمت آنان، در مجموعه 
سرمایه های هر خانوار ناچیز به حساب آید و فقط سهام اوراق 
مشارکت، پول و غیره به عنوان سرمایه در نظر گرفته شود، 
اما باید به این نکته توجه داشت که تولید مواد غذایی، البسه و 
دیگر مایحتاج و نیز جمع آوری و نگهداری وسایل شخصی و 
جمعی خانواده ها که نیاز به یک برنامه صحیح دارد، به دست 
مدیر شایسته خانه، با کمترین هزینه، باالترین مطلوبیت را 
در پی خواهد داشت. مدیر خوب خانواده باید بتواند در مواقع 
کمبود یا حذف بعضی امکانات، جایگزین مناسبی را انتخاب 

کند؛ بدون آنکه تغییری 
در مطلوبیت ایجاد شود. 
مثال اگر برنج گران یا کم 
می شود، سیب زمینی 
یا نان را جایگزین کند 
تا ضمن برقراری تعادل 
بین درآمد و هزینه ها، 
منبــع تغذیــه افــراد 
خانواده تامین شــود؛ 
البتــه رضایــت خاطر 
یــا مطلوبیــت اعضای 

خانواده نیز مهم است.
پیداســت کــه درآمد 
خانواده تنهــا می تواند 
درصدی از نیازهای افراد 
خانــواده را تامین کند؛ 
از این رو بایــد از میان 
خواســته ها بهترین و 

الزم ترین انتخاب به عمل آید. نیاز به انتخاب در تمام طول 
زندگی وجود دارد و همان گونه که اشاره شد، »انتخاب« قلب 

اقتصاد خانواده است.
بی شــک رفتارهای مصرفی بر حجم مصرف کل در جامعه 
تاثیرگذار اســت. از دید اقتصادی هر چه میــل نهایی افراد 
جامعه به مصرف بیشتر باشد، فرآیند ضریب فزاینده و روابط 
بین متغیرهای کالن اقتصادی مصرف کل بیشتر خواهد شد. 
با ایجاد تقاضای موثر بــرای کاالها و خدمات، تولید کل و به 

دنبال آن درآمد ملی افزایش می یابد.

سکه تمام بهار آزادی
11،720،000 ریال)طرح جدید(

6،370،000 ریالنیم سکه

3،670،000  ریالربع سکه

2،450،000 ریالسکه یک گرمی

1،142،250 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

162 هزارو 516دستگاه انواع خودروی سواری درفروردین و اردیبهشت ماه سال ۹6 
تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 11/5درصد افزایش یافته است.

به گــزارش خبرگزاری مهر به نقــل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیشــترین 
خودروهای سواری تولید شده در فروردین و اردیبهشت ماه امسال شامل 25هزار و 
16۴دستگاه مونتاژ پراید، 20هزار و 6۷۹ دستگاه پژو ۴05، 1۷هزار و 21 دستگاه 

پژو 206، 1۴هزار و ۹23دســتگاه پژو پارس، 12 هزار و۹3 دستگاه تیبا x 200 و 
13هزار و 20 دستگاه سمند، در این مدت تولید شده است.

بر اســاس این گزارش، همچنین در این مدت ۷ هزار و 6۴5 دستگاه از محصوالت 
رنو، ۷هزار و 610دستگاه خودرو MVM، 6هزار و ۸6۸دستگاه تندر ۹0، شش هزار و 
132دستگاه پراید نسیم و صبا، ۴هزار و ۷دستگاه جک و لیفان، 2 هزار و ۹31دستگاه 
 B۹۰ خودروی دنا، 2 هزار و ۸۸5 دستگاه برلیانس و 2 هزار و 6۷0دستگاه ساندرو

تولید شده است.
در ادامه این گزارش در خصوص تولید ســایر خودروهای ســواری آمده است: در 

فروردین و اردیبهشت ماه امسال  یک هزارو ۸۷5دستگاه رانا، یک هزارو 66۴ دستگاه 
سراتو، یک هزارو 513دستگاه پارس تندر، یک هزار و 5۹1 دستگاه تیبا X۲۰۰ دو 
گانه سوز، هایما به تعداد 301 دستگاه، مزدا 3به تعداد۴30  دستگاه و همچنین 33۸ 

دستگاه چانگان تولید شده است.
گفتنی است با وجود افزایش تولید خودرو و رشد تقاضا، وضعیت کیفیت خودروهای 
تولید داخل نسبت به دو ماه قبل هیچ تغییری نداشته و طبق آخرین گزارش شرکت 
بازرسی کیفیت و اســتاندارد ایران، هیچ یک از این خودروها نتوانسته اند طی این 

مدت ستاره جدیدی در بحث کیفی کسب کنند.

بر اساس اعالم وزارت صنعت؛

تولید خودرو ۱۱ درصد افزایش یافت

قیمت انــواع کارت حافظه / مموری 
کارت

بازار

SanDisk Ultra microS�  سن دیس��ک
DHC Class10 UHS�I 64Gb

 640,000
ریال

 1,000,000
ریال

در اصفهان انجام شد؛

راه اندازی نخستین خط تولید 
کودهای آلی گیاهی کشور

 وام ۲۰ میلیون تومانی تعویض 
خودرو

SanDisk Ultra microS�  سن دیس��ک
DHC Class10 UHS�I 32Gb

 340,000
ریال

 500,000
ریال

SanDisk Ultra microS�  سن دیسک
DHC Class10 UHS�I 16Gb

 260,000
ریال

 300,000
ریال

پرواز اصفهان به تفلیس برقرار شد
پرواز مسیر اصفهان به تفلیس پایتخت گرجستان وبالعکس، در فرودگاه بین المللی 

شهید بهشتی اصفهان برقرار شد.

بازرگانی

دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت: 
در حال حاضر متوسط قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب 
مرغداری 3 هزار و ۸00 تومان است و پیش بینی می شود 
که طی روزهای آتی نرخ هر کیلوگرم تخم مرغ با کاهش 
100 تومانی روبه رو شود. فرزاد طالکش دبیر کل کانون 
پرورش دهنــدگان مرغ تخم گذار، با اشــاره به آخرین 
وضعیت صادرات تخم مرغ اظهار داشت: تاکنون مقدار 

محدودی تخم مرغ تنها به افغانستان صادر شده است.
وی افزود: باوجود اعالم پاک بودن کشــور از آنفلوآنزای 
حاد پرندگان، هنوز مرز عراق به روی محصوالت ایرانی باز 
نشده؛ چرا که دیپلماسی فعالی در این خصوص صورت 

نگرفته است.

 پای صادرات تخم مرغ 
می لنگد

زنان به عنوان عامل 
پرورش و رشد نیروی 

کار، در جریان بهره وری 
و تولید ناخالص ملی 

سهم دارند که با 
سرمایه گذاری در 

اطالعات، دانش ها، 
نگرش ها و مهارت های 
آنها، این ارزش افزوده 

خواهد شد

وقتی زنان وارد میدان جهاد اقتصادی می شوند؛

زنان و پویایی اقتصادی

وقتی زنان وارد میدان جهاد اقتصادی می شوند، نقش خانوار وزنان در اقتصاد جامعه آن گاه روشن تر  زاینده رود
می شود که بدانیم نیروهای خالق، مبتکر ومغزهای دگرگون کننده مسیر جامعه، همه حاصل 

مدیریت مطلوب، قدرتمند و کارآمد خانواده بوده و زن به عنوان مدیر دارایی های این نهاد است.
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»نارنگی ها« اکران، نقد و بررسی شد
فیلم ســینمایی »نارنگــی ها« بــه نویســندگی وکارگردانی زازا اوروشــازده که در ســال 
 ۲۰۱۳ ســاخته شــده، عصر دیروز در نگارســتان امام خمینــی)ره( اکران و نقد و بررســی

 شد.

اخبار

همزمان با آغاز دهه کرامت، نمایشگاه نسخ نفیس خطی 
قرآن در موزه هنرهای تزئینی اصفهان افتتاح می شود.

به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان 
اصفهان،همزمان با والدت امام حسن مجتبی)ع(کریم 
اهل بیت وآغاز دهــه کرامت در ماه مبــارک رمضان، 
نمایشگاه نسخ نفیس خطی قرآن دیروز ساعت ۱۰:۳۰ 
افتتاح شد وتا پایان ماه مبارک رمضان در موزه هنرهای 

تزئینی واقع در خیابان استانداری برقرار است.
این نمایشگاه به همت اداره کل میراث فرهنگی استان 
اصفهان وبا همکاری موزه هنرهای تزئینی ایران وموزه 
خصوصی نسخ خطی پبده، دیروز و با حضور مدیر کل 

میراث فرهنگی استان اصفهان افتتاح شد.

فراخوان بخش جنبی سی وچهار مین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 
باهدف توجه به مسائل روز جامعه منتشر شد. به نقل از روابط عمومی انجمن 
سینمای جوانان ایران، در بخش جنبی سی وچهارمین جشنواره بین المللی 
فیلم کوتاه تهران، سه موضوع»ایمان و امید از نگاه انسان معاصر«، »حقوق 
شهروندی«و»سینما و کتاب«مدنظر است و آثاری با این موضوعات می توانند 
متقاضی حضور در جشنواره باشند.  نسخه کامل فراخوان بخش جنبی سی 
و چهارمین دوره این جشنواره، در ســایت انجمن سینمای جوانان ایران به 
آدرس www.iycs.ir در دسترس عالقه مندان قرارگرفته است.عالقه مندان 
www. می توانند تا تاریخ ۲۰ تیرماه سال جاری در سایت جشنواره به آدرس

tisff.ir ثبت نام کنند. اسامی فیلم های راه یافته این بخش اول مهرماه ۹۶ اعالم 
خواهد شد. گفتنی است که سی وچهارمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه 
تهران از ۲۵ تا ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶ به دبیری سید صادق موسوی برگزار می شود.

دفتر موسیقی با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: قطعه »کبیر« با صدای بنیامین 
بهادری هیچ گونه مجوزی از این دفتر نگرفته اســت. از روز جمعه قطعه  
»کبیر« با صدای بنیامین بهادری در فضای مجازی دست به دست می شود.

این قطعه باعث جریحه دار شدن احساسات بسیاری از مومنان شده و نسبت 
به آن واکنش نشان داده اند.پس از انتشار قطعه »کبیر« توسط»بنیامین 
بهادری«دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی متن زیر را منتشر 
کرد: »بدین وسیله به استحضارمی رساند قطعه موردنظر که اخیرا در فضای 
مجازی منتشرشده است هیچ گونه مجوزی از دفترموسیقی وزارت فرهنگ 
وارشاد اسالمی ندارد وخواننده این اثر قطعه مذکور را جهت اخذ مجوز به 
دفتر موسیقی ارائه نکرده اســت و این دفترهیچ گونه مسئولیتی در قبال 
مناسب بودن این قطعه ندارد.« بنیامین بهادری در این قطعه بخش هایی از 

دعای جوشن کبیر را با استفاده از موسیقی پاپ اجرا کرده است.

باهدف توجه به مسائل روز جامعه 
صورت گرفت؛

اعالم فراخوان بخش جنبی 
جشنواره فیلم کوتاه تهران 

دفتر موسیقی با انتشار بیانیه ای اعالم کرد:

قطعه »کبیر« با صدای 
بنیامین بهادری مجوز ندارد

در اختتامیه دومین جشنواره استعداد یابی استندآپ کمدی؛ 

اصفهانی ها، »پایه خنده« شدند
همزمان با آغاز دهه کرامت؛

نمایشگاه نسخ نفیس خطی 
قرآن افتتاح می شود

 »علی پروین«، میهمان تئاتر
 »اکبر عبدی« شد

اکبر عبدی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: »علی آقا 
پروین؛ میهمان دیشب تئاتر ما.«

تئاتر

احســان جانمی از به روی صحنه رفتــن »بی در زمان« 
در تماشــاخانه اصفهان واقع در مجتمع استاد فرشچیان 

خبر داد.
کارگردان تئاتــر، در رابطه با نمایش نامــه تئاتر»بی در 
زمان«در مورد محتوای این نمایش اظهار کرد: داستان از 
این  قرار است که پسری به خانواده وثوق سپرده می شود 
که قرار است به رســم امانت پیش این خانواده بماند؛ اما 
اتفاقاتی می افتد و یاســمین عاشق او می شود؛ پسر برای 
خانواده یاسمین چالش ایجاد می کند و درام داستان در 

همین رابطه است.
احسان جانمی افزود: انتخاب این نمایش نامه چند دلیل 
داشت، به نظرم درام این داستان جذابیت های زیادی برای 
تماشاگران عام داشت و همچنین موضوع مهم دیگر این 
است که به تعداد انگشتان دست در رابطه با اتفاقات دهه 
4۰درام  وجود ندارد؛ همچنین با توجه به اجرای گروه از 
روزهای نیمه خرداد، این درام زمان و موقعیت مناســبی 

برای اجرا داشت.
وی گفت: سومین دلیل هم این اســت که این کار برای 
جشــنواره »ماه«که یکی از جشــنواره های حوزه هنری 

است، انتخاب شده بود.

جانمی خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم که اولین کار هنر 
سرگرم ساختن و لذت بردن تماشاگر است و اگر این اتفاق 
نیفتد این درام نمی تواند به هدف های خود برسد و پیامش 

را انتقال دهد.
وی در پایان گفت: این تئاتر تا ۳۱ خرداد رأس ســاعت 
۲۰:4۵در مجتمع استاد فرشچیان، تماشاخانه اصفهان 

به روی صحنه می رود.

کارگردان تئاتر:

تئاتر »بی در زمان« به روی صحنه می رود

چهره ها

نخستین دوره جامع 
آموزشی »تاریخ 
 شفاهی« برگزار 

می شود

نخستین دوره جامع آموزشی»تاریخ شفاهی«، تیرماه سال جاری از سوی موزه عصارخانه شاهی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان برگزار می شود.
این دوره با هدف آموزش تخصصی و دعوت به همکاری عالقه مندان علم تاریخ شفاهی برای اولین بار در اصفهان برگزار خواهد شد.

تاریخ شفاهی نوعی شیوه جمع آوری و آماده سازی اطالعات تاریخی از طریق ضبط مصاحبه با شرکت کنندگان در رویدادهای تاریخی و یکی از قدیمی ترین نوع تاریخ 
بوده که مربوط به پیش از دوره آغاز اختراع الفبا و ثبت تاریخ و همچنین یکی از جدیدترین انواع آن است که از دهه ۱۹4۰، با ضبط مطالب روی نوار آغاز شد.

فراخوان ثبت نام در این دوره، از ۱۶ تا ۳۱ خردادماه جاری اعالم شده که دوســتداران تاریخ شفاهی با مراجعه به سایت assarkhaneh.ir و دریافت فرم می توانند 
ثبت نام کنند.

عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به محل موزه عصارخانه شاهی واقع در میدان نقش جهان، بازار قنادها، بعد از بانک سپه، بازار امین)عصاری( مراجعه 
کرده یا با شماره ۳۲۲4۱۰87 تماس حاصل کنند.

در شهر

مراســم پــرده خوانــی »حملــه حیدری«، امشــب 
و فردا شــب در بــاغ غدیــر و ۲۳ تــا ۲۵ خــرداد در 
 قطعه شــهدای مدافــع حرم گلســتان شــهدا برگزار 

می شود.
سرپرســت موزه حمام رهنان با بیان این مطلب گفت: 
برنامه پرده خوانی حمله حیدری برگرفته از داستان های 
کتاب حمله حیدری، از مشهورترین حماسه سروده های 
مصنوع ادبیات پارســی و اثــر باذل مشــهدی بوده که 
به مناســبت شــب های قدر و شــهادت امام علی)ع( 

برنامه ریزی شده است.
سعید صرامی اظهار داشت: در قســمتی از این حماسه 
شاعر به توصیف جنگ علی)ع( و عمروبن عبدود پرداخته 
است. شاعر این شعر را تحت حماسه ملی سروده و در آن 
به وفور از شیوه و روش شــاهنامه استفاده شده است که 

پرده خوانی می شود.
وی افزود: موزه حمام رهنان ســازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان به عنوان کارگروه آیین ها به برگزاری 
مراسم پرده خوانی حمله حیدری از امشب تا ۲۵خردادماه 

اقدام کرده است.
وی ادامه داد: این برنامه امشــب و فرداشــب در محل 

باغ غدیر، ضلع شــرقی ســاختمان الغدیر و از ۲۳ تا ۲۵ 
خردادماه در محل قطعه شــهدای مدافع حرم گلستان 

شهدای اصفهان برگزار می شود.
صرامی خاطرنشــان کرد: عموم شــهروندان عالقه مند 
بــرای شــرکت در ایــن برنامه مــی توانند از ســاعت 
 ۲۱:۳۰ تا ۲۲:۳۰ بــه مکان های تعیین شــده مراجعه

 کنند.

به میزبانی باغ غدیر و گلستان شهدا برگزار می شود؛

مراسم پرده خوانی »حمله حیدری«

اختتامیه دومین جشنواره اســتعداد یابی استندآپ کمدی با عنوان 
»پایه خنده« به صورت ملی طی دو شــب پیاپی در ســالن پیروزی 

برگزار شد تا مرد سال خنده ایران هم یک اصفهانی باشد.
از شروع استند آپ کمدی به صورت حرفه ای در کشور زمان زیادی 
نمی گذرد، اگرچه این ســبک از کمدی در غرب سابقه ای طوالنی 
داشته است اما در ایران هم با نام های مختلفی چون خاطره گویی و 

نقالی به روشی دیگر در سال های زیادی اجرا شده است.
برنامه پرمخاطب خندوانه، ســال گذشــته با برگزاری مسابقه 
»خنداننده برتر«، توانســت این سبک  از کمدی را بیش از پیش 
رونق بخشد و سبب شد تا سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان هم به برگزاری نخســتین جشــنواره اســتعدادیابی 
اســتندآپ کمدی با عنوان »پایه خنده« اقدام کند که کشف 

ستاره ها و استعدادهای درخشانی را در این حوزه رقم زد.
امسال هم دومین دوره این جشنواره به صورت ملی برگزار شد 
که از بین تعداد بســیاری از داوطلبان که فیلم اجراهای خود 
را به دبیرخانه این جشنواره ارســال کرده بودند، ۱۰۰ نفر به 
مرحله اجرای زنده برای مخاطبان حاضر در کتابخانه مرکزی 
اصفهان راه یافتند و از این تعداد ۱۵ نفر به مرحله نیمه نهایی 

صعود کردند.
داوری این جشــنواره به عهده کمدین های مطرح کشوری 
چون امیر کربالیی زاده و الیکا عبدالرزاقی و طنز پردازانی 
چون اسماعیل امینی و رضا ســاکی بود که اجرای ۱۰۰ 
شــرکت کننده این جشــنواره را با رعایــت پارامترهای 

مختلفی قضاوت کردند.
دومین دوره جشنواره اســتعداد یابی »پایه خنده« دو پدیده نوجوان هم داشت که به 
صورت ویژه به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. اختتامیه این دوره از جشــنواره در دو شب 
پیاپی برگزار شد تا نفرات اول تا سوم مشخص شوند و مرد سال خنده ایران هم انتخاب 

شود.
در شب نخست این جشنواره که پنجشنبه در ســالن پیروزی و با استقبال پر شور مردم 
برگزار شد، ۱۵ نفر از برگزیدگان به اجرای برنامه پرداختند و منتظر اعالم نتایج بودند، 
شامگاه جمعه هم از بین این افراد ۵ نفر انتخاب شدند تا بار دیگر اجرای خود را برای کسب 

عناوین برتر جشنواره در معرض قضاوت داوران قرار دهند.
امیر کربالیی زاده عضو هیئت داوران این جشــنواره، در ابتدای شــروع دومین شب از 
اختتامیه این جشنواره یادآور شد: در ابتدا قرار بود ۳ نفر به مرحله پایانی راه پیدا کنند ولی 
با توجه به اختالف اندک امتیازات شرکت کنندگان تصمیم گرفتیم ۵ نفر را برای راهیابی 

به مرحله نهایی انتخاب کنیم تا در نهایت سه مقام برگزیده داشته باشیم.
۵ نفر راه یافته به مرحله نهایی، اســتندآپ های خود را بدون وقفه و پشــت ســر هم با 
موضوعاتی چون قصه های زمان کودکی، تفــاوت والدین در مباحث مختلف و پذیرایی 
اصفهانی ها از میهمــان، روش های مختلف رفتار با کودکان و حــاالت مختلف افراد در 
نشستن اجرا کردند که با تشویق حضار همراه شد، سپس داوران برای رسیدن به ارزیابی 
نهایی مشــورت کردند و نتایج، بعد از اجرای دو تن از برگزیدگان دوره اول یعنی محمد 

مختارزاده و جواد مدنی اعالم شد.
در ابتدا از ۱۰ نفری که به مرحله نیمه نهایی راه یافته بودند با اهدای 

لوح و تقدیرنامه و هدیه ای تقدیر به عمل آمد که سید محسن هاشمی، طارا علی اکبری، 
سلیمان سلطانی، مهران کشاورز، نیلوفر ناظری، علی رحمانی، پویا رحیمی، ابوالفضل 

قبادی نژاد و فاطمه امید ا... از جمله این افراد بودند.
ســپس دو پدیده نوجوان دومین جشنواره اســتعداد یابی »پایه خنده« انسیه شفیعی 
۱۲ساله و امیرحسین رضوانی ۱4 ساله به صورت ویژه تجلیل شدند و لوح یادبود و مبلغ 

۵۰۰ هزار تومان نیز به آنها اهدا شد.
در ادامه از پویا رحیمی به عنوان نفر برگزیده تقدیر به عمل آمد و مقام سوم دومین دوره 
این جشنواره به صورت مشترک به توماج دشتی و مهسا آقادادی تعلق گرفت و با اهدای 

مبلغ یک میلیون تومان از آنها تجلیل شد.
مهران داموری با دریافت مبلغ ۲ میلیون تومان، نفر دوم این جشنواره شد و امید امامی فر 
با دریافت مبلغ ۳ میلیون تومان به عنوان نفر اول دومین جشــنواره استعداد یابی »پایه 

خنده« و به عنوان مرد سال خنده ایران معرفی شد.
در پایان مراسم با اصرار مخاطبان حاضر در سالن پیروزی، امیر کربالیی زاده از داوران این 
جشنواره به اجرای استند آپ پرداخت که با استقبال و خنده های بی امان حضار همراه شد.

»محمدرضا گلزار« در مراسم 
افطاری به رییس جمهور چه گفت؟

صبح چهارشــنبه ای که گذشــت، صبحی تلخ و تراژیک بود که 
در تاریــخ ایران ماندگار می شــود. 
بامداد چهارشنبه ۱7 خرداد و حادثه 
تروریستی در مجلس که بعداز ظهر 
آن اهالی هنر قرار بود در مراســم 

افطار رییس جمهور باشند.
این مراسم افطاری فرصت مناسبی 
بود تا محمد رضا گلــزار، در مجال 
کوتاه برای گپ زدن با روحانی حرف 
سینمایی بزند. گلزار در این مراسم و 
بعد از ســخنی کوتاه درباره حوادث تلخ تروریستی گفت: راستش 
تقریبا همه ما فکر می کردیم بعد از حوادث خونین صبح، مراســم 
کنسل می شود و شما به دلیل رعایت مسائل امنیتی در یک مکان 
عمومی حاضر نمی شــوید؛ اما وقتی دیدیم شــما این شجاعت را 
داشتید، ما هم آمدیم. واقعا شما امشب بار دیگر نشان دادید که هیچ 

وقت یک ایرانی را نمی توان تهدید کرد.
رییس جمهور هم بعد از تعارفات معمول، از گلزار تشکر کرد و گفت: 

مردم ایران مردم شجاعی هستند و هنرمندانمان هم همین طور.

اینستاگردی

سیدجواد هاشمی: 

همه آِش نذری می دهند، من تئاتِر 
نذری می دهم

سیدجواد هاشمی، بازیگر و کارگردان سینما، تئاتر و تلویزیون که 
این روزها نیز برنامه ویژه ماه مبارک 
را در تلویزیون تا سحر مجری گری 
می کنــد، فعالیت دیگــری نیز در 

عرصه تئاتر دارد.
هاشمی درباره نمایش »ایلیا« که 
قرار است در تاالر وحدت به صحنه 
ببرد، عنوان کرد:  این نمایش قرار بود 
از شنبه، بیستم )دیروز( به اجرا برود 
که به دلیل تدابیر امنیتی تهران یک 
روز به تعویق افتاد؛ درنتیجه در بیست و یکم در تاالر وحدت اجرای 

خود را شروع می کند که تا ۳۱ خرداد نیز ادامه خواهد داشت.
وی درباره موضوع این نمایش گفت: اصل ماجرا درباره یک یهودی 
مسلمان شده اســت که محبت های حضرت علی)ع( باعث ایجاد 
تحول در زندگی او شده. وی ویژگی خاص این نمایش را اجرا شدن 
آن به صورت نذری دانست و گفت: ما همیشه در ماه مبارک رمضان 
اجرای نمایش نذری در سالن های مختلف داریم. امسال هم ایلیا 
در تاالر وحدت اجرا خواهد شد و مردم ازطریق تماس با تلفن رزرو 

ما می توانند بلیت نمایش را به صورت رایگان دریافت کنند.
هاشمی همچنین در پایان عنوان کرد که همه آش نذری می دهند 

و او تئاتر نذری!

 جشن تولد »جهانگیر الماسی«
 روی صحنه تئاتر

جشن تولد جهانگیر الماسی در اجرای تئاتر »بن بست« برپا شد.
جهانگیر الماســی در پایان نمایش 
چنین گفت: »من تجربه  باالی صد 
گروه در حــوزه  تصویر دارم اما یک 
چیزی در این گروه نمایشی هست 
که مرا بر می گرداند به پاک ترین 
روزهای زندگــی ام؛ یعنی دوران 

دبیرستان و حتی دبستان.«
وی ادامــه داد: در آن زمــان هیچ 
انگیــزه ای بجز خــود آن کار نبود، 
باالخره در گروه ها همیشــه تنش وجود دارد، دو تا برادر هم سر 
تفاوت هایشــان با هم می جنگند اما من در این گروه بجز عشق، 

محبت و دوستی و میل به خوب بودن هیچ ندیده ام. 
نمایش »بن بست« نوشته سامان ناصری و به کارگردانی علیرضا 
مهران و بازی جهانگیر الماسی، رز رضوی، سیاوش خیرابی ، بهار 
محمدپور، محمدرضا حسینی و علی رضا مهران، به مدت سی اجرا 
در تماشاخانه پایتخت ) کنش معاصر اسبق( به روی صحنه می رود.

ماه عسل »علی اوجی« و »نرگس 
محمدی« در مشهد

علی اوجی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: سالم به دوستان 
عزیزم، ممنونم از تبریک هایی که تو این مدت به من و نرگس گفتین. 

عملیات اجرایی احیا و مرمت حمام تاریخی خسرو آقا 
در اصفهان بعد از ۲۲سال آغاز شد.

معاون میراث  فرهنگی کشــور در خصوص احیای این 
حمام تاریخی گفت: »بخش اصلی حمام در سال ۱۳74 
تخریب شد و اکنون بعد از ۲۲ســال از زمان تخریب، 
سازمان میراث  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با 
همکاری شهرداری اصفهان قصد دارد این حمام تاریخی 
را احیا و مرمت کند که مرمت این حمام تاریخی آغازی 

برای مرمت سایر اماکن تاریخی در اصفهان است.«
محمدحسن طالبیان اضافه کرد: »تنها بخش باقی مانده 
از این حمام تاریخــی، گرم خانه آن اســت که در زیر 
خیابان مدفون بوده و در حال حاضر نقشه های مرمت 
و احیای این بنای تاریخی تهیه شده است. در روزهای 
اخیر به صورت رسمی خاک برداری از این بنای تاریخی 
صورت گرفت و عملیات احیا و مرمت حمام خسرو آقا 
شروع شد.« وی با اشــاره به اینکه مرمت و احیای این 
حمام تاریخی بــا همکاری شــهرداری اصفهان انجام 
می شود افزود: »همکاری ســازمان میراث فرهنگی و 
شــهرداری اصفهان از اهمیت باالیی برخوردار است و 
این همکاری و مشــارکت در مرمت و احیای دیگر آثار 
فرهنگی تاریخی اصفهان ادامه خواهد داشت و باید آن 

را به فال نیک گرفت.«

بعد از 22 سال؛

آغاز عملیات اجرایی احیا و 
مرمت حمام تاریخی خسرو آقا
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سامسونگ اطالعات کاربران خود را 
رصد می کند!

گزارشی جدید نشان می دهد که سامسونگ اطالعات فعالیت های 
کاربران خود در فضای آنالین را رصد می کند. این فناوری قابلیت 

ردیابی ایمیل های شخصی کاربر را نیز دارد.
گزارشی جدید نشان می دهد تلفن های ساخت شرکت سامسونگ با 
استفاده از روش beaconing به جاسوسی کاربران خود می پردازد. 
این فناوری تمام آنچه را که کاربر در فضای آنالین می خواند و تماشا 

می کند )از جمله ایمیل های شخصی( را رصد می کند.
با توجه به این یافته جدیــد، گــروه Open Rights Group از 

سامسونگ خواسته از این فناوری در تلفن های خود استفاده نکند.
یک beacon در صفحات وب ســایت یا تبلیغــات آنالین پنهان 
می شــود. این فناوری با هشدار به سیســتم تلفن همراه، وضعیت 

»جاسوسی« را در دستگاه فعال می کند.
 جیم کیالک مدیر Open Right Group این خبر را افشا کرده 
اســت. البته این فناوری در بخش سیاســت های حریم خصوصی 
شرکت توضیح داده شده. سامسونگ در این بخش می نویسد: از این 
فناوری برای مقاصد مختلف از جمله تحلیل شیوه استفاده کاربران 
از موبایل استفاده می شــود. این گزارش پس از آن منتشر شد که 
گوگل نیز تعداد زیادی از اپلیکیشن های اندروید را به دلیل استفاده 

از beacon ممنوع کرد.

فناورانه

الون ماســک پس از یک دهه گمانه زنی، تصویری از خودروی جدید خود 
منتشر کرده که نشــان می دهد نمونه جدید بدون آیینه های بغل ساخته 
خواهد شــد. پس از یک دهه گمانه زنی، تســال باالخره عکسی از خودروی 

CUV مدل Y را منتشر کرد.
 خودرو CUV معموال به اتومبیل هایی گفته می شود که ویژگی های مختلف 
از خودروی اسپرت و خودروی خانوادگی  و بخصوص ویژگی های مربوط به 

اتومبیل های هاچ بک را دارا هستند.
الون ماسک در جلسه ســهامداران تســال، تصویری از خودروی جدید این 

شرکت را به نمایش گذاشت.
البته بخش اعظم خودروی موجود در تصویر در ســایه قرار داشت. هرچند 
تصویر این خودرو چندان گویا نیســت اما نشــان می دهــد مدل Y بدون 

آیینه های بغل ساخته خواهد شد.  
ماسک نخستین بار نمایی از این خودرو را در اکتبر ۲۰۱۵ نمایش داد. اما به 
هرحال این خودرو در مقایسه با نمونه های الکتریکی دیگر طراحی ساده تری 

خواهد داشت. این مدل در ۲۰۱۹ میالدی به بازار عرضه خواهد شد.

 خودروی جدید تسال 
بدون آیینه های بغل

الکسا؛ جایگزینی برای ریموت کنترل 
تلویزیون های هوشمند

الکسا، دســتیار صوتی آمازون که پیش از این امکانات جالبی را درخصوص 
کنترل و هدایت دستگاه ها در خانه ارائه می داد، امکان کنترل تلویزیون های 

هوشمند را نیز برای کاربران خود به ارمغان آورده است.
Video Skill API نرم  افزار جدیدی است که کاربر را قادر می سازد با ضبط 
فرمان های صوتی مشخص، نسبت به پخش یا متوقف کردن برنامه ها، کنترل 
صدا، جست وجوی برنامه، بازیگر یا ژانری خاص در تلویزیون های هوشمند 
اقدام کند. توسعه دهندگان با استفاده از این نرم افزار می توانند مهارت های 

الکسای خاص خود را ساخته و از آن استفاده کنند.
آمازون اعالم کرده اســت که دیش )Dish(، شرکت خدمات ماهواره  ای، از 
 Video .اولین شرکت هایی خواهد بود که از این سرویس استفاده خواهد کرد
Skill API کار خود را از ۲8 ژوئن، همزمان با ارائه Echo Show توســط 

شرکت آمازون آغاز خواهد کرد.

صنایع نظامی روسیه یک تانک کنترلی از راه دور عرضه کرده است. اطالعات 
مناسبی در مورد روبات های پیشرفته مین یاب روسیه، نخستین بار توسط 

وزارت دفاع این کشور منتشر شده است.
 این سیستم روباتیک که Prokhod-۱ نام دارد، توسط شرکت خودروسازی 
 BMR-3M و با الهام از ماشــین زرهی میــن یاب Uralvagonzavod

ساخته شده است.
BMR-3M اصلی، از اسکلت تانک T-۹۰ در طراحی خود برخوردار بوده و 

مجهز به موتوری با قدرت ۱۰۰۰ اسب بخار است.
اما در رابطه با  Prokhod-۱، این روبات به صورت کنترل از راه دور مدیریت 
خواهد شد. پست فرماندهی داخل یک کامیون کاماز مستقر شده و ارتباط 

میان اپراتور و روبات به روش الکترونیکی برقرار می شود.
این روبات حتی می تواند به طــور خودکار در امتداد مســیری که برایش 
مشخص شده اســت حرکت کند. تنها لرزشی خفیف در اثر انفجار یک مین 
ضد تانک زیر Prokhod-۱ به ثبت رســیده اســت. روبات با حرکت خود 

معابری به عرض 4/۵متر در میدان جنگ ایجاد خواهد کرد.

هوش سنج

دو شکارچی به هم رسیدند.
یکی از دیگری پرسید: تو امروز چند فشنگ به همراه 

داشتی؟
دیگری پاســخ داد: نصف تیرهایم را به طرف کبک ها 
نشــانه رفتم. چهار برابر جذر تیرها را به خرگوش ها 
شلیک کردم. با 6 تیر هم یک گرگ را از پا در انداختم 
و 3 تیر نیز به سوی یک روباه شــلیک کردم که البته 
بی نتیجه بود. با آخرین تیرم نیز یک قرقاول شــکار 

کردم! همین.
هرچند که دوست این شکارچی از حرف های او چیزی 
نفهمید، اما قطعا شما می توانید شمار فشنگ های او 

را مشخص کنید.
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احتماال برایتان پیش آمده کــه موقع بازدید از یک پارک، 
گلخانه یا باغ گل، گیاه زیبایی توجهتان را جلب کرده و شما 
هم کنجکاو شده اید که اسم و خصوصیات آن را بدانید. در 
چنین مواقعی اگر یک دوست گیاه شناس داشته باشید، 
برای یافتن اسم گیاه هیچ مشکلی ندارید. اما در غیر این 
صورت مثل بسیاری از مسائل دیگر، بهترین و سریع ترین 
وسیله ای که می تواند شما را به هدف تان برساند باز هم 

گجت هوشمند شماست.
اپلیکیشــن PlantNet ابــزار فوق العاده ای اســت که 
تشــخیص گیاهان را از طریق گرفتن عکس ممکن می 
کند. این ابزار آموزشی بسیار مفید، آرشیوی عظیم از 37۰۰ 
گونه گیاهی شناخته شده را در خود گنجانده و می تواند 
گیاهان مختلف را از طریق برگ، میوه، گل یا پوســت تنه 
تشخیص دهد. برای درک فرآیند کار اپ، بگذارید مراحل 
تشخیص یک گیاه با آن را مرحله به مرحله با هم مرور کنیم. 

 بعد از باز کردن اپلیکیشن، کافی است روی آیکن ذره بین 
)Observation( اشاره کنید تا دوربین موبایل فعال شود. 
در این مرحله می توانید دو کار انجام دهید: یا عکس از پیش 
ذخیره شده را از گالری بارگذاری کنید، یا در همان لحظه از 

گیاهی که روبه روی شماست عکس بگیرید.
پس از گرفتن عکس و تعیین اندام گیاه )برگ(، اپلیکیشن 
 در صورت اتصــال به اینترنــت تصویر را در ســرورهای 
PlantNet بارگذاری کرده و بعد از آنالیز، نتایج را به نمایش 
می گذارد. دقت نتایج بســتگی به عکسی دارد که از گیاه 
 PlantNet مدنظرتان گرفته اید.یک بخش بسیار عالی
بخش اکتشاف است که می توانید با جست وجوی نام علمی 
یک گیاه به تصاویر و اطالعات بسیار مفیدی در مورد آنها 
دست پیدا کنید. اپلیکیشــن PlantNet رایگان است و 
می توانید آن را در پلتفورم های iOS و اندروید با استفاده از 

این لینک   goo.gl/cocBSS  دانلود کنید.

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

وبگردی

معرفی PlantNet؛ 
اپلیکیشنی برای شناسایی گیاهان از طریق گرفتن عکس

علم پژوهی

محققان ایرانــی با بهره گیــری از فنــاوری نانو، یک 
 محصول غذایی فراســودمند از روغن هسته  انار تولید 

کرده اند.
از نتایج این طرح آزمایشگاهی می توان در صنعت تولید 

مواد غذایی و نوشیدنی ها بهره برد.
یکی از ضایعاتی که در ایران به  وفور تولید می شــود، 
هسته  انار اســت. به دلیل خواص دارویی روغن هسته  
انار و همچنین تولید قابل  توجه سالیانه  آن، می توان از 
روغن آن به منظور تولید محصوالت غذایی فراسودمند 

استفاده کرد.
ســید محمد صحافی ابرقویی، مجری طرح، با اشاره 
به این موضوع کــه روغن های خوراکی بــا قرارگیری 
در معرض اکســیژن و نــور، خواص خود را از دســت 
می دهند، گفت: در صنعت غذا می توان با ترکیب علم 
امولسیون ســازی و فناوری نانو، مانع از بروز تغییرات 
نامطلوب در اجزای تشکیل  دهنده  ماده غذایی )عطر و 

طعم، اسانس ها، چربی ها و ترکیبات رنگی( شد.
این محقق درخصوص ضرورت انجام این طرح گفت: 
در حال حاضر باوجود اینکه روغن انار از خواص مفید 
بســیاری برخوردار اســت، به دلیل ایجاد رنگ کدر 
نامطلوب و دوفاز شدن، امکان غنی سازی نوشیدنی ها و 
آب میوه ها با این روغن به صورت مستقیم وجود ندارد. 
در این طرح با ایجاد یک نانوامولسیون از روغن هسته  

انار، این امکان فراهم می  شود.
وی گفت: در خط تولید نوشیدنی های مبتنی بر فناوری 
نانو، نسبت به خط تولید نوشیدنی های معمولی، تنها 
یک دستگاه التراسونیک اضافه خواهد شد و نیاز به مواد 

و تجهیزات گران قیمت نیست.
 ازاین رو می توان نتیجــه گرفت که هزینه زیادی برای 
انجام این طرح نســبت به خط تولید نوشــیدنی های 
معمولی وجود نخواهد داشــت؛  ضمن اینکه محصول 
تولیدشده  نهایی از منظر تاثیرگذاری بر سالمتی انسان 
در سطح جهانی نیز شــناخته شده است و ارائه  قیمت 

باالتر برای این محصول توجیه پذیر خواهد بود.
 ایــن طــرح در قالــب رســاله  مقطــع دکتــری 
ســید محمد صحافی ابرقویی به راهنمایی دکتر سید 
امیرحســین گلی از دانشــگاه صنعتی اصفهــان و با 

همکاری یک شرکت صورت گرفته است.
 این رســاله در ســتاد توســعه  فناوری نانــو تحت 
 عنوان پایان نامه  مــورد نیاز صنعت به تایید رســیده 

است.

توسط محققان ایرانی؛

نوشیدنی  نانویی روغن هسته  
انار تولید می شود

۱۰ آزمایشگاه جدید مرجع در کشور ساخته می شود
دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشــت، در حاشیه مراسم افتتاح 
موسسه تحقیقاتی جمع آوری شواهد علمی در حوزه سالمت گفت: ۱۰ آزمایشگاهی که در ۱۰ 
منطقه ایجاد شده بود، تکمیل شد و هم اکنون کار ایجاد ۱۰ آزمایشگاه دیگر را شروع کرده ایم.

 ساخت رایانه های بسیار نازک 
با مغناطیس های دو بعدی

محققان نوعی مغناطیس دو بعدی با ضخامت یک اتم ساخته اند 
که به وسیله آن می توان رایانه های بسیار نازک ساخت.

به گزارش دیلی میل، دانشــمندان توانســته اند مغناطیس های 
۲ بعدی بسازند که قطر آنها یک اتم اســت. رایانه ها با کمک این 
مغناطیس های کوچک، یک گام به حل ســخت ترین مشکالت 

علمی و رازهای اعماق فضا نزدیک تر می شوند.
با این اختراع جالب می توان رایانه های بســیار نازکی ساخت که 

قابلیت انجام آزمایش های غیر ممکن را دارند.
محققان دانشگاه واشنگتن با همکاری موسسه فناوری ماساچوست 
نوعی مغناطیس با یک الیه اتم ساخته اند که به ایجاد روش های 

جدیدی در ذخیره اطالعات منجر می شود.
شیائودونگ شو یکی از پروفسورهای فیزیک در دانشگاه واشنگتن 
در این باره می گوید: ما یک نوع مــاده دو بعدی ایزوله با خاصیت 
مغناطیسی ذاتی ســاختیم. این خاصیت مغناطیسی در سیستم 
بسیار قدرتمند اســت. تصور می کنم پیشرفت های آتی در حوزه 

فناوری اطالعات، برپایه مغناطیس های دو بعدی شکل گیرد.
این ماده جالــب »کرومیوم تریداید« )Crl۳( نامیده می شــود و 

عملکردی شبیه مغناطیس های زیر اتمی دارد.

 تانک کنترلی 
روس ها!

 G۶ Plus و G۶ pro دو مدل LG  
را عرضه می کند

 قبله یابی؛ هدیه گوگل به مسلمانان 
در ماه مبارک رمضان

کیبورد فارسی به iOS 11 اضافه شد

پیشتر در ماه جاری LG سرویس پرداخت موبایلی را در کره  جنوبی 
راه انداخت. این امکان در پرچم دار LG یعنی G6 قابل اســتفاده 
است. گزارش رسیده از رسانه  کره ای، حاکی از آن است که هردو 
ششم تیر ماه در فروشــگاه LG در کشورهایی که سفارش داده اند 
عرضه می شــود.ال جی جی6 پرو در کره  جنوبــی قیمتی حدود 
7۱۵دالر خواهد داشت و این در حالی است که بر اساس گزارشات  

جی6 پالس 8۹۰ دالر قیمت خورده است.
جزئیات زیادی در مورد ویژگی ها و مشــخصات این دو گوشی در 
دست نیست؛ اما به نظر می رسد LG رنگ جدیدی برای گوشی های 
جدید در نظر گرفته که Astro Black نامیده می شود. LG روش 
غیرمعمولی را برای اســتفاده از رنگ ها به کار برده است و کاربران 
تنها بر اساس زاویه تابش نور می توانند تفاوت تناژ مشکی را ببینند.

ال جی G6 پالس، حافظه  ۱۲8 گیگا بایتی و شارژر وایرلس دارد؛ 
چیزی که تنها برای کاربران G6 در آمریکا فراهم شده بود. از طرف 
 G6 پرو حافظه داخلی 3۲ گیگابایتی یعنی نصف G6 دیگر، ال جی
خواهد داشت. ال جی هنوز زمان عرضه در کره و کشورهای دیگر 

را اعالم نکرده است.

گوگل عربی اعالم کرد که پس از این مســلمانان قادر خواهند بود 
جهت قبله را در گوگل بیابند و رو به سوی کعبه نماز بخوانند.

کمپانی گوگل در ماه رمضان یک امکان جدید برای مسلمانان ایجاد 
کرد. گوگل عربــی در صفحه  توییتر خود بیان کرد که مســلمانان 
می توانند جهت قبله را در گوگل پیدا کننــد و بدین ترتیب در هر 

مکانی که باشند با پیدا کردن قبله، رو به کعبه نماز بخوانند.
گوگل عربی در ادامه اعالم کرد که به منظور پیدا کردن جهت قبله، 
کاربران فقط باید GPS را فعال کرده و محل اقامت خود را مشخص 
کنند تا گوگل جهت قبله را نمایش دهد. عالوه بر این گوگل جزئیاتی 
را نیز درباره قبله به کاربران ارائه داده و مسافت بین کاربر و کعبه را 

نیز نمایش می دهد.

اولین نســخه آزمایشــی آی او اس ۱۱ منتشر شــد و این نسخه 
از کیبورد فارســی پشتیبانی می کند. شــرکت اپل در کنفرانس 
 IOS ۲۰۱7 از نســخه جدید سیستم عامل خود یعنی WWDC
۱۱ رونمایی کرد. یکی از مهم ترین تغییرات و ویژگی این نســخه 
که برای ایرانیان اهمیت بسیاری دارد، اضافه شدن کیبورد فارسی 
به آیفون اســت. بنابراین از این پس کاربران فارســی زبان دیگر 
الزم نیســت از کیبورد های عربی برای تایپ اســتفاده کنند و یا 
نرم افزار های جانبی را برای فارسی نوشتن به کار ببرند. تصویری 
 که در زیر مشاهده می کنید متعلق به نسخه آزمایشی آی او اس ۱۱

بوده و ممکن است کیبورد فارسی در نسخه نهایی حذف شود.

اگر دوســت دارید از زبان فارســی روی پیام رســان خود 
برخوردار باشید و دلتان نمی خواهد تلگرام های غیر رسمی 
که اطمینانی از امنیت آنها ندارید را روی دیوایس خود نصب 
کنید، توصیه می کنیم حتما معرفی روبات این هفته را دنبال 

کنید؛ در ادامه با ما همراه باشید.
با پیشرفت تکنولوژی و ظهور شبکه های اجتماعی خالق و 
نوآوری چون تلگرام، روبات ها نیز هر روز شکل و رنگ تازه ای 
به خود می گیرند. در معرفی یکی دیگر از سری روبات های 
تلگرام قصد داریم روبــات langbot@ را معرفی کنیم که 
با کمک آن می توانید زبان مورد نظر خود را به پیام رســان 

تلگرام بیفزایید.
 برای دسترســی بــه این روبــات کافــی اســت از آیدی 

langbot@ استفاده کنید.
به طور کلی این روبات به شما کمک می کند تا با دانلود یک 
فایل )با فرمــت xml برای اندرویــد و string برای iOS و 
دسکتاپ( زبان مورد نظر خود را به پیام رسان تلگرام بیفزایید 
و بدین واسطه از دانلود تلگرام های غیر رسمی و شخص ثالث 

بی نیاز شوید. 
با باز شــدن صفحه روبات روی start/ کلیک کنید. با انجام 
این کار روبات اطالعات مورد نیاز را در اختیار شما قرار می 

دهد.
پیش از هر چیز روی زبانی که مــی خواهید به تلگرام اضافه 
شود )به طور مشخص زبان فارســی( ضربه بزنید. پس از آن 
روبات تلگرامی langbot از شما می خواهد تا پلتفورم مورد 

نظر خود را نیز انتخاب کنید.
کاربران می توانند از میان ســه پلتفورم iOS، اندروید و یا 
دســکتاپ، یکی را انتخاب کرده و بســته زبان فارسی را به 

نسبت پلتفورم انتخابی دریافت کنند. 
متاسفانه زبان فارسی ارائه شده توســط این روبات هنوز از 
نسخه دسکتاپ پشتیبانی نمی کند و تنها برای دو پلتفورم 

اندروید و iOS در اختیار کاربران قرار گرفته است.
پس از دانلود شــدن فایل، روی آن کلیک کنید و به منظور 
  Apply Localization اعمال زبان فارســی روی گزینه

ضربه بزنید.
در صورتی که زبان فارســی به صورت کامل روی پیام رسان 
شما اعمال نشد، یک بار تلگرام را کامل ببندید و مجددا آن 
را باز کنید. برای بازگرداندن تلگرام به حالت عادی نیز کافی 
است به تنظیمات بروید، وارد بخش »داده ها و ذخیره سازی« 
شوید و با اسکرول کردن به سمت پایین، گزینه بازگرداندن 

زبان را انتخاب کنید.
روبات langbot این امکان را در اختیار کاربران قرار می دهد 
که فایل های زبان مورد نظر خود را به صورت جداگانه دریافت 
کنند یا آن را با دیگر مخاطبین خود به اشتراک بگذارند. برای 
استفاده از این قابلیت ها باید از دو گزینه دریافت بسته زبان 

و اشتراک بسته زبان استفاده کنید.
در پایــان بگوییــم که اگــر فکر مــی کنید بخــش هایی 
از تلگرام به درســتی ترجمه نشــده اند، قادر خواهید بود 
روی رایانه خود با بــاز کردن فایل xml یــا string با ابزار 
notpad اشــتباهات ترجمه ای را اصالح کــرده و با تکرار 
کردن مراحل بــاال و آپلود فایل ذخیره شــده روی تلگرام، 
 نســخه اصالح شــده آن را روی پیام رســان خــود اعمال 

کنید.

مدت زیادی از عرضه پیام رسان محبوب تلگرام می گذرد و در این مدت شاهد انتشار به روز رسانی های 
مختلف با خیل عظیم امکانات برای آن بوده ایم. با این همه، با وجود بیش از 40 میلیون کاربر ایرانی در 

تلگرام، توسعه دهندگان این اپلیکیشن هنوز هم اقدام به عرضه زبان فارسی برای آن نکرده اند.

معرفی langbot؛ 

روباتی برای فارسی کردن پیام رسان تلگرام

در به روزرسانی اخیر صفحه  پشتیبانی محصوالت گوگل، زمان 
پایان پشتیبانی تلفنی و آنالین محصوالت خانواده  پیکسل و 

نکسوس اعالم شده است.
بر اساس جدول زمانی اعالم شــده توسط گوگل، پشتیبانی 
از گوشی های سری پیکسل در اکتبر ســال ۲۰۱۹ به پایان 

خواهد رسید.

 در مورد محصوالت خانواده نکســوس، در حال حاضر صرفا 
گوشی های نکسوس 5X ،6 و 6P به همراه تبلت نکسوس ۹ از 

پشتیبانی گوگل برخوردار هستند.
بنا بر اعالم گوگل، گوشی نکســوس 6 و تبلت نکسوس ۹ تا 
اکتبر سال جاری و گوشی های نکسوس 5X و 6P تا سپتامبر 
سال آینده از پشتیبانی گوگل بهره مند هستند. الزم به ذکر 

اســت که ارائه  به روزرســانی های امنیتی برای گوشی های 
یادشده، همزمان با پایان پشتیبانی تلفنی و آنالین به اتمام 
خواهد رسید.دیگر تولید کنندگان نیز سیاست های مشابهی 
در زمینه  پشتیبانی فنی و ارائه  به روزرسانی های امنیتی دارند؛ 
بنابراین در این زمینه شفافیت کمتری نشان می دهند. برای 
دریافت جزئیات بیشتر در زمینه به روزرسانی های امنیتی و 
 goo.gl/8YDqDx پشتیبانی فنی گوگل می توانید از لینک

استفاده کنید.

پشتیبانی از محصوالت گوگل چه زمانی پایان می یابد؟
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مفاد آرا )نوبت دوم(
 برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بخش  ۱۴ ثبت 
اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 

محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 

صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1- رای شــماره 6736 مورخ 95/11/29 آقای رضا کریمی اندانی  فرزند قربانعلی  
بشماره کالســه 1161 و به شــماره شناســنامه 12613 صادره به شــماره ملی 
1140502311 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 210/20 مترمربع از پالک 
9 فرعی از 156  اصلی واقع در خیرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 16677 مورخ 94/10/29 دفترخانه 322 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شماره 0797 مورخ 96/01/27 خانم معصومه خورشید فرزند علی  بشماره 
کالسه 1629 و به شماره شناسنامه 539 صادره به شماره ملی 1753982332 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 266/68 مترمربع از پالک 156  اصلی واقع در 
خیرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی شهرداری  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

3- رای شماره 0795 مورخ 95/01/27 آقای عبدالحسین علیرضایی ورنوسفادرانی  
فرزند براتعلی  بشماره کالسه 0381 و به شــماره شناسنامه 77 صادره به شماره 
ملی 1140954989 نسبت به ششــدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 483 مترمربع از 
پالک 16 فرعی از 157  اصلی واقع در علی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند 133347 مورخ 75/01/05 دفترخانه 14 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

4- رای شماره 0812 مورخ 96/01/27 خانم مینا حبشی  فرزند حسن  بشماره کالسه 
1277 و به شماره شناسنامه 1130276465 صادره به شماره ملی 1130276465 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 121/5 مترمربع از پالک 1849 فرعی از 
87  اصلی واقع در ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 
در صفحه 269 دفتر 79 و صفحه 266 دفتر 79 و ثبت در صفحه 553 دفتر 167 و ثبت 

در صفحه 393 دفتر 411  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

5- رای شــماره 7872 مورخ 95/12/21 آقای عبدالعظیم رشــیدی  فرزند سنگری  
بشماره کالسه 0191 و به شماره شناسنامه 8 صادره به شماره ملی 5759872311 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 154/24 مترمربع از پالک 1833 فرعی از 
99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه 
از مالک رســمی ثبت در صفحه 480 دفتر 77 عباســعلی نیلفروش زاده  مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

6- رای شماره 5239 مورخ 95/04/31 آقای کوروش شمس   فرزند مهدی  بشماره 
کالسه 0240 و به شماره شناسنامه 15596 صادره به شماره ملی 1142370704 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 4 طبقه  به مساحت 186/85 مترمربع 
از پالک 93/1 فرعــی از 110  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 

شامل سند 212157 مورخ 91/04/26 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

7- رای شماره 5238 مورخ 95/04/31 خانم مرضیه دادخواه   فرزند علی  بشماره 
کالســه 0239 و بــه شــماره شناســنامه 1271308649 صادره به شــماره ملی 
1271308649 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه 4 طبقه  به مساحت 
186/85 مترمربع از پالک 93/1 فرعی از 110  اصلــی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند صلح 204859 مورخ 90/03/02 دفترخانه 73 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

8- رای شــماره 0958 مورخ 96/01/30 آقای حمیدرضا شــاهین ســدهی   فرزند 
مهدی  بشماره کالســه 0841 و به شماره شناســنامه 327 صادره به شماره ملی 
1141035138 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان  به مساحت 
134/18 مترمربع از پالک 50/9  فرعی از 119  اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی سید عبداهلل و سید رضا 

نوربخش  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شــماره 0959 مورخ 96/01/30 آقای غالمرضا شــاهین ســدهی   فرزند 
مهدی  بشماره کالسه 0842 و به شماره شناســنامه 3497 صادره به شماره ملی 
1140558579 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان  به مساحت 
134/18 مترمربع از پالک 50/9  فرعی از 119  اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی سید عبداهلل و سید رضا 

نوربخش  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

10- رای شــماره 0792 مورخ 96/01/27 آقای محمد کاله دوزان   فرزند حســین  
بشماره کالسه 1175 و به شماره شناسنامه 88 صادره به شماره ملی 1285876989 
نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه  به مســاحت 244 مترمربع از پالک 885  فرعی از 
75  اصلی واقع در دســتگرد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل وکالتنامه 
14241 مورخ 87/10/16 دفترخانه 131 ثبت رد صفحــه 448 دفتر 134 مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

11- رای شــماره 5225 مــورخ 95/10/26 آقای رحمن نصیــری خوزانی   فرزند 
حاجی بابا  بشماره کالسه 1189 و به شماره شناســنامه 5 صادره به شماره ملی 
1141523299 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و فوقانی  به مساحت 
138/88 مترمربع از پالک 63  فرعــی از 82  اصلی واقع در صحرای ســکه الزهرا 
خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 105 دفتر 126 
و ثبت در صفحه 404 دفتــر 260 وصفحه 407 دفتــر 260 و صفحه 117 دفتر 126  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

12- رای شــماره 5224 مورخ 95/10/26 خانم شــهین نصیــری خوزانی   فرزند 
حسینعلی  بشماره کالســه 3564 و به شماره شناســنامه 195 صادره به شماره 
ملی 1141648792 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه و فوقانی  به 
مســاحت 138/88 مترمربع از پالک 63  فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه 
الزهرا خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 105 دفتر 
126 و ثبت در صفحه 404 دفتر 260 وصفحه 407 دفتر 260 و صفحه 117 دفتر 126  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

13- رای شــماره 0981 مورخ 96/01/30 خانم خاور کیانی فرزند جعفر  بشــماره 
کالسه 0002 و به شماره شناسنامه 156 صادره به شماره ملی 1141586681 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 139/20 مترمربع از پالک 476  فرعی از 
84  اصلی واقع در فتح آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل گواهی حصر 
وراثت شماره 100 مورخ 50/04/10 و فرم مالیاتی 3270 مورخ 50/04/17 سند 6908 

مورخ 37/08/01 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

14- رای شماره 0851 مورخ 96/01/28 آقای محمدرضا صباغیان خوزانی   فرزند 
مصطفی  بشماره کالســه 1063 و به شــماره شناســنامه 765 صادره به شماره 
ملی 1141683121  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه نیبمه ساز به مساحت 272/5 
مترمربع از پالک 284  فرعی از 114  اصلی واقع در شمس آباد بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ســند 232788 مورخ 95/07/05 دفترخانه 73 مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

15- رای شماره 1044 مورخ 96/01/31 آقای ســیروس فروزنده شهرکی  فرزند 
محمد  بشماره کالسه 0546 و به شــماره شناســنامه 465 صادره به شماره ملی 
1284380432 نســبت به ششــدانگ یکباب زمین مزروعی  به مساحت 7066/51 
مترمربع از پالک 1160  فرعی از 99  اصلــی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 131 دفتر 426 امالک و مع الواسطه از مالک 

رسمی تقی سمسار مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

16- رای شــماره 0889 مورخ 96/01/28 خانم فرنگل قربانی  فرزند محمدحسین   
بشماره کالســه 1042 و به شــماره شناســنامه 12745 صادره به شــماره ملی 
1140126164 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 232/40 مترمربع از 

پالک 351  فرعی از 117  اصلی واقع در ورنوســفادران بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 76485 مورخ 89/04/27 دفترخانه 46 و سند 30556 مورخ 

88/05/03 دفترخانه 35  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

17- رای شــماره 0788 مورخ 96/01/27 خانم زهره امینــی خوزانی  فرزند مانده 
علی  بشماره کالسه 1131 و به شــماره شناســنامه 2110 صادره به شماره ملی 
1141120666 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 255 مترمربع از پالک 
503  فرعی از 84  اصلی واقع در صحرای فتح آباد خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 215317 مورخ 91/11/05 دفترخانه 73  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

18- رای شــماره 0849 مورخ 96/01/28 خانــم مهین حســین زاده  فرزند میرزا 
حسین  بشماره کالســه 1201 و به شماره شناســنامه 461 صادره به شماره ملی 
1140931555 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 18/90 
مترمربع از پالک 1215  فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوســفادران بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 30505 مورخ 54/2/08 دفترخانه 61  مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

19- رای شــماره 0848 مورخ 96/01/28 خانم فروغ حســین زاده  فرزند حسین  
بشماره کالسه 1205 و به شماره شناسنامه 66 صادره به شماره ملی 1140942816 
نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 18/90 مترمربع از پالک 
1215  فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 30505 مورخ 54/2/08 دفترخانه 61  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
20- رای شــماره 1057 مورخ 96/01/31 خانــم بتول آتشــگران خوزانی  فرزند 
یداهلل  بشــماره کالسه 1352 و به شــماره شناســنامه 157 صادره به شماره ملی 
1141070278 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 48/90 مترمربع از پالک 
246  فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل ثبت در صفحه 485 دفتر 604   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

21- رای شــماره 0934 مورخ 96/01/29 آقای محمد رضا هارون رشیدی  فرزند 
بختیار  بشماره کالســه 3796 و به شماره شناســنامه 17 صادره فریدونشهر به 
شــماره ملی 1129750922 نســبت به از  ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 196 
مترمربع از پالک 553  فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند وکالتنامه از مالک رســمی یداهلل حیدری   مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

22- رای شــماره 1054 مورخ 96/01/31 آقای رمضان کریمیــان خوزانی  فرزند 
علی  بشماره کالســه 3409 و به شــماره شناســنامه 227 صادره به شماره ملی 
1141616971 نسبت به 43 و 5/1 حبه از 72 حبه  به مساحت 204 مترمربع از پالک 
112  فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 56645 مورخ 71/12/20 دفترخانه 59  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

23- رای شــماره 1055 مورخ 96/01/31 خانــم طاهره قصــری خوزانی  فرزند 
علی  بشماره کالســه 0924 و به شــماره شناســنامه 336 صادره به شماره ملی 
1141686627 نسبت به 28 و 5/1 حبه از 72 حبه  به مساحت 204 مترمربع از پالک 
112  فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 122231 مورخ 73/10/20 دفترخانه 120  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

24- رای شماره 0790 مورخ 96/01/27 آقای اسدا... شیخی  فرزند نصرا...  بشماره 
کالسه 2305 و به شماره شناسنامه 124 صادره به شماره ملی 1141624737 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 34/07 مترمربع از پالک 485  
فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 157919  مورخ 84/03/25 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
25- رای شــماره 0791 مورخ 96/01/27 آقای ســیف ا... شــیخی  فرزند نصرا...  
بشــماره کالســه 2306 و به شــماره شناســنامه 163 صــادره به شــماره ملی 
1141101246 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 34/07 
مترمربع از پالک 485  فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 157919  مورخ 84/03/25 دفترخانه 73   مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

26- رای شــماره 1051 مــورخ 96/01/31 خانــم منیره زمانی فروشــانی فرزند 
عبدالوهاب  بشماره کالسه 1120 و به شماره شناسنامه 133 صادره به شماره ملی 
1141533472 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه نیمه ساز به مساحت 58/30 مترمربع 
از پالک 235/1  فرعی از 122  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل ثبت در صفحه 382 دفتر 95 سند 48602 مورخ 62/11/11   مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

27- رای شــماره 7875 مــورخ 95/12/21 آقای اصغر صفری فروشــانی  فرزند 
محمد رحیم  بشماره کالسه 0547 و به شــماره شناسنامه 2 صادره به شماره ملی 
1141578875 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 130/92 
مترمربع از پالک 1468/1 و 1468/2  فرعی از 72  اصلی واقع در فروشــان  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 30840  مورخ 78/08/04 دفترخانه 35 و 

سند 91295 مورخ 75/06/05 دفترخانه 35  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

28- رای شــماره 7874 مــورخ 95/12/21 خانم ســهیال خرم آبــادی  فرزند علی 
محمد  بشماره کالسه 0548 و به شماره شناســنامه 6250 صادره به شماره ملی 
2160062626 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 130/92 
مترمربع از پالک 1468/1 و 1468/2  فرعی از 72  اصلی واقع در فروشــان  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 30840  مورخ 78/08/04 دفترخانه 35 و 

سند 91295 مورخ 75/06/05 دفترخانه 35  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

29- رای شماره 0796 مورخ 96/01/27 خانم زیبا طاهری  فرزند قنبرعلی  بشماره 
کالسه 1019 و به شماره شناســنامه 3925 صادره به شماره ملی 1141348284 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 124/68 مترمربع از پالک 126  
فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

208992  مورخ 90/10/20 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

30- رای شماره 0982 مورخ 96/01/30 خانم مهین عسگری ورنوسفادرانی  فرزند 
نوروزعلی  بشماره کالسه 0176 و به شماره شناسنامه 105 صادره به شماره ملی 
1141025175 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 118/75 مترمربع از پالک 
441  فرعی از 84  اصلی واقع در فتح آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 80292  مورخ 68/08/28 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

31- رای شــماره 0944 مــورخ 96/01/29 آقــای رســول عمادی اندانــی  فرزند 
براتعلی  بشماره کالسه 1561 و به شماره شناسنامه 3645 صادره به شماره ملی 
1140560050 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 27/20 مترمربع از پالک 
392  فرعی از 105  اصلی واقع در اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحه 499  دفتر91  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

32- رای شــماره 7848 مــورخ 95/12/21 خانم زینب صرامی فروشــانی  فرزند 
محمدرضا  بشماره کالسه 1039 و به شماره شناسنامه 2533 صادره به شماره ملی 
1141262452 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 171/57 
مترمربع از پالک   156  اصلی واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

مع الواسطه از مالک رسمی شهرداری خمینی شهر  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

33- رای شماره 7847 مورخ 95/12/21 آقای محمدرضا صرامی فروشانی  فرزند 
حسین  بشماره کالسه 1040 و به شــماره شناســنامه 41 صادره به شماره ملی 
1141496755 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 171/57 
مترمربع از پالک   156  اصلی واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

مع الواسطه از مالک رسمی شهرداری خمینی شهر  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

34- رای شــماره 1045 مورخ 96/01/31 آقای محمدعلی نــادری خوزانی  فرزند 
غالمعلی  بشماره کالسه 1084 و به شــماره شناسنامه 384 صادره به شماره ملی 
1141664577 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 13/50 مترمربع از پالک   
1096 فرعی از 85   اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع 

الواسطه از مالک رسمی ابوالقاسم مادری و سکینه ماتدری ثبت در صفحه 59 دفتر 
130 و صفحه 62 دفتر 130  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
35- رای شماره 0984 مورخ 96/01/30 آقای مهدی شیروی خوزانی  فرزند براتعلی  
بشماره کالسه 0397 و به شماره شناسنامه 1130082156 صادره به شماره ملی 
1130082156 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 165/82 
مترمربع از پالک   156  اصلی واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

مع الواسطه از مالک شهرداری خمینی شهر  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

36- رای شــماره 0983 مورخ 96/01/30 آقای براتعلی شــیروی خوزانی  فرزند 
خداداد  بشماره کالسه 0396 و به شــماره شناســنامه 65 صادره به شماره ملی 
1141510863 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 165/82 
مترمربع از پالک   156  اصلی واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

مع الواسطه از مالک شهرداری خمینی شهر  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

37- رای شــماره 0860 مورخ 96/01/28 آقای علی مانــدگاری اندانی  فرزند فتح 
اهلل  بشــماره کالسه 1627 و به شــماره شناســنامه 294 صادره به شــماره ملی 
1141274353 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 226/40 
مترمربع از پالک   428 فرعــی از 112  اصلی واقع در صحرای ماســه دانی   بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 226562 مورخ 93/11/09 دفترخانه 73  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

38- رای شــماره 0859 مورخ 96/01/28 خانــم مهناز کاظمی اندانــی  فرزند تقی  
بشماره کالسه 1628 و به شماره شناسنامه 1130019381 صادره به شماره ملی 
1130019381 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 226/40 
مترمربع از پالک   428 فرعــی از 112  اصلی واقع در صحرای ماســه دانی   بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 226562 مورخ 93/11/09 دفترخانه 73  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

39- رای شماره 1707 مورخ 96/02/17 آقای علی دری  فرزند صفدرعلی  بشماره 
کالسه 1554 و به شماره شناسنامه 552 صادره به شماره ملی 1140250485 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 181 مترمربع از پالک   273 فرعی از 115  اصلی 
واقع در صحرای کهندژ   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 21250 

مورخ 96/02/04 دفترخانه 322  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

40- رای شــماره 3992 مورخ 95/09/29 آقای حمیدرضا قدیری فروشانی  فرزند 
عزیزاله  بشماره کالسه 0029 و به شماره شناسنامه 1621 صادره به شماره ملی 
1141218860 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 
158 مترمربع از پــالک   1581  فرعی از 107  اصلی واقــع در صحرای بابا فضلگاه   
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 269 دفتر 388  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

41- رای شــماره 3990 مــورخ 95/09/29 خانم کوکب مجیری فروشــانی فرزند 
کریم  بشماره کالسه 0025 و به شماره شناســنامه 11016 صادره به شماره ملی 
1142335038 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 
158 مترمربع از پــالک  1581  فرعی از 107  اصلی واقــع در صحرای بابا فضلگاه   
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 269 دفتر 388  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

42- رای شــماره 3993 مــورخ 95/09/29 خانــم اعظم قدیری فروشــانی  فرزند 
نادعلی  بشماره کالسه 0024 و به شماره شناســنامه 1656 صادره به شماره ملی 
1141219212 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 
193/40 مترمربع از پالک   1581  فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه   
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 269 و 592 دفتر 388 و 

دفتر 125 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

43- رای شــماره 3994 مورخ 95/09/29 آقای علیرضا قدیری فروشــانی  فرزند 
عزیزاله  بشماره کالسه 0026 و به شماره شناسنامه 14449 صادره به شماره ملی 
1140517872 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 
193/40 مترمربع از پالک   1581  فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه   
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 269 و 592 دفتر 388 و 

دفتر 125 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

44- رای شــماره 0963 مورخ 96/01/30 آقای رســول صرامی فروشانی  فرزند 
غالمرضا  بشماره کالســه 5549 و به شماره شناســنامه 1681 صادره به شماره 
ملی 1141253917 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 134 مترمربع از پالک 
1734 فرعی از 85  اصلــی واقع در خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 

شامل سند 39026 مورخ 91/04/31 دفترخانه 139  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

45- رای شماره 6693 مورخ 95/11/28 خانم شــهربانو حدادیان خوزانی  فرزند 
یوسف  بشماره کالسه 1234 و به شماره شناســنامه 145 صادره به شماره ملی 
1141519720 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 267/80 
مترمربع از پــالک 519 و 518 فرعی از 107  اصلی واقع در صحــرای بابا فضلگاه   
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 73871 مورخ 62/05/07 دفترخانه 

73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

46- رای شماره 6694 مورخ 95/11/28 آقای محسن رحمتی اندانی  فرزند رجبعلی  
بشماره کالسه 1235 و به شماره شناسنامه 13 صادره به شماره ملی 1141515709 
نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 267/80 مترمربع از پالک 
519 و 518 فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه   بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 73871 مورخ 62/05/07 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

47- رای شــماره 0856 مورخ 96/01/28 آقای ســیروس شــفیعی  فرزند فتح اهلل  
بشماره کالســه 0318 و به شــماره شناســنامه 14441 صادره به شــماره ملی 
1140517791 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به اســتثنای بهالی ثمنیه اعیانی 
به مســاحت 252 مترمربع از پالک 3 الــی 9 و 12 و 13  فرعــی از 158  اصلی واقع 
در صدرآباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر مع الواســطه از مالک رسمی 
شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 81 دفتر 481  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
48- رای شماره 6634 مورخ 95/05/23 خانم جمیله توکلی دینانی  فرزند مصطفی  
بشــماره کالســه 0143 و به شــماره شناســنامه 2083 صادره به شــماره ملی 
1140743147 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 
190 مترمربع از پالک 529 فرعی از 111  اصلی واقــع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 152485 مورخ 83/06/04 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

49- رای شماره 1672 مورخ 96/02/17 خانم فاطمه زهرا کریمی اندانی  فرزند علی 
اصغر  بشماره کالسه 1121 و به شماره شناسنامه 1130357619 صادره به شماره 
ملی 1130357619 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به 
مســاحت 190 مترمربع از پالک 529 فرعی از 111  اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 23909 مورخ 95/07/19 دفترخانه 73 مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

50- رای شــماره 1673 مورخ 96/02/17 آقای امیرحســین عابدی اندانی  فرزند 
قدیرعلی  بشماره کالسه 0145 و به شــماره شناسنامه 408 صادره به شماره ملی 
1287795110 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 
190 مترمربع از پالک 529 فرعــی از 11  اصلی واقع در بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 152485 مورخ 83/06/04 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

51- رای شماره 8289 مورخ 95/12/28 خانم هاجر مجیری  فرزند اصغر  بشماره 
کالسه 0957 و به شماره شناســنامه 2978 صادره به شماره ملی 1142257975 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 185/35 مترمربع از 
پالک 379 فرعی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکــه وراه کوه بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 6053 مورخ 95/09/19 دفترخانه 388 مالحظه و 

محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
52- رای شماره 8290 مورخ 95/12/28 آقای مهدی ملک زاده  فرزند بهرام  بشماره 
کالسه 0958 و به شــماره شناسنامه 733 صادره به شــماره ملی 1141149419 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 185/35 مترمربع از 
پالک 379 فرعی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکــه وراه کوه بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 6053 مورخ 95/09/19 دفترخانه 388 مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

53- رای شماره 0986 مورخ 96/01/30 آقای اصغر خوش اخالق ورنوسفادرانی  
فرزند عباس  بشماره کالسه 1188 و به شماره شناسنامه 12545 صادره به شماره 
ملی 1140124161 نسبت به ششدانگ یکباب خانه قدیمی به مساحت 418 مترمربع 
از پالک 2526/1  فرعــی از 87  اصلی واقع در ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 26669 مورخ 36/05/22 دفترخانه 301 و سند 23272 
مورخ 95/11/28 دفترخانه 301 و سند 20629 مورخ 94/04/08 و سند 36069 مورخ 
80/06/29 دفترخانه 46 و سند 40510 مورخ 60/02/15 دفترخانه 61 و سند 33831 

مورخ 56/05/22  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

54- رای شماره 8247 مورخ 95/12/28 خانم افســانه نجفی خوزانی  فرزند رحیم  
بشماره کالســه 0432 و به شــماره شناســنامه 507843 صادره به شماره ملی 
181560293 نســبت به 3 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به 
مساحت 180 مترمربع از پالک 101  اصلی واقع در آدریان بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 231201 مورخ 94/12/19 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

55- رای شــماره 8246 مورخ 95/12/28 آقای محمد صادق حسین زاده خوزانی  
فرزند بهمن  بشماره کالسه 0440 و به شماره شناسنامه 1270391526 صادره به 
شماره ملی 1270391526 نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب زمین دارای 
اعیانی به مساحت 180 مترمربع از پالک 101  اصلی واقع در آدریان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 231201 مورخ 94/12/19 دفترخانه 73 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

56- رای شماره 8129 مورخ 95/12/25 آقای روح اهلل شجاعی ورنوسفادرانی  فرزند 
مصطفی  بشماره کالسه 1349 و به شــماره شناسنامه 523 صادره به شماره ملی 
1141242508 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 195/35 
مترمربع از پالک 193 فرعی از 121  اصلی واقع در صحرای گارسله بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر ارائه قولنامه از فهیمه انوری طی سند 66072 مورخ 87/03/26  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

57- رای شماره 8130 مورخ 95/12/25 خانم فهیمه انوری ورنوسفادرانی  فرزند 
یداله  بشماره کالسه 0885 و به شماره شناســنامه 16728 صادره به شماره ملی 
1142382001 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 195/35 
مترمربع از پالک 193 فرعی از 121  اصلی واقع در صحرای گارسله بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 66073 مورخ 87/03/26  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

58- رای شــماره 7967 مورخ 95/12/23 آقای عباس انصــاری فرزند صفرعلی  
بشــماره کالســه 0911 و به شــماره شناســنامه 1655 صادره به شــماره ملی 
1289665788 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 63/80 مترمربع از پالک 
1539 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع 

الواسطه از مالک رسمی اصغر یاری  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

59- رای شماره 1050 مورخ 96/01/31 آقای بیژن مجیری فرزند علی اکبر  بشماره 
کالسه 1104 و به شماره شناسنامه 27 صادره به شماره ملی 1142203158 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 138/90 مترمربع از پالک 13 
فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
ثبت در صفحه  439 دفتر 117 سند 91005 مورخ 71/04/30 دفترخانه 73  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

60- رای شــماره 1049 مورخ 96/01/31 خانم نســرین هوازاده جوآبادی  فرزند 
عباس  بشــماره کالسه 5136 و به شــماره شناســنامه 25 صادره به شماره ملی 
1142205479 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 138/90 
مترمربع از پالک 13 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه  439 دفتر 117 ســند 91069 مورخ 71/07/05 

دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

61- رای شــماره 0852 مورخ 96/01/28 خانم همدم رحمتــی اندانی  فرزند کاظم  
بشماره کالسه 0345 و به شماره شناسنامه 88 صادره به شماره ملی 1286570433 
نسبت به ششدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 232/96 مترمربع از پالک  

88  اصلی واقع در قرطمان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
مع الواسطه از مالک رسمی رحیم رحمتی  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
62- رای شــماره 1020 مورخ 96/01/30 آقای عبدالحسین لطفی فروشانی  فرزند 
ابوالقاسم  بشماره کالسه 0985 و به شماره شناسنامه 126 صادره به شماره ملی 
1141550660 نسبت به ششدانگ یکباب کارخانه به مساحت 796/20 مترمربع از 
پالک  256 فرعی از 119  اصلی واقع در صحرای بیرون آب ورنوســفادران بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 157 دفتر 151 سند 3623 مورخ 

91/09/22 دفترخانه 388   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

63- رای شــماره 0890 مورخ 96/01/28 آقای محسن ســیاهمرد خوزانی  فرزند 
رمضانعلی  بشماره کالسه 1168 و به شــماره شناسنامه 9209 صادره به شماره 
ملی 1142316866 نسبت به ششدانگ یکباب مغاره به مساحت 31/95 مترمربع از 
پالک  285 فرعی از 110  اصلی واقع در صحرای کک مــوش اندان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 13716 مورخ 93/11/08 دفترخانه 322  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

64- رای شــماره 1015 مورخ 96/01/30 آقای حســن نوروزی فروشانی  فرزند 
علی  بشماره کالسه 0233 و به شــماره شناســنامه 1495 صادره به شماره ملی 
1141285398 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 207/55 مترمربع از پالک  

1827 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 226664 مورخ 93/11/15 دفترخانه 73 سند 226510 مورخ 93/11/07 

دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

65- رای شماره 1178 مورخ 93/11/18 خانم ماه بیگم براتی  فرزند رجبعلی  بشماره 
کالسه 1178 و به شماره شناسنامه 8 صادره به شماره ملی 5759704583 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 189/35 مترمربع از پالک  318 فرعی از 107  اصلی 

واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 97133 مورخ 75/12/25 مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
66- رای شــماره 0853 مــورخ 96/01/28 آقای ســید عباس دادور  فرزند ســید 
الیاس  بشماره کالسه 1663 و به شماره شناســنامه 1130 صادره به شماره ملی 
5558776625 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 132مترمربع از پالک  829 

فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ثبت در صفحه 441 دفتر 613  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
67- رای شــماره 6273 مورخ 94/10/29 خانم عصمت تیمــوری جرکانی فرزند 
محمدعلی  بشماره کالسه 0696 و به شماره شناسنامه 920 صادره به شماره ملی 
1140846086 نسبت به ســه دانگ یکباب خانه  به مســاحت  174/30  مترمربع از 
پالک  15 فرعی از 99  اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند 75330 دفترخانه 73 مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

68- رای شــماره 6272 مورخ 94/10/29 آقای رجبعلی تیموری جروکانی فرزند 
رمضانعلی  بشماره کالسه 0407 و به شماره شناسنامه 35 صادره به شماره ملی 
1142191400 نسبت به سه دانگ یکباب خانه  به مساحت  174/30  مترمربع از پالک  
15 فرعی از 99  اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 75330 دفترخانه 73 مالحظه  و محرز گردیده است.
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الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
69- رای شــماره 1894 مورخ 96/02/23 آقــای محمود احمــدی خوزانی فرزند 
رمضان  بشماره کالسه 0853 و به شماره شناسنامه 2218 صادره به شماره ملی 
1141157969 نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  وطبقه فوقانی به 
مساحت  130 مترمربع از پالک  273/1 و 272  فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای 
سکه الزهرا خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 162760 مورخ 

84/12/1 دفترخانه 73 مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

70- رای شماره 1893 مورخ 96/02/23 خانم عفت صفار نژاد فرزند محمود  بشماره 
کالسه 0854 و به شماره شناســنامه 343 صادره به شــماره ملی 1141352672 
نسبت به چهار دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  وطبقه فوقانی به مساحت  130 
مترمربع از پالک  273/1 و 272  فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای ســکه الزهرا 
خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 162760 مورخ 84/12/1 

دفترخانه 73 مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

71- رای شماره 0793 مورخ 96/01/27 آقای محســن حیدری فرزند غالمحسین  
بشماره کالسه 0339 و به شماره شناسنامه 1130074341 صادره به شماره ملی 
1130074341 نسبت به شش دانگ یکباب مغازه  به مســاحت  33/60 مترمربع از 
پالک  3 الی 9 و 12 و 13  فرعی از 158  اصلی واقع در صدرآباد بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر مع الواســطه از مالک رسمی شــهرداری خمینی شهر مالحظه  و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

72- رای شــماره 7907 مورخ 95/12/22 عزت مســیبی خوزانــی فرزند رمضان  
بشــماره کالســه 0959 و به شــماره شناســنامه 4170 صادره به شــماره ملی 
1140196545 نسبت به چهار دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  وطبقه فوقانی 
به مساحت  271/58 مترمربع از پالک  19  فرعی از 114  اصلی واقع در شمس آباد 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در در صفحه 467 و 470 دفتر 272 

مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

73- رای شــماره 7908 مــورخ 95/12/22 خانم پروانه همدانیــان خوزانی فرزند 
عزیزاهلل  بشماره کالسه 0960 و به شماره شناسنامه 19700 صادره به شماره ملی 
1140196545 نسبت به  2 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه  وطبقه فوقانی به 
مساحت  271/58 مترمربع از پالک  19  فرعی از 114  اصلی واقع در شمس آباد بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در در صفحه 308 دفتر 663  مالحظه  و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

74- رای شماره 1000 مورخ 96/01/30 آقای محسن شــاه طوسی فرزند حسین 
علی  بشماره کالسه 0916 و به شماره شناســنامه 60003 صادره به شماره ملی 
1282432321 نسبت به شش دانگ یکباب کارگاه آهنگری به مساحت  1867 مترمربع 
از پالک91 اصلی واقع در تیرانچی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

94884 مورخ 91/10/21 دفترخانه 8  مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

75- رای شماره 6694 مورخ 94/04/20 خانم زهرا کریمی اندانی فرزند ابوالقاسم  
بشــماره کالســه 5938 و به شــماره شناســنامه 358 صــادره به شــماره ملی 
1284804720 نسبت به  3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت  276/35 
مترمربع از پالک  436  فرعی از 112  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند رسمی 215116 مورخ 91/11/02 دفترخانه 73   مالحظه  و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

76- رای شــماره 6693 مورخ 94/04/20 آقای جواد رحمتی اندانی فرزند حســن  
بشماره کالســه 5936 و به شــماره شناســنامه 17582 صادره به شــماره ملی 
1140175191 نسبت به  3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت  276/35 
مترمربع از پالک  436  فرعی از 112  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند رسمی 150279 مورخ 83/02/16 دفترخانه 73   مالحظه  و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

77- رای شــماره 8257 مورخ 95/12/28 آقای سید حســن موسوی فرزند محمد  
بشماره کالســه 3426 و به شــماره شناســنامه 13416 صادره به شــماره ملی 

1140510347 نسبت 4 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب مغازه  به مساحت  151/50 
مترمربع از پالک  14  فرعی از 73  اصلــی واقع در صحرای جوتنده بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ســند 88580 مورخ 74/11/11 دفترخانه 63 و سند 
15154 مورخ 86/11/06 و ســند 110832 مورخ 81/08/22 دفترخانه 63    مالحظه  

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

78- رای شــماره 8256 مورخ 95/12/28 خانم مریم شــفیعی اندانی فرزند عباس  
بشماره کالســه 3427 و به شــماره شناســنامه 21319 صادره به شــماره ملی 
1140212745 نسبت 2 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب مغازه  به مساحت  151/50 
مترمربع از پالک  14  فرعی از 73  اصلی واقع در صحرای جوتنده بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 88580 مورخ 74/11/11 دفترخانه 63 و سند 16387 

مورخ 74/11/11 و دفترخانه 63  مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

79- رای شماره 0800 مورخ 96/01/27 خانم نازنین بیگم عسگری فروشانی فرزند 
ابوالقاسم  بشماره کالسه 1295 و به شماره شناسنامه 9952 صادره به شماره ملی 
1140475517 نسبت شش دانگ یکباب خانه قدیمی  به مساحت  150/50 مترمربع 
از پالک  1501  فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شــامل ســند 43965 مورخ 66/11/12 دفترخانه 59 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

80- رای شــماره 0836 مورخ 96/01/28 خانم بتول رجبی فروشــانی فرزند علی  
بشماره کالســه 1343 و به شــماره شناســنامه 11506 صادره به شــماره ملی 
1140491237 نســبت شــش دانگ یکباب خانه به مســاحت  143/30 مترمربع از 
پالک  808 مجزی از 983  فرعی از 112  اصلی واقع در صحرای ماســه دانی بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 139520302006004029 مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

81- رای شــماره 0988 مــورخ 96/01/30 آقای محمد جعفری پــور فرزند اصغر  
بشماره کالسه 1447 و به شماره شناسنامه 19 صادره به شماره ملی 1111052387 
نسبت شش دانگ یکباب خانه به مساحت  161/98 مترمربع از پالک  342  فرعی از 90  
اصلی واقع در جالل آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

310 دفتر 478 از مالک رسمی عبدالرضا هادیان مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

82- رای شــماره 8269 مورخ 95/12/28 آقای محمود حاجیان فروشــانی فرزند 
حسین  بشماره کالسه 1536 و به شــماره شناســنامه 72 صادره به شماره ملی 
1141550121 نسبت شش دانگ یکباب خانه به مساحت  218/61 مترمربع از پالک  
715  فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحه 521 دفتر 19 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

83- رای شماره 0987 مورخ 96/01/30 آقای حســن هادیان قلعه مهرنجان فرزند 
عبدالرضا  بشماره کالسه 1476 و به شــماره شناسنامه 20 صادره به شماره ملی 
1111175586 نسبت شش دانگ یکباب خانه به مساحت  297/18 مترمربع از پالک  
342  فرعی از 90  اصلی واقع در جالل آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل ثبت در صفحه 310 دفتر  478 از مالک رســمی عبدالرضا هادیان مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

84- رای شماره 0980 مورخ 30//96/01 آقای احمد نوریان کوشکی فرزند عباس  
بشماره کالسه 1478 و به شماره شناسنامه 41 صادره به شماره ملی 1142064913 
نسبت شش دانگ یکباب خانه به مساحت  297/17 مترمربع از پالک  342  فرعی از 90  
اصلی واقع در جالل آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

310 دفتر 478 از مالک رسمی عبدالرضا هادیان مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

85- رای شــماره 2144 مورخ 96/02/29 خانم فاطمه جلیلی  فرزند علی  بشــماره 
کالسه 0175 و به شماره شناسنامه 2 صادره به شماره ملی 4172572146 نسبت 
به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت  157/30 مترمربع از پالک  515  
فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 

ارائه قولنامه  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

86- رای شماره 2143 مورخ 96/02/29 آقای حسین جلیلی  فرزند نادعلی  بشماره 
کالسه 1607 و به شماره شناسنامه 102 صادره به شماره ملی 4171531977 نسبت 
به 4 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت  157/30 مترمربع از پالک  515  
فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 

وکالتنامه 129422مورخ 88/12/03 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

87- رای شــماره 6745 مورخ 95/11/29 آقای روح اهلل پیمانی فروشــانی  فرزند 
رمضانعلی  بشماره کالسه 1258 و به شــماره شناسنامه 1743 صادره به شماره 
ملی 1141139731 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت  190  
مترمربع از پالک  1341  فرعــی از 122  اصلی واقع در صحــرای بزمکه وراه کوه 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 131 دفتر 682  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

88- رای شماره 6746 مورخ 95/11/29 خانم محبوبه حق ورد  فرزند محمد  بشماره 
کالسه 1259 و به شماره شناســنامه 1914 صادره به شماره ملی 1141187795 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت  190  مترمربع از پالک  
1341  فرعی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکــه وراه کوه بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 128 دفتر 682  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
89- رای شماره 6738 مورخ 95/11/29 خانم زبیده قاسمی  فرزند فتحعلی  بشماره 
کالسه 1318 و به شماره شناســنامه 3998 صادره به شماره ملی 1140560581 
نسبت به ششدانگ  یکباب مغازه به مســاحت  29/90  مترمربع از پالک  336 و 337  
فرعی از 111  اصلی واقع در صحرای نخود جــاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ســند 25883 مورخ 88/10/3 دفترخانه 139 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

90- رای شــماره 7867 مــورخ 95/12/21 آقای علی کریمی فرزند قدیر بشــماره 
کالسه 1167 و به شماره شناسنامه 10 صادره به شماره ملی 1142158802 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت  158/44  مترمربع از پالک  1444 فرعی از 88  
اصلی واقع در قرطمان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

221 دفتر 440 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

91- رای شماره 2019 مورخ 96/02/26 آقای قاســمعلی هوازاده جوآبادی فرزند 
حمزه علی بشماره کالسه 0267 و به شــماره شناسنامه 26 صادره به شماره ملی 
1142182861 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت  119/40  مترمربع از پالک  
39 فرعی از 99  اصلی واقع در  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 

43077 مورخ 87/08/25 دفترخانه 35  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

92- رای شــماره 2615 مورخ 96/02/30 خانم ماه بیگم هوازاده جوآبادی فرزند 
حسینعلی بشماره کالسه 4107 و به شماره شناســنامه 25 صادره به شماره ملی 
1142182851 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت  121/80  مترمربع از پالک  
39 فرعی از 99  اصلی واقع در  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 

19758 مورخ 89/02/09 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

93- رای شماره 2567 مورخ 96/02/30 خانم زهرا حاجی حیدری ورنوسفادرانی 
فرزند رضا بشماره کالسه 3603 و به شماره شناسنامه 1671 صادره به شماره ملی 
1141253811 نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت  134/28  مترمربع از 
پالک  1903 فرعی از 87  اصلی واقع در  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثت در صفحه 543 دفتر 430 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

94- رای شــماره 3131 مورخ 95/03/12 آقای علی محمد میران ورنوســفادرانی 
فرزند محمدعلی بشــماره کالسه 3653 و به شماره شناســنامه 14805 صادره به 
شماره ملی 1815589558 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مســاحت  129/55  مترمربع از پالک  1903 فرعی از 
87  اصلی واقع در  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 115794 مورخ 
83/06/29 دفترخانه 63 ثبت در صفحات 45 و 7 و 328 و 43 دفاتر 343 و 182 و 27 

و 274 امالک   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

95- رای شماره 3130 مورخ 95/03/12 خانم زهرا امیرخانی ورنوسفادرانی فرزند 
رمضانعلی بشماره کالسه 3652 و به شماره شناسنامه 365 صادره به شماره ملی 
1141047111 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به استثنای بهای 
ثمنیه اعیانی به مساحت  129/55  مترمربع از پالک  1903 فرعی از 87  اصلی واقع در  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 11594 مورخ 83/06/29 دفترخانه 
63 ثبت در صفحات 45 و 7 و 328 و 43 دفاتر 343 و 182 و 27 و 274 امالک   مالحظه 

و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

96- رای شــماره 0953 مورخ 96/01/29 آقای مجتبی قورچانــی خوزانی فرزند 
مرادعلی بشماره کالسه 0103 و به شماره شناسنامه 14388 صادره به شماره ملی 
1140517260 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت  136/26  
مترمربع از پالک  453 فرعی از 84  اصلی واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت 

ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 13 دفتر 299 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

97- رای شــماره 0952 مــورخ 96/01/29 خانــم زهرا ابراهیمــی خوزانی فرزند 
عبداهلل بشماره کالســه 0102 و به شماره شناســنامه 108 صادره به شماره ملی 
1141725622 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت  136/26  
مترمربع از پالک  453 فرعی از 84  اصلــی واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 247 دفتر 23 مالحظه و محرز گردیده 

است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

98- رای شماره 8106 مورخ 95/12/24 آقای براتعلی حاجی محمد هاشمی فرزند 
حیدر بشماره کالسه 1382 و به شماره شناســنامه 10106 صادره به شماره ملی 
1140477064 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت  193/30  
مترمربع از پالک  234 فرعی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکه وراه کوه بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 141249 مورخ 95/10/18 دفترخانه 63  

مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

99- رای شــماره 8105 مورخ 95/12/24 خانم ماه بیگم صرامی فروشانی فرزند 
احمد بشماره کالسه 1463 و به شماره شناســنامه 10157 صادره به شماره ملی 
1140477579 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت  193/30  
مترمربع از پالک  234 فرعی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکه وراه کوه بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 141249 مورخ 95/10/18 دفترخانه 63  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

100- رای شماره 8094 مورخ 95/06/28 آقای حسین یزدی خوزانی فرزند کرمعلی 
بشماره کالسه 3255 و به شماره شناسنامه 13 صادره به شماره ملی 1141646978 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه نیمه تمام به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به 
مساحت  154/38  مترمربع از پالک  176 فرعی از 114  اصلی واقع در صحرای بزمکه 
وراه کوه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 63 دفتر 569  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

101- رای شماره 2435 مورخ 96/03/02 آقای حیدر ســعیدی  فرزند رمضانعلی 
بشماره کالســه 0829 و به شــماره شناســنامه 12198 صادره به شــماره ملی 
1140120557 نسبت به ششــدانگ یکباب کارگاه به مســاحت  665/28 مترمربع 

از پالک 104  اصلی واقع در اصغرآباد کوه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
مع الواسطه از مالک رســمی براتعلی حاجیان ثبت در صفحه 52 دفتر63 مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

102- رای شــماره 2547 مورخ 96/03/04 خانم صدیقــه میرزائی خوزانی  فرزند 
قدیرعلی بشماره کالسه 0196 و به شماره شناسنامه 2697 صادره به شماره ملی 
1141264102 نسبت به ششــدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت  172/40 
مترمربع از پالک 78 فرعی از 114  اصلی واقع در صحرای شــمس آباد کوه بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 234569 مورخ 96/02/30 مالحظه و 

محرز گردیده است .تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/03/07
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/3/21 

م الف: 3758 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خمینی شهر نبی اله یزدانی 

مفاد آرا )نوبت دوم( 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

»آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی  اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی«

3/81 برابرآراء شماره های ذیل صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی الحاق موادی  به قانون  ساماندهی مستقر 
در واحدثبتی حوزه ثبت ملک خوانســار،تصرفات مالکانــه وبالمعارض متقاضیان 
محرزگردیده است.لذا مشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیربه 
منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روزآگهی میشوددرصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسندمالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشند،می توانندازتاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه اداره ثبت اسنادوامالک محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض دادخواست 

خودرابه مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1-رأی شــماره139660302011000041 مورخ 1396/02/21 خانم فاطمه فرقانی 
فرزند محمد مهدی  بشــماره شناســنامه 1350 صــادره خوانســاردارای کد ملی 
1229321268 در 4 ســهم مشاع از 14 ســهم ششــدانگ یک قطعه باغ  به مساحت 
2121/94 متر مربع پالک شــماره 557 فرعی از  15 اصلی واقع دربخش شش ثبت 

خوانسار
2- رأی شماره139660302011000042 مورخ 1396/02/21 خانم فاطمه فرقانی 
فرزند محمد مهدی  بشــماره شناســنامه 1350 صــادره خوانســاردارای کد ملی 
1229321268 در ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت 588/70 متر مربع پالک شماره 

664 فرعی از  15 اصلی واقع دربخش شش ثبت خوانسار
-بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت اول 06 /1396/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/03/21                                                                                                                                                                                                                                            
م الف: 53 شیخ سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسنادوامالک خوانسار

نظریه کارشناس
3/589  شماره: 372 تاریخ 96/2/27 احتراما در خصوص ابالغ 152/3029- 96/2/11 
به استحضار می رساند در پرونده 95811 شعبه اول شورای حل اختالف اصفهان 
خانم شیما مشایخی با وکالت آقای حســین محمدیان بطرفیت آقای احسان توانگر 
به خواسته مطالبه نفقه دادخواست تقدیم و نظر کارشــناس منتخب مورد اعتراض 
خواهان واقع و موضوع به هیات کارشناســان ارجاع، هیــات ضمن مطالعه پرونده 
با طرفین مذاکره و اطالعات الزم را کســب نمود لذا نظر به شئونات زندگی زوجه و 
عوامل موثر در تعیین نفقه زوجه نفقه بشــرح ذیل برآورد میگردد.  دو ساله، شرح: 
95/3/1 - 95/12/29 و 96/1/1- 96/2/25 نفقه روزانــه 180/000 ، 195/000 نفقه 
ماهیانه 5/400/000 ، 5/850/000 نفقه معوقه به ریال 54/720/000 ، 12/090/000 
جمع نفقه معوقه: شــصت و شش میلیون و هشــتصد و ده هزار ریال 66/810/000 
ریال اظهار نظر کارشناسی: نفقه خانم شیما مشــایخی از 95/3/1 تا 96/2/31 مبلغ 
66/810/000 ریال تعیین میگردد و در صورت اســتحقاق از 96/3/1 لغایت صدور 
حکم ماهیانه 5/850/000 ریال برآورد میگردد نفقه تعیین شده شامل هزینه پزشکی 
درمانی نمی باشــد چنانچه خوانده بابت نفقه وجهی پرداخت و مورد پذیرش باشد 
مزبور کسر گردد. م الف: 7438 شــعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره یک()194 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

3/591 شماره صادره: 96/2027007588 - 96/3/18 چون خانم مهرنوش ریاحی 
فرزند محمدابراهیم نسبت به چهار حبه و دو ســیزدهم حبه از 72 حبه از ششدانگ 
با تسلیم 2 برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما طی 19472 مورخه 
1396/3/11 گواهی شده و به تایید دفتر 229 اصفهان رســیده مدعی است که سند 
مالکیت تمامــت چهار حبه و دو ســیزدهم حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ پالک 
15191/2177 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 137323 که در صفحه 
257 دفتر 924 )جنــوب( به نام محمدتقی پیرمرادیان ثبت و ســند صادر و تســلیم 
گردیده و از طرف نامبرده به موجب سند انتقال شماره 117688 مورخه 1381/8/18 
دفترخانه 75 اصفهان بنام خانم مهرنوش ریاحــی فرزند محمدابراهیم انتقال قطعی 
یافته و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن وثیقه نمی باشد. 
سند مالکیت مفقود گردیده اســت و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است 
طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که 
هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند 
مالکیت مزبورنزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 8366 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 
شرق اصفهان  )262 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
3/586 کالسه پرونده: 951444 شماره دادنامه: 9609976794300153 تاریخ 96/2/2 
مرجع رسیدگی شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: تعاونی اعتبار ثامن 
االئمه)ع( به نمایندگی آقایان محمدحسین نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت 
آقایان علی اصغر حجازی به نشانی اصفهان خ جی مقابل خ تاالر سرپرستی تعاونی 
اعتبار ثامن االئمه و آقای رضا رضائی به نشانی خیابان جی مقابل خ تاالر سرپرستی 
تعاونی اعتبــار ثامن االئمه )ع( طبقه ســوم دفتر حقوقی خوانــدگان: 1- آقای حمید 
نبی زاده حبیب آباد به نشــانی مجهول المکان 2- آقای علیرضا مزروعی به نشانی 
اصفهان خ چهارباغ خواجو خیابان عافیت جنب امام زاده باقر تعمیرات مبل مزروعی 
3- آقای مجید چراغی به نشانی اصفهان خیابان هشت بهشت غربی چهارراه گلزار، 
گلزار جنوبی کوچه شیخ علیخان شمالی پیرایش قصر خواسته مطالبه مبلغ یکصد و 
شصت میلیون ریال بابت وجه قسمتی از چک بانک ملت و کلیه خسارات دادرسی و 
حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر تادیه به نحو تضامنی و خسارت تاخیر تادیه.با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دعوی 
تعاونی اعتبار ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمدحسین توکلی و مسعود مهردادی 
به وکالت آقای علی اصغر حجازی و آقای رضا رضائــی به طرفیت آقای حمید نبی 
زاده و علیرضا مزروعی 3- آقــای مجید چراغی به خواســته مطالبه مبلغ یکصد و 
شصت میلیون ریال وجه بخشی از یک فقره چک به شماره 1332/717194/49 مورخ 
95/1/9 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه به محتویات 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و این که خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور پیدا نکرده 
اند و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده اند لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت 
به نظر می رسد که مستندا به مواد 249، 313 و 314 قانون تجارت و 198، 515، 519، 
522 قانــون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان بصــورت تضامنی به پرداخت مبلغ 
160/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 4/900/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشــر آگهی با احتساب اجرای احکام و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف 95/1/9 لغایت زمان اجرای 
حکم در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید رای صــادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجــع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض 
در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 7442 شعبه 13 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان )449 کلمه، 5 کادر(
حصر وراثت

3/462 الهام بامشاد دارای شناسنامه شــماره 3188 به شرح دادخواست به کالسه  
6/96 ش 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمدعلی بامشاد به شناســنامه 6 در تاریخ 96/1/28 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و 2 دختر 
و همسر 1- فرهاد بامشاد ش.ش 275 )فرزند پســر( 2- امیرحسین بامشاد ش.ش 
1932 )فرزند پسر( 3-  الهام بامشــاد ش.ش 3188 )فرزند دختر( 4- مریم بامشاد 
ش.ش 12825 )فرزند دختر( 5- فاطمه حسین اسگندانی ش.ش 439 )همسر متوفی( 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6550 
شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره دو()151 کلمه، دو کادر(

حصر وراثت
3/460 مریم غالمی دارای شناسنامه شــماره 40346002063 به شرح دادخواست 
به کالســه  726/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان امیرحســین حســینی به شناســنامه 403654908 در 
تاریخ 96/1/30 اقامتــگاه دائمی خــود بدرود زندگــی گفته ورثه حیــن الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت 1- مریم غالمی 40346002063 )زوجه( 2- فاطمه حسینی 
40348200387 )فرزنــد( 3- مصطفی حســینی 40337702170 )فرزند( 4- رضا 
حسینی 40337902504 )فرزند( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
 صادر خواهد شــد. م الف: 6562 شعبه 10 شــورای حل اختالف اســتان اصفهان 

)122 کلمه، یک کادر(
حصر وراثت

3/459 امیر فرشیان عباســی دارای شناسنامه شماره 1452 به شرح دادخواست به 
کالسه  715/96 ح 10 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 

توضیح داده که شادروان اکبر فرشیان عباسی به شناسنامه 79 در تاریخ 95/11/5 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
1- علی فرشیان عباسی 4019 )فرزند( 2- امیر فرشــیان عباسی 1452 )فرزند( 3- 
ساناز فرشیان عباسی 1630 )فرزند( 4- پریناز فرشیان عباسی 5096 )فرزند( اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6563 شعبه 

10 شورای حل اختالف استان اصفهان )130 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/458 فریبا وکیلی دارای شناسنامه شماره 1845 به شــرح دادخواست به کالسه  
735/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان جالل لطیفیان به شناســنامه 11 در تاریخ 95/11/10 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 1- فریبا وکیلی 1845 
)همســر( 2- فرنوش لطیفیان 13903 )فرزند( 3- علیرضــا لطیفیان 1271431092 
)فرزند( 4- ملک میسمی 30329 )مادر( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 6564 شعبه 10 شــورای حل اختالف استان 

اصفهان)122 کلمه، یک کادر( 
حصر وراثت

3/457 محمدیار ظاهری عبده وند دارای شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به 
کالسه  712/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان لیال ظاهری عبده وند به شناســنامه 33048 در تاریخ 95/09/11 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است1- 
احمد مختاری فرد 2076 )زوج( 2- گل بانو ظاهری عبده وند 383 )مادر( 3- محمدیار 
ظاهری عبده وند 3 )پدر( 4- پریسا مختاری فرد 1275410774 )فرزند( اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 6565 شعبه 10 

شورای حل اختالف استان اصفهان )132 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/456 فریما نیکزاد الحسینی دارای شناســنامه شماره 279 به شرح دادخواست به 
کالسه  737/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان خدیجه نادری به شناسنامه 143 در تاریخ 95/07/4 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 1- فریما نیکزاد 
الحسینی دهکردی 279 )فرزند( 2- فریدخت نیکزاد الحسینی 418 )فرزند( 3- فریناز 
نیکزاد الحسینی 241 )فرزند( 4- فرزان نیکزاد الحســینی 82 )فرزند( اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 6566 شعبه 10 

شورای حل اختالف استان اصفهان )128 کلمه، یک کادر(
حصر وراثت

3/455 سهراب بزرگ زاد دارای شناسنامه شماره 323 به شرح دادخواست به کالسه  
711/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رقیه پیمان به شناســنامه 13662 در تاریخ 94/05/29 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 1- سهراب بزرگ 
زاده مقیم 323 )فرزند( 2- سعید بزرگ زاد مقیم 854 )فرزند( 3- ثریا بزرگ زاد مقیم 
48480 )فرزند( 4- پری ســیما بزرگ زاد مقیم 751 )فرزند( اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6567 شعبه 10 شورای حل اختالف 

استان اصفهان )132 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/454 منصور رشادی نژاد دارای شناسنامه شماره 39990 به شرح دادخواست به 
کالسه  681/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسین رشــادی نژاد به شناســنامه 36547 در تاریخ 95/06/24 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
1- محمود رشــادی نژاد 952 )فرزند( 2- منصور رشــادی نــژاد 39990 )فرزند( 
3- فرزانه رشادی نژاد 41816 )فرزند( 4- فریبا رشــادی نژاد 1270 )فرزند( اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6568 شعبه 

10 شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره دو()131 کلمه، دو کادر(

حصر وراثت
3/453 مرضیه میراسدی دارای شناسنامه شماره 83 به شرح دادخواست به کالسه  
688/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان اصغر ابراهیمی هراتمه به شناســنامه 7 در تاریخ 95/10/30 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 1- احسان 
ابراهیمی 2342 )فرزند( 2- نسیمه ابراهیمی هراتمه 19034 )فرزند( 3- الهه ابراهیمی 
هراتمه 2521 )فرزند( 4- مرضیه میر اســدی 83 )همســر( اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6569 شعبه 10 شورای حل اختالف 

استان اصفهان )مجتمع شماره دو()129 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/461 طاهره مرادی دارای شناسنامه شماره 6900 به شرح دادخواست به کالسه  
763/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان یاور پیرزاده نوری به شناســنامه 39 در تاریخ 94/12/28 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت  به یک 
پسر، همســر، مادر و پســر 1- طاهره مرادی ش.ش 6900 )همســر( 2- امیررضا 
پیرزاده نوری ش.ش 12754978290 )فرزند( 3- حسن مراد پیرزاده نوری ش.ش 
300 )پدر( 4- طال بانو نجفی زالی ش ح 456 )مادر( والغیر . اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6561 شعبه 10 شورای حل اختالف 

استان اصفهان)142 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/476 حسین عالمی دارای شناسنامه شماره 1073 به شرح دادخواست به کالسه  
693/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان صدیقه ضعیف الحال به شناســنامه 24253 در تاریخ 94/09/16 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 1- حسین 
عالمی 1073 )فرزند( 2- طاهره عالمی نائینی 317 )فرزند( 3- طیبه عالمی نائینی 627 
)فرزند( 4- اعظم عالمی نائینی 727 )فرزند( 5- حســن عالمــی نائینی 328 )فرزند( 
6- فاطمه عالمی نائینــی 628 )فرزند( 7- مهری عالمی نائینــی 488 )فرزند( اینک با 
انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6599 شعبه 
10 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()147 کلمه، دو کادر(

حصر وراثت
3/477 ایرج نظری پور دارای شناسنامه شماره 454 به شرح دادخواست به کالسه  
792/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان صاحب بلوچی رنانی به شناســنامه 45 در تاریخ 96/01/30 اقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- مهدی نظری پــور 1122 )فرزند( 2- ایــران نظری پور 971 )فرزنــد( 3- احمد 
نظری پور 983 )فرزنــد( 4- کریم نظری پور 837 )فرزنــد( 5- ایرج نظری پور 454 
)فرزنــد( 6- منوچهر نظری پــور 2790 )فرزنــد( 7- علی نظری پــور 91 )فرزند( 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک مرتبــه آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 
 الف: 6598 شعبه 10 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)150 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3  شــماره درخواســت: 9610463637100006 شــماره پرونــده:  /203
9409983638900621 شــماره بایگانی شعبه: 960356 شــاکی آقای قاسم ایوبی 
زازرانی فرزند عبدالکریم شــکایتی مبنی بر ایراد صدمه بدنی غیر عمد ناشی از بی 
احتیاطی در رانندگی علیه آقای سعید ســلطانی فرزند علی تسلیم دادسرای عمومی 
و انقالب خوانســار نموده که پس از ســیر مراحل قانونی و صدور کیفر خواست به 
دادگاه ارسال و به کالســه 960356 ع ثبت و برای روز شــنبه مورخ 1396/04/24 
ساعت 11 صبح وقت رســیدگی تعیین شده اســت که به علت مجهول المکان بودن 
متهم )سعید سلطانی( و درخواست شاکی و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار یا محلی آگهی تا متم 
نامبرده از تاریح انتشــار آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر واال تصمیم قانونی و 
 مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 55 شــعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خوانسار

)155 کلمه، دو کادر(
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به گزارش ایمنــا، پارک خودرو در ایســتگاه اتوبوس امروز دیگر 
به یک صحنه عادی و تکراری در شــهر تبدیل شده است و شاید 
اکثر ما بدون توجه به ایــن معضل، به ســادگی از کنارش گذر 
کنیم، اما اینجاســت که وقتی پای صحبت رانندگان اتوبوس و 
شهروندان بنشینیم، متوجه خواهیم شد این اقدام افراد که حقوق 
همشهریانشان کوچک ترین اهمیتی برای آنها ندارد، چه تبعات و 

مشکالتی را برای رانندگان و اتوبوسرانان ایجاد کرده است.
 توقف خودروهای شخصی در ایستگاه های اتوبوس و تاکسی در 
سطح شهر، باعث کندی ترافیک و مسدود شدن مسیر و گاه نیز 

منجر به وقوع تصادف شده است.
برخوردهای مالیم پلیس با متخلفان نیز موجب شده تا این رویه 
عادی شده و به معضلی دردسر ساز تبدیل شود؛ تا حدی که  انگار 

پارک در ایستگاه ها، حق قانونی خودروهای شخصی است.
این روزها انبوه تماس های شهروندان با رسانه های اصفهان، برای 
ابراز گالیه و شکایات آنها از بی توجهی رانندگان به عالئم راهنمایی و 
رانندگی است. یکی از شهروندان با بیان اینکه توقف در ایستگاه های 
اتوبوس به شدت رواج یافته و حتی در کم ترددترین نقطه شهر این 
امر عادی شده است، می گوید: برخی رانندگان خودروهای شخصی 
در کنار تابلوهای توقف ممنوع و ایستگاه تاکسی و اتوبوس به راحتی 

توقف می کنند و انگار هیچ توجهی هم به این مسئله ندارند.
علی یاوری که از کســبه خیابان آیت ا... کاشانی است، با اشاره به 

افزایش تعداد خودروها در شهر اصفهان می گوید: در حال حاضر 
با افزایش تعداد خودروها، فضایی برای پارک خودرو وجود ندارد 
و رانندگان از هر مکانی برای توقف خــود بهره می برند و کمبود 

پارکینگ در نقاط مختلف شهر به چشم می خورد.
وی با بیان اینکه خیابان های شهر کم عرض است، ادامه می دهد: 
توقف خودروها در ایستگاه های اتوبوس منجر به این می شود که 
اتوبوس مسافرانش را در حالی که یک طرف خیابان را مسدود کرده 
است، سوار یا پیاده کند. بارها این اتفاق باعث بروز تصادف شده و 

خساراتی را به بار آورده است.
یکی از رانندگان سازمان اتوبوسرانی اصفهان نیز در این باره می 
گوید: بیشتر ایستگاه های اتوبوس در طول روز توسط خودروهای 
سواری اشغال شده و به دلیل نبود جا، مجبوریم در خیابان توقف 
کنیم.وی ادامه می دهد: توقف در خیابان مساوی است با بوق زدن 
های ممتد رانندگان دیگر که اعصابمان را به هم می ریزد و گاهی 
به دعوا نیز منجر می شود. او بیان می کند: این گونه توقف حتی 
در زمان حوادث نیز مشکل ساز است و مسیر خودروهای امدادی از 

جمله آمبوالنس و آتش نشانی را مسدود می کند.
این راننده اتوبوس اظهارمی کند: مسافران هم گالیه دارند و توقف ما 
در میان خیابان برای آنها نیز خطرناک است؛ زیرا راکبان موتور سوار 
موانع را نمی بینند و از هر راهی برای عبور استفاده می کنند که خود 

تهدیدی برای مسافران است.

پورمعین، شهروند دیگری که در یکی از ایستگاه های خیابان شریف 
واقفی منتظر اتوبوس است نیز در این خصوص می گوید: شهروندان 
وقتی می بینند پیداکردن جای پارک در شهر مشکل است، چرا با 
خودروی شخصی در شهر رفت و آمد می کنند که مجبور شوند در 

ایستگاه های اتوبوس پارک کنند؟
این شهروند اضافه می کند: استفاده راحت و آسان از حمل و نقل 
عمومی حق ماست؛ ولی متاسفانه ماشین های به ردیف پارک شده 
مانع سوار شــدن ما به اتوبوس می شوند و حتی موقع پیاده شدن 

خطر تصادف متوجه شهروندان است.
وی ادامه می دهد: وقتی اتوبوسی به دلیل پارک خودرو مجبور است 
در الین وسط خیابان پارک کند، شــهروندانی که سوار و یا پیاده 
می شوند هر لحظه باید منتظر تصادف باشند؛ معلوم نیست کی 
می خواهند یاد بگیرند که دیگر شهروندان نیز حق و حقوقی دارند.

پورمعین بیان می کند: یک روز که شاهد صحنه پارک خودرو در 
ایستگاه اتوبوس بودم، به راننده آن خودرو اعتراض کردم که با بی 

احترامی روبه رو شدم.
در ادامه این گزارش به سراغ چند راننده اتوبوس می رویم تا در مورد 
بروز مشــکالت به وجود آمده از سوی برخی شهروندان صحبت 
کنیم. یکی از رانندگان با بیان اینکه ما مجبوریم قبل و یا بعد ایستگاه 
اتوبوس پارک کنیم، می گوید: اکثر اوقات شهروندان به ما اعتراض 
می کنند اما در واقع ما هم عالقه ای نداریم که شــهروندان را به 
زحمت بیندازیم. وی ادامه می دهد: زمانی که یک راننده، خودروی 
شــخصی خود را از روی عمد و یا حتی سهوا در ایستگاه اتوبوس 
پارک می کند، ما مجبوریم گاهی اوقات در الین وسط توقف کنیم 
که این مســئله، جز اینکه راه خودروهای دیگر را می بندد، عامل 
تصادف نیز می شود. این راننده اضافه می کند: در کنار این موضوع ما 
هر روز شاهد اعتراض از سوی دیگر رانندگان )که به دلیل این تخلف 
پشت سر ما معطل می شوند( هستیم که این خود بار روانی منفی 
برای ما دارد. راننده دیگری که به گفته خود او دیگر این صحنه ها 
برایش عادی شده است، می گوید: زمانی که مجبورم به دلیل پارک 
خودرو در ایستگاه اتوبوس در الین وسط توقف کنم ممکن است 

پلیس مرا جریمه کند که این مشکل بزرگی برای ماست.
وی اظهار می کند: تازه زمانی که در الین وســط توقف می کنیم 
راننده ای که بدون توجه خودروی خود را در ایستگاه پارک کرده 
است اعتراض می کند که چرا اتوبوس راه آنها را مسدود کرده که 
واقعا جای تعجب دارد. این راننده بیان می کند: اکثر مردم عادت 
دارند برای رعایت قانون حتما ابزارهای کنترلی قوی پای کار بیاید 
و این در حالی است اصال امکانش نیست یک مامور برای برخورد با 

رانندگان خاطی در همه ایستگاه ها حضور داشته باشد.
با این تفاسیر باید گفت در بســیاری از تخلفاتی که گویی برای 
رانندگان عادی شده است، جریمه ها کارساز نبوده و فرهنگسازی 

الزم است.

يادداشت
آغاز انتخاب رشته آزمون ارشد ۹۶ از امروز

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: داوطلبان از امروز تا پنجشنبه 
25 خردادماه جاری فرصت دارند نســبت به انتخاب رشته در این آزمون اقدام 

کنند.

اخبار

با مسئوالن

وزیر بهداشت، ضمن تاکید بر پوشش کامل بیمه داروهای 
وارداتی ام اس، بیمارستان های استاندارد توان بخشی برای 
بیماران ام اس را انگشت شمار و محدود دانست. سید حسن 
هاشــمی در ضیافت افطاری انجمن ام اس، گفت: ام اس و 
تعدادی از بیماری های دیگر باید به عنوان بیماری خاص 
شناخته شوند یا حداقل امتیازاتی که برای بیماران خاص 
درنظر گرفته شده، به این گروه ها اعطا شود. وی افزود: انتظار 
داریم حداقل ۱۰ بیماری دیگــر را با حمایت های مجلس 
و دولت جزو بیماری های خاص قرار دهیم تا حمایت های 
بیشــتری از آنها صورت گیرد. وزیر بهداشت تصریح کرد: 
توان بخشــی نه تنها برای بیمــاران ام اس بلکه برای همه 
بیماری ها حلقه چهارم سالمت یا درمان بوده و متاسفانه در 
کشور بیمارستان استاندارد کمتر از تعداد انگشتان دست 
است. هاشمی گفت: پوشش کامل بیمه در مورد داروهای 
تولید داخل صددرصدی اســت؛ ولی در مــورد داروهای 
وارداتی بیمه ها متفاوت عمــل می کنند. وی با بیان اینکه 
باید بین ۷۰ تا ۹۰درصد از داروهای وارداتی تحت پوشش 
بیمه قرار گیرد، یادآور شد: برای بیماری که دائم یا چندبار 
در طول سال یک دارو را مصرف کند باید تسهیالت خاص 
درنظرگرفت. بیماران ام اس نیازمند حمایت جامع هستند 
تا در ردیف بیماران خاص باشند و در هرصورتی این گروه 

بیماران نیازمند اعتبارات خاص هستند.

سرپرست دانشــگاه فرهنگیان گفت: هشت هزار نفر طبق 
قانون از سال ۹۶ تا ۹۷ دوره یکســاله مهارت آموزی را طی 
خواهند کرد و این افراد مشــمول دریافت حقوق نیستند.
محمود مهرمحمدی بیان کــرد: هزینه های تحصیل آنها 
توسط وزارت آموزش وپرورش و از طریق تسهیالت بانکی 
تامین خواهد شد. پرداخت حقوق برای افرادی است که ذیل 
قانون متعهدین خدمت هستند اما پذیرفته شدگان در آزمون 
استخدامی ذیل این قانون تعریف نمی شوند. عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس نیز در ایــن رابطه عنوان کرد: 
مسئوالن آموزش وپرورش از دریچه اتاق شیشه ای ستاد به 
مسائل می نگرند؛ اما حرف های بنده از کف کالس درس است.

قاســم احمدی الشکی افزود: پذیرفته شــدگان در آزمون 
استخدامی آموزش وپرورش، نه تنها حقوق نمی گیرند بلکه 
پول کالس، استاد و غذا نیز از آنها دریافت می شود؛ همچنین 
فردی که رسما از کنکور در دانشــگاه فرهنگیان پذیرش 
می شــود در مواقعی که آموزش وپرورش با مشکل مواجه 
می شود بخشی از حقوق این افراد را کسر کرده و می گویند 

کار فرهنگی برایتان انجام می دهیم.

معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه اصفهان گفت: تاســیس بیش 
از حد و تنوع دانشــگاهی در کشــور و به دنبال آن جذب بیش از 
ظرفیت دانشجو در مقاطع عالی، باعث شده است که پایان نامه های 
دانشجویی در خارج از دانشگاه ها و به صورت غیرقانونی تولید شود.

امیر رحیمی با اشاره به اینکه سیستم آموزشی کشور نیازمند تغییر 
سیاست های پذیرش دانشجو در مقطع ارشد و دکتراست افزود: با 
ابزارهای قانونی باید با دانشجوی خاطی و مغازه هایی که اقدام به 

نوشتن پایان نامه می کنند برخورد شود.

تغییر سیاست ها؛ نیاز اصلی سنجش 
اعتبار پایان نامه های دانشجویی 

 داروهای وارداتی بیماران 
ام اس تحت پوشش بیمه قرار گیرد 

پذیرفته شدگان آموزش و 
پرورش حقوق نمی گیرند

 2 هزار متر مربع از مزارع گندم و جو واقع در صحرای دشتچه،حدفاصل 
ایستگاه آتش نشانی و سرارود مبارکه روز جمعه در آتش سوخت.

کیومرث مختــاری رییس ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری مبارکه گفت: در پی اعالم وقوع این آتش سوزی به مرکز ۱25، 
نیروهای آتش  نشانی شهرداری مبارکه به محل حادثه اعزام شدند و با 
تالش آنها از گسترش و سرایت آتش به مزارع همجوار جلوگیری شد. 

وی گفت: با حضور به موقع نیروهای آتش نشانی و کمک های مردمی، 
از سرایت آتش به سایر مزارع، جلوگیری و پس از مدت کوتاهی آتش 

خاموش شد.
مختاری با بیان اینکه بی احتیاطی یکی از کشاورزان منطقه و نیز وزش 
باد ضعیف باعث وقوع این حادثه شده بود اظهار کرد: در صورت اطالع 
نیافتن به موقع کشاورزان و عدم حضور به موقع نیروهای سازمان آتش 
نشانی، فاجعه ای عظیم برای محصوالت کشاورزی این منطقه رخ می 
داد. وی با بیان اینکه مردم و کشاورزان باید موارد ایمنی را رعایت کرده 
و از آتش زدن مزارع جلوگیری کنند، اظهارکرد: میزان خسارات ناشی 

از این آتش سوزی از سوی کارشناسان در دست بررسی است.
مختاری عنوان کرد: هرساله بخشی از کشتزارهای گندم و جو قبل و 
بعد از برداشت دچار آتش سوزی می شود که این موضوع خسارت مالی 

فراوانی را به کشاورزان وارد می کند.

2 هزار متر مربع مزارع کشاورزی 
مبارکه در آتش سوخت

جريمه ها کارساز نیست؛ فرهنگسازی الزم است

وقتی اتوبوس ها برای توقف در ایستگاه جا و مکان ندارند!

واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در کمربندی شهرضا 
موجب مصدومیت پنج نفر شد.

مدیرحوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان به خبرنگار ایرنا 
گفت: این حادثه ساعت 2 و 38 دقیقه بامداد روز جمعه به اتاق فرمان 
اورژانس، اعالم و پــس از آن 2 واحد امدادی اورژانس ۱۱5 به محل 
سانحه اعزام شد. دکتر غفور راستین افزود: در این حادثه رانندگی 
پنج مرد مصدوم شــده که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، به 

بیمارستان امیرالمومنین )ع( شهرضا منتقل شدند.

پنج مصدوم در واژگونی خودروی 
سواری در کمربندی شهرضا

استان اصفهان به 2 دستگاه آمبوالنس ویژه حوادث زیستی از جمله 
حوادث میکروبی، شیمیایی و پرتویی مجهز شد.

قائم مقام رییس دانشــگاه اصفهان با اعالم این خبــر گفت: این 2 
دســتگاه آمبوالنس از آخرین و جدیدترین مدل های روز دنیا و از 
مدل بنز اسپرینتر 3۱5 بوده و به سامانه و تجهیزات واکنش سریع در 
برابر حوادث زیستی مجهز شده اند. دکتر حمید صانعی اظهار کرد: 
بسته های تجهیزاتی و لباس های مخصوص برای حوادث زیستی 
در این خودروها تعبیه شــده و آماده ارائه خدمات رسانی در استان 

اصفهان هستند. 
مدیر حوادث و فوریت های پزشــکی استان اصفهان نیز در این باره 
به ایرنا گفت: ۱۰ استان کشور برای تجهیز به آمبوالنس های ویژه 

حوادث زیستی انتخاب شده اند که اصفهان یکی از آنهاست. 
غفور راستین افزود: این استان ها با توجه به شرایط مستعدی خود 
ازجمله وجود واحدهای صنعتی زیاد، به آمبوالنس های ویژه حوادث 
زیستی مجهز شده اند. وی اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح را 
حدود ۱۰ میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: استان اصفهان دارای 24۰ 
دستگاه آمبوالنس است که ۱5۰ دستگاه از میان آنها در حال فعالیت 
و بقیه در حالت رزرو هستند. این آمبوالنس ها شامل ۱5۶ دستگاه 
آمبوالنس بنز اسپرینتر، 3۰ دستگاه هایس، هشت دستگاه هایلوکس 

و 5۰ دستگاه بنز اسپرینتر جدید است. 

اصفهان به 2 دستگاه آمبوالنس ویژه 
حوادث زیستی مجهز شد

مدیرکل دامپزشــکی اســتان اصفهان در پانزدهمین نشســت 
کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیســت اتاق بازرگانی اصفهان 
که با محوریت پیشــگیری و کنترل ویرورس آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان برگزار شــد، با بیــان اینکه بیماری مذکــور یک معضل 
بین المللی است، اظهار داشت: شیوع گسترده  این بیماری در همه  
کشــورهای اروپایی )بجز نروژ( موید این موضوع است و شناسایی 
بیش از 5۰۰ کانون آلوده به آنفلوآنزا در آلمان، تنها در سال 2۰۱۷ 

نشان از قدرت این ویروس دارد.
شهرام موحدی با اشاره با اقدامات گسترده انجام  شده برای کنترل 
این بیماری در استان اصفهان گفت: سازمان دامپزشکی تنها یک 
قطعه از پازل کنترل آنفلوآنــزای فوق حاد پرندگان بود و ســایر 
قطعات توسط سازمان جهاد کشاورزی، اتحادیه ها و تولیدکنندگان 
تکمیل شد. حمیدرضا قلمکاری رییس کمیسیون کشاورزی، آب و 
محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان نیز با بیان اینکه آنفلوآنزای فوق 
حاد پرندگان بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به اقتصاد استان اصفهان در 
سال گذشته خسارت وارد کرده است، گفت: با استفاده از ظرفیت ها و 
قابلیت های اتاق بازرگانی، می توان چالش ها، معضالت و راهکارهای 
مدیریت این بیماری را در جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش 

خصوصی مطرح و پیگیری کرد.

 خطر شیوع دوباره  آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان وجود دارد

رییس سازمان بهزیستی با اشــاره به اینکه ۱۱ هزار خانوار در کشور دارای دو 
معلول هستند، گفت: تا پایان سال ۱3۹۷ همه خانوارهای دارای معلول می توانند 
مسکن بگیرند. انوشیروان محسنی بندپی با بیان اینکه امسال برای نخستین بار 
توانستیم ردیف بودجه برای این منظور بگیریم، افزود: هم اکنون 43 هزار مسکن 
برای معلوالن در دست احداث است که بین 2۰ تا 8۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد. وی هدف گذاری برای تکمیل مسکن خانوارهای دارای دومعلول را تا پایان 
سال ۱3۹۷ عنوان کرد و گفت: از ۱۱هزار خانوار دارای دو معلول تاکنون به حدود 
2۹۰۰ خانوار، مسکن واگذار شده است. وی پیش بینی کرد تا پایان سال جاری به 
چهار هزار خانوار دارای دو معلول مسکن واگذار شود و مابقی تا پایان سال ۱3۹۷ 
صورت گیرد. محسنی بندپی افزود: هر خانواری که دارای دو فرزند معلول است 
و به هر علتی تاکنون ثبت نام نکرده اند، می توانند با مراجعه به سازمان بهزیستی 

برای ثبت نام اقدام کنند.

فاجعه ای فراتر از بحران 
ریزگردها در انتظار اصفهان

خانواده های  دارای معلول 
مسکن دار می شوند

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه از زمان انقالب 
صنعتی به نحو قابل مالحظه ای شاهد تخریب محیط زیست بودیم، تصریح کرد: 
از این زمان پیامدهای تخریب محیط زیست آغاز شد و بشر به فکر راه چاره افتاد 
تا مضرات بیشتری حاصل نشود. حمید ظهرابی تاکید کرد: تغییر اقلیم و افزایش 
حرارت کره زمین، مشکلی اساسی است که در حال حاضر با آن مواجه هستیم. 
این مشکل در اثر بهره برداری ها از محیط زیست به روش ناسالم و تولید گازهای 
گلخانه ای به وجود می آید. وی با تاکید بر لزوم مهار کانون های ایجاد غبار در استان 
اصفهان تصریح کرد: قریب به یک میلیون و ۱۰۰ هزار کانون ایجاد غبار در استان 

اصفهان وجود دارد که یکی از راه های مهار آنها، احیای زاینده رود است.
وی گفت: در صورت نبودن آب در تاالب گاوخونی در آینده با معضل پخش فلزات 
سنگین در هوا مواجه می شویم؛ چراکه به گرد و غبار چسبیده و پخش می شوند 

و این فلزات برای انسان و محیط زیست مضر است.

معاون پیشگیری اداره کل 
بهزيستی استان اصفهان:

13درصد مراکز 
ژنتیک کشور در 

استان اصفهان است

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: جوانان، مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج را بیشتر جدی بگیرند، زیرا این امر سالمت فرزندان را تا حد زیادی 
تضمین می کند.

مجتبی ناجی اظهارکرد: سال گذشته از 3۷ هزار زوج در استان اصفهان، تنها 4 هزار و 5۰۰ نفر برای مشاوره ژنتیک به مراکز زیر مجموعه بهزیستی مراجعه کردند و این 
میزان نسبت به کل آمار ازدواج ها در استان پایین است.

وی ادامه داد: از آنجایی که مشاوره ژنتیک بهترین و آسان ترین راه پیشگیری از بیماری های ارثی و ژنتیکی است، لذا مراکز مشاوره ژنتیک به زوج ها درباره ازدواج های 
فامیلی، بارداری در سنین باالی 35 سالگی، وجود افراد معلول در فامیل، نازایی ، سقط جنین و اختالالت شنوایی و بینایی مشاوره می دهند.

ناجی با بیان اینکه ۱3 درصد مراکز ژنتیک کشور در استان اصفهان قرار دارند، تصریح کرد: این استان از این حیث رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

رییس سازمان انتقال خون اصفهان گفت: در استان اصفهان 
۱28 هزار و ۷85 نفر موفق به اهدای خون بوده اند؛ در این 
بین اهدای خون در بین آقایان ۹۶/۹درصد و در بین بانوان 

نیز 3/۱درصد بوده است.
مجید زینلی در مراســم روز جهانی اهداکنندگان خون در 
اصفهان اظهار داشت: آمار اهدای خون در بین بانوان )باتوجه 
به اینکه نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند( پایین 
است؛ در صورتی که انتظار می رود مشارکت پررنگ تری در 
عرصه اهدای خون داشته باشند. خانم ها می توانند به عنوان 

سفیران اهدای خون عمل کنند.
وی با بیان اینکه اهداکننده مســتمر فردی است که سالی 
حداقل دو بار خون اهدا می کند، عنوان کرد: بهترین خون 
از اهداکنندگان مســتمر گرفته می شود؛ اهداکنندگان ما 
هر روز سالم تر می شــوند به این معنا که اهداکنندگان این 
آگاهی را پیــدا می کنند که خــود را در معرض آلودگی ها 

قرار ندهند.
زینلی خاطرنشان کرد: بیماری هایی از جمله هپاتیت B و 
HIV که از طریق خون منتقل می شوند در حال کاهش بوده 
و این نشان دهنده افزایش ضریب سالمت خونی است که از 

آن استفاده می کنیم.
محمدرضا جابری نیز در ادامه عنوان کرد: جایگزینی اجزای 
خون پس از اهدا، زمان هــای متفاوتی را به خود اختصاص 

می دهد؛ حجم خون 24 ســاعت بعد، گلبول قرمز 3 هفته 
بعد و ذخایر آهن نیز 8 هفته طول می کشد تا جایگزین شود.

وی ادامه داد: به مردان توصیه می شود 3 ماه یک بار و زنان 
هم 4 ماه یک بار اهدای خون داشــته باشــند. خون کامل 
سانتریفیوژ شده، 3 فرآورده گلبول قرمز، پالکت و پالسمای 

فاقد پالکت قرمز متمرکز دارد.
رییس پخش خون و ســنجش بیمارستانی سازمان انتقال 
خون استان اصفهان، در ادامه مطرح کرد: پالکت تهیه شده 
در روش پرزیس نســبت به روش معمول حجم بیشــتری 
دارد و فرد می تواند ســالی 24 بار اهــدای پالکت فرزیس 

شده داشته باشد.

رییس اتحادیه هتلداران اصفهان گفت: اقامت زنان تنها 
و مجرد در هتل ها و میهمانسراها هیچ منع قانونی ندارد. 
این درحالی است که برخی اقامتگاه ها همچنان از پذیرش 
مسافران زن که تنها مراجعه می کنند، خودداری کرده و 

آنها را به اداره اماکن ارجاع می دهند.
مهدی نریمانی افزود: اخیرا این موضوع به همه هتل های 
اصفهان ابالغ شده که اگر مســافر خانم با مدارک هویتی 
عکس دار و معتبر مراجعه کرد، ممانعتی برای اســکان او 
ایجاد نکنند. وی تاکید کرد: اگر تا به حال ممانعتی صورت 

گرفته، در برابر افراد فاقد مدارک هویتی بوده است.
نریمانی به مواردی در بین مســافران هتل ها اشاره کرد 
که خارج از ســن بلوغ اجتماعی و مدنی بوده اند و گفت: 
گاهی مســافرانی به هتل ها مراجعــه می کنند که هنوز 
شناسنامه هایشان عکس دار هم نشده است. قطعا ارجاع 
چنین افرادی به اداره اماکن، ناشــی از مشــکوک بودن 

آنهاست.  
وی دربــاره کوتاهی برخی واحدهــای اقامتی در اجرای 
این بخشنامه که ارجاع مسافران زن به اداره اماکن از آن 
حذف شده اســت گفت: ممکن است مواردی پیش آمده 
باشد که حسب آن، اقدام کرده باشند و معموال از مشتری 
می خواهند که هماهنگ عمل کند؛ امــا به طور کل اگر 

مسافر مدارک معتبر داشته باشد، منعی وجود ندارد.

 نریمانی اضافه کــرد:  این موضوع بــه میهمان پذیرها و 
مسافرخانه ها نیز ابالغ شده که اگر با چنین مواردی روبه رو 

شدند، حتما مسافر را بپذیرند.
با وجود چنین اظهاراتــی و ابالغ بخشــنامه های مکرر 
دراین باره، برخی اقامتگاه ها در بعضی شــهرها از جمله 
تهران، اصفهان، شــیراز، مناطق شمالی کشــور و البته 
شهرهای کوچک تر، همچنان با اعمال سلیقه ای این دستور 
روبه رو هستند. برخی از واحدهای اقامتی نیز بخشنامه های 
مکتوبی را در اختیار دارند که همچنان از آنها خواسته شده 
حضور مســافران زن را که تنها مراجعه کرده اند، به اداره 

اماکن اطالع دهند. 

ريیس اتحاديه هتلداران اصفهان عنوان کرد:

منع قانونی اقامت مجردی زنان در هتل ها!

در شهرانتقال خون

ريیس سازمان انتقال خون اصفهان:

بیش از 96 درصد اهداکنندگان خون، مرد هستند

تابلوهای راهنمايی در سطح شهر نقش پلیس را ايفا می کنند و بی توجهی به آنها سبب ترافیک می شود؛ اما آنچه 
اين روزها با آن بســیار مواجه هستیم، بی توجهی به اين عالئم اســت؛ تا جايی که ايستگاه های اتوبوس به 

پارکینگ  های شخصی رانندگان تبديل شده است.

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2158 | June 11,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILYusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



9 ادبیات
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2158 | یکشنبه 21 خرداد 1396 | 16 رمضان 1438

برگزاری مراسم اولین سالگرد درگذشت حمید سبزواری در زادگاهش
نخستین سالگرد درگذشت استاد حمید سبزواری شاعر انقالب، با عنوان »اولین کنگره شعر انقالب« 

فردا در زادگاه وی برگزار می شود.

                                    

تصفیه حساب/تسویه حساب

در دوران اخیر برخی گمان کرده اند که تصیفه حساب غلط است و به 

جای آن باید »تسویه حساب« بگویند. برخی از فضال نیز بر این تصور 

غلط صحه گذاشته اند. تصفیه در عربی به معنای»پاک کردن و پالوده 

کردن« است و تصفیه حساب در مواردی به کار می رود که حساب 

پرداخته و پاک شده باشد و دیگر کسی طلبکار نباشد. همین ترکیب 

مجازا به »هر نوع اقدام عملی برای انتقام جویی و کینه کشی«  اطالق 

می شود. ولی تسویه یعنی »مساوی کردن ،یکسان کردن،همسطح 

کردن« و تسویه حساب به معنای »ایجاد تعادل و موازنه در حساب 

اســت.« این ترکیب به معنای مجازی به کار نمی رود و با تصفیه 
حساب مرادف نیست.

تحلیل/تهلیل

این دو کلمه را نباید با هم اشتباه کرد.تحلیل 
به معنی »از هم گشودن وتجزیه کردن« 
اســت و نیز به معنی هضم کردن و 
حل کردن، اما تهلیل 
به معنی »ال اله االا... 
گفتن« اســت.این 
کلمه غالبا همراه کلمه 
تســبیح یعنی »حمد خدا را 

گفتن « می آید.

غلط ننویسیم

رمان های مشهور معاصر

                               
لوح محفوظ

لوح محفوظ در نظر عموم اهل شرع جسمی 
است باالی آسمان هفتم که آنچه بوده و هست و تا 
قیامت خواهد بود ،بر آن نوشته شده است.اولین چیزی 

که خداوند آفرید قلم بود و پس از آن لوح آفریده شد تا هر چه 
تا قیامت بودنی است بر آن نوشته شود. از ابن عباس روایت کرده اند 

اندازه مغرب تا که لوح محفوظ از مروارید سفید است و طولش از آسمان تا زمین و عرضـــش به 
مشرق وکناره های آن از در و یاقوت است و قلمش از نور و رقم های صفحات چون پر آفتاب سراسر فروغ، 

اصل آن در کنار فرشته ای است که او را »ماطریون« گویند و آن لوح از شیاطین محفوظ است.خدای تعالی 
را در شبانه روز سیصد و شصت نظر است که با این نظرها زنده کند و بمیراند و خوارگرداند وشرف دهد.هر چه 
مشیت الهی بدان تعلق گیرد چون زمانش فرا رسد بر لوح نمودار شود. نخست سروش بنگرد و سپس به فرشتگان 
الهی بخشد تا چنان که فرمان است اقدام کنند.نسفی،عارف نامدار،در کتاب »االنسان الکامل« دو لوح محفوظ 
)عام و خاص(قائل شده که لوح محفوظ عام ،آن است که هر چه در این عالم بود وخواهد بود جمله در آن مکتوب 
است و لوح محفوظ خاص ، آن است که بعضی در وی مکتوب است.لوح محفوظ به خصوص به مفهوم جایی 
یا لوحی که آنچه بودنی است بر آن نوشته شده ، در ادب فارســی مورد توجه شاعران و نویسندگان قرار 

گرفته است:
    بنگر اندر لوح محفوظ ای پسر                  خطه اش از کاینات و فاسدات   )ناصر خسرو(

    تا عشق تو درنوشت در لوحم                   مانند قلم به سر دوانم              )عطار(

اساطیر 
و داستان واره ها 
در ادبیات فارسی

مدیر مدرســه یکی از مشــهورترین آثار جــالل آل احمد 
،نویسنده معاصر اســت. این داستان نســبتا بلند به نوعی 
میان خاطرات فرهنگی آل احمد است. خود او در این مورد 

گفته است:
»حاصل اندیشه های خصوصی و برداشت های سریع عاطفی 

از حوزه بسیار کوچک اما بسیار موثر فرهنگ و مدرسه«
مدیر مدرســه، گزارش گونه ای اســت از روابط افراد یک 

مدرسه با هم و روابط مدرسه با جامعه.
آل احمد در مدیر مدرسه به نثر خود اعتماد کامل دارد.

قلم دیگر در دستش نمی لرزد و چنین می نماید که اندیشه 
هایش نیز، در چارچوبی خاص، شــکل نهایی خود را یافته 

است.
به رغم این تکوین اندیشه، جالل شکست را باور کرده است؛ 

لذا به دنبال گوشه ای خلوت می گردد.
مدیر مدرسه

از درکه وارد شدم سیگارم دســتم بود زورم آمد سالم کنم 
.همین طوري دنگم گرفته بود قد باشم .

رییس فرهنگ که اجازه نشستن داد ، نگاهش لحظه اي روي دستم مکث کرد و بعد چیزي را که مي نوشت ، تمام کرد 
ومي خواست متوجه من بشود که رونویس حکم را روي میزش گذاشته بودم .

حرفي نزدیم .رونویس را با کاغذهاي ضمیمه اش زیروروکرد و بعد غبغب انداخــت و آرام و مثال خالي از عصبانیت 
گفت : »جا نداریم آقا .

این که نمي شه ! هر روز یه حکم مي دند دست یکي مي فرستنش سراغ من .. .
دیروز به آقاي مدیر کل ....« حوصله این اباطیل را نداشتم .

حرفش را بریدم که : »ممکنه خواهش کنم زیر همین ورقه مرقوم بفرمایید ؟« و ســیگارم را توي زیرسیگاري براق 
روي میزش تکاندم .

روي میز پاک و مرتب بود؛ درست مثل اتاق همان میهمان خانه تازه عروس ها .هر چیز به جاي خود و نه یک ذره گرد .
فقط خاکستر سیگار من زیادي بود .مثل تفي در صورت تازه تراشیده اي .

قلم را برداشت و زیرحکم چیزي نوشت و امضا کرد و من از در آمده بودم بیرون؛ خالص...
تحمل این یکي رانداشتم ، با اداهایش! پیدا بود که تازه رییس شده .

زورکي غبغب مي انداخت و حرفش را آهسته توي چشم آدم مي زد . انگار براي شنیدنش گوش الزم نیست .
صدو پنجاه تومان در کار گزیني کل مایه گذاشــتم تا این حکم به امضا رسید .توصیه هم برده بودم و تازه دو ماه هم 

دویده بودم .
مو ، الي درزش نمي رفت .مي دانستم که چه او بپذیرد ، چه نپذیرد ، کارتمام است .

خودش هم مي دانست .حتما هم دستگیرش شد که با این نک و نالي که مي کرد ، خودش را کنف کرده .ولي کاري 
بود و شده بود.در کارگزیني کل ، سفارش کرده بودند که براي خالي نبودن عریضه رونویس را به رؤیت رییس فرهنگ 
هم برسانم تازه این طور شد .وگر نه باالي حکم کارگزیني کل چه کسي مي توانست حرفي بزند ؟ یک وزارت خانه 
بود و یک کارگزیني!شوخي که نبود .ته دلم قرص تر از اینها بود که محتاج به این استدالل ها باشم ، اما به نظرم همه 
این تقصیرها،  از این سیگار لعنتي بود که به خیال خودم خواسته بودم خرجش را از محل اضافه حقوق شغل جدیدم 

در بیاورم .
البته از معلمي ، هم اقم نشسته بود .ده سال » الف .ب.« درس دادن و قیافه هاي بهت زده بچه هاي مردم براي مزخرف 
ترین چرندي که مي گویي... و استغناء با غین و استقراء با قاف و خراساني و هندي و قدیمي ترین شعر دري و صنعت 

ارسال مثل و رد العجز...و ازاین مزخرفات ! دیدم دارم خر مي شوم .
گفتم مدیر بشوم .

مدیر دبستان ! دیگر نه درس خواهم داد و نه مجبور خواهم بود براي فرار از اتالف وقت ، در امتحان تجدیدي به هر 
احمق  بي شعوري هفت بدهم تا ایام آخر تابستانم را که لذیذترین تکه تعطیالت است ، نجات داده باشم.

    ادامه دارد...

 شــب قدر هم مانند بســیاری 
از مضامیــن واالی دینــی از 
نگاه شاعران ما دور نمانده است. شــبی که در ادبیات از 
روشن ترین پنجره های معنویت و عرفان به آن نظر شده 

است.
نگاه به شب قدر، نگاه به شــبی بوده که انسان در وسعت 
بی کرانه اش می تواند به شنایی جانانه بپردازد و از هر چه 
سیاهی و تباهی است به درآید و برای سال آتی و سال های 
آینده ره  توشــه هایی مبارک و الهی برگیرد. به راســتی 
در ساحت هیچ ادبیاتی چون ادبیات فاخر این سرزمین 
نمی توان این همه نازک خیالی های جانانه و وجدانگیز را 
از مفاهیم دینی سراغ گرفت. شاعران و ادیبان ما آنگاه که 
با همه وجود خود به فهم قدر توفیق می یافتند و از خدای 
قدر برای برون شدن از وهم و حضور در فهم قدر و مراتب 
آن توفیق طلب می کردند به تبیین ذوقی این مفهوم واالی 

دینی می پرداختند.
منوچهری دامغانی:

با رنگ و نگار جنت العدنی    با نور و ضیاء لیلة القدری
سعدی شیرازی:

تو را قدر اگر کس نداند چه غم    شب قدر را می ندانند هم
حافظ شیرازی:

شب قدر است و طی شد نامه هجر            
سالم فیه حتی مطلع الفجر

 دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند      
 واندر آن ظلمت شب، آب حیاتم دادند 

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی      
آن شب قدر که آن تازه براتم دادند

موالنا:
حضرت موالنا از شاعرانی است که بارها به این مهم توجه 
داشته است و در یکی از اشعارش، شب قدر را شب احیا و 

شب زنده داری می داند و چنین می سراید:

مهمان توام ای جان زنهار مخسب امشب      
 ای جان و دل مهمان زنهار مخسب امشب
روی تو چو بدر آمد امشب شب قدر آمد     
 ای شاه همه خوبان زنهار مخسب امشب

ای سرو دو صد بستان آرام دل مستان         
 بردی دل و جان بستان زنهار مخسب  امشب
ای باغ خوش خندان بی  تو دو جهان زندان      

 آنی تو و صد چندان زنهار مخسب امشب

موالنا همچنین شــب قدر را شــب طهارت و رهایی از 
پلیدی ها می خواند:

ای مه عید روی تو، ای شب قدر موی تو    
چون برسم به جوی تو، پاک شود پلید من

و اما این شعر موالنا هم، شــعری شگرف در مفهوم شب 
قدر است:

حق شب قدرست در شبها نهان           
تا کند جان هر شبی را امتحان

نه همه شبها بود قدر ای جوان           
 نه همه شبها بود خالی از آن

جلوه های شب قدر در شعر کهن ایران
دکتر ســید »میرجــالل الدین کزازی« اســتاد ادبیات 
دانشــگاه عالمه طباطبایی معتقد اســت: »شب قدر در 
باورهای اسالمی، گرامی ترین شب سال است و در چشم 
خواجه بزرگ، شب پیوند و دست یابی به دوست شمرده 

می شود؛« برای نمونه در آغاز غزلی، حافظ می گوید:
آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است

یارب این تاثیر دولت از کدامین کوکب است
در این بیت حافظ آشکارا شب قدر را از نظر اهل خلوت که 
کنایه ای از گوشه گیران، پارسایان و درویشان است، شب 
بخت یاری خود دانسته اســت؛ شبی که در آن کام یافته 

که در کنار یار باشد.

جایگاه شب قدر در ادبیات فارسی

کزازی با اشاره به اینکه حافظ تنها دو یا سه بار صریحا از 
شب قدر در غزل های خود یاد کرده است می گوید:آن چه 
در این یادکردها کم وبیش همواره دیده می شــود شب 
قدر را با شب پیوند و وصال یکی دانسته است؛ همان طور 

که می گوید:
شب قدری چنین عزیز و شریف 

با تو تا روز خفتنم هوس است
یا در غزلی دیگر می گوید:

در شب قدر ار صبوحی کرده ام عیبم مکن
 سرخوش آمد یار و جامی در کنار طاق بود

در این ابیات خواجه از آمدن یار کــه نوید پیوند و وصال 
است سخن گفته؛ او در واقع شبی که یار در آن به کنار و 
دیدار حافظ آمده را شب قدر خوانده و در این شب به بزم و 

شادمانی رسیده است.
اســتاد ادبیات دانشــگاه عالمه طباطبایی بیتی دیگر از 
خواجه شیراز را مثال می زند: حافظ در غزل »چه مبارک 
سحری بود و چه فرخنده شبی/ آن شب قدر که این تازه 
براتم دادند« از آزمون درویشانه و نهایان گرایانه خود سخن 
گفته؛ آزمونی که زندگانی او را دگرگون کرده است و در 

این آزمون او توانسته با دوست پیوند بگیرد و دیدار کند.
کزازی با اشاره به اینکه حافظ تنها دو یا سه بار صریحا از 
شب قدر در غزل های خود یاد کرده است می گوید:آن چه 
در این یادکردها کم وبیش همواره دیده می شود شب قدر 

را با شب پیوند و وصال یکی دانسته است.
دکتر کزازی می گوید: اگــر در بیت هایی از حافظ که در 
آنها از شب قدر سخن رفته است، باریک بیندیشیم و درنگ 
کنیم، می بینیم که در همه آنها به گونه ای شب قدر برابر 
شمرده شده است با شــب پیوند و وصال در چشم رهرو 

درویش خداجوی که می خواهد خداخوی شود و آرمان 
برترین آرزو آن است که بتواند به دوست راه ببرد.

راه بردن به دوست برابر با رفتن و گسستن از خویش است؛ 
زیرا تا هنگامی که)من( برجاست جایی برای )او( نیست؛ 
هنگامی که )او( آمد )من( به ناچار رخت خواهد بربست. از 
آنجاست که در چشم خواجه نیز شب قدر که گرامی ترین 
شب سال است، شبی اســت که بنده در آن بتواند از خود 

برهد و با دوست پیوند بگیرد.
نگاه سعدی به شب قدر، سنتی نیست

کورش کمالی سروســتانی، پژوهشــگر و رییس مرکز 
سعدی شناسی شــیراز با بیان اینکه ماه رمضان، روزه و 
شب قدر فضایی را برای ارائه دیدگاه های شاعران بزرگ 
ما درباره توحید، خداوند و وصــل و فراق فراهم می کند، 
می گوید: سعدی در بوستان، گلستان و غزلیات خود به 
شب های قدر پرداخته و در جاهایی دیدگاه وی نسبت به 
شب های قدر فراتر از نگاه سنتی است. کمالی سروستانی 
می افزاید: در دیدگاه سنتی شب قدر زمانی است که تقدیر 
و سرنوشت بشر رقم می خورد، ولی سعدی فراتر می رود 
و ارزش شب قدر را خیلی باالتر از این می داند که در این 

ابیات آورده است که:
اگر شب ها همه قدر بودی/ شب قدر بی قدر بودی

و در جای دیگری می گوید:
تو را قدر اگر کس نداند چه غم/ شب قدر را می ندانند هم

این پژوهشگر تصریح می کند: این بیت عجیب سعدی »آن 
که گویند به عمری شب قدری باشد/ مگر آن است که با 
دوست به پایان گیرند« اشاره می کند که نیازمندی سعدی 
به شب قدر متعالی تر از رفع نیازهای دنیوی و حتی معنوی 

است و او حضرت دوست را می خواهد.

سعید   نریمانی

عرفان یکی از موضوعات مهم آثار نظم و نثر ادبیات فارســی 
است.در این بخش با اصطالحات عرفانی ،عارفان مشهور و شرح 

حال آنها آشنا می شویم.

تعریف تصوف
تصوف مصدر باب تفعل عربی،مصدری است که از اسم ساخته شده است ، به معنی 
»صوف پوشیدن« و »پشمینه پوشــی« ؛از میان وجوه اشتقاق مختلفی که برای 
کلمه صوفی و تصوف بیان شده ،منسوب دانستن آن به صوف به معنی پشم ، از نظر 
قواعد صرف عربی بیشتر قابل قبول است.ابوالقاسم قشیری ،صوفی و عارف قرن 
پنجم در کتاب خود می نویسد:» واین نام غلبه گرفته است بر این طایفه،گویند 
فالنی صوفی است و گروهی را متصوفه خوانند  وهر که تکلف کند تا بدین رسد او را 
متصوف گویند «.پشمینه پوشی نشانه زهد و بی اعتنایی به دنیا بوده است وتصوف 
طریقه زهد و قناعت و ترک دنیا و تجمل به شمار می آمد که از قدیم روش زاهدان 
و عابدان و دینداران بوده، اما نخستین کسی که به عنوان وصفی مشهور شده و 
این لقب را گرفته ،ابوهاشم صوفی است.وی معاصر با سفیان ثوری و ابراهیم ادهم 
است که در سال 150 هجری قمری وفات یافته است؛ بنابراین از قرن دوم هجری نام 
صوفی و جماعت صوفیه در کشورهای اسالمی پیدا شده و نظر فقیهان و متشرعان 
و نیز حکیمان و فیلسوفان را به خود جلب کرده است.برخی هم اصطالح صوفی را 
به قرن دوم هجری و زمان حسن بصری رسانده و نوشته اند که او نخستین کسی 

بود که کلمه صوفی را به کار برده است.

باب سوم گلستان سعدی درباره فضیلت 
قناعت است.سعدی بزرگوار به خوبی در 

این باب حسن ها و مزایای قناعت و پرهیز 
از زیاده روی و تن پروری را برشمرده است.

رفاه و آســایش امری مطلوب و مورد پسند 
همه است ولی انسان باید خود را برای سختی ها 

و گرفتاری ها مهیا سازد و این امر جز با قناعت و رضا 
است:به سهم کم امکان پذیر نیست.سعدی در این باره چنین آورده 

 دو درویش خراسانی مالزم صحبت یکدیگر سفر کردندی یکی ضعیف بود که هر 
دو شــب افطار کردی و دیگر قوی که روزی سه بار خوردی، اتفاقا بر در شهری به 
تهمت جاسوسی گرفتار آمدند هر دو را به خانه ای کردند و در به گل بر آوردند. بعد 
از دو هفته معلوم شد که بی گناهند .در گشادند قوی را دیدند مرده و ضعیف جان 

به سالمت برده.
مردم دراین عجب ماندند حکیمی گفت :خالف این عجب بودی آن یکی بسیار خوار 
بوده است طاقت بینوایی نیاورد به سختی هالک شد. آن دیگری خویشتن دار بود، 

بر عادت خود صبر کرد و به سالمت بماند.
چو کم خوردن طبیعت شد کسی را               چو سختی پیشش آید سهل گیرد

وگر تن پرورسـت اندر فراخی                                  چو تنگی بیند از سخـتی بمـیرد

          گلی از گلستان قطره ای از دریای عرفان
سعدی

 عرفان و تصوف 
 در ادبیات 

فارسی
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امیر قلعه نویی سرمربی ذوب آهن شد
امیر قلعه نوعی با نظر هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن با امضای قراردادی یک ساله رسما 
به عنوان سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن انتخاب شد و هدایت سبزپوشان اصفهانی را در 

لیگ هفدهم بر عهده گرفت.

قائم مقام باشگاه گیتی پســند اظهار کرد: با تصمیم هیئت مدیره 
باشــگاه گیتی پســند، فعالیت این 
باشــگاه در ســال جاری در رشــته 
فوتســال خواهد بود.محمدحسین 
عراقــی زاده افزود: تیم فوتســال 
باشگاه گیتی پســنددر چهار رده 
سنی، در مسابقات باشگاهی شرکت 
می کند. قائم مقام باشگاه گیتی پسند 
درباره وضعیت ســهمیه تیم فوتبال 
این باشگاه یادآور شد: تصمیمی برای 
تیمداری در رشته فوتبال نداریم و سهمیه تیم فوتبال را برای فروش 
گذاشته ایم. وی بیان داشت: ترجیح ما فروش امتیاز این تیم در لیگ 
دسته دوم به یک اسپانسر اصفهانی است و این موضوع را به هیئت 
فوتبال نیز اعالم کرده ایم، اما در صورتی که در استان مشتری پیدا 
نشد، ســایر پیشنهادات بررسی می شــود.عراقی زاده در خصوص 
وضعیت تیم فوتسال گیتی پسند برای شرکت در جام باشگاه های 
آسیا نیز تصریح کرد: برنامه آماده سازی تیم بر اساس، خواسته کادر 
فنی انجام می شود و برگزاری چند بازی دوســتانه نیز در دستور 

کار قرار دارد.

درباره علت منتفی شــدن تداوم ســرمربیگری مجتبی حســینی در 
ذوب آهن شایعه ای عجیب و خطرناک 

نقل برخی محافل است.
با این وجود، چهارمی ذوب آهن در لیگ 
که تحت شرایطی ممکن بود مترادف 
با آسیایی شدن این تیم باشد از یک 
سو و ثبات نسبی نیمکت ذوب آهن در 
سال های اخیر از سوی دیگر به احتمال 
تداوم همکاری باشــگاه اصفهانی با این 
مربی جوان تداوم بخشــیده بود.حسینی که تا 
چند هفته پس از اتمام فصل، گزینه اصلی هدایت ذوب آهن محسوب 
می شد ناگهان از بین کاندیداهای نهایی سرمربیگری حذف شد. علت 
کنار گذاشته شدن سرمربی ذوب آهن مخالفت برخی از اعضای هیئت 
مدیره با ادامه سکانداری او عنوان شده است. همین مخالفت باعث شد 
تا برخالف حمایت سفت و سخت سعید آذری از حسینی تداوم حضور او 
روی نیمکت ذوب آهن ناممکن شود، اما به موازات این روایت رسمی یک 
شایعه خطرناک نیز بر سر زبان ها افتاده است و آن اینکه برخی بازیکنان 
قدیمی ذوب آهن که در مقاطعی از فصل گذشته صابون نیمکت نشینی به 
تنشان خورده بود در برکناری سرمربی تیم نقش داشته اند. شایعه ای که با 

توجه به ساختار باشگاه ذوب آهن سخت بتوان آن را باور کرد.

 شــورای عالی فنی فدراســیون وزنه برداری با دعــوت از قهرمان 
بازی هــای المپیــک ۲۰۱۶ ریو به 
نشست آتی این شــورا قصد دارد به 
اختالفــات طرفیــن پایــان دهد.

نخســتین نشست شــورای عالی 
فنی فدراســیون وزنه برداری بعد 
از ناکامی علی مرادی و همکارانش 
در انتخابات فدراســیون جهانی در 
حالی برگزار شد که مهم ترین خروجی 
این نشســت، دعوت از کیانوش رستمی برای 
پایان دادن به اختالفات این ورزشکار و فدراسیون بود.مرد طالیی 
المپیک ۲۰۱۶ ریو که بعد از کســب این افتخــار بزرگ همچنان 
ترجیح داد تصمیمات و تمرینات انفرادی خود را ادامه دهد، همچنان 
با فدراسیون وزنه برداری اختالف دارد و با عدم حضور در اردوی تیم 
ملی، فعال حسابش را از فدراسیون نشین ها جدا کرده است.در همین 
راستا شورای عالی فدراسیون وزنه برداری بعد از نشست اخیر خود 
اعالم کرد از کیانوش رســتمی دعوت شده تا در نشست بعدی این 
شورا حضور یابد تا تکلیف خود و فدراسیون را برای حضور در اردوی 
تیم ملی روشن کند. این جلســه صبح روز شنبه ۲۷ خرداد برگزار 
می شود که البته کیانوش رســتمی نیز هنوز هیچ واکنشی به این 
دعوت نشان نداده است.آنچه مسلم است نشست شورای عالی فنی 
وزنه برداری در نخستین روز هفته آینده با حضور یا غیبت احتمالی 
کیانوش رستمی برگزار خواهد شد، اما نکته اینجاست که آیا اعضای 
این شورا با توجه به شعارهای قبلی خود مبنی بر قانون مداری و تاکید 
تبعیت تمامی اردونشینان تیم ملی از دستورالعمل های مصوب شورا 

می توانند به چالش قهرمان المپیکی خود پایان دهند.

قائممقامباشگاهگیتیپسند:

امتیاز تیم فوتبال گیتی پسند را 
می فروشیم

چه کسی خواست حسینی نباشد؟

دعوتازمردطالییالمپیک؛

 شورای فنی وزنه برداری 
چشم انتظار کیانوش رستمی

نقلقولروز

سوالروز

اتفاقروز

فوتبالجهان

درحاشیه

شرط بندی یک نهاد فوتبالی 
از راه پیش بینی نتیجه

ملی پوش سابق بوکس، فدراســیون را دلیل اصلی مشکالت و کسب 
نتایج ضعیف تیم ملی بوکس در مسابقات اخیر می داند.

ســجاد محرابی به مشــکالت و نتایج ضعیف تیم ملــی بوکس در 
مسابقات اخیر اشــاره کرد و گفت: دلیل اصلی نتایج ضعیف تیم ملی 
در خواب بودن مســئوالن فدراسیون بوکس اســت که به تیم ملی 
هیچ توجهی ندارند. فدراســیون هیچ برنامه ریزی بلند مدتی ندارد 
و تنها به دنبال کارهای زود بازده اســت، اما متاسفانه چون برنامه ای 
ندارد به این هدف هم نمی رســد . کســب این دو مدال برنز هم در 
بازی های کشورهای اسالمی و قهرمانی آسیا نیز با تالش بوکسورها 
 رقم خورد، فدراســیون بوکس هیچ نقشــی در کســب این مدال ها

 نداشت.
وی ادامه داد: در حال حاضر کارهایی برای بهتر شدن شرایط بوکس 
صورت گرفته، اما به دلیل کار بلد نبودن مسئوالن این کارها به صورت 
اشتباه انجام شده اســت. در حال حاضر برای تیم ملی مربی کوبایی 
آورده اند، اما هیچ رزومه کاری موفقی برای »خیمنز« وجود ندارد که 
این امر جای تفکر دارد. اگر می خواهیم نتایج خوبی را کسب کنیم بهتر 
است از مربیان بزرگ تر استفاده کنیم آن هم نه در تیم ملی بزرگساالن 
بهتر است از این مربیان در رده های ســنی پایه بهره گیری کنیم تا 

رده های پایه را پرورش دهیم.
ملی پوش ســابق بوکس افزود: یکی دیگر از مشکالت اصلی تیم ملی 
نداشتن اردوهای خوب و با کیفیت اســت. متاسفانه بوکسورهای ما 

در بدترین شــرایط ممکن تمرین می کنند، اما کسی به این مشکل 
رسیدگی نمی کند. در زمان ما نیز حتی لباس تمرین هم وجود نداشت 
که اگر به تیم های ملی دیگر ایران  در رشــته های مختلف نگاه کنید 
این مسئله کامال برعکس است. محرابی در ادامه با اشاره به اینکه برای 
داشتن بوکسور خوب باید اقداماتی از پایه و شهرستان ها صورت بگیرد، 
تاکید کرد: شرایط باشگاه های بوکس ایران در شهرستان ها تاسف  بار 
است و کسی به این مســئله مهم توجه نمی کند. این بی توجهی ها به 
فدراسیون بوکس برمی گردد که از پایه ویران است. اگر به دنبال تیم 
خوبی هستیم با این شــرایط نمی توان تیم خوبی داشت چون هیچ 
برنامه ریزی درســتی برای رده های پایه بوکس ایران وجود ندارد تا 

استعدادها را از شهرستان ها کشف کنیم.
وی با بیــان اینکه جوانگرایی درتیــم ملی کار خوبی اســت، افزود: 
جوانگرایی در صورتی می تواند نتایج خوبی را حاصل کند که در کنار 
جوانان از دو یا سه بوکسور با تجربه هم استفاده شود. این جوانان تجربه 
ندارند بنابراین اگر از با تجربه ها استفاده شود می توانند تجربیات خود 
را در اختیار جوان ترها قرار دهند. به طور قطع نتایج آن بهتر از دو مدال 
برنز در دو تورنمنت مهم خواهد بود. بهتر است مسئوالن فدراسیون 

بوکس کارهای خود را اصولی تر پیش ببرند.
ســجاد محرابی در مورد اینکه آیا با شــرایط فعلی بوکس می توان 
امیدی به مدال آوری تیم ملی در بازی های آســیایی داشــت یا نه 
گفت: این تیم می تواند به مدال برســد، اما اگر مســئوالن رسیدگی 
کنند. مدال های برنزی که در مســابقات اخیر کسب شد به خود این 
بوکسورها برمی گردد که نشان از پتانسیل باالی این ورزشکاران دارد 
ولی در واقعیت امر برای بوکس جای تاسف وجود دارد که ورزشکاران 

رشته های دیگر مدل آور آن باشند. 

منهای فوتبال

محرابی:

 فدراسیون بوکس در خواب است

قاب روز

مسئوالن برگزار کننده دیدار والیبال ایران و بلژیک در اشتباهی عجیب از پرچم فرانسه به جای 
بلژیک در اسکوربورد ورزشگاه استفاده کردند.

 گاف عجیب برگزار کننده دیدار والیبال 
ایران و بلژیک

تیم ملی ایران فردا در هفته هشتم مسابقات انتخابی جام جهانی 
۲۰۱8 روسیه در ورزشــگاه آزادی با ازبکستان بازی می کند. با 
اعالم فیفا یک تیم داوری از عمان، این بازی را قضاوت خواهند 

کرد.
 » احمد ابوبکر« داور وسط اســت و  »حامد سلیمان« و »ابوبکر 
سلیم« کمک داورهای بازی هستند. بازی ایران و ازبکستان فردا  

از ساعت ۲۱:۱5 در ورزشگاه آزادی شروع می شود.  

ایران – ازبکستان با سوت داوران عمانی

اگر خاطرتان باشد بعد از سقوط صبای قم به لیگ یک، مسئوالن 07
این باشگاه مدعی شدند که تیمشان به لیگ برتر برخواهد گشت. 
صبا از سه باشگاه سیاه جامگان، ماشین سازی و پرسپولیس در 
گزارشی به مسئوالن سازمان لیگ برتر به خاطر اتفاقات مشکوک 
در هفته های آخر لیگ شکایت کرده و خواهان رسیدگی به آن 
شده بود. شــکایتی که نتیجه ای نداشــته و به این ترتیب قطعا 

صبای قم به لیگ برتر باز نخواهد گشت.

صبا به لیگ برتر برنمی گردد
درحالی که در روزهای گذشــته اخباری درباره مذاکره 
سروش رفیعی با الخور مطرح شده بود، به نظر می رسد 
سرانجام ســروش رفیعی تصمیم گرفته که تیم فوتبال 
پرسپولیس را ترک کند و راهی لیگ ستارگان قطر شود.

روزنامه العرب قطر از توافق نهایی سروش رفیعی با الخور 
سخن به میان آورد و تاکید کرد که این بازیکن ایرانی با 

قراردادی یک ساله به الخور پیوست. 

سروش رفیعی به الخور پیوست

 به نظر می رســد دیگر دوران حضور مارکو وراتــی در پاریس به پایان 
رسیده باشــد. ســتاره ۲4 و ایتالیایی 
خط میانی پاری ســن ژرمن مشتریان 
زیادی دارد و مدیــر برنامه های او هم 
شایعات جدایی این بازیکن و پیوستن 
احتمالی به یوونتوس را تقویت کرد. 
مدیر برنامه وراتی گفت: فکر می کنم 
که یوونتوس در بازار تابســتانی خرید 
بزرگی خواهد داشت، اما پاری سن ژرمن 
هم تمام تالش خود را بــرای حفظ مارکو وراتی 
انجام خواهد داد. حاال دیگر ماجرا روشن اســت. دیگر تنها پول برای 
راضی کردن وراتی کافی نیست و این باشگاه باید قدرت هم داشته باشد 
اما طی 4 یا 5 سال گذشته پاری ســن ژرمن در این زمینه موفق نبوده 
است. حاال یوونتوس به مراتب تیمی جذاب تر نسبت به پاری سن ژرمن 
محسوب می شود و قهرمانان معموال جذب باشگاه های بزرگ می شوند.

وراتی؛ خرید بزرگ یوونتوس

مدت هاست یکی از ارگان های فوتبالی با ارائه مجوز 
فعالیــت، از درآمد یک بنگاه شــرط بندی به روش 
پیش بینی نتایج فوتبال، سود مالی به دست می آورد.

جالب اینجاســت که این مجموعه شــرط بندی به 
اسپانسر دســتگاه فوتبالی مورد نظر تبدیل شده و 
آگهی جذب مخاطــب و چگونگی شــرکت در این 
مسابقات پیش بینی با خریداری برگه، با لینک یک 
وبالگ )نه سایت رسمی( در سایت اطالع رسانی نهاد 
فوتبالی مورد نظر درج شده و حتی شماره تلفن های 
اشــخاص به عنوان متولی پخش این برگه ها که در 
نقاط مختلف تهران حضور دارند در وبالگ موردنظر 

درج شده است.
نکنه قابل تامل اینجاســت که برخالف ســال های 
گذشته عوامل برگزاری این شرط بندی سنتی رایج 
در کشور، حاال نام ارگان مورد نظر را روی برگه های 
پیش بینی گذاشــته اند تا فعالیت خــود را قانونی و 
رســمی جلوه بدهند. از طرفی دیگــر در برگه های 
پیش بینی رسما درج شده که بخشی از درآمد حاصل 
از روش برگه ها صرف هزینه های خیریه می شــود، 
اما با این وجود بازهم شــرط بندی غیرقانونی است.

پیش از این هم ســایت های مرتبط بــا این ارگان از 
سوی مراجع قضائی فیلتر شــده بود که این مسئله 
نشان می دهد با هیچ بهانه ای نمی توان این فعالیت 
را قانونــی توصیف کرد.طبق قوانیــن اینکه عده ای 
وارد سایتی شوند یا برگه هایی را با پرداخت مبلغی، 
خریداری کرده و درباره نتیجه مســابقات نظر داده 
و پیش بینی کنند و بر این اســاس و در صورت نظر 
صحیح، مبلغی دریافت کنند هم شــرط بندی بوده 
و غیرقانونی محسوب می شود و دادن مبلغی از این 
درآمد به موسسات خیریه، توجیه مناسبی برای انجام 
دادن این کار غیرقانونی نیست.همان طور که هفته 
گذشته اطال ع رسانی شــد، اخیرا نهادهای نظارتی 
و مراجع قضائی فوتبال ایران رســیدگی به پرونده 
شرط بندی در فوتبال ایران را در دستور کار خود قرار 
 داده اند و به سر نخ های بسیار مهمی هم در این مورد 

رسیده اند.
طبق شــنیده ها درباره همکاری نهاد فوتبالی مورد 
نظر با بنگاه شرط بندی به روش پیش بینی نتایج، در 
هفته های اخیر گزارش های مختلفی ارسال شده و با 
توجه به غیر قانونی بودن خرید و فروش برگه ها به هر 
عنوانی، این همکاری تجاری به پایان خواهد رسید و 

جلوی فعالیت این سیستم گرفته خواهد شد.

داســتان جذب احتمالی محمد دانشگر توسط ســپاهان به یکی از 
پرونده های عجیب نقل و انتقاالتی باشگاه اصفهانی بدل شده است. از 
یک سو، عالقه به جذب این مدافع میانی به این خاطر کمی عجیب است 
که سپاهان در نقل و انتقاالت اخیر ۲ دفاع وسط جدید به خدمت گرفته 
و ۲ بازیکن نیز از قبل در این پُست در اختیار دارد. از سوی دیگر، ظاهراً 
سپاهان تنها باشگاه خواهان دانشگر نیست بلکه این مدافع ۲۳ ساله 
یکی از چندین بازیکن فصل گذشته نفت تهران است که مورد توجه 
سرمربی سابقش قرار دارد و به خواست علی دایی سایپا نیز به او پیشنهاد 
همکاری داده است.مدیرعامل باشگاه سایپا در واکنش به عالقه توأمان 
۲ باشگاه اصفهانی و تهرانی به جذب دانشگر مدعی شده است که سایپا 
پس از اعالم این بازیکن مبنی بر امضای قرارداد با سپاهان مذاکره با او را 

در همان روزهای ابتدایی نقل و انتقاالت متوقف کرده است. 

 این روزها در مورد انتقال داریوش شــجاعیان از گسترش فوالد به استقالل 
اخبار زیادی منتشر می شود و این در حالی است که به صورت رسمی باشگاه 
گسترش فوالد برای انتقال هافبک خود به استقالل تهران مبلغ سنگینی را 
برای صدور رضایت نامه این بازیکن تعیین کرده است.هوشنگ نصیرزاده در 
این باره گفته است: هر بازیکن در فوتبال بین المللی که دارای قرارداد با یک 
باشگاه حرفه ای است، در صورتی که قصد جدا شدن داشته باشد باید دو برابر 
مبلغ قرارداد خود را به حساب باشگاه واریز کند تا بتواند قراردادش را فسخ 
کند.  چون این موضوع در فوتبال ایران هنوز شناســایی نشده، برخی افراد 
تصور می کنند که این شرایط نوعی سنگ اندازی برای انتقال بازیکنان است. 
برای مثال وقتی شــجاعیان با قرارداد 85۰ میلیونی قصد جدایی دارد باید 

یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون برای باشگاه واریز کند تا قراردادش فسخ شود.  

ادعایعجیبمدیرعاملسایپادربارهسپاهان

آیا این مدافع سپاهانی شده 
است؟

نصیرزادهاعالمکرد:

 رضایت نامه شجاعیان 
یک میلیارد و 700 میلیون

شترســواری در کویر از گذشــته های دور یک نوع تفریح و 
سرگرمی شاد محسوب می شد، اما اکنون به عنوان یک رشته 
ورزشی جذاب و پرطرفدار در بین عالقه مندان رخ نموده که 
از برگزاری مسابقاتش چند سالی می گذرد؛ آن هم مسابقات 

رسمی که به صورت کشوری انجام می گیرد.
ماه پیش هم که رقابت های شترسواری در یکی از کویرهای 
زیبای استان اصفهان، )ورزنه( برگزار شد خیلی ها از تماشای 
آن لذت بردند؛ توریست ها، گردشگران، دوستداران این رشته 
و همه کســانی که آمده بودند برای خاطره ســاختن و ثبت 

خاطرات خوش.
برای آشــنایی بیشــتر با این ورزش مفــرح و هیجان انگیز  
خبرگزاری فارس به ســراغ پدر و پســری رفته که  در ورزنه 
اصفهان با تالش زیاد راه پیشرفت این رشته و جذب گردشگر 

را به این منطقه هموار کرده اند.
عالقهبهشترسواری

امیرحسین خلیلی فرزند محمود خلیلی گفت: از ابتدا فعالیت 
ورزشی من به این صورت بود که در کالس های رزمی شرکت 
می کردم، اما هیچ گاه حرفه ای آن را دنبال نکردم. وی افزود: 
ما در ورزنه اصفهان زندگی می کنیم که قدمت زیادی دارد، 
یک کویر تفریحی و تاالب گاوخونی که در اینجا واقع شــده، 
همچنین آخرین مسیر زاینده رود به شــهر ما می رسد.این 
سوارکار خاطرنشــان کرد: به دلیل اینکه اطراف ورزنه بیابان 
زیاد وجود دارد، مناســب ترین حیوان برای این منطقه شتر 
است که فراوان دیده می شود؛ حتی پدرم تعریف می کرد که 
از بچگی پرورش شتر داشــتند و بعد به مرور زمان آن را کنار 
گذاشته اند.وی عنوان کرد: عالقه من به شترسواری از زمانی 
شکل گرفت که یک جشنواره برای شناسایی بیشتر تاالب و 

کویر و در کل جاذبه های دیگر، سال 8۳، در ورزنه برگزار شد؛ 
همان موقع به ذهن پدرم رسید که می توانیم از زیبایی کویر به 
عنوان منبع درآمدی استفاده کنیم و تنها چیزی که به فکرمان 
آمد شترسواری بود؛ از این رو چند نفر شتر خریداری کردیم.

خلیلی ادامه داد: کار شترسواری را در کویر آغاز کردیم؛ سال 
84 شهردار وقت بسیار ما را حمایت کرد و همین انگیزه ای شد 
تا آن را ادامه دهیم. خلیلی اظهار داشــت: ما دامداری داریم؛ 
مسیر بین دامداری تا محل گردشگری که شترها آنجا نگهداری 
می شدند، مسافتی حدود ســه، چهار کیلومتر بود که با شتر 
می پیمودیم؛ در همین رفت وآمدها کم کم به شترسواری عالقه 
پیدا کردم و از همان زمان خیلی دلم می خواست در مسابقات 
شرکت کنم. وی اضافه کرد: اما به خاطر اینکه محل برگزاری 
مســابقات دور بود و شتر جمازه )ســرعتی، تندرو( نداشتم، 

نمی توانستم در رقابت ها شرکت کنم.
باافزایشگردشگران،شترسواریهمرونقگرفت

محمود خلیلی پدر امیرحسین گفت: از زمان های قدیم پدر و 
برادرانم به کار پرورش شتر مشغول بودند و برای مدتی آن را 
رها کردند، اما االن من دوباره این کار را شروع کرده ام و از سال 
8۳ که جشنواره تاالب و کویر در اینجا برگزار شد، تصمیم خود 

را عملی کردم که پسرم راجع به آن توضیح داد.
وی افزود: 4 فرزند دارم، دو دختر و دو پسر که هر دو پسرانم 
به ورزش شترسواری عالقه مند هستند، دخترها هم ورزش 

کردن را دوست دارند.
خلیلی عنوان کرد: خودم هم به شترسواری عالقه دارم و هر 
زمان که می توانستم به استان هایی که این مسابقه را برگزار 
می کردند، می رفتم و از نزدیک تماشا می کردم؛ آرزویم بود که 
به صورت حرفه ای در این رشته کار می کردم، اما موقعیتش 

پیش نیامد؛ البتــه ناگفته نماند که در منطقــه خودمان در 
مســابقاتی که به صورت محلی بین همکاران انجام می شد، 

شرکت می کردم.
وی یادآور شد: از همان  زمان برگزاری جشنواره سال 8۳، برای 
کسب درآمد و نیز پیشرفت گردشگری این منطقه خواستیم 
کارهایی انجام بدهیم؛ چند نفر شتر خریدم و آنها را در اختیار 
گردشگری قرار دادم، سال اول استقبال کننده کم بود اما سال 
بعد که بر تعداد گردشگران افزوده شد، کار ما هم رونق گرفت.

خلیلی در ادامه بیان داشت: حتی گردشگران خارجی که برای 
کویرنوردی می آیند، هر تعداد شتر که بخواهند در اختیارشان 
قرار می دهیم. وی خاطرنشان کرد: اولین کسی بودم که این 
کار را شروع کردم با دو شتر؛ همه می گفتند شدنی نیست اما 
بعدها که تعدادشان بیشتر شد، بقیه اقوام هم ترغیب شدند که 
این کار را انجام دهند؛ هم اکنون به جرأت می توانم بگویم که 

کویر ورزنه بیشترین گردشگر را دارد.
اشتغالزاییورونقگردشگریباشترسواری

محمود خلیلی خاطرنشان کرد: اگر حمایت شوم این امکان 
وجود دارد که با تاسیس باشگاه ورزشــی برای سوارکاری و 
ساخت محلی برای پرورش شتر بتوانم هم اشتغال ایجاد کنم 
و هم در رونق بخشــیدن به گردشگری موثر باشم.وی عنوان 
کرد: ورزنه می تواند قطب ورزش شترسواری شود اگر امکاناتی 
فراهم کنیم برای تفریح و ورزش جوانان این شهر تا با پیشرفت 

در این رشته در کشور افتخار آفرین باشند.
خلیلی اذعان داشت: شیر شــتر خاصیت دارویی دارد اگر در 

لبنیات  مورد استفاده قرار دهیم، می توانیم صنعت 
اشتغال، روی آن حساب کنیم.بــرای ایجاد 

گزارشکویریازعالقهبهرشتهایجدیداماقدیمی!

ورزنه می تواند قطب شترسواری کشور شود
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استفاده از 
تاکسی های موبایلی 

و آژانس های 
خودرویی که به طور 

اینترنتی خدمات 
می دهند، از چند 

سال پیش در 
شهرهای بزرگ دنیا 

رواج یافته است

چهار پایگاه انتقال خون آماده خون گیری از روزه داران 
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهــان گفت: چهار پایگاه انتقال خون اســتان در شــهرهای 
 اصفهان، کاشــان، نجف آباد و خمینی شهر در شــب های قدر ، آماده خون گیری از روزه داران 

هستند.

استفاده از تاکسي هاي موبایلي 
و آژانس هاي خودرویي که به 
طور اینترنتي خدمات مي دهند، 
از چند سال پیش در شــهرهاي بزرگ دنیا رواج یافته 
است. این امر در ابتدا با اعتراض برخي نهادها،سازمان ها  
و رضایت تعدادی از شهروندان روبه رو شد. ما نیز در این 

گزارش به بررسی آن پرداختیم.
نرم افزار تاکسی آنالین، مجوزهای الزم امنیتی را 

اخذ کرده است
استفاده از تاکسی های موبایلی و آژانس های خودرویی که به 
طور اینترنتی خدمات می دهند، از چند سال پیش در شهرهای 

بزرگ دنیا رواج یافته است.
در تهران نیز به تازگی شاهد داغ شدن بازار »تاکسی موبایلی« 
هســتیم. این امر در ابتدا با اعتراض برخی نهادها و سازمان ها 

روبه رو شد. 
حتی در مقطعی آژانس داران تهرانی با اعتراض های شفاهی به 
اتحادیه تاکسیرانی، شرکت های نوپای تاکسی موبایلی را عامل 
رکود بازار خود اعالم کردند، اما به نظر می رســد سرانجام آنها 

نیز چاره کار را نه در اعتراض که در پیوستن به بازار یافته اند. 
نگاه دولت نیز حمایت از کســب و کارهای مبتنی بر فناوری 
اطالعات و ارتباطات است؛ تا جایی که رییس جمهوری در پیام 
نوروزی امسال گفت: در سال جدید مردم ما باید از فضای مجازی 
برای کسب علم، دانش، اطالعات و برای کسب و کارشان، بیشتر 

استفاده کنند. این یکی از تالش های دولت یازدهم بود و ما این 
مسیر را ادامه می دهیم.

احسان جهانی، مدیرعامل شرکتی که از شهرداری و تاکسیرانی 
مجوز نرم افزار تاکســی موبایلی را دریافت کرده است، در این 
زمینه گفت: ما ســعی کردیم با روندی متفــاوت، ابتدا با اخذ 
مجوزهای الزم از شهرداری تهران، بســتری را فراهم کنیم تا 
ناوگان تاکســیرانی با تکیه بر فناوری های روز از قافله  کسب 

وکارهای الکترونیکی جا نماند.
وی با اشــاره به اینکه  همــه اطالعات در ســرورهای داخلی 
کشــورنگهداری می شــود گفت: باتوجه به حساسیت های 
نهادهای سیاست گذارکشور، دسترسی به اطالعات سیستمی 
و چینش برنامه از خارج از کشــور به هیچ عنــوان امکان پذیر 
نیست و این نرم افزار از لحاظ امنیتی مجوزهای الزم را از مراجع 

ذی صالح گرفته است.
راه اندازی تاکسی آنالین، رضایت مردم تهران را به 

همراه داشت
وی اضافه کرد: قیمت گذاری این سیستم به صورتی است که 
به طور کامل با دو نرم افزار موجود قابل رقابت اســت و با توجه 
به شرایط خاص ماشین های ناوگان تاکسیرانی و ورود راحت 
به محدوده طرح ترافیک و محدوده زوج و فرد قیمت ها در این 

محدوده ارزان تر تمام می شود.
این کارآفرین بازار ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: آژانس های 
تاکســی تلفنی تهران نیز می توانند در صــورت تمایل با این 

شرکت همکاری کنند.یک کارشناس عرصه فناوری اطالعات 
و ارتباطات نیز در همین زمینه گفت: اکنون کسب و کارهای 
فضای مجازی کارهای مردم را تسهیل کرده که همین موضوع 
رضایت عمومی را به دنبال داشته است و نباید با ایجاد روحیه 

یأس و ناامیدی موجب شد این کسب و کارها فراری شوند.
حسین بوبرشاد برای نمونه به ایجاد نرم افزارهای حمل مسافر بر 
بستر تلفن همراه و اعتراض برخی گروه ها نسبت به فعالیت این 
نرم افزار اشاره کرد و گفت: باید بررسی شود چه کسانی از این 
نرم افزارهای جدید حمل و نقل ناراضی اند. به نظر می رسد آنها 
صاحبان آژانس ها هستند نه رانندگان؛ زیرا خود رانندگان نیز 
از فعالیت مجازی به دلیل یکسان سازی ارائه خدمت، استقبال 
کرده اند.گرچه راه اندازی این نرم افزارها  و در انداختن طرحی نو 
در زمینه حمل مسافر با واکنش های متفاوتی در جامعه همراه 
شد اما رضایت عموم مردم از خدمات این شرکت ها برگه برنده 

آنان در ادامه راه است.
اکنون با افزایش رضایت مردم از ادامه کار این نرم افزارها سازمان 
تاکسیرانی تهران با دادن مجوزهای الزم به این بخش ورود کرده 

است تا از میدان رقابت بیرون نماند.
تاکسی های آنالین  فعال در اصفهان باید ساماندهی 

شود
 عضو شــورای اســالمی شــهر اصفهان نیز در یکصد و هفتاد 
و نهمین جلســه علنی شورای اسالمی شــهر اصفهان ضمن 

تاکید بر لزوم توجه مسئوالن 
به ســاماندهی تاکسی های 
آنالیــن  فعــال در شــهر 
اصفهان گفــت:  باید توجه 
داشــته باشــیم که فعالیت 
این تاکســی هایی که بدون 
مجوز نیز هستند مشکالتی 
را بــرای تاکســیرانان ایجاد 
کرده اســت که این امر باید 
هر چه زودتر ساماندهی شود. 
علیرضا نصر اصفهانی در ادامه 
با اشاره به نارضایتی برخی از 
رانندگان اتوبوس های سازمان 
اتوبوســرانی که بــه بخش 
خصوصی واگذار شده است، 
ابراز داشــت: رانندگانی که 
حدود ۳۵۰میلیون تومان پول 
را به صورت قسطی پرداخت 
کرده اند از این شرایط رضایت 

کامل ندارند و ضروری است که به وضعیت آنها رسیدگی شود.

چهرهاخبار

نایب رییس کمیسیون بهداشت، سالمت و خدمات شهری شورای 
اسالمی شــهر اصفهان گفت: اگر مدیران موسسه مالی و اعتباری 
ثامن الحجج متخلف محســوب می شــوند پس چرا آزاد هستند و 
اگر متخلف نیســتند پس چرا تکلیف را مشــخص نمی کنند و هر 
روز موسســه و صندوقی دیگر این کار را تکرار می کند، مگر مردم 
 چقدر توان دارند که ناتوانی مســئوالن در حل مشکالت را تحمل

 کنند.

نایب رییس کمیسیون بهداشت شورای شهر اصفهان:

چرامدیرانثامنالحجج
آزادهستند؟ با مسئوالن

رییس شورای اسـالمی شـهر اصفهان در جلسه علنی 
شـورای شـهر، ضمـن تبریـک سـالروز میـالد کریـم 
آل طـه امـام حسـن مجتبـی )ع( و روز اکـرام ایتـام 
ابراز کـرد: تـا به امـروز بـا الهـام از آمـوزه هـای دینی 
و فرهنـگ غنی اسـالم و مذهـب تشـیع و سـیره امام 
حسـن مجتبـی )ع( اقدامات خوبـی در حـوزه اکرام و 

دسـتگیری از مسـتمندان انجـام شـده اسـت.
رضا امینی بیـان کـرد: این امر بـه این دلیل اسـت که 
مردم مـا از اسـوه ای بـه نـام امـام حسـن مجتبی)ع( 
پیروی می کننـد و ایشـان بارها امـوال خـود را در راه 

خـدا بخشـیده اند.
 رییـس شـورای شـهر اصفهـان اضافـه کرد: بـه لطف 
خـدا در سـال های متمـادی سـفره هـای کـرم و 
توزیـع نـان رایگان در شـهر و کشـور مـا برپا بـوده که 
ایـن کار باعـث برکـت سـفره هـای مـردم اسـت و از 

دسـت اندرکاران در ایـن زمینـه تشـکر مـی کنـم.
امینی با اشـاره به برنامه خـوب تلویزیونی »یک شـهر 
ضیافـت« که بـا همکاری شـهرداری و شـورای شـهر 
اصفهان، دادگسـتری اصفهان، سـتاد دیه کشور و صدا 
وسـیما برگزار می شـود گفـت: ایـن برنامه بـه منظور 
آزادی زندانیان بـی گناه برگزار می شـود تـا این افراد 

بتوانند بـه کانون گـرم خانـواده برگردند.
وی اذعـان کـرد: از شـهرداری اصفهـان بـه جهـت 
حمایتی کـه از این برنامـه و کمک بـه آزادی زندانیان 
انجـام مـی دهـد، تشـکر و قدردانی مـی کنـم. امینی  
اضافـه کـرد: در راسـتای اشـتغال زایی زندانیـان آزاد 
شـده؛ برخـی از شـهرداری هـای مناطـق اصفهـان 
اقداماتـی انجـام داده انـد و از ایـن افـراد هم تشـکر و 
قدردانـی مـی کنـم و امیدواریم که ایـن برنامـه ها در 
سـال های بعدی هـم ادامه داشـته باشـد.وی با اشـاره 
بـه در پیش بـودن لیالـی قـدر گفت: این شـب هـا بنا 
بـر روایـات بهتـر از هـزاران شـب اسـت و امیدواریـم 

بهترین هـا بـرای مـردم رقـم بخـورد.
رییـس شـورای شـهر اصفهـان بـا اشـاره بـه سـالروز 
ضربت خـوردن امـام علـی )ع( اضافـه کرد: فخـر دنیا 
توسـط شـقی تریـن افـراد از دنیـا رفتنـد و شـهادت 
ایـن امـام همـام را به مـردم تسـلیت عرض مـی کنم، 
امیدواریم که سـیره این امـام بهترین الگو و سرمشـق 

بـرای ما باشـد.

امینی در یکصد و هشتادمین جلسه علنی 
شورا مطرح کرد:

قدردانیازشهرداریدرقبال
کمکبهآزادیزندانیان

مدیر کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا 
اظهارکرد: در حال حاضر با توجه بــه اینکه در اطراف کتابخانه مرکزی 
شهرداری اصفهان کتابخانه های عمومی برای مطالعه شهروندان وجود 

دارد، این کتابخانه سالن اختصاصی مطالعه ندارد.  
حمیدرضا میرپویا یادآور شــد: کتابخانه مرکزی شــهرداری اصفهان 
زیرساخت های الزم برای انجام تحقیق و مباحث دانشجویی از جمله 

کتابخانه دیجیتال و مرجع را فراهم کرده است.
مدیر کتابخانه مرکزی شــهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: محققان، 
دانش پژوهان و افرادی که نیاز به منابع مرجع بــرای پایان نامه دارند 

می توانند به بخش مرجع این کتابخانه مراجعه کنند.
وی با اشــاره به اینکه تا یک ماه پیش امکان وای فای نیز در کتابخانه 
مرکزی شهرداری اصفهان فراهم بود، گفت: در حال حاضر این امکان 

در کتابخانه وجود ندارد.

مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان از اتمام مراحل آزادســازی پروژه 
مجموعه فرهنگی شــهید خرازی خبر داد. حمید عصارزادگان افزود: 
به زودی عملیات احداث ایــن مجموعه فرهنگــی در مجاورت منزل 
سردارشهید خرازی آغاز می شود. وی در ادامه به پروژه های در حال اجرا 
در سطح منطقه یک شهرداری اصفهان اشــاره کرد و گفت: ساماندهی 
مادی های منطقه از جمله مادی نیاصرم با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد 
تومان در حال انجام است. مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان با اشاره به 
تکمیل فار اول پروژه بازسازی آرامگاه شاعر برجسته »صائب تبریزی« در 
هفته نکوداشت اصفهان، افزود: فاز دوم این پروژه که شامل محوطه سازی و 
ایجاد سردرب است، امسال انجام می شود.وی همچنین احداث اندیشکده 
شهید دکتر بهشتی، تکمیل مرمت خانه روغنی، احداث فضای سبز و سالن 
ورزشی خیابان ۵ رمضان و احداث ساختمان خدمات شهری در خیابان 

چهارباغ عباسی را از دیگر پروژه های سال ۹۶ این منطقه برشمرد.

مدیر کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان:

زیرساختهایالزم
برایپژوهشدرکتابخانه

مرکزیوجوددارد

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان:

آزادسازیپروژهمجموعه
فرهنگیشهیدخرازی

بهپایانرسید

زاینده رود درمورد تاکسی های آنالین گزارش می دهد؛ 

از رضایت شهروندان تا نارضایتی برخی از رانندگان اتوبوس

پس از شوک چهارشنبه ســرخ مجلس که 
ناباورانه بود، حاال شــاید مــردم حق دارند 
تیزبین تر باشــند و مســئوالن هم حق دارند »حســاس تر« و 
»آماده باش« تر از همیشــه درصحنه حضور داشــته باشند. ظهر 
دیروز بود که در شبکه های مجازی، شایعه بمب گذاری در سیتی 
ســنتر اصفهان منتشرشد. شــایعات مختلفی ردوبدل می شد از 
جمله اینکه یک اتومبیل مشــکوک را در پارکینگ سیتی سنتر 
پیدا کرده اند و به همین علت، نیروهای انتظامی بالفاصله خود را 
به محل رسانده و ساختمان ســیتی سنتر نیز تخلیه شد. عکاسان 
و خبرنگاران هم اجازه ورود به محل را نداشتند. پس از آن روابط 
عمومی مجموعه سیتی ســنتر در اطالعیه ای اعالم کرد: به اطالع 
شهروندان گرامی می رساند مجموعه اصفهان سیتی سنتر به دلیل 
نشت گاز در محوطه پارکینگ، به طور موقت تعطیل و تخلیه شده 
است. بر اســاس برخی شــایعات این اقدام ممکن است به دلیل 

تهدیدات امنیتی باشد.
هنوز یک ساعت از انتشــار این شایعه نگذشــته بود که فرمانده 
انتظامی اســتان اصفهان شــایعه تهدید امنیتی در مرکز تجاری 
سیتی سنتر و البته تیراندازی در مبارکه را تکذیب کرد. عبدالرضا 
آقاخانی در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به اخبار 
منتشــر شــده در فضای مجازی پیرامون تهدید امنیتی در مرکز 
تجاری سیتی سنتر گفت: یک بسته مشــکوک به پلیس گزارش 

داده شد که پس از بررسی مشخص شد مورد خاصی نبوده است.
فرمانده انتظامی استان اصفهان در خصوص اخبار دیگری پیرامون 
حادثه تیراندازی در شهرستان مبارکه نیز گفت: حادثه تیراندازی 

در مبارکه صحت ندارد.
این در حالی است که محمدرضا محسنی، قائم مقام شرکت پرستیژ 
لند ایران )سیتی سنتر( در گفت وگو با خبرنگار ایمنا مدعی شد که 
این موضوع ظاهرا در پی تماس تلفنی با نیروی انتظامی انجام شده 
و تخلیه سیتی سنتر با درخواست ماموران نیروی انتظامی صورت 

گرفته است.
محسنی گفت: ساعت 1۳۰و ۵۵ دقیقه، ماموران نیروی انتظامی 
وارد محوطه سیتی سنتر شدند و بنا به اطالعاتی که به آنها رسیده 
بود، خواســتار تخلیه این مجموعه شــدند و این کار با همکاری 
حراست سیتی سنتر و عوامل اجرایی آن انجام شد.سپس ماموران 
انتظامی با استفاده از تجهیزات مجموعه سیتی سنتر و دوربین های 
مدار بسته، کار بررسی محیط برای یافتن شیء یا اشیایی مشکوک 
را آغاز کردند که تاکنون چیزی یافت نشده و این موضوع شایعه ای 

بیش نبوده است.
به هرحــال در روزهایی که وزارت کشــور به تمامی اســتان ها، 
آماده بــاش داده و وزارت اطالعات و ســایر نهادهــای امنیتی و 
انتظامی از مردم خواسته اند موارد مشکوک را اطالع بدهند، باید 
منتظر باشیم تا هرروز شایعات تازه ای درباره احتمال وقوع عملیات 
خرابکارانه یا پیداشدن بسته های مشکوک بشنویم. مردم اما نگران 
نیستند؛ مردمی که به توان نیروهای امنیتی و انتظامی خود ایمان 

کامل دارند. 

شایعه بمب گذاری در سیتی سنتر اصفهان تکذیب شد؛

شهردرآرامش

ویژه

اعظم
 حاجی رضازاده

درشهرسفرکنید
شــهر اصفهــان بــه عنــوان پایتخــت هنر 
و فرهنــگ جهــان اســالم، همــواره محل 
رفت و آمــد چهره هــای هنری فرهنگــی بــوده و برنامه های 
فرهنگی متنوعی در طول ســال، در شــهر جاری است. فصل 
بهار فرصت خوبی اســت برای آنکه در اصفهان ســیر و ســفر 
کنید. از کنســرت خوانندگان مطــرح گرفته تــا گالری های 
عکس و نقاشــی و برگزاری نشســت های مختلــف، هرچیزی 
بخواهید در این شــهر دیدنی برای تان مهیاســت. بــا ما همراه 
 باشــید تا از تازه ترین برنامه هایی که در ســطح شهر اصفهان 
 و در حــوزه هــای مختلــف برگــزار مــی شــود، باخبــر  

شوید:

نخســتین دوره جامع آمــوزش تاریخ 
شفاهی

در دو سطح مقدماتی و پیشرفته همراه با ارائه  
گواهی معتبر و دعوت به همکاری

مهلت ثبت نام: 1۶ الی ۳1 خرداد ماه 1۳۹۶
مکان: میدان نقش جهان- بازار قنادها- بعد از 
بانک سپه- بازار امین- موزه عصارخانه شاهی

زاینده رود

در شهر

 برگزاری نخستین سالگرد شهید مدافع حرم مهدی اسحاقیان و مراسم یادبود شهید جواد محمدی

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان تشریح کرد: 

آتشبهاختیاِرفرهنگیدراصفهان
حجت االسالم و المســلمین قطبی گفت: هرگاه سیستم 
هدایتگر و سیاست گذار فرهنگی از کار بیفتد و متولیان امر 
در هدایت و حرکت دهی به شبکه های مردمی ناتوان بمانند، 
ظرفیت ها و شبکه های مردمی نمی توانند از کار بایستند، 
بلکه باید هوشمندی محیطی خود را به کار انداخته و میدان 

فرهنگ و فعالیت های فرهنگی را خالی نگذارند.
به گــزارش خبرگــزاری »حــوزه« از اصفهــان، حجت 
االســالم و المســلمین محمد قطبی، پیش از ظهر  دیروز 
در جمــع خبرنــگاران، پیرامــون فرمایش اخیــر رهبر 
معظم انقالب در دیدار با دانشــجویان اظهار کرد: به نظر 
می رسد سیاست گذاران محلی و اســتانی می توانند نقص 
سیاست گذاران کالن کشــوری را در حد منطقه ای تحت 
نفوذ خود جبران کنند که الزمه آن هوشــیاری و حرکت 

حکیمانه و آگاهانه است.
وی افــزود: متاســفانه اســتان اصفهان که همیشــه در 
عرصه های فرهنگی پیشــتاز بوده، امــروزه از فقدان یک 

فرماندهی و شواری سیاســت گذاری فرهنگی رنج می برد. 
بیش از یک سال اســت شــورای فرهنگ عمومی استان 
تشکیل جلسه نداده و اســتاندار و متولیان نیز دل مشغول 
انتخابات بوده اند. بخش عمده ای از شــورای برنامه ریزی 
و توسعه اســتان نیز صرف صدور مجوز کارگاه ها و تغییر 
کاربری هاست و به ندرت موضوعات فرهنگی در این شورا 
مطرح می شود. وی تصریح کرد: تنها یک حرکت ارزشمند 
از حدود شش سال پیش آغاز و در اوایل این دولت در استان 
اصفهان با عنوان آمایش سرزمینی به سرانجام رسید ، در 
این کار بزرگ و ارزشــمند بنده به عنوان مســئول بخش 
فرهنگی اجتماعی ســند، در آخرین جلسه دفاع از طرح، 
در اسفند ۹۳ اشاره کردم که اگر الیه های دوم و سوم سند 
نوشته نشــود و اجرای آن مورد حمایت واقع نگردد اساسا 
این کار بی نتیجه خواهد بود.رییس دفتر تبلیغات اسالمی 
اصفهان ادامه داد: در سند آمایش سرزمینی برای چشم انداز 
اصفهان، افق ده ساله و برابر با چشم انداز جمهوری اسالمی 

ایران در افق 14۰4 اینگونه بیان شــده اســت: »اصفهان 
کریدور علم و فناوری، هنر و گردشگری«. این عبارت کوتاه 
ولی گویا، حاکی از آن است که سند توسعه استان با نگاهی 
جامع و عالمانه تنظیم شده که باید نسبت به الیه های دوم 
و ســوم آن اقدام جدی صورت پذیرد.   وی تاکید کرد: ما 
همچنان منتظریم شــورای برنامه ریزی و توسعه استان و 
شــورای فرهنگ عمومی و کارگروه فرهنگی اجتماعی در 
حوزه های فرهنگی، هنری و اجتماعی نقش و شأن خود را 
باز یافته وخود را از رکود خارج کنند. حجت االسالم قطبی 
بیان کرد: هرگاه سیستم هدایتگر و سیاست گذار فرهنگی 
از کار بیفتد و متولیــان امر در هدایــت و حرکت دهی به 
شــبکه های مردمی ناتوان بمانند، ظرفیت ها و شبکه های 
مردمی نمی توانند از کار بایســتند و دســت روی دست 
گذاشته و منتظر بمانند تا سیاســت گذاران از خواب بیدار 
شوند و دستی بجنبانند، بلکه باید هوشمندی محیطی خود 
را به کار انداخته و به قدر تــوان و فهم خود حرکت کنند و 

میدان فرهنگ و فعالیت های فرهنگی را خالی نگذارند.
وی در پایان بیان داشت: بدون تردید اصفهان با ظرفیت های 
فرهنگی، هنری و اجتماعی باالیی که از آن برخوردار است 
می تواند به عنوان الگوی »استاِن آتش به اختیاِر فرهنگی« 

نقش سازنده ای ایفا کند.

زاینده رود
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مالزی کشوری است اسالمی در جنوب شرق آسیا 
با ۳۰ میلیون نفر جمعیت که ۶۰ درصد جمعیت آن 
را مسلمانان تشکیل می دهند و بقیه از اقوام چینی 

و هندی با مذاهب متنوع هستند.
برای کسانی که چهره مدرن و غربی کواالالمپور را 
دیده اند، تصور ماه رمضان و حال و هوای روزه داری 
در مالزی بعید به نظر می رســد، ولی واقعیت این 
است که رمضان در مالزی جایگاهی مخصوص به 

خود را دارد.
حتی تداخل نژادی و وجود خیــل کثیر بوداییان، 
هندوها و مسیحیان نیز نمی تواند بر چهره منحصر 
به فرد رمضان در مالزی خلل وارد کند.گروه هایی از 
این اقلیت ها در رمضان تالش می کنند با مسلمانان 

همگام شده و یک روز را با روزه تجربه کنند.
آغاز ماه مبارک رمضان در مالــزی همچون دیگر 
کشــورهای اســالمی همراه با آداب و سنت های 
خاصی اســت. تاثیر حضور اقوام مختلف چینی و 
هندی در این کشور با فرهنگ، تمدن و سنت های 
خاص باعث جلوه گری بیشتر ماه رمضان به عنوان 

یک سنت اسالمی - ماالیی شده است.
شــب آغازین رمضان هر ســاله مصادف اســت با 
آتش بازی های فراوان در نقاط مختلف کشور و از آن 
به بعد نیز هر شب مردم می توانند مراسم آتش بازی 

را در محلی از پیش تعیین شده به نظاره بنشینند.
مساجد از یک ســاعت پیش از اذان صبح به تکاپو 
می افتند. بــا پخش صــوت تالوت قــرآن کریم 
و زمزمه هایی به زبان ماالیی، بعید اســت کســی 
 ســحر خــواب بماند.کانال هــای تلویزیونی هم 

فعال اند. 
برنامه های متنوع از مصاحبــه و میزگرد تا معرفی 
اماکن اسالمی درســت مثل ایران.زمان افطار هم 
دقیقا همینطور برنامه های ویژه مســلمانان جای 

دیگر برنامه های تلویزیونی را می گیرد.
افطاری و شام هم در کلیه مســاجد برقرار است و 
البته رایگان. اول افطار و بعد خیل عظیم نمازگزاران 
برای ادای نماز مغرب و حاال نوبت شــام است که 

همیشه پلو با خورشت است.
در این میــان اســتقبال خارجی ها بــه خصوص 

دانشجویان هم دیدنی است .
سبدهای خریدی که به غایت پر شده اند هم نشان 
از پاداش ها و عیدی هایی دارد که کارمندان ادارات 
دولتی و غیر دولتــی گرفته اند و البته تخفیف های 
 ویژه مــاه رمضان نیــز در این امــر بی تاثیر نبوده 

است.
 چراغانی خیابان هــا از چندین روز پیــش از آغاز 
ماه رمضان حکایت از ورود به ایام شــادی و سرور 
دارد. شــلوغی ســوپرمارکت ها و چهره نــو نوار 
 شده شــهر نیز انســان را به یاد ایام نوروز در ایران 

می اندازد.

گوناگون

ماه مبارک رمضان در مالزی

شرح مجلس

اسـتاد اخـالق  حـوزه علمیـه اصفهـان گفـت: بیـان اذان و اقامه در 
منـازل، مایـه برکـت بـوده و بیـان ایـن اذکار پیـش از نمـاز باعـث 

افزایـش توجـه در نمـاز می شـود.
آیت ا... محمد ناصری، اسـتاد اخالق حوزه علمیـه اصفهان در درس 
اخالق مـاه مبارک رمضـان به اهمیت جایـگاه نماز و اعمـال عبادی 
اشـاره کرد و اظهارداشـت: ذکر یاد خداونـد در زندگـی و خانه، مایه 

برکت و نـزول رحمت می شـود.
وی افزود: بیـان اذان و اقامه در منـازل مایه برکت بـوده و باید پیش 
از نمـاز بـه ایـن اذکار توجه داشـته باشـیم تـا روح  مـا با یـاد خدا و 

توجه بـه او مطهـر گردد.
آیـت ا... ناصری با بیـان اینکـه انسـان باید حـق بندگـی را ادا کند، 
تصریح کرد: نباید از هوای نفس تبعیت داشـته باشـیم و باید در دل 
ما تنها یاد و ذکر خدا باشـد و مسـائل دنیایـی و نفسـانی در دل وارد 
نکنیـم. وی با اشـاره به ضـرورت ترک گنـاه و توبـه از اعمال زشـت 
گفـت: توبه به شـرط عـدم بازگشـت بـه گنـاه پذیرفته می شـود و 
باید از گنـاه و شـیطان دوری کنیم تا اینکـه توبه پذیرفته شـود و به 

سمت سـعادت برویم.
اسـتاد اخالق حوزه علمیه اصفهان ادامه داد: توبـه مایه طهارت روح 
انسـان می شـود و باید در این راسـتا جسـم هم پاک باشـد تا زمانی 
که وارد مسـجد می شـویم با خـوش آمد گویـی فرشـتگان روبه رو 
شویم.جسـم و روح پـاک  مسـئله مهمی برای انسـان اسـت و برای 

ورود به مسـجد باید پاک باشـیم.

باغ 
کاغذی

کتاب »روزه پاکان« کاری از معاونت پژوهش موسســه ایمان 
ماندگار، ویژه ماه مبارک رمضان است. این کتاب همنشین سی 
روزه مومنان در ماه مبارک رمضــان در این میهمان خانه الهی 
اســت. »روزه پاکان« دارای 30 فصل و هر فصــل به نام یکی از 
روزهای ماه مبارک رمضان مانند »اولین روز ضیافت« اســت. 
در نوشتار مربوط به هر روز، سه مطلب ذکر شده است با عناوین: 
نجوای دل، دلنوشــته هایی پیرامون ماه مبارک رمضان، کالم 
حکیم،درس هایی اخالقی با محوریت روزه و ماه رمضان، احکام 

ضیافت، مسائل شرعی درباره روزه و ماه رمضان.

بخش اصلی و محوری این کتاب، »کالم حکیم« است که حاوی 
30 بحث اخالقی از حضرت امام خمینی )ره( مقام معظم رهبری، 
آیت ا... حق شناس)ره( و آیت ا... محمد علی جاودان درباره ماه 

مبارک رمضان است.
از دیگر ویژگی های کتــاب »روزه پــاکان« مباحثی پیرامون 
شخصیت حضرت خدیجه کبری)س(، امام حسن مجتبی)ع( 
وصایای حضرت علی)ع( و بیانات منتشر نشده از مرحوم عالمه 
عسکری است. این کتاب در پنج هزار نسخه، در قطع پالتویی و در 

دو رنگ، روانه بازار نشر شده است. 

روزه پاکان آیت ا... ناصری:

 بیان اذان و اقامه در منازل
 مایه برکت است

این جزء آیات 75 تا آخر سوره مبارکه کهف  و دو سوره مبارکه 
مریم و طه را در بر می گیرد.

داستان موسی و خضر )علیهماالسالم( که در آیات ۶۰ تا 82 
سوره کهف ذکر شده است را شگفت انگیز ترین داستان قرآن 
و منظور از آن را اطاعت مطلق و پذیــرش والیت خلیفه ا... 
دانسته اند؛ همچنین ادب شاگرد در محضر استاد، از سخنان 
حضرت موسی )علیه السالم( برداشت می شود که از آن جمله 
است: تبعیت از استاد، اجازه گرفتن از استاد، تواضع در برابر 
استاد، درخواست ارشاد و هدایت و آموزش از استاد، دانش 
استاد را برگرفته از علم الهی دانستن، نیاز به صبر و بردباری 

در مسیر آموزش و...
داســتان ذوالقرنین ) آیات 8۳ به بعد سوره کهف( اشاره به 
حکومت جهانی عادالنه و دینی یکی از بندگان صالح خداست 
که به نظر تفسیرهای المیزان و نمونه، احتماال همان کوروش 
هخامنشی است. بر اساس آیه های 1۰۳ و 1۰4 سوره کهف، 
زیانکارترین افراد کسانی هستند که در مسیر گمراهی پیش 
می روند و گمان می کنند راه درســت همین است. به طور 
نمونه می توان به برخی وهابیون که جنایاتی وحشیانه را به 
عنوان عبادت و برای رضای خدا انجام می دهند، اشاره کرد. 

به قول معروف: آن کس که ندانــد و نداند که نداند در جهل 
مرکب ابدالدهر بماند. غرض سوره مریم به طوری که در آیه 
97 بدان اشاره می فرماید:» در حقیقت ، ما این قرآن را بر زبان 
تو آسان ساختیم تا پرهیزکاران را بدان نوید و مردم ستیزه 
جو را بدان بیم دهی« بشارت و انذار است و این غرض را در 
سیاقی بسیار جالب ریخته؛ نخست به داستان زکریا و یحیی 
و قصه مریم و عیسی و سرگذشت ابراهیم و اسحاق و یعقوب و 
ماجرای موسی و هارون و داستان اسماعیل و حکایت ادریس 
)علیهم السالم( و ســهمی که به هر یک از ایشان از نعمت 
والیت داده ) که یا نبوت بوده و یا صدق و اخالص( اشاره کرده، 
آنگاه علت این عنایت را چنین بیان فرموده که این بزرگواران 
خصلت های برجسته ای داشته اند؛ از آن جمله اینکه نسبت 
به پروردگارشان خاضع و خاشع بودند. حضرت موسی )ع( 
هنگامی که مامور دعوت فرعون طغیانگر به سوی حق شد، 
از خداوند چند چیز درخواست کرد و هدف از این خواسته ها 
را یاد و تسبیح فراوان خدا دانســت: شرح صدر، آسانی کار، 
صراحت لهجه و وزرات برادرش هارون. ) آیات 25 تا ۳5 طه(

جرعه ای از آیات امامت و والیت
ذیل آیه اول سوره مریم )کهعیص( در اشاره شیخ مفید، ج2، 

ص 421 و کمال الدین شیخ صدوق، ج 2، ص 4۶1 روایتی از 
امام زمان ) عجل ا... فرجه( نقل شده است که منظور از آن را 
بیان مصائب حضرت امام حسین )علیه السالم( برای حضرت 
زکریا) علیه السالم( از جانب خداوند می داند. در این روایت 
کاف به کربال، ها به هالکت، یا به یزید ، عین به عطش و صاد 
به صبر تفسیر شده است؛ همچنین در ســوره مریم اشاره 
به نبوت حضرت عیســی و حضرت یحیی علیهماالسالم در 
 سن کودکی شده که شــبهه چگونگی امامت سه نفر از ائمه

 )علیهم السالم( در کودکی را برطرف می کند.
جرعه ای از آیات جهاد و شهادت 

سوره طه بیشــتر پیرامون داســتان حضرت موسی ) ع( و 
مجاهدت ها در برابــرب طاغوت زمان و جهــل و ناد انی و 
بی ایمانی امت او می باشــد. طبق سخن ســامری )فریب 
دهنده قوم حضرت موســی )علیه السالم(( در آیه 9۶ سوره 
طه؛ دشمنان دین از بی بصیرتی مردم استفاده کرده، آنها را 

گمراه می کنند.
اقتصاد اسالمی در قرآن

طبق آیه 82 سوره کهف، درســتکار بودن پدر باعث برکت 
اقتصادی در زندگی فرزندان او می شود. بر اساس آیه 1۳1 
سوره طه، انسان نباید به ثروت ها و تجمالت دنیوی کافران 
چشم بدوزد بلکه باید بداند رزق خداوند بهتر و پایدارتر است.

گزیده ای از مفاهیم جزء 16 قرآن کریم

جدول شماره 2158

افقی
1- نوعی جرثقیل برای بلند کردن و جابه جا کردن 
بارهای ســنگین - نوشابه ای اســت گازدار با مزه 

شیرین و ترش
2- ورم بنا گوش - زادگاه نیما - گالبی

۳-خانگاه - پیاله آب خوری - میانه بدن - آبکی
4- از حروف یونانی - مبارکی - توجه به امری

5- دریا - زندانیان - فراموشی
۶- پیر شدن - درمان - سگ

7- ناموس - چهار قد - حرف آخر
8-  بهشت - شاعر قصیده سرای قرن ششم - برقرار

9-  نمایش تلویزیونی - پیراهن یا دامن زنانه بلند 
- از شهرهای خراسان رضوی

1۰-  حشره سمج! - پراکنده - برچسب
11- کارگزار - ابزار دست بنا - لحظه کوتاه

12- مخفی - درودگری - عیب و عار
1۳- عدد خیطی! - تکه پارچه کهنه - مادر آذری 

- ورم
14- دور کننده - پایتخت اتریش - طوالنی

15-  فرح بخش - پهلوان زورخانه
عمودی

1- چرخ اتومبیل - کســی که به سختی انتخاب 

می کند و می پسندد
2-نوعی راه رفتن اسب - ذره باردار - درخت جوان
۳-روز آینده - عدد حمام! - کل و تمام - نت چهارم

4-دسته ورزشی - دفتر عکس - بستر
5-چهره و صورت - آقای فرنگی - سپرده و ودیعه

۶-میــوه ای کــه در قــرآن ذکر شــده اســت - 
عکس العمل - جواب های

7-رهبر - گل زینتی - خار سر دیوار
8-کشور خوشبخت! - قلندر - نیروی حیات

9-افشای راز - قوی جثه - داستان بلند
1۰-دندان تیز حیوانات - از خوراک گوشــتی - از 

انواع خط
11- مالک - مسابقه اتومبیلرانی - حرف فاصله

12-شهر بلغارستان - سلول - بی خطر
1۳-جنس به ظاهر قــوی - مخفــف آنکه - چه 

بسا - سمبل
14- چاه فاضالب - زمین دور از آب - کشور نوشابه!

15- بخش مرکزی شهرســتان اردبیــل - از آثار 
معروف صادق چوبک
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 انسان های چهار دست 
طرح جدید ژاپنی ها!

 با طراحی جدید ژاپنی ها، شما می توانید با چهار دست کارهای روزانه خود 
را انجام دهید. بعضی افراد در انجام امور روزانه خــود به اندازه ای وقت کم 
می آورند و یا مشغول هستند که آرزو دارند دست هایی اضافی برای انجام 
کارهایشان داشتند تا با سرعت بیشتری به فعالیت های خود بپردازند.گاهی 
پیش می آید هنگام کار با لپ تاپ و کامپیوتر حتی فرصت پاســخ دادن به 
موبایل را هم ندارید یا دوست دارید در همین حین کمی نوشیدنی میل کنید 

اما فرصت ندارید! 
درســت در همین زمان اســت که بازوهای مکانیکی می توانند به کمک 
شــما بیایند تا بدون ایجاد خللــی در کار اصلی تان به کارهــای فرعی نیز 
 بپردازید، مهندســان ژاپنی این امــکان را برای این دســته از افراد فراهم 

آورده اند.
این گروه از مهندســین ژاپنی 
اقــدام بــه تولیــد بازوهای 
مکانیکی کــرده اند که هنگام 
انجام کارهای روزانه دو دست 
اضافه تر را برای شما فراهم می 
کند و با پا کنترل می شود.با این 
بازوها شــما می توانید به طور 
 همزمان چند کار را با هم انجام

 دهید.

 شرط عجیب مرد ثروتمند چینی 
برای  میهمانانش

یـک جـوان چینی تبـار سـاکن مالـزی کـه ادعـا مـی کنـد در آینـده او 
ثروتمنـد تریـن مـرد جهـان خواهـد بـود بـا دعـوت از 1۰۰۰ میهمـان، 
یک جشـن خیریه برگزار کرد. این جشـن روز یکشـنبه در پـارک» چای 
لنگ« در باترورث مالزی و در شـرایطی برگزار شـد کـه» ژانگ جیان« در 
آن حضور نداشت. گفته می شـد که وی در کشـور مالدیو حضور دارد. هر 
میهمان برای حضور در این جشـن خیریه باید 47 دالر پرداخت می کرد. 
جالب اینکه وی شـرطی را برای تمـام میهمانان این جشـن تعیین کرده 
بـود.» ژانـگ«  از همـه آنها خواسـته بود تا موی سـر خـود را بـا رنگ زرد 
رنگ کنند. میهمانـان وی در حالی که موی سـر خود را با رنـگ زرد رنگ 

کرده بودنـد در این جشـن شـرکت کردند. 
وی کـه مالـک یـک شـرکت بازاریابـی چنـد سـطحی یـا شـبکه ای 
در مالـزی اسـت، پیش تـر و 
در مـاه آوریـل نیـز بـا دعوت 
از کسـانی کـه بیشـتر آنهـا 
چینـی تبـار بودنـد جشـنی 
مشـابه در کواالالمپور برگزار 

کـرده بـود.
گفتنـی اسـت؛ ایـن جـوان 
مالـزی  در  تبـار  چینـی 
آنچنان هم خوشـنام نیست. 

ضایعه درگذشت مادر مهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنیم. 

خداوند متعال روح پاک ایشــان  را با حضرت فاطمه زهرا)س( محشور کند و به 

بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید.

روزنامه زاینده رود

همکار گرامی سرکار خانم نفیسه قانیان
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