
W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 

سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
دوشنبه 20 فروردین  1397 | 22 رجب 1439

شماره 2389 | 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان
Society.Cultural  
Newspaper 

No.2389.April 09. 2018
12 Pages

آگهی مناقصه  )نوبت اول(
شهرداری درچه در نظر دارد براساس بودجه سال 1397 عملیات پخش آسفالت معابر سطح شهر را به شرح جدول زیر از طریق مناقصه 

عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

ضمانتنامه شرکت در مناقصه به ریال مبلغ اعتبار به ریال شرح پروژهردیف

1
پروژه تهیه، حمل و پخش آسفالت بصورت روکش، 

3/000/000/000150/000/000جدول گذاری و کانیوگذاری معابر سطح شهر

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: پنج درصد مبلغ کل برآورد اعتبار )طبق جدول فوق( بصورت ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی به شماره 
حساب سپرده 0215433558004 به نام شهرداری درچه.

تاریخ چاپ آگهی مناقصه: چاپ نوبت اول 1397/1/20 و نوبت دوم 1397/1/27 
تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از زمان نشر آگهی نوبت دوم بمدت 10 روز 

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه شهرداری: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1397/2/8 
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائی پیشنهادات: ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1397/2/9 در ساختمان اداری شهرداری درچه

1- نحوه اجرای پروژه و سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارک مناقصه و ضمائم آن درج گردیده است. 
2- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد. 

3- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و شرکت ها دارای تائید صالحیت و رتبه بندی معتبر با رعایت ظرفیت خالی )مجاز( و ارجاع کار 
4- توانائی ارائه تضمین شرکت در مناقصه و تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات عقد پیمان 

5- مبنا محاسبه فهرست بها راه و باند 1397 
6- داشتن تجهیزات، امکانات، تخصص الزم و سابقه کار مرتبط با پروژه های مذکور.
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   ُمهر بی مهری مسئوالن دولت بر پیشانی مردم اصفهان؛

وعده هایی که »آب« نشد
5

مردم با ترافیک کنار بیایند!
نتیجه برنامه ریزی ها برای کاهش تصادفات و ترافیک اصفهان چندان مثبت نبوده است ؛

8

بهنام بانی و کنسرت پر حاشیه 

در اصفهان

سانس کنسل شده، پنجشنبه شب برگزار 
می شود؛ 

4

تعویض کارت ملی 62 درصد اصفهانی ها
مدیرکل ثبت احوال استان خبر داد:

8

برخی اتفاقات در شهرداری فاجعه است
عضو شورای شهر:

11

3

بانک ها رعایت کنند، سپاه حمایت کند
موضع گیری های اخیر امام جمعه اصفهان نســبت به امور اقتصادی و 
روندهای توسعه ای در استان به خصوص در سال جاری بسیار پر رنگ تر 
شده است. آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد در دیدارهای اخیر خود با مسئوالن 

برخی از بانک ها و شرکت های تولیدی ...

 انرژی و فناوری هســته ای، جایــگاه ویژه ای در 
کشور ما دارد. هیچ عرصه و صنعتی در طول تاریخ 
مدرن ایران تا بــه این حد با سیاســت و دغدغه 
های اجتماعی گــره نخورده اســت. فعالیتی که 
بهای آن را همه ملت با هم به دوش کشــیدند تا 
چرخ ســرافرازی ملت در سایه ســانتریفیوژهای 
هســته ای بچرخد. طی سه دهه ســپری شده از 
انقالب، صنعت هسته ای کشور به شکلی عجیب 
با الیه های اجتماعی و اعتقادی اقتصادی و نظامی 
ایران گره خورد. فعالیتی که اگر چه غرب کوشید 
تا با تهدید و فشــار آن را در نطفه خفــه کند؛ اما 
برخالف پیش بینی ها، فشــار عاملی شد تا همه 
مردم صنعت هســته ای را متعلق به خودشــان و 
بخشی از حق اجتماعی شان بدانند در نتیجه انرژی 
هسته ای به رکنی اساســی در اقتصاد و سیاست 
ایران و بخشی از معادالت امنیتی بدل شد. اگر چه 
برجام با اما و اگرهای زیادی سه سال پیش فعالیت 
های هسته ای ایران را رسمیت داد و البته در این 
مدت با کاستی ها و فراز و فرودهای زیادی همراه 
 بوده؛ اما  بررسی کشاکش های سیاسی در سطح

 بین الملل مانند آنچه در کره شمالی بر سر برنامه ها 
و فعالیت های هسته ای این کشور رخ داده نشان می 
دهد که ایران راه درستی را در مذاکرات با دنیا بر سر 

برنامه هسته ای خود پیموده است؛ اما... 

به بهانه روزملی فناوری هسته ای؛

صنعتی که برایش خون دادیم

ادامه در صفحه 2

علیرضا نادی

  دیدارهای امام جمعه اصفهان، نشان از دغدغه های مسئوالن استان 
نسبت به مسائل معیشتی و اقتصادی دارد 
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اردوغان خطاب به رییس جمهور فرانسه:
 تروریست ها را متهم

 و بعد با آنها دیدار می کنید!
 رییس جمهور ترکیه با اشــاره به نشست اخیر 
رییس جمهور فرانسه با گروه تروریستی مخالف 
ترکیه در پاریس، بار دیگر فرانســه را به حمایت 
از تروریســت ها متهم کرد. اردوغان گفت: شما 
از تروریست ها حمایت می کنید و سپس با آنها 
در کاخ الیزه دیدار می کنید. آیا می بینید که در 
آلمان چه اتفاقــی می افتد؟ فرانســه می تواند 

چنین حوادثی را نیز تجربه کند.

فاش شدن جزئیات طرح 
عربستان برای جدا کردن قطر!

در گزارش های مطبوعاتی عربستان از یک طرح 
ریاض برای جدا کردن قطر بــه صورت کامل از 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس خبر داده شده 
است. پایگاه عربستانی سبق، گزارشی را در این 
خصوص منتشر و اعالم کرد که این طرح عربستان 
باعث خواهد شــد که قطر از لحاظ جغرافیایی از 
کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس جدا شود.
پایگاه ســبق گزارش داد که این طرح عربستان 
یک پروژه گردشگری بوده تا کانالی دریایی را در 

طول مرزها با قطر ایجاد کند.

دروغ  های محمد بن سلمان
نشــریه آمریکایی تایــم در گزارشــی ادعاهای 
شاهزاده سعودی در خصوص علت اصلی اوضاع 
بحرانی یمن را بی اعتبار کرد. محمد بن سلمان 
در گفت و گو با »تایم« مدعی شده که »عربستان 
تمام تالش خــود را به کار می گیــرد تا از منافع 
مردم یمن از جمله مراقبت های پزشکی، آموزش 
و هرچه که الزم باشد، حمایت کند.« . »تایم« اما 
در ادامه نوشت: »کریســتین بیکرل« پژوهشگر 
حقوق بشــر که اخیرا از یمن برگشــته می گوید 
اظهارات محمد بن ســلمان هیچ پایه و اساسی 
ندارد. ائتالف به رهبری سعودی ه با بستن راه های 
ورود مواد غذایی و کمک ها و تجهیزات پزشکی به 

یمن فاجعه انسانی در یمن را وخیم تر کرده اند.

 خط و نشان دولت اردن
 برای دختر صدام

عاطف الطراونه، رییس پارلمان اردن در مصاحبه  
با روزنامه مصری الیوم الســابع اظهار داشت: در 
اردن هیچ رهبر عراقی حضور ندارد و رغد دختر 
صدام )دیکتاتور ســابق عراق( نزد ما پناه آورده 
اســت. ما اعراب، معانی تعهدات مربوط به پناه 
آوردن را می دانیم، میزبانــی ما از او قوانین اردن 
را نقض نکرده و امان هر شهروند اردنی و یا تبعه 
سایر کشورها را که به کشورهای همسایه تعرض 

کند، مورد محاکمه و حسابرسی قرار می دهد. 

امیر قطر به عربستان می رود
پایگاه اطالع رســانی روزنامه الرای کویت اعالم 
کرد که »شیخ تمیم بن حمد آل ثانی« امیر قطر 
در بیســت و نهمین اجالس سران اتحادیه عرب 
که در عربستان برگزار می شود، شرکت خواهد 
کرد. این روزنامه کویتی به نقل از »منابع مطلع 
دیپلماتیک« نوشــت: امیر قطر ریاســت هیئت 
کشورش را در این نشست برعهده خواهد گرفت .

 ترامپ به ایران حمله
 نمی کند

معاون صدام معدوم، با انتشار یک فایل صوتی 
ادعا هایی را علیه دولت عراق و ایران مطرح کرد. 
»عزت الدوری« معاون صدام معدوم و سرکرده 
حزب بعث عراق با انتشــار یــک فایل صوتی 
به مدت یک ســاعت و ۱۷ دقیقه به مناسبت 
هفتاد و یکمین ســالگرد تاسیس این حزب، 
دولت عراق را به اعالم جنگ تهدید کرد. وی 
در ادامه مدعی شد که در صورت عدم آزادی 
تمام بازداشت شــدگان عراقی و اموال عوامل 
رژیم سابق و لغو قوانین علیه حزب بعث، منافع 
ایران و کشور های خارجی حامی دولت بغداد 

را هدف قرار می دهد.
الدوری در خصوص تهدیدات دونالد ترامپ، 
رییس جمهــوری آمریکا علیــه ایران گفت: 
ترامپ تا روز قیامت به ایران حمله نخواهد کرد.

پیگیری رشوه خواری در 
سفارتخانه آلمان در ایران

دویچه وله نوشت: دادستان برلین موردهای 
رشوه خواری در نمایندگی های آلمان در تهران 
و بیروت را تحت تحقیق قضایی قرار داده است. 
ایــن خبرگــزاری افــزود:  افــراد متقاضی 
توانســته اند بــا پرداخت هــزاران یــورو، از 
ســفارتخانه های آلمان در تهــران و بیروت 
ویزا دریافــت کنند. این خبرگــزاری مدعی 
شــد: در ســفارت آلمان در لبنان، دست کم 
یک همکارت ســفارت با دریافت رشــوه، در 
 کوتاه مــدت وقت درخواســت ویــزا مهیا 

می کرده است.
 »مارتین اشتلتنر« به اشــپیگل گفته است، 
تحقیقات دادســتانی در مورد بیروت، در ۲۱ 
مورد در جریان است که مبالغی تا ۵هزار یورو 

رشوه پرداخت شده است.

نشست مجلس برای تلگرام
سیدحسن حسینی شــاهرودی، نایب رییس 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
از برگزاری نشست این کمیسیون برای بررسی 
ابعاد تهدیدات پیام رسان »تلگرام« در حوزه 
اقتصادی خبر داد و گفت: این نشســت امروز 

)دوشنبه( برگزار می شود. 
وی افــزود: پیام رســان تلگرام نــه تنها حد 
و مرزهــا و حــدود آزادی بیــان را رعایــت 
نمی کند، بلکــه با نقض قوانیــن بین المللی 
 موجب به هم ریختگی اوضاع در داخل کشور

 شده است.
نایب رییس کمیســیون اقتصــادی مجلس 
اضافه کرد: بارها از طریق مراجع ذی صالح به 
مدیران تلگرام تذکرات الزم مبنی بر اخالل در 
نظم اجتماعی و عمومی کشور از طریق برخی 
کانال های ضد انقالب و معاند نظام اســالمی 
که در این پیام رســان فعالیت می کنند، داده 
شــده؛ اما مدیران آن از همکاری با مسئوالن 

خودداری کرده اند.

قاضی پور:
 اعضای اتاق بازرگانی

 به قوانین بی اعتنا هستند
نــادر قاضی پــور، نماینده مــردم ارومیه در 
مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی دیروز 
مجلس و پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه 
حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 
 44 قانون اساســی درباره اجرای قانون بهبود
  مســتمر محیــط کســب و کار گفــت:
  اعضــای اتــاق بازرگانــی اکثرا تجــار وارد
  کننــده بــوده و بــه قوانیــن مجلــس
  بی اعتنا هســتند ونمی گذارند افراد جدید

 با ابتکار و فکر نو کار را در دست گیرند چراکه از 
به خطر افتادن منافع خود می ترسند.

بهمن کشاورز
حقوقدان :

دیدگاه

»حسن هانی زاده«، کارشــناس مسائل خاورمیانه 
در خصوص نقش عربســتان برای ابقای نیروهای 
آمریکایــی گفــت: موضوع مهــم این اســت که 
عربســتان ســعودی تهدید ترامپ مبنی بر خروج 
نیروهای آمریکایی از سوریه را قبول کرده؛ بنابراین 
مبلغ4000میلیــارد برای باقی مانــدن تفنگداران 

دریایی آمریکایی در سوریه پرداخت خواهد کرد.
این کارشناس مســائل خاورمیانه گفت: موضوعی 
کــه بحــران ســوریه را گســترده کــرده، وجود 
۱30گروهک تروریستی در سراســر سوریه است. 
 این گروهک ها اعتقادی به گفت و گو با دولت ترکیه 

ندارند. 
هانی زاده گفــت: ترامپ از عربســتان بــه عنوان 
عابــر بانــک منطقــه اســتفاده می کنــد. دولت 
آمریکا با اعــالم این خبر که قصد خروج از ســوریه 
را دارد، عربســتان را تحریــک کــرد تــا هزینــه 
 بیشــتری برای بقای نیروهای خود در این کشــور 

جنگ زده بپردازد.

عربستان، عابربانک آمریکا 
شده است

کارشناس مسائل خاورمیانه:

سیاست خارجی

کافه سیاست

یادداشت

 واکنش رهبر انقالب به نصب بنر ایشان  
در کرمانشاه

پیشنهاد سردبیر:

یک حقوقدان گفت: احمــدی نژاد با توجه 
به اقداماتی که در قبــل هم انجام داده، تنها 
هدفش مطرح شــدن و مطرح باقی ماندن 
است.»بهمن کشاورز« در خصوص فراخوان 
احمدی نــژاد در مورد ارجــاع پرونده های 
قضایی به او گفت: کاری از دست احمدی نژاد 
برنمی آید. ممکن اســت افرادی هم پرونده 
های خود را برای او بفرستند اینکه چه کاری 
با این پرونده ها انجام مــی دهد، باید ماند و 
دید. او در ادامه درباره هــدف احمدی نژاد 
از این اقدام گفت: احمدی نــژاد با توجه به 
اقداماتی که قبال هم انجام داده، تنها هدفش 
مطرح شــدن و مطرح باقی ماندن اســت. 
می خواهد توجه ها به ســمت او جلب شود 
تا بتواند بر نتیجه این پرونــده ها و دعاوی 
اثرگذاری کند.کار احمدی نژاد تشــویش 

اذهان عمومی نیست. 

احمدی نژاد به دنبال مطرح 
شدن و مطرح ماندن است

امیر حاتمی
وزیردفاع:

واکنش

محمدعلی نجفی، شهردار تهران درپنجاه وچهارمین 
جلسه علنی شورای شــهر که دیروز برگزار شد، با 
خواندن این بیت شعر که »از هر کرانه پیر جفا کردم 
روان شــاید در این میانه یکی کارگر شود«، اظهار 
کرد: مشکالت بسیاری در این مدت پیش روی ما 
بود. بعضی از این مشکالت ذات کار شهرداری بود، 
مقداری از آنها به خاطر مدیریت شــهری قبلی به 
وجود آمده بود و همچنین مقداری از آن ساختگی 
و طبیعی بود؛ من و دوستانم در شورای شهر تالش 
کردیم در برابر مشــکالت مقاومت کنیم و در این 
مورد موفق بودیم، توانستیم بسیاری از مشکالت را 
برطرف کنیم.وی آنچه منجر به طرح استعفای خود 
شده است را مسئله ای خارج از اراده فردی و مبتنی 
بر تغییر الهی دانست و گفت: حدود یک ماه قبل بر 
اساس اعالم پزشکان معالجم متوجه بیماری شدم 
که مرحله درمان و پس از درمان آن سخت است و 
به ناچار استعفا دادم . حفظ مســئولیت من با این 
بیماری، خیانت در امانت است. نجفی در نهایت در 

»بهشت« ماندنی شد. 

 حفظ مسئولیت 
خیانت در امانت است

نجفی:

شهرداری

امیر حاتمــی،  وزیــر دفــاع در گفت و گو با 
راشاتودی با اشــاره به گزافه گویی های اخیر 
محمد بن ســلمان ولیعهد عربستان گفت: 
رهبر جوان عربستان سعودی مانند بسیاری 
از رهبران پیش از خودش اســت که در دام 
توهم قــدرت افتادند. این عبارات از ســوی 
مردی که تجربه کمی در امور کشورداری دارد 
مطرح شده اســت. او یک بار مدعی شده بود 
که می تواند وضعیت یمن را ظرف یک هفته 
سامان دهد. یمن یک کشــور فقیر با قدرت 
نظامی کم اســت. جنگ در یمن االن چهار 
ساله شده و به باتالقی برای عربستان سعودی 

تبدیل شده است.
 وی افزود:اظهارات محمد بن سلمان باید با 
دستاورد هایش محک زده شود. دستاوردی 
که در یمن چندان چشم نواز نیست. کشوری 

که با جنگ داخلی ویران شده است. 

سلمان باید با دستاوردهایش 
محک زده شود

پیشخوان

بین الملل

پرفسور جیمز گلوین، استاد تاریخ دانشگاه کالیفرنیا و متخصص 
تاریخ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خاورمیانه مدرن در مصاحبه 
با اسپوتنیک، به بررســی گفت وگوهای اخیر محمدبن سلمان 
پرداخته اســت.گلوین گفت: مهم ترین مسئله سیاست خارجی 
عربستان سعودی در مورد جنگ نیابتی آنها با ایران است و از منظر 
سعودی ها تهدید ایران، موجودیتی اســت نه مسئله فلسطین. 

عربستان سعودی درصدد است تا حمایت ناچیز و بی دوام خود 
از آرمان های فلســطین را به منظور تعقیب ســازش با اسرائیل 
ترک کند. یک اتحاد رسمی یا غیررسمی با اسرائیل می تواند به 
عربستان سعودی در مبارزه با ایران و گروه های نیابتی اش مانند 
حزب ا... و دولت سوریه عمق استراتژیک ببخشد. در مقابل برای 
اسرائیل بازپرداخت آن مشــخص است: عادی سازی دولت های 

عرب بدون مصالحه در مورد ســرزمین های فلسطین. اظهارات 
محمد بن ســلمان در مورد ضرورت جنگ بــا ایران دو مخاطب 
را مدنظر دارد: اول اعضای » اتحاد استراتژیک خاورمیانه«؛ دوم 
دولت ترامپ است که اکنون آمریکا را به این اتحاد نزدیک کرده 
اســت. در حالی که در گذشــته باراک اوباما گفته بود که هنوز 

عربستان سعودی همسایگی مشترک با ایران را یاد نگرفته اند. 

اسپوتنیک روسیه تحلیل کرد:
هدف بن سلمان از سخن گفتن در مورد جنگ با ایران در 10 سال آینده چیست؟

به تازگی یکی از نویســنده های بی بی ســی مجموعه 
تصاویری از قبیل: گلباران کردن محل فرود بالگرد رهبر 
انقالب در فالن روستا یا قدمگاه ساختن برای رهبری در 
شهرستان ها و اقدامات این چنینی منتشر کرده است. 
»فردا نیوز« در واکنش به ایــن موضوع، مجموعه ای از 

واکنش های رهبرانقالب به اقدامات اینچنینی را منتشر کرد. از جمله ۶مهر سال ۹0 که ایشان در پایان 
سفر به کرمانشاه از نصب عکسشان در شــهر ها گله کردند: »چند روز است منتظر فرصتی بودم که این 
گالیه را هم عرض بکنم. من وقتی توی خیابان های کرمانشاه رفتم، دیدم به شکل غیر متعارفی عکس های 
بزرگی از چهره  این حقیر در مسیر نصب شده... این کار چند تا اشکال دارد: یکی این که کاری است کامال 
غیر الزم، با هزینه  سنگین؛ این توجیهی ندارد. ثانیا این تبلیغ های این جوری، مناسب وضع ما و شأن نظام 

جمهوری اسالمی و شأن طلبگی ما نیست.«

وکیل حمید بقایی به دولت بهــار گفته موکلش به حرف 
احمدی نژاد نیز گوش نمی کنــد. کانال دولت  بهار به نقل 
از مهــران عبدا...پور نوشــته: »آقای دکتــر احمدی نژاد 
چندین بار از بنده خواستند در گفت و گوی تلفنی با آقای 
بقایی، درخواســت ایشــان برای ترک اعتصاب غذا را به 

موکلم انتقال دهم؛ با این وجود، آقای بقایی به بنده تاکید کرده است روی تصمیم خود بسیار مصر است و این 
تنها موردی است که با عرض پوزش، به حرف دکتر احمدی نژاد گوش نخواهد کرد«. او در ادامه گفته: آقای 
بقایی در تماس تلفنی، به بنده تاکید کرد به اطالع عموم برسانم که دکتر احمدی نژاد هرگز به او هیچ توصیه ای 

برای اعتصاب غذا نکرده است.
حاال برخی ها در اصل قضیه تشکیک وارد کرده اند؛ اینکه آیا احمدی نژاد واقعا به بقایی توصیه کرده اعتصاب 

غذای خود را بشکند یا واقعیت دارد که برای رییس جمهور سابق، بقایی خوب، یک بقایی مرده است؟!

واکنش رهبر انقالب به 
 نصب بنر ایشان
 در کرمانشاه

بقایِی مرده، برای 
احمدی نژاد خوب 
است؟

خروج میلیاردها دالر 
ارز کثیف از کشور

دولت بی تفاوت نیست 

این راه ادامه دارد 

اولتیماتوم مجلس به 
نرخ ارز

سفر دو هفته ای آقای 
استانداربه کانادا

آزمون بزرگ جنبش 
غیر متعهدها

سمیه پارسا
وزیر ارتباطــات که حضور فعال و آنالینی در شــبکه 
فیلترشده »توئیتر« دارد)!( کمی پس از اعالم رسمی 
این خبر، با تایید هک شــدن تعدادی از این مراکز از 
جمله افرنت، شاتل و صبانت و ... با انتشار توئیتی نوشت: 
» تعدادی از مســیریاب های کوچک بــه تنظیمات 
کارخانه ای تغییر یافته اند. مرکز ماهر به یاری این مراکز 
داده، حمله را کنترل و در حال اصالح شبکه های آنان به 
حالت طبیعی هستند. تالش ها برای ناامن جلوه دادن ها 

یک فرصت برای اصالح اشکال هاست.« 
شامگاه جمعه، اینترنت ایران دچار اختالل سراسری 
شد. شماری از ســایت های ایرانی از کار افتادند و پس 
از مدتی، فعالیت بخشی از این سایت ها به حالت عادی 
برگشت. پلیس سایبری کشــور گفت که »هیچگونه 

نشت اطالعاتی صورت نگرفته است.«
توئیت بعدی وزیر ارتباطات مشــخص کرد که دامنه 
حمالت فراتــر از ایران بــوده اســت. آذری جهرمی 
نوشت:» بررســی های اولیه حاکی از آن است که در 
تنظیمات مسیریاب های مورد حمله قرار گرفته، با حک 
پرچم ایالت متحده، اعتراضی درباره انتخابات آمریکا 
صورت گرفته است. دامنه حمالت فراتر از ایران است. 
منشأحمالت در دست بررسی است.« و بعد بررسی ها 
و جلســات ادامه پیدا کرد تا منشأ این اتفاق مشخص 
شود. برخی رسانه ها از جمله بی بی سی نوشتند که این 
حمالت به خاطر »ضعف امنیتی در سرورهای سیسکو« 
 بوده اســت و این حمالت محدود به ایران نبوده است.

 بی بی سی نوشت که شــرکت سیسکو از روزها پیش 
برای رفع نقص امنیتی، بسته نرم افزاری منتشر کرده 
اما گفته شده مراکزی در ایران که این نقص امنیتی را 
رفع نکرده بودند، جمعه شب با مشکل مواجه شدند. با 
این حال »تسنیم« ضعف امنیتی در سرورهای سیسکو 
را عامل این اتفاق اعالم کرد و نوشت : این شرکت بالغ بر 

یک هفته گذشته آپدیتی نرم افزاری را برای این مشکل 
امنیتی منتشــر کرد که آخرین بروزرسانی آن مربوط 
به ساعتی قبل از حمله به سرورهای ایرانی می شد.به 
نوشته این خبرگزاری؛ دلیل اصلی مشکل، وجود حفره 
امنیتی در ویژگی smart install client تجهیزات 
سیسکو است و هر سیستم عاملی که این ویژگی بر روی 
آن فعال باشــد در معرض آســیب پذیری مذکور قرار 
داشــته و مهاجمان می توانند با استفاده از اکسپلویت 
منتشر شــده نســبت به اجرای کد از راه دور بر روی 

روتر-سوئیچ اقدام کنند.آذری جهرمی در توئیت چهارم 
خود عنوان کرد که هسته شبکه ملی اطالعات در شرکت 
ارتباطات زیرســاخت و همین طور شبکه اپراتورهای 
موبایل به دلیل توجه به هشدار و انجام اقدامات از حمله 
در امان بوده اند. جمعه شب و پس از این اتفاق شایعاتی 
در فضای مجازی درباره احتمال تعطیلی ادارات تهران 
به علت حمله سایبری صورت گرفته منتشر شد . دیروز 
اما همه بر سر کار خود حاضر شدند. وزیر اعالم کرد که 
مشکل تا حدود زیادی حل شده و عملکرد شرکت ها 

در دفع حمله و بازگردانی به شرایط عادی مناسب بوده 
اســت. نتیجه بررسی ها نشــان می داد حدود 3۵00 
مســیریاب از مجموع چندصد هزار مسیریاب شبکه 
کشور متاثر از حمله شــده اند. ضمن اینکه ضعف در 
اطالع رسانی مرکز ماهر به شــرکت ها و نیز ضعف در 
پیکره بندی مراکز داده وجود داشته است.»ماهر« همان 
مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای 
رایانه ای است که به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
وابسته اســت و در زمینه امنیت کاربران و شرکت ها 
و نهادهای ایرانی در فضای ســایبری فعال است و به 
آنها راهنمایی می دهد. در ســاعات اولیه اتفاق، قدرت 
سایبری ایران به چالش کشیده شد. پیش از این مقامات 
اسرائیلی و عربستانی و حتی آمریکایی مدعی حمالت 
سایبری ایران به مراکز نظامی و غیرنظامی خود شده 
بودند. ایران حتی به دست داشتن در حمالت سایبری 

به ایمیل نمایندگان پارلمان بریتانیا متهم شد! 
اتفاق جمعه شب نشان داد حمالت سایبری دولت ها 
علیه یکدیگر این روزها به یــک معضل بزرگ تبدیل 
شده است. جنگ سایبری پنهان میان ایران و عربستان 
و یا ایران و اســرائیل که رسانه های خارجی مدعی آن 
هستند، به دغدغه ای مهم برای ســران این کشورها 
تبدیل شده اســت. دفاع در برابر این تهدیدها آن قدر 
اهمیت دارد که در دوبی به یک تجارت بزرگ بدل شده 
است. اماراتی ها و تقریبا تمامی کشورهای منطقه از آن 
چه که سال ۲0۱۲ بر سر عربستان آمد، نگران شدند. 
آن سال براثر حمالت سایبری و شیوع بدافزار موسوم 
به »شامون« تقریبا تمامی شبکه کامپیوتری شرکت 
نفت دولتی عربستان نابود شد. چهارسال بعد این اتفاق 
دوباره در عربستان تکرار شد و سعودی ها هردوبار ایران 

را مسئول این اتفاق دانستند. 
مسئول حمالت جمعه شب اما چه کسی یا چه کشوری 

است؟ هنوز مشخص نشده است. 

جنگ پنهان

خبر کوتاه بود: »مراکز داده کشور با حمله سایبری مواجه شده اند.« کوتاه اما عجیب. عجیب 
برای کشوری که اسرائیل و عربستان مدعی حمالت سایبری آن به مراکز مختلف خود هستند.

   حمله سایبری جمعه شب به مراکز داده در ایران، خبرساز شد  

به بهانه روزملی فناوری هسته ای؛
 صنعتی که برایش

 خون دادیم
... ادامه از صفحه اول

آنچه ایــن ســال هــا از ارزش و اعتبار این 
صنعت در میــان مردم جامعه کاســت، آن 
بود که در این ســال ها برجــام و در نگاهی 
فراتر صنعت هســته ای کشــور به چماقی 
بدل شد که هر جناح و گروه سیاسی در پس 
آن کاســتی ها و مطالباتش را بر سر جامعه 
و رقیبان سیاســی کوفت و آنچه دیده نشد 
دســتاوردهای اجتماعــی و روحیه وحدت 
آفرینی بود که شهدای هسته ای با خونشان 
و سربازان گمنام امنیتی با غیرتشان بهای آن 

را پرداختند. یاد و نام شان جاویدان .
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تقاضا در بازار مسکن سرکوب شده است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

خبر خوش برای جاماندگان 
سهام عدالت

سید جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی 
ســازی با بیان اینکه سامانه ســهام عدالت از 
15 فروردین ماه امســال دوباره در دســترس 
کاربران قرار گرفته اســت، عنوان کرد: سامانه 
سهام عدالت روز 28 اســفند ماه 96 به منظور 
به روز رسانی و پشتیبانی فنی به مدت دو هفته 
از دســترس عموم خارج شــد و دوباره از 15 
فروردین ماه 97 فعال شده است.وی در ادامه 
گفت: 7 میلیون نفر از مشموالن هنوز اطالعات 
خود را در سامانه سهام عدالت درج نکرده اند که 
هم اکنون می توانند با مراجعه به این ســامانه 
شماره شبای حساب بانکی به منظور دریافت 
سود ســهام عدالت را درج کنند، آخرین گروه 
مشموالن سهام عدالت شامل کارمندان دولت 
و دستگاه های اجرایی و بازنشستگان لشکری و 
کشوری می شوند که با توجه به فرآیند دریافت 
سود از شرکت های سبد ســهام عدالت، از 28 

اسفند ماه به تدریج تســویه با مشموالن گروه 
بیستم ســهام عدالت آغاز شــده است.مشاور 
سازمان خصوصی سازی ادامه داد: آن دسته از 
مشموالنی که اقدام به ارائه شماره شبای بانکی 
خود پس از 12 بهمن ماه و یا بعد از واریز نوبت 
دوم سود نقدی شده اند، بیش از 4 میلیون نفر 
هســتند که با توجه به فرآیند راستی آزمایی 
انجام شده انتظار می رود، دست کم تا یک ماه 
آینده بتوانند سود سهام سال مالی 95 خود را 

دریافت کنند.

 با راه اندازی بزرگ ترین کارگاه تولیدی
 در استان صورت گرفت؛

صادرات سفال اصفهان به 
مرز های خارج از کشور

رییــس اتحادیه صادرکنندگان صنایع دســتی 
اســتان گفت: علی داســتانپور اســتادکار هنر 
ســفالگری به همراه هفت فرزند خــود یکی از 
بزرگ ترین کارگاه های تولیدی و طراحی سفال و 
سرامیک استان را راه اندازی و تجهیز کرده است.

غالمعلی فیض الهی با اشــاره به اینکه راه اندازی 
این کارگاه زمینه اشــتغال زایی 50نفر به طور 
مستقیم و 100نفر را به طور غیرمستقیم فراهم 
کرده است افزود: این هنرمند پیشکسوت سبک 
زیر لعابی را با بهره گیری از تکنیک رنگ آمیزی 
ســفال های خام به اثری فاخــر تبدیل کرده و 
توانســته در بازارهای ایتالیا جایی برای فروش 
و عرضه محصــوالت خود پیدا کنــد.وی گفت: 
ساالنه 40هزار قطعه ســفال از آثار این هنرمند 
به کشــورهای اروپایی و آسیایی صادر می شود.

رییــس اتحادیه صادرکنندگان صنایع دســتی 
استان اصفهان همچنین با اشاره به اینکه ارزش 
آثار صادراتی این سفال ها 80هزار دالر در سال 
است، افزود: این استاد کار انواع طرح های شکار، 
گل و بوته و طرح های اســلیمی را روی ســفال 

اجرا می کند. 

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
خبر داد:

پلمپ 68 واحد صنفی متخلف
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان از 
تشــکیل هزار و 241 فقره پرونده تخلف توسط 
گشت های مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی 
استان اصفهان و پلمپ 68 واحد صنفی متخلف 
در طرح ویژه نظارتی نوروز 97 خبر داد.  غالمرضا 
صالحی اظهار داشــت: گشــت های مشــترک 
اداره کل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان در 
قالب 461 اکیپ طرح ویژه نظارتی نوروز 97 را از 
ابتدای اسفند ماه سال جاری در دو شیفت صبح 
و بعد از ظهر اجرا کرد.مدیرکل تعزیرات حکومتی 
استان اصفهان خاطرنشان کرد:  از ابتدای طرح 
مزبور تا پایان طرح تعــداد دو هزار و 348 واحد 
صنفی را مورد بازرسی قرار داده که تخلف تعداد 
هزار و 241 واحد صنفی احراز و برای مابقی جهت 
رعایت تکالیــف صنفی به تذکــر و اخطار اکتفا 
شد.وی ادامه داد: از این تعداد که مورد بازرسی 
قرارگرفته انــد، تخلفات صنوف پوشــاک، گز و 
شیرینی، آجیل و خشکبار، میوه و سبزی، کیف 
و کفش و غرفه های پایانه های مسافربری حسب 
مورد دارای فراوانی میزان تخلف بوده اند و تعداد 
68 واحد صنفی از بیــن صنوفی که تخلف آن ها 

احراز شده پلمپ شدند.

اصفهان، میزبان دوازدهمین 
نمایشگاه طال می شود

اصفهان که از سال های دور قطب صنعت طالی 
ایران به شمار می رفته است، تیرماه امسال میزبان 
دوازدهمین نمایشگاه طال خواهد بود.دوازدهمین 
نمایشگاه بین المللی صنایع، ابزار، ماشین آالت، 
تولیدات فلزات گرانبها و ســنگ های قیمتی که 
در سراسر کشور با عنوان نمایشگاه طال شناخته 
می شــود، از 24 تا 28 تیرماه امسال در اصفهان 
برگزار خواهد شــد و بزرگان فعال این صنعت را 

در قطب طالی کشور گرد هم جمع خواهد کرد.
فعاالن عرصه های ماشین سازی، مخراج کاری و 
تراش سنگ های قیمتی، قلمکاری و ری گیری، 
تولیدات فلــزات گران بها، ســنگ های تزئینی 
و تجهیــزات و صنایــع وابســته می تواننــد با 
حضور در این نمایشــگاه، بخشــی از فعالیت ها 
 و توانمندی هــای خــود را به نمایــش عمومی

 بگذارند.

آمارها نشــان می دهد پس از کاهش ســودهای 
بانکی و رسیدن سود 21 درصدی به مرز 15 درصد 
بسیاری از ســرمایه های بانکی برای چندمین بار 
وارد بازار مسکن شد تا شــاید این بازار دوباره با 
رونق روبرو شود. این درحالی بود که چندی پیش 
با افزایش مجدد این نرخ تمامی هرچه رشته بودند 
پنبه شد.البته با توجه به وعده وزیر راه وشهرسازی 
مبنی بر ارائــه وام 200 میلیون تومانی مســکن 
می توان امیدوار بود کــه رونقی در این بازار ایجاد 
شــود. در همین زمینه رسول جهانگیری، رییس 
اتحادیه مشــاوران امالک اصفهان معتقد اســت 
در حوزه مســکن تحرکاتی در حال شکل گیری 
بود، اما متاســفانه بهره بانکی در مقطعی از سال 
گذشته اضافه شد و سپرده های بانکی هم به طبع 
روانه بانک ها شد.به بیانی دیگر نرخ سود بانکی و 
تورم باید به هم نزدیک شود  تا بیشترین جذابیتی 
که برای ســرمایه گذاری ایجاد می شود در حوزه 
مسکن باشد. جهانگیری همچنین در مورد میزان 
ساخت مسکن گفت با توجه به به بافت جمعیتی 

شهر ساالنه بین 900 هزار الی 1 میلیون مسکن 
باید بسازیم تا عرضه و تقاضا به هم نزدیک شود. در 
این چند سال یک فاصله عجیب بین تقاضا و عرضه 
ایجاد شده به نحوی که تقاضا افزایش یافته اما به 
دلیل کاهش قدرت خرید مردم معامله ای صورت 
نمی گیرد و تقاضا ســرکوب شده است. در چنین 
بازاری تقاضا به سمت و سوی رهن و اجاره و مالک 

و مستاجری سوق یافته است.

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان:

تقاضا در بازار مسکن سرکوب شده است
90درصد اعتبــارات بانکی اشــتغال و خودکفایی 
کمیته امداد اســتان اصفهان توســط مددجویان 
این نهاد جذب شــد. مدیرکل کمیته امــداد امام 
خمینی)ره( استان اصفهان بابیان اینکه 105میلیارد 
و 275میلیــون تومــان در قالب اعتبــارات بانکی 
از محل بند د تبصــره 16 قانون بودجه ســال96، 
برای اشــتغال و خودکفایی مددجویــان این نهاد 
اختصاص یافته بود، گفت: 5هزار و 70وام با مجموع 
93میلیارد و 646میلیون تومان از محل این منابع 
و توسط بانک های استان در اختیار مددجویان این 
نهاد قرار گرفت. حمیدرضا شیران با اشاره به اینکه 
وام های اشتغال از محل منابع بانکی در چهار زمینه 
توان افزایی،خودکفایــی، کارآفرینی و وام مجدد به 
مددجویان حائز شــرایط پرداخت می شود، افزود: 
سهم عمده این وام ها متعلق به سرفصل خودکفایی 

و با سقف 20میلیون تومان است.
وی گفت: 7هزار و 302مددجو بــرای دریافت وام 
اشتغال به بانک ها ارجاع داده شــدند که درنهایت 
5هزار و 70نفر  بــا فراهم کردن شــرایط بانک ها 

وام خود را دریافــت کردند و به طــور میانگین در 
سطح استان 69درصد از مددجویانی که به بانک ها 
معرفی می شوند درنهایت موفق به اخذ وام موردنظر 

می شوند.
وی افــزود: شهرســتان های نجف آبــاد، خــور 
و بیابانک، فریدون شــهر، جرقویه علیا و شــهرضا 
 100درصد اعتبارات بانکی اشــتغال مددجویان را 

جذب کردند.

مدیرکل کمیته امداد استان مطرح کرد:

جذب ۹۰درصدی اعتبارات بانکی اشتغال و خودکفایی

معاون مالی و اقتصادی شرکت فوالدمبارکه اصفهان گفت: پارســال با فروش شش هزار و 989تن به ارزش 
حدود 15هزار و 802میلیارد تومان محصول فوالدی این شرکت، ارزش این محصوالت، 58درصد بیشتر از 
سال قبل از آن شده است. امیرحسین نادری افزود: محصوالت گرم با چهار هزار و 99تن بیشترین سهم تولید 
را داشته و ارزش فروش آن به هشت هزار و 900میلیارد تومان رسیده است.وی گفت: راه اندازی موفقیت آمیز 
طرح های توسعه و افزایش ظرفیت شرکت همچنین افزایش قیمت های جهانی و نرخ رشد ارز در رشد فروش 

محصوالت این شرکت فوالدمبارکه تاثیرگذار بوده است.

رشد ۵8درصدی فروش 
محصوالت فوالدی 
شرکت فوالد مبارکه

عت
صن

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،835،000
تومان

872،000نیم سکه
تومان

566،000ربع سکه
تومان

264،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

170،148
تومان

      قیمت سکه و طال

زیباترین اسکناس سال 
۲۰۱۷میالدی

عکس روز

کمیته امدادمسکن

بیمه مرکزی جداول حق بیمه پایه شــخص ثالث را برای 
سال جاری منتشر کرده که نشان می دهد حق بیمه پایه 
برای این رشته نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش 
یافته است. براساس جداول منتشــر شده بیمه مرکزی، 
حق بیمه پایه سالیانه انواع وسایل نقلیه برای بیمه اجباری 

خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال 1397 با توجه به تعیین خسارت 
3 میلیارد و 80 میلیون ریالی تعهدات بدنی )دیه( و 77 میلیون ریالی تعهدات مالی نســبت به سال گذشته 
10 درصد افزایش یافته و همچنین وسایل نقلیه عمومی شهری حمل مسافر با ظرفیت بیش از شش نفر 50 
درصد تخفیف تعلق گرفته است. در توضیحات منتشر شده درباره این جداول نیز آمده است که تعرفه حق بیمه 
آمبوالنس، وسایل نقلیه ویژه حمل خون، حمل وسایل رادیولوژی و آتش نشانی با توجچه به نوع و ظرفیت آنها 

براساس تعرفه وسایل نقلیه مشابه محاسبه خواهد شد. 

حق بیمه پایه شخص 
ثالث ۱۰ درصد افزایش 
یافت

شــبکه کانون های تفکر ایران )ایتان( با انتشار گزارشی تحلیلی 
ضمن تاکید بر ضرورت تولید ریل ملی و منفعت 2 میلیارد دالری 
قطع واردات آن، به بررســی روند تولید ریل ملی در داخل کشور 
و بخصوص قرارداد چهل هــزار تنی ریل بین شــرکت راه آهن 
و شــرکت ذوب آهن اصفهان در اواخر مهرمــاه 95 پرداخت.در 
بخش جمع بنــدی این گزارش درباره روند اجــرای این قرارداد 

آمده است: »بررسی های کارشناسی نشــان می دهد مسئولیت 
تاخیر در اجرای موثر قرارداد تولیــد چهل هزار تن ریل U33 بر 
عهده شرکت ذوب آهن است؛ زیرا هزینه خرید به صورت تهاتر با 
بدهی توسط شرکت راه آهن از پیش پرداخت شده است. از طرف 
دیگر تا وقتی که تولید انبوه ریل U33 به صورت انبوه به استاندارد 
موردنیاز نرسد، تولید ریل UIC60 که از ظرافت و اهمیت باالتری 

برخوردار است، امکان پذیر نیست و ذکر بی انگیزگی خریدار برای 
عقد قرارداد تولید UIC60 به عنوان علت کندی پیشــرفت خط 

تولید ریل، منطقی محسوب نمی شود. 
بااین حال، وزارت راه و شهرسازی الزم است قرارداد خرید این نوع 
ریل )UIC60( را نیز با ذوب آهن منعقد نماید تا برای تولیدکننده 

تضمین خرید محسوب شود.

کوتاهی ذوب آهن، مهم ترین علت عدم تولید ریل ملی است 

 رییس کمیسیون سیاست گذاری و پایش اتاق بازرگانی 
اصفهان گفت: مرکز مذاکره، کارشناسی، میانجی گری و 
سازش اتاق بازرگانی اصفهان راه اندازی می شود و هدف 
از راه اندازی این مرکز تسریع در حل دعاوی بین فعاالن 

اقتصادی است.
 مصطفی رناسی در بخش دیگری از سخنان خود خواســتار صدور اعالمیه مشترک از سوی تشکل های 
اقتصادی استان در موضوعات مختلف شــد و گفت:به جای تفرق و چندصدایی بخش خصوصی بایستی 
تالش کنیم یک صدا از این بخش به دولت، مجلس و قوه قضاییه رســانده شــود.  علی صفرنورا...، عضو 
کمیسیون سیاست گذاری و پایش نیز در این جلسه خواستار توجه تشکل های اقتصادی به بهبود محیط 
کسب و کار اعضا  شد و گفت: نقش تشکل ها فقط برطرف ســاختن مسائل و مشکالت پیش روی اعضا 

نیست بلکه توسعه کسب و کار از اهم فعالیت های آنهاست. 

مرکز مذاکره و 
میانجی گری اتاق بازرگانی 
راه اندازی می شود

آیت ا... ســید یوســف طباطبایی نژاد در دیدارهای 
اخیر خود با مسئوالن برخی از بانک ها و شرکت های 
تولیدی در اســتان انتقادهای جدی نسبت به نرخ 
بهره بانکی و خألهــای رونق تولید ملی مطرح کرده  
است. امام جمعه اصفهان باال رفتن نرخ سود بانکی  را 
از موانع  جدی برای رونق تولید و ورود سرمایه های 
مردمــی به این بخــش عنوان کــرده و به صراحت 
خواســتار جلوگیــری از افزایش تعــداد بانک های 
خصوصی کشور به منظور جلوگیری از افزایش نرخ 
بهره بانکی شــده اســت وی در این زمینه در دیدار 
دیروز  با  مدیران بانک ملی گفت:»بنده معتقد هستم 
که تعدد بانک ها و خصوصی شدن آن اشتباه است 
چراکه با دولتــی بودن بانک ها می تــوان نرخ بهره 
بانکی را کاهش داد و از ظرفیت بانک ها برای رونق 
اقتصاد و حمایت از تولید داخلی و منفعت همه مردم 

بهره گرفت«. 
آیت اهلل طباطبایی نژاد همچنین  با اشاره به ضرورت 
حمایت از کاالی ایرانی عنوان کرده: »الزم اســت تا 
دستگاه های مسئول بر تولیدات داخلی نظارت کافی 
را داشته باشند تا کاالی ایرانی با کیفیت خوب وارد 

بازار شود و مردم از آن استقبال کنند«. 
امام جمعه اصفهان پیش از این نیــز در مورد لزوم 
مبارزه با قاچاق در جهت توسعه تولید ملی صحبت 
کرده که  مقام معظم رهبری با انتخاب شعار حمایت 

از کاالی ایرانی از مسئوالن، مردم و تولید کنندگان 
می خواهند که از کاالی ایرانی حمایت و مسئوالن از 

ورود کاالی قاچاق جلوگیری کنند. 
این موضع گیری های اخیر امــام جمعه و تذکرات 
و تالش های ایشــان در حالی اســت کــه صنایع و 
کشاورزی در اصفهان با بحران کم آبی و تاثیرات سو 

ناشی از آن به صورت جدی روبرو است و پیگیری ها و 
دیدارهای آیت ا... نشان از دغدغه های جدی وی در 

ارتباط با مسائل معیشتی و اقتصادی دارد.
 آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد روز گذشته در 
دیدار فرماندهان ســپاه صاحب الزمان)عج( استان 
اصفهان و قرارگاه عملیاتی سید الشهداء)علیه السالم( 

نیز خواستار استفاده از ظرفیت های سپاه در جهت 
حمایت از واحدهای تولیدی و کشاورزی در مناطق 
 محروم ، روســتاها و نیز  تولیــدات داخلی و کاالی
 ایرانی شد. نماینده ولی فقیه در استان همچنین با 
اشاره به کم کاری دولت در بهبود وضعیت اقتصادی 
کشور و اجرای منویات رهبر معظم انقالب اسالمی 
در این دیدار گفت:» نباید منویات رهبر انقالب  روی 
زمین بماند و الزم است تا سپاه با استفاده از ظرفیت 
هایی که در اختیــار دارد از کاالی ایرانی و تولیدات 

داخلــی حمایــت 
کــرده تــا وضعیت 
اقتصادی در مناطق 
محروم و روســتاها 
بیش از پیش سامان 

یابد«.
موضــع گیری های 
صریح نماینده ولی 
فقیه در اســتان در 
حالی این روزها در 
فضــای اقتصــادی 
اصفهان خبر ســاز 
شده است که برخی 
از مسئوالن با توجیه 
کم کاری و نقصان ها 

در سیستم اقتصادی استان به اعتراضات و نیازهای 
فعاالن اقتصادی رویکردی مسامحه گرانه دارند.

بانک ها رعایت کنند، سپاه حمایت کند

موضع گیری های اخیر امام جمعه اصفهان نسبت به امور اقتصادی و روندهای توسعه ای در 
استان به خصوص در سال جاری بسیار پر رنگ تر شده است. 

بازار

چراغ خواب کودک

 چراغ خواب کودک 
Frog ام دی مدل

 20,000
تومان

چراغ خواب کودک الولی 
المپ مدل کیتی

 54,000
تومان

چراغ خواب پروژکتوری 
Sleepy Bear مدل

 110,000
تومان

تعدد بانک ها و 
خصوصی شدن 
آن اشتباه است 
چراکه با دولتی 

بودن بانک ها 
می توان نرخ بهره 

بانکی را کاهش 
داد

پریسا سعادت

  دیدارهای امام جمعه اصفهان، نشان از دغدغه های مسئوالن استان نسبت به مسائل معیشتی و اقتصادی دارد 
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 آسیاب آبی کوهپایه 
نیازمند توجه ویژه مسئوالن

آســیاب آبی کوهپایه را می توان با هزینه چند 
میلیونی دوباره بازسازی کرد و یکی از جاذبه های 

توریستی در شهر کوهپایه را رقم زد.
استفاده از انرژی آب و باد در کویر از دیرباز مطرح 
و فعالیت های آسیاب های آبی و بادی در آن وجود 
داشته است. در شهر کوهپایه به خاطر وجود چند 
رشــته قنات آســیاب های آبی در گذشته برای 
آســیاب و خردکردن گندم و سایر غالت و برای 
درست کردن آرد کاربرد داشــته و با استفاده از 

سرعت و فشار آب کار می کرده است.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث 
فرهنگی کشور:

مسببان آتش سوزی  سرهنگ آباد 
تحت پیگرد قرار می گیرند

محمد حســن طالبیان، معاون میراث فرهنگی 
ســازمان میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری کشور با سفر به استان اصفهان از بنای 
عمارت چهلستون ســرهنگ آباد زواره بازدید و 
تاکید کرد: مسببان بروز آتش سوزی در این کاخ 

تحت پیگرد قرار می گیرند.
معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی 
کشور در ادامه با اشاره به ابعاد حقوقی این ماجرا 
تاکید کرد: سال گذشته علی رغم موافقت همه 
مالکان، بدلیل ملی بودن این اثر مرمت آن را آغاز 
نمودیم، با ایــن وصف با توجه بــه اینکه این اثر 
نفیس در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده 
جهت تعیین تکلیف مالکیت آن، با مالکین جهت 
واگذاری آن به میراث فرهنگی وارد مذاکره جدی 
می شــویم.  او همچنین در پایان تصریح کرد: با 
توجه به اینکه کالبد اصلی بنا ســالم مانده و این 
بنا از ارزش فرهنگی واالئی برخوردار است ضمن 
پیگیری برخورد با عامــالن ماجرا، پیگیر مرمت 

کامل این بنای تاریخی خواهیم بود.

 کاروانسرای مادرشاه
 در حال بازسازی

کاروانسرای عباسی معروف به مادر شاه، یکی از 
بهترین کاروانسراهایی است که حدود 400 سال 
پیش شاه عباس صفوی در نزدیکی اصفهان بنا 
می کند. در واقع این کاروانسرا آخرین ایستگاهی 
بوده که هیئت های تجاری در آن اتراق می کرده 

و برای دیدار با شاه صفوی آماده می شده اند.
این بنــا که در طــول تاریخ دچار آســیب های 
بســیاری شــده بود؛ اما نهایتا بــا ورود بخش 
خصوصی و با انجــام مرمت هایی اصولی امروز با 
مجموعه ای از رســتوران های سنتی و فروشگاه 
صنایع دستی میزبان گردشــگران شده است. 
هر چند به گفته بهره برداران این مجموعه طرح 
گردشــگری این مجموعه تنها بــه همین چند 
رستوران ختم نمی شود و شــامل 5 فاز خواهد 
بود؛ فازهایی که در آینــده و به صورت آرام آرام 

اجرایی می شوند. 
این 5 فاز شامل یک مجتمع خدمات بین راهی 
در زمینی به مساحت حدود 240 هزار متر مربع 
در سمت راست ورودی کاروانسرا، ساخت مکان 
های فرهنگی و مســجد در پشــت کاروانسرا، 
ساخت سینما، سالن تئاتر، مجموعه های تجاری 
و شــهربازی در ســمت چپ، ایجاد یک جایگاه 
سوخت در سمت چپ ضلع جنوبی اتوبان کاشان 
و همچنین ســاخت مجموعه هــای اقامتی در 
سمت راست اتوبان در مساحتی حدود 30 هکتار 

زمین است.  

چهره 

در شهر 

عکس روز

بهنام بانی و کنسرت پر حاشیه در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

میراث

در دل تاریخ 

 بازیگر با سابقه اصفهانی: 
 انتخاب اعضای خانه سینما 
در اصفهان،  سلیقه ای بود

به گفته جمشید صدری، انتخاب اعضای دومین 
خانه سینمای کشور در اصفهان گزینشی بود. 
این بازیگر با ســابقه اصفهانی افزود: بررســی 
این که رای دهندگان با ســینما دارای نسبت 
باشند، یک قاعده است، اما نباید این قاعده به 
سمت گزینش ســلیقه ای برود. بیشتر کسانی 
که در این انتخابات رای آورده اند، تهیه کننده 
هستند و این مســئله، می تواند سوال برانگیز 
باشــد. وی ادامه داد: وقتی به یک کارشناس 
سینما گفته می شود شما نمی توانید رای بدهید 
و بعد یک کارشناس ســینمای دیگر تا سطح 
نامزدی انتخابات باال مــی رود، بحث گزینش 

رای دهنده ها قوت می گیرد. 

 موزه هنرهــای معاصر میزبان 
نمایشگاه »ریشه ها و سنگ ها«

نمایشگاه »ریشه ها و سنگ ها« با مجموعه ای از 
آثار تونی کرگ، مجسمه ساز مشهور انگلیسی-

آلمانی، در موزه هنرهای معاصر برپاست.
در این نمایشگاه بیشتر مجسمه های مفهومی 
که به زاویه های مختلف قابل مشــاهده و درک 
هستند ، وجود دارد. این آثار به صورت حجم های 
صیقلی و قابل لمس هستند که از جنس چوب، 
شیشــه، چدن، برنز، آهن و اســتیل ســاخته 
شده اند. نمایشگاه »ریشه ها و سنگ ها« شامل 
مجســمه های بزرگ، کوچک و تابلوهای آثار 
طراحی روی کاغذ از تونی کرگ، هنرمند مطرح 
و شناخته شده مجسمه سازی جهان است. این 
نمایشگاه از سوی موزه هنرهای معاصر وابسته به 
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان تا 24 فروردین مــاه 97 در محل موزه 
هنرهای معاصر واقع در خیابان استانداری مورد 
بازدید عالقه مندان قرار می گیرد. گفتنی است؛ 
تونی کرگ یکی از هنرمندان مطرح مجســمه 
سازی در ســطح جهان و به ویژه اروپاست؛ وی 
هنرمندی انگلیسی- آلمانی محسوب می شود 
که در حال حاضر مقیم کشور آلمان است؛ اودر 
آکادمی هنر دوســلدورف و دانشگاه هنر برلین 

تدریس کرده است.

تئاتر

کارگردان تئاتر:
مردم را با تئاتر آشتی دهیم

پویا امامی با بیان اینکه در سال ۱39۶ تئاترهای 
خوبی روی صحنه رفتند کــه اغلب آنها دارای 
کیفیت باالیی بودنــد، اظهار کــرد: با تالش 
 کارگردانان و گــروه های نمایشــی اصفهان

 روز به روز بــر کیفیت آثار افزوده می شــود. 
تئاترهایی که در آنها قصه، تکنیک، خالقیت و 

قالب های اجرایی مدرن وجود داشت.
وی افزود: نویسندگان و کارگردانان در انتخاب 
ایده و هــم چنین قصه برای مــردم کمی باید 
هوشیارتر باشند، باید به دنبال قصه ها و داستان 
هایی برویم که با زمان حــال حاضر مطابقت 

داشته و دغدغه روزمره مردم باشد.
امامــی تصریح کرد: پرداختن به ســبک های 
مختلف تئاتر یک امر مهم دیگر است؛ چرا که 
تئاتر خوراک فرهنگــی مردمان بوده و جامعه 
باید همه ســبک ها و گونه های تئاتر را تجربه 
کند. وی با بیان اینکه امیدوارم که تئاتر اصفهان 
با کمک همه هنرمندان به دوران اوج بازگردد، 
اضافه کرد: این امــر نیازمند تالش بیشــتر، 
حمایت مسئوالن  و یکپارچگی تئاتری هاست. 
باید سعی بر آن باشد که مردم را با تئاتر آشتی 
دهیم تا تئاتر را در ســبد کاالی فرهنگی خود 
قرار دهند. آشتی دادن مردم با تئاتر وابسته به 

کیفیت خوب آثار است.
این کارگردان تئاتربا اشاره به مشکالت موجود 
خاطرنشان کرد: با ایجاد ظرفیت های حمایتی 
در زمینه های مالی برای افزایش کیفیت آثار، 
راه اندازی و تجهیز سالن های تئاتر در شهر و 
تســهیل در ایجاد زمینه های تبلیغی و اطالع 

رسانی این مشکالت قابل حل خواهد بود. 

حاشیه های کنسرت بهنام بانی از همان لحظه باز شدن سایت برای 
فروش بلیت  آغاز شد. بلیت هایی که همگی  در عرض چند دقیقه به 

صورت جادویی به فروش رسیدند. 
موضوعی که این تصور را برای مردم بــه وجود می آورد که صندلی 
ها طی یکسری باند و باند بازی بسته شــدند و حرف و حدیث های 

بسیاری را در فضای مجازی به وجود می آورد. 
اما حقیقت ماجرا چنین نبود بلکه به گفته برگزار کنندگان در ابتدا 
قرار بوده که این بلیت ها بر روی ســایت نوای مهر به فروش برسد 
اما به دلیل آن که به محض باز شــدن ســایت تعــداد ۱0 هزار نفر 
 همزمان به این ســایت مراجعه می کنند دچار مشکل شده  و بسته 

می شود. 
به همین دلیل فروش بلیت ها سریعا به ســایت ایران کنسرت که 
سرورهای قوی تر دارد، منتقل می شوند؛ البته کسانی نیز که موفق 
به خریداری بلیت از نوای مهر شده اند نیز به ایران کنسرت منتقل 

می شوند. 
اما ماجرا  بــه همین جــا ختم نمی شــود بلکه در اولین شــب از 
برگــزاری کنســرت این خواننــده محبــوب مردمی نمــی تواند 
 خود را به موقع بــه اجرا برســاند و این موضوع نیــز اعتراضاتی را 

در بر داشت. 
موضوعی که به گفته مسئوالن مجموعه تجاری، فرهنگی و تفریحی 

سیتی سنتر به دلیل اختالل در پرواز به وجود آمده است. 
به گفته آنها بهنام  بانی قرار بوده که از کیش به تهران و سپس از آنجا 
با پرواز ایران ایر  در ساعت ۱۶ به اصفهان آید؛ اما نه تنها پرواز کیش 
به تهران با تاخیر انجام شد بلکه پرواز ایران به اصفهان نیز در لحظه 

آخر باطل می شود.
این مجموعه دلیل برگزار نشدن این سانس را در شنبه شب اختالل 
در  پرواز اعالم کرد و گفت:  پس از آن شرکت هواپیمایی ایران ایر یک 
پرواز در ساعت ۱9 و پنج دقیقه باز می کند که آن پرواز نیز پس از 20 

دقیقه به دلیل نقص فنی به فرودگاه تهران باز می گردد. 
طبق گفته های مسئوالن این مجموعه؛ نهایتا بهنام بانی با یک پرواز 

در ساعت 9 و نیم از تهران به 
اصفهان می آید و حدود ساعت 

۱0 و نیم سانس اول کنسرت اجرا 
می شــود. سانس لغو شــده نیز به 

روز پنجشنبه ساعت 9 منتقل 
می شــود. اما سانس دوم 
کنسل می شــود و این 
موضوع از طریق پیامک 
بــه تمامــی مخاطبان 
ارســال می شــود؛ اما 
برخی از افــراد متوجه 
پیامــک نشــده و در 
محل کنسرت حضور 
یافته بودند که توسط 
مســئولین توجیــه 

شدند. 

سانس کنسل شده، پنجشنبه شب برگزار می شود؛

بهنام بانی و کنسرت پر حاشیه در اصفهان

ذره بین

اولین نشست محفل هنرمندان ســینما و تئاتر اصفهان، 
)اصفهان مه َست(  روز شــنبه  در هنرستان هنرهای زیبا 

برگزار شد.
در این نشســت، حجت االسالم والمســلمین محمدعلی 
انصاری، مدیرکل، پرویز طاهری، معاون فرهنگی هنری 

و تقدسی، کارشناس امور هنرمندان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان و گروهی از هنرمندان 
اصفهانی حضور داشتند.

در این برنامه، پس از سخنان اکبر دباغیان و حسن جویره، بازیگران اصفهانی، انصاری، مدیرکل اداره ارشاد، 
درباره هنر اصفهان صحبت کرد. در ادامه، قرار شــد در نشستی دیگر با وی، مســائل، مشکالت و مطالبات 

هنرمندان سینما و تئاتر اصفهان مطرح شود.
گروه موسیقی اهورا به سرپرستی امیرحسین دباغیان هم در این نشست، برنامه  اجرا کرد.

محفل هنرمندان سینما 
 و تئاتر اصفهان
 برگزار شد

مدیر گالری »گمان« با بیــان اینکه افزایش کمیت 
گالری هــا تاثیری بر کیفیــت آنها نــدارد، اظهار 
کرد: افزایش گالری ها نمــی تواند بر فضای هنری 
تاثیرگذار باشــد چون فضای هنــر اصفهان فضای 
حرفه ای نیست و شاید در ایران فضای حرفه ای را 

در تعداد معدودی از گالری ها فقط در تهران بتوان مشاهده کرد و به واسطه اینکه در فضای اصفهان به هنر 
و هنرمند بها داده نمی شود هنرمندان به لحاظ اقتصادی در جایگاه مناسبی قرار ندارند.

ســید علی میرعمادی ادامه داد: در اصفهان گالری ها نمی توانند به سمتی حرکت کنند که یک فضای 
هنری را پرورش دهند، عمده آن ها به کرایه دادن فضای گالری امورات می گذرانند که این کار درستی 
نیست؛ چرا که فضای گالری باید به سمتی حرکت کند که محیطی را در اختیار هنرمندان برای دیده شدن 

قرار داده و برای رشد هنر و هنرمندان فضاسازی کند.

مدیر گالری گمان: 

افزایش گالری ها تاثیری 
بر فضای هنری ندارد

داستان از سال ۱379 آغاز شد، زمانی که مسئولین 
تصمیم به ساخت تله کابینی به طول ۱850 متر با 
۱7 دکل در کوهستان صفه گرفتند. در پی ایجاد این 
دکل ها و پیش از اینکه کاوش های باستان شناسی 
در این منطقه به پایان برســد، مدیران پروژه برای 
ساخت عجوالنه ایستگاه شماره دو تله کابین، پایه 
های شاه دژ را تخریب کردند. آسیبی جبران ناپذیر 
که اداره کل میراث فرهنگی استان از آن به عنوان 
فرصتی برای جذب گردشگر و تبدیل دژ به سایت 

موزه یاد می کند. 
این در حالی است که علی شجاعی، باستان شناس 
اصفهانی معتقد اســت در حالت اصولــی بازدید 
عمومی آخرین مرحله به شــمار می آید. یعنی تا 
زمانی که مــا اطالعات کافی از محوطه در دســت 
نداریم حضور گردشــگر، آن هم به صــورت انبوه 

نتیجه ای جز تخریب نخواهد داشت. 
موضوعی که علیرضا جعفری زند، باســتان شناس 
با آن موافق اســت و می گوید که کشف کامل شاه 
دژ نیازمند حدود 30 فصل کاوش است؛ اما آن چه 
تاکنون کشف شده تنها محدود  به کشف چند دیوار 
بوده و هنوز ساختارهای اصلی و درستی از قلعه به 

دست نیامده است.
 در واقع هم اکنون در بخشی از قلعه یک تیم باستان 
شناسی به سرپرستی دکتر سعیدی و با مجوز رسمی 
از پژوهشکده باستان شناسی کشور در حال فعایت 
هستند و این موضوع مشــکلی ندارد؛ اما از طرف 
دیگر سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان 
است که به بهانه مرمت و بدون هیچ گونه مجوزی از 
سوی پژوهشکده باستان شناسی اقدام به کندوکاو 
کرده اســت. کندوکاوهایی که از نظر کارشناسان 
و باستان شناســان به وســیله تعدادی کارگر غیر 
متخصص در حال انجام اســت و بــه جای مرمت، 
این قلعه باســتانی را بنایی می کنند. به طوری که 
 این محوطه در حال از دســت دادن اصالت خویش 

است. 

در پی این تخریب ها و ســکوت متولیــان بود که 
انجمن دوستداران کوهستان صفه در ابتدا نامه ای 
به شهردار اصفهان نوشتند و در آن از لزوم تکمیل 
کاوش های باستان شناســی و خطر فرسایش این 
محوطه گفتنــد که تا کنون از او پاســخی دریافت 
نکرده اند. به همین دلیــل نامه دوم خود را خطاب 
به رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری نوشتند و اعتراضات خود را بدین گونه 

بیان کردند:   
۱- شــاه دژ جزئی از بافــت امنیتــی-  ارتباطی  
پراکنده بر کوه های اطــراف اصفهان بوده و احیای 
کارشناسی شده بناها و مســیر پیاده دسترسی به 
آن می توانــد فرصتی برای ثبــت جهانی و جذب 
گردشگر باشد. ولی علی الرغم ثبت ملی هنوز تعیین 
 حریم و حراست از عرصه باستانی آن توسط مرجع
 ذی الصالح صورت نگرفتــه و این کم لطفی زمینه 
اقدامات عمرانی بدون رعایت حرمت و سالمت آن 

را مهیا ساخته است.  

2- در پی تخریب بخشــی از دیوار قلعه با ثبت پایه 
تله کابین عالوه بــر اظهار نظر عجیــب مدیر کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
و معاون ایشان که موضوع را به جای تخریب جابه 
جایی چند ســنگ عنوان کردنــد و مدعی تعامل 
 مثبت بــا شــهرداری اصفهان شــدند. همچنین 
با وجود دستور قضایی جهت توقف پروژه تله کابین، 
عملکرد دســت اندرکاران از جمله درخت کاری و 
اعالم تصمیمات و طرح های آتی در جوار شــاه دژ 
نشان از عزم ایشان برای ســاخت و سازها و تبدیل 
 آن محوطــه به مکان کاســبی به بهانــه فرهنگی

 دارد. 
3- حفاری و نوسازی شــتاب زده بخشی از بقایای 
باستانی توسط سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری 
بدون مجوز پژوهشکده باســتان شناسی کشور نه 
تنها نمونه نادر از رفتار با محوطه های باســتانی را 
به نمایش گذاشــته بلکه تمجید و مدیریت میراث 

فرهنگی استان را نیز در پی داشته است.

در پی این نامه حمیده چوبک، رییس پژوهشــکده 
باستان شناسي پژوهشــگاه میراث و گردشگري از 
این مکان بازدیدی به عمل عمــل آورده و دخل و 
تصرف هاي زیاد در کوه صفه اصفهان را غیر قانونی 
دانســته و از برچیده شــدن پایه هاي تله کابین، 
تاسیسات برق و دکل هاي نصب شــده بر این کوه 
می گوید و اداره کل میراث فرهنگی استان را مامور 

این موضوع عنوان می کند. 
امید می رود ایــن اداره کل  این بار گامی جدی در 
راســتای جلوگیری از تجاوز بیشتر به این محوطه 
تاریخی بردارد و دست ســودجویان را از آن کوتاه 
کند. زیرا اگرچه جذب توریسم از اهمیت بسیاری 
برخوردار اســت اما باید در نظر داشت که همیشه 
سهولت دسترسی به یک مکان باعث جذب توریسم 
نخواهد شد همان گونه که مکان هایی در دنیا وجود 
دارند که گردشگران به خاطر سختی راه به آنها سفر 
می کنند و این ســختی خود یک جاذبه محسوب 

می شود. 

بنایی شاه دژ به جای مرمت اصولی 

دژی که توانسته بود از دوران هخامنشیان تا حدود سده 6 هجری امنیت دشــت اصفهان را به مدت تقریبا دو هزار سال از سمت جنوب در برابر 
مهاجمان خارجی حفظ کند، اما در دوران مدرنیته امروز نتوانست در برابر زیاده خواهی ها و سودجویی های مدیران شهری ایستادگی کند و قد 

خم کرد. 

شاه دژ؛ قربانی توسعه شهری

دی
گر

ستا
این

خوشــگذرانی ســحر 
ســمانه  و  قریشــی 
پاکدل در یک رستوران 

الکچری

پایتخــت  »بهتــاش« 
 با ظاهری متفاوت

علی کریمــی در کنارخانم 
بازیگر

هاجر مرادی

راضیه جعفری

مجید و خانواده اش
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نگران تامین آب شرب هستیم

یادداشتپیشنهاد سردبیر:

عطش چپاول در شمال

طی یک دهه گذشــته، شــورای حفظ حقوق 
بیت المال مازنــدران که معموال بــا محوریت 
دادستان مرکز اســتان تشکیل می شود، بیش 
از ۱۱۳ بار دور هم گرد آمده اند تا بتوانند راهی 
بیابند که تعدی و دســت اندازی به اراضی ملی 
و منابع طبیعی در مازنــدران را رفع کنند یا به 
حداقل برسانند؛ اما آمارهای موجود حکایت از 
آن دارد که حتی ســختگیری های مصوب این 
شورا هم نتوانسته فرصت طلبی های افراد سودجو 
را کنترل کند و از عطش آنان در راه چپاول اموال 
ملی بکاهد. بر اســاس اطالعات به دست آمده، 
طی یک دهه گذشــته نزدیک به هشت هزار و 
۵۰۰ پرونده درباره متصرفــان اراضی ملی در 
دادگاه های سراســر مازندران تشکیل شده که 
در روند رسیدگی های قضایی به این پرونده ها 
دو هزار و ۵۹۰ هکتار از این اراضی خلع ید و به 
منابع طبیعی بازگردانده شــده است. آمارهای 
ارائه شده از ســوی دادگستری استان مازندران 
ارزش ریالی این مقدار زمین بازگردانده شــده 
را بیش از یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد 

کرده است.
اســدا... جعفری، دادســتان عمومی و انقالب 
ســابق ســاری، در این خصوص اعالم کرد: در 
مجموع در مازنــدران ۱۴ اداره شهرســتانی، 
۵۶واحد منابع طبیعی و پنج پاسگاه ویژه ایست 
و بازرسی محموله های جنگلی در مدخل ورودی 
و خروجی اســتان با ۳۶۲ نفر نیرو و ۵۹ خودرو 
وجود دارد، در حالی که نرم استاندارد حفاظت از 
هر دو هزار هکتار جنگل و مرتع یک نفر نیروی 
حفاظتی است و حداقل در استان ۸۴۵نیرو نیاز 
است. همچنین جمعا در ۱۸ شهرستان استان، 
پنج پاسگاه ویژه ایست و بازرسی محموله های 
جنگلی در مدخــل ورودی و خروجی ها وجود 
دارد. این یعنی برای حدود هر ۴۰۰ هزار هکتار 
یک پاسگاه ایست و بازرســی وجود دارد که با 
حجم گسترده ورودی جنگل ها و راه های ورود 
و خروج به جنگل و قاچاق چوب نیز اصال کافی 
به نظر نمی رسد؛ براســاس ماده قانونی ۴۶ هر 
فردی درختی را پی زده یا در آن آتش روشــن 
کرد، برای هر درخت به پرداخت جریمه نقدی 
عجیبی از ۱۰۰ تا یک هزار ریال محکوم می شود. 
برابر تبصره ۳ ماده ۴۸ راننده وســیله نقلیه ای 
که اقدام به حمل چوب هــای قاچاق می کند، 
به عنوان معاون در جرم شــناخته می شود؛ اما 
از دو ماه تا یک ســال به محرومیت از رانندگی 
محکوم می شود؛ البته در این میان پایین بودن 
حقوق و دستمزد نیروهای حفاظت نیز در این 
راســتا تاثیرگذار بوده اســت. موضوعی که در 
کنار دست اندازی به اراضی ملی در ارتفاعات و 
جنگل ها، باعث بروز چالش هایی در مازندران، 
به ویژه تصرف غیرقانونی و ســاخت و سازهای 
غیرمجاز در سواحل دریای مازندران شده است، 
به طوری که طبق آمارهای اعالم شده از سوی 
دادسرای ساری۳۳۶هزار مترمربع از این عرصه 
از سوی دســتگاه های دولتی تصرف و اقدام به 
ساخت و سازغیرمجاز در آن ها شده و ۲۸۵ هزار 
متر مربع از این اراضی ساحلی نیز از سوی بخش 
خصوصی به تصرف درآمده است. باز هم طبق 
آمارهای اعالم شده شهرستان بابلسر در منطقه 
مرکزی مازندران با ۹۷ هزار مترمربع باالترین 
میزان ساخت و ساز غیرمجاز در سواحل را در این 
مدت به خود اختصاص داده و در غرب مازندران 
نیز شهرستان رامسر با ۷۹هزار مترمربع در این 
تخلف پیشتاز است. طرح آزاد سازی حریم ۶۰ 
متری سواحل دریا اگرچه وعده ای در دولت های 
گذشته بود؛ اما از سوی مســئوالن دستگاه ها 

اجرایی نشد. 
در همین ارتباط اســت کــه دالور بزرگ نیا، 
مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری مازندران، از کوتاهی های رخ داده 
درباره ساخت و ســازهای بی رویه در ســواحل 
استان انتقاد کرده و گفته که معضل ساخت و ساز 
و تجاوز به حریم ســاحلی اتفاقی بــود که در 
دوره های گذشــته به ویژه در دولت های نهم و 
دهم رخ داد و دراین حوزه کوتاهی شد. براساس 
اظهارات این مقام مسئول هم اکنون این دولت 
توانســته با بهره گیری از همه ظرفیت ها بخش 
زیادی از حریم ساحلی را آزاد کند و با این اقدام 
در صدد است بخشی از ســاحل را برای شنا در 
نظر بگیرد و برای بخش دوم آن نیز برنامه های 
زیادی دارد همچنین رییس ســازمان صنعت 
معدن مازندارن گفت: قراردادهای زمین خواری 
در استان در بنگاه های غیرمجاز بسته می شود. 
محمد محمدپور با بیان این که دســتگاه های 
اجرایی متعددی در مازنــدران درگیر مقابله با 
پدیده شوم تغییر کاربری زمین ها و زمین خواری 
هســتند افزود: برای اثربخشی فعالیت هایشان 
باید به صــورت قانونی و مجاز بــا این وضعیت 

برخورد کنند.

اخبار

نجات آبزیان گرفتار در لنجان 
باتوجه به نبود جریــان آب رودخانه زاینده رود ، 
ماهی های محبوس شده در  آب های باقیمانده در 
گودال هاي سطح رودخانه از پشت سد چم آسمان 
تا زرین شهر به دســتور دکتر مهدي صفرخانلو 
فرماندار لنجان رئیــس کمیته مدیریت بحران و 
با تالش و همت دبیر مدیریت بحران شهرستان، 
نیروهاي جهاد کشاورزي و با همکاري نیروهاي 
زحمتکش آتش نشاني زرین شهر و اداره حفاظت 

محیط زیست شهرستان لنجان جمع آوري شد.
در این راستا  نسبت به گرفتن چندین هزار ماهی 
و بچه ماهی محبوس شــده اقدام شــد و سپس 
به باالدســت رودخانه منتقــل و در نزدیک پل 
پرکستان  در شــهر باغ بهادران رهاسازی شدند 
که این عملیــات همچنان تا هفتــه آینده ادامه 

خواهد داشت.

تحویل و رها سازی پرنده 
سارگپه در پارک ملی قمیشلو

یک پرنده شکاري ســارگپه که توسط مامورین 
آتش نشاني شاهین شهر در پارک ملي و پناهگاه 
حیات وحــش قمیشــلو تحویل محیــط بانان 
 سازمان محیط زیست استان اصفهان شد، پس از

 بررسي هاي الزم در زمینه سالمتي این پرنده در 
این منطقه رها سازي شد.

سارگپه پرنده ای شــکاری کوچک  تر از عقاب، با 
جثه ای متوســط و تو پر است که سری کوچک و 
گرد روی گردنی کلفت، بال های پهن و دم کوتاه و 

پر و بال بسیار متنوعي دارد.
ســارگپه اغلب در ارتفاع ۳ هــزار و ۶۰۰ متری 
زندگی می کند و النه خود را روی درختان بلند، 

در صخره ها و ...می سازد.

اختصاص 200 میلیارد دالر به 
شبکه آبیاری نوین کشاورزی 

نماینده مردم گلپایگان و خوانســار با اشــاره به 
مشکالت خشکسالی و کمبود آب در برخی مناطق 
کشور بیان داشت: امیدواریم با مدیریت صحیح 
مسئوالن در راســتای رهایی از این تهدید برای 
کشــور و ســاماندهی آب، آن را به یک فرصت 

تبدیل کنیم.
علی بختیار تاکید کرد: در تبصره ۴ بودجه سال 
جاری با اذن مقام معظم رهبری ۲۰۰ میلیارد دالر 
به شبکه آبیاری نوین کشاورزی اختصاص دادیم. 
بدیهی اســت مسئله ســاماندهی آب کشاورزی 
در حوزه های مختلف به جــد مورد پیگیری قرار 
گیــرد و در قالب طرح یا الیحه آمــاده همکاری 
این امــور در مجلس هســتیم تا در ایــن رابطه 
 مدیریت شهرستان در جهت مناسب اقدام صورت

 دهند.

 مشاهده یک کالغ ابلق مبتال 
به البینیسم در خوانسار

یک قطعــه کالغ ابلق مبتال به البینیســم که به 
ندرت یافت مي شود در باغات یکی از روستاهای 
شهرستان خوانسار، توسط مهدي فرج الهي،محمد 
صدیقیان و شــهاب برهاني محیط بانان و رییس 
اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان 
خوانسار مشــاهده و توســط عکاس خبرگزاري 
 شهرســتان محمد منصــوري  عکاســي و ثبت

 شد.
البینیســم یا زالی نوعی بیماری ژنتیکي اســت 
که به دلیل اختالل در تولیــد رنگدانه ها در بدن 
ایجاد مي شود این قطعه از پرندگان با وجود اینکه 
به ندرت قابل مشــاهده مي باشــند قابل ثبت و 

ارزشمند هستند.

گسترش صادرات محصوالت 
کشاورزی اصفهان

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان اظهار کرد: در ســال ۱۳۹۶ تعداد ۷۸۳ 
برگ گواهی بهداشت نباتی جهت صادرات انواع 
محصوالت کشاورزی به سایر کشــورها به وزن 
۱۱۸۲۴ تن توســط واحد قرنطینه این مدیریت 

صادر شده است. 
 حسنعلی رحیمی ادامه داد: این محصوالت شامل 
ســیب درختی، گلوتن گندم، مغز بادام، خرما، 
کیوی، گیاهان داروئی، زعفران، پسته، کمپوست 
قارچ، پودر و عصاره شیرین بیان، سبزیجات تازه و 

خشک و قارچ خوراکی است.
 وی  اضافــه کــرد: همچنیــن براي صــادرات 
تعداد،۲۸۱۳۵۰۰ عدد نشــاء گوجــه فرنگی ، 
۱۶۲۰۰۰ اصله نهال و ۱۶۰۰ عدد گل شاخه بریده 

گواهي بهداشتي صادر شده است.

مدیرعامل شـرکت کنتـرل کیفیت هـوای تهران دربـاره آخرین 
وضعیـت برنامـه چهـار سـاله شـهرداری تهـران بـرای کاهـش 
آلودگـی هـوا اظهـار کـرد: برنامـه چهـار سـاله ای کـه محسـن 
پورسـیدآقایی،معاون شـهردار تهـران در همایـش مدیریـت 
آلودگی هوا و صدای سـال ۹۶ اعـالم کرد، برنامه ای پیشـنهادی 
بود کـه هـدف آن تجهیز نـاوگان حمـل و نقـل شـهری در برابر 

انتشـار آلودگـی هـوا از منبع اسـت.
وحیـد حسـینی بـا بیـان اینکـه ایـن برنامـه چهارسـاله بـرای 
کاهش آلودگی هـوای تهران با نوسـازی اتوبوس هـا، کامیون ها، 
تاکسـی ها و برقـی کـردن موتورسـیکلت های پایتخـت تـالش 
دارد تـا ۵۰ درصـد آلودگـی هـوای شـهر را از منبـع کاهـش 
دهـد، تصریـح کـرد: البتـه بـرای کامیون هـا و اتوبوس هـای 

دیزلـی جدیـد شـهر نیـز بایـد فیلتـر دوده بـه عنـوان یـک راه 
حـل موثـر نصـب شـود و در بخـش تاکسـیرانی از سـال ۹۵ 
نوسـازی تاکسـی های تهران آغـاز شـد و تاکنون بخـش موثری 
از نـاوگان تاکسـی پیـکان تهـران از رده خـارج شـده  کـه اثـر 
 مشـهودی بـر کاهـش آلودگـی نقـاط مرکـزی شـهر داشـته

 است.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران خبر داد: 
تامین بودجه برنامه کاهش آلودگی هوا در انتظار تصمیم شورای شهر

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طبس گفت: ۲۰ قطعه پرنده باکالن که در تاالب نمکی طبس 
گرفتارشده بودند با کمک محیط بانان به سد آب شیرین دره بید طبس منتقل و رهاسازی شدند.اسدا...حاتمی 
افزود: محیط  بانان این پرندگان مهاجر را در حالی پیدا کردند که یکی از آنان تلف شده بود و بقیه هم به دلیل 
آغشته شدن به نمک و سنگین شدن بال هایشان، قادر به پرواز نبودند.وی بیان کرد: این تاالب در ۳۰ کیلومتری 
طبس به سمت بیرجند در نزدیکی روستای معظم آباد قرار دارد و در سال های گذشته محلی برای زمستان 

گذرانی پرندگان مهاجر بوده اما امسال غلظت باالی آب و نمک سبب گرفتار شدن این پرندگان شده است.

نجات 20 قطعه پرنده 
باکالن درطبس

رییس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان طبس خبر داد:  خبر

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اینکه ۵۳ 
درصد بارندگی که در حوضه آبریز زاینده رود انجام شده، 
کاهش یافته  است، تصریح کرد: کسانی که از سد زاینده 
رود بازدید کرده اند، وضعیت اسفباری را برای آن توصیف 
می کنند؛ اما در همین شرایط برداشت های غیرقانونی و 

سرقت آب در باالدست همچنان ادامه  دارد که تهدیدی برای تاریخ کشــور است.فتح ا... معین افزود: انتظار 
داشتیم یک اراده جدی حکومتی مصوبات شورای عالی آب را پیگیری کند که شاهد آن نبودیم اما باید با وجود 
رفتن به سمت بحرانی شدن وضعیت آب جلوی برداشت های غیرقانونی گرفته شده و حق آبه های قانونی و 

شرعی که همه مراجع آن را تایید کردند به آنها بازگرداننده شود.
وی گفت: عدم اعمال مدیریت صحیح مصرف در حوضه زاینده رود در باالدســت باعث بروز این شرایط شده 

است.

رییس شورای شهر  اصفهان:

سرقت آب در باال دست 
ادامه دارد

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان اصفهان 
اظهار کرد:  امسال با خشک ســالی بی سابقه در 
کشور مواجه هســتیم که در ۷۰ سال گذشته بی 

سابقه بوده است.
حســن علی رحیمــی افــزود: معضــل بــزرگ 
خشک سالی پیامدها و عوارض ناگواری برای کشور 
به ویژه مناطق دارای خشک ســالی است و همه 
دســتگاه های دولتی و اجرایی باید کمک کنند تا 

این بحران را پشت سر گذاریم.
وی گفت: اجرای اقتصاد مقاومتــی نمونه خوبی 
در بخش کشــاورزی اســت زیرا با تولید گندم و 
خودکفایی کشــور از این محصول در گذشــته ۶ 

میلیون تن گندم  وارد کشور می شد.
مدیر حفــظ نباتات جهاد کشــاورزی اســتان 
اصفهان در ادامه افزود: با روند خشک سالی تولید 
محصوالت کشــاورزی در معرض خطر و طغیان 
آفات و بیماری ها مواجه است که با همکاری مردم 
و مسؤوالن معضالت کم آبی و دیگر موارد با بخش 

کشاورزی حل می شود.

رحیمی گفــت: ورود آفات به بخش کشــاورزی 
سالیانه ۴۰ درصد خسارت وارد می کند و با استمرار 
خشک سالی و بروز آفات کشاورزی امسال ممکن 
است مجبور به واردات محصوالت کشاورزی شویم 
و در این زمینه  هم کاری در سم پاشی های به موقع 
در مزارع می تواند از بروز خســارات بیشتر به این 

بخش ها جلوگیری کند.
وی تصریــح کــرد: یکــی از اقدامات شــرکت 
تعاونی هــای تولید مبــارزه با آفات بــرای تولید 

محصوالت مرغوب در راستای خودکفایی است.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان اصفهان:

استمرار خشک سالی علت واردات محصوالت کشاورزی
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان 
گفت: حدود ۴۰ درصد از مقدار آبی که از چم آسمان 
وارد زاینده رود در اصفهان می شود، در طول مسیر 
رودخانه تا شبکه مروان، پرت و به تاالب گاوخونی هم 

قطره ای نمی رسد.
اســفندیار امینی بیان کرد: دلیل این امر برداشت از 
ســفره های زیرزمینی به وسیله چاه های آب داخل 
حوضه و بردن سطح ایســتایی آب های زیرزمینی 
حوضه به پایین تر از بســتر قنوات و رودخانه است 
در حالی که در طول تاریخ، هر میزان آبی که از چم 
آســمان وارد حوضه زاینده رود در اصفهان می شد، 
به دلیل ســاختار طبیعی حوضه و از طریق قنوات و 
چشمه سارها و زهکش ها و نشتی های آب اطراف به 

رودخانه، آب موجود، چند بار مصرف می شد.
وی گفت: نه تنها هیچ آبی در طــول رودخانه کم و 
یا گم نمی شــد بلکه رودخانه زایش آب هم داشت 
و وجه تســمیه زاینده رود نیز همین بــود. به طور 
متوسط حدود یک هزار و ۴۱ میلیون مترمکعب آب 
در باالدست چم آســمان در دو استان چهارمحال و 

اصفهان، به طور غیر قانونی و یا بدون مجوز برداشت 
می شود.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان 
بیان کرد: اگر مشــکل جلوگیری از برداشــت های 
باالدست چم آسمان را حل کنیم، مانند این است که 
۹ بار تونل سوم را اجرا کرده و آب آن را وارد اصفهان 

کرده ایم.
وی  گفت: با ساماندهی، حفاظت و نظارت بر رودخانه 
حداقل حتی از ۳۰ درصد برداشــت های غیرقانونی 

باالدست چم آسمان، جلوگیری می شود.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان:

برداشت های غیر مجاز از زاینده رود ادامه دارد

با مسئوالنکشاورزی

تاالب گاوخونی هم خشک شــده و کم کم کارد به 
استخوان آب شرب شهر رسیده است تا جایی که اگر 
فکری برای این مهم نشود، اصفهان با مشکل جدی 

بی آبی مواجه خواهد شد.
در حــال حاضر بــا وجود هشــدار کارشناســان، 
اصفهانی ها مشــکل آب شــرب دارند، حجم منابع 
آب زیرزمینی برای تامین آب شرب در اصفهان هم 
رو به پایان است و بخش عمده آب شرب این استان 
مستقیما از رودخانه تامین می شود که این موضوع 
باید زنگ خطری برای مدیران و مســئوالن مرتبط 
با آب باشد و مشــکل کم آبی مردم اصفهان تبدیل 
به مطالبه ملی شود. چند وقت پیش حاجی دلیگانی 
نماینده مردم شاهین شهر گفته بود که اگر فکری به 
حال آب اصفهان نشود، قطعا باید ۵ میلیون نفر از این 

استان مهاجرت کنند.
 رییــس ســازمان محیط زیســت کشــور هم در

 صحبت های چند روز پیش خــود گفت که به نظر 
او اصفهان نباید بیشــتر از ۵۰۰ هــزار نفر جمعیت 

داشته باشد.
حاال انگار مهر بی مهری مسئوالن دولت بر پیشانی 
مردم نصف جهان زده شده و سعی دارند همه تقصیر 
را به گــردن اصفهانی ها به خاطــر جمعیت زیاد و 
صرفه جویی نکردن در مصــارف خانگی بیندازند در 
صورتی که چند وقت پیش مدیرعامل شــرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان گفت که اصفهان شرایط 
مطلوبی در حــوزه مصرف آب خانگــی دارد و آمار 
آن در حدود ۱۵۴ لیتر است. چند روز پیش جلسه 
هم اندیشی اســتاندار اصفهان با نمایندگان مجلس 
برای مشکالت آب اصفهان برگزار شد. در این جلسه 
استاندار اصفهان وضعیت آب شرب در سال جاری را 

بسیار نگران کننده دانست و گفت:  برداشت های غیر 
قانونی می تواند جان افــراد زیادی را برای تامین آب 
شرب به خطر اندازد و بر همین اساس باید شدیدا با 

برداشت های غیر مجاز برخورد شود.
محســن مهرعلیزاده ادامه داد: در حال حاضر یکی 
از اصلی تریــن دغدغه هــای مســئولین عالی رتبه 
کشــور از جمله شــخص رییس جمهور و وزیر نیرو 

مشکالت کشاورزان اســت و آنها به صورت متوالی 
برای کشاورزان و حل مشــکالت آب استان برگزار 
کرده اند و در این راســتا مصوبــات الزم برای بهبود 
وضعیت کشــاورزان اخذ شــده  و هیچ دلیلی برای 

تجمع کشاورزان وجود ندارد.
اســتاندار اصفهان در حالی از مبارزه با برداشت های 
غیرقانونی و حمایت وزیر نیرو از کشــاورزان شرق 

اصفهان گفت که به گفته کارشناسان افرادی که از 
آب زاینده رود برداشت می کنند، مجوزهای برداشت 

غیرقانونی از وزارت نیرو دارند! 
در همین حال؛ احمدسالک، نماینده اصفهان با انتقاد 
از سیاست گذاری های ملی و دولتی برای زاینده رود 
باردیگر موضوع استعفای دسته جمعی نمایندگان 
اصفهان، برای گرفتن حقابه کشاورزان و تامین آب 
شــرب این اســتان را مطرح کرد و گفت: اگر به این 
 مهم دســت نیابیم، دلیلی برای مانــدن در مجلس

 نداریم. 
حاال اصفهانی ها دوباره با نگاه هــای امیدوار این بار 
هم وعده مســئوالن را برای تحقق اهدافشــان باور 
می کنند؛ اما فراموش نمی کنند که در این ســال ها 
باید پیش بینــی چنین وضعیتی بــرای ذخایر آب 

اســتان اصفهــان 
ایــن  و  می شــد 
موضوع نشان دهنده  
نداشــتن برنامــه 
اســتان اســت که 
باعــث شــده روز 
بــه روز مشــکل 
کم آبی در اصفهان 
پیچیده تر شــود و 
اگر این وضع ادامه 
یابــد و هــر روز به 
خاطر سوء استفاده 
نکردن دشــمن از 
تجمع کشــاورزان 
از آن هــا بخواهند 
از حق اصلیشــان 

بگذرند، باید شاهد آسیب های اجتماعی ناشی از این 
بحران در مهد تمدن و فرهنگ کشور باشیم.

وعده هایی که »آب« نشد

باورمان نمی شد روزی برسد که زمین اصفهان تشنه شــود، زاینده رود منتظر آب بماند و 
چشمه های بی آب و زمین های خشک کشاورزی، کشاورزان را بی رمق کند.

فاطمه راد   ُمهر بی مهری مسئوالن دولت بر پیشانی مردم اصفهان؛

حسین خانی

رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان 
اظهار کرد: واقعا شرایط آب شرایط خوبی نیست. شرایط 
بسیار جدی است و بحث برداشــت برای کشاورزی در 
این شرایط کامال منتفی اســت و همه نگران تامین آب 
شرب برای شهرها هســتیم. نعمت ا... اکبری گفت: اگر 

پیش بینی های خوب بارش تحقق بیابد، در بهترین حالت ۶۰۰ میلیون متر معکب آب در پشت سد خواهیم 
داشت که از این مقدار از باال دست تا پایین دست ۱۵۰ میلیون آب برداشت می شودو اگر بارندگی ها خوب 

باشد حدود ۴۲۰ میلیون متر مکعب آب برای شرب و صنعت برداشت خواهیم کرد. 
وی افزود: سوال این است که آیا باید صنعت را محدود کنیم یا در آب شرب صرفه جویی کنیم و به سمت 
جیره بندی برویم؟ تامین اعتباری شده است تا در شهرها چاه هایی بزنیم که بخشی از آب شرب را تامین 

کنیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

نگران تامین آب شرب 
هستیم

 برداشت های غیر 
قانونی می تواند 

جان افراد زیادی 
را برای تامین آب 

شرب به خطر 
اندازد و بر همین 

اساس باید شدیدا 
با برداشت های غیر 
مجاز برخورد شود
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نماینده مردم شهرضا و دهاقان  خبر داد :
اختصاص بیش از پنجاه میلیارد 
ریال برای طرح فاضالب شهرضا

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در   شهرضا
مجلس شورای اســامی از اختصاص ۵میلیارد و 
800میلیون تومان به اجرای طرح فاضاب شهرضا 
خبرداد.ســمیه محمودی گفت: طبق برآوردهای 
انجام شــده تکمیل این طــرح نیازمند تخصیص 
اعتباری افزون بر ۱۳۵میلیارد تومان است.وی افزود: 
اعتبار ریالی اختصاص داده شــده به این طرح در 
بودجه ملــی ۱۶میلیارد ریال بود کــه با این مبالغ 
نمی توان انتظار حل مشکلی در این زمینه را داشته 
باشیم.نماینده مردم شــهرضا و دهاقان در مجلس 
شورای اســامی گفت: با همکاری اعضای شورای 
اســامی دور چهارم و اخذ مصوبه تبصره ۳ قانون 
ایجاد تاسیسات آب و فاضاب، مقررشد این طرح 
باهمکاری دولت، مردم و شهرداری شهرضا تکمیل 
شود.محمودی افزود: طبق پیش بینی انجام شده 
۳۴میلیاردتومان از اعتبارات الزم برای اجرای طرح 
از محل منابع دولتی و ۱00میلیارد تومان بقیه آن نیز 

از محل مشارکت مردم و شهرداری تامین می شود.

مدیر کل اداره ثبت احوال استان خبر داد:
ثبت بیش از سه هزار کارت ملی 

هوشمند در  ورزنه
مدیرکل سازمان ثبت احوال استان  ورزنه
اصفهان در بازید از اداره ثبت احوال ورزنه، گفت: 
سازمان ثبت احوال در سال گذشته به اتفاق اداره 
پست و دفاتر پیش خوان در استان عملکرد مثبتی 

داشته که این باعث افتخار ماست.
حســین غفرانی ادامه داد: اکثریت مردم استان 
دارای کارت هوشمند ملی شده اند و بیش از ۳8 
درصد باقی مانده اســت که در سال جاری انجام 
خواهد شد.وی با بیان این که کارت ملی هوشمند 
در ســال جاری کارکرد خود را نشان خواهد داد، 
تصریح کرد: ما از مردم استان و شهر ورزنه انتظار 
داریم بعد از دریافت پیامک کارت ملی هوشمند، به 
واحد مربوطه مراجعه کنند تا از انباشه شدن کارت 

ها در دفاتر پست جلوگیری شود.

دستور وزیر ورزش برای ایجاد 
خانه ورزش در نوش آباد

وزیر ورزش و جوانان برای  آران و بیدگل
ایجــاد خانه ورزش روســتا در نــوش آباد به 
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان دستور 
داد.  ســلطانی فر به مدیرکل ورزش و جوانان 
استان اصفهان دستور داد در سریع ترین زمان 
ممکن، نسبت به ایجاد خانه ورزش در روستای 
نوش آباد از توابع آران و بیــدگل با تجهیزات 
مناسب ورزشــی و بویژه امکانات رشته پینگ 
پنگ برای نوجوانان و جوانان این روستا اقدام 
کنند.وزارت ورزش و جوانــان با تفاهمی که با 
وزارت کشــور دارد ســال ۹۶، ۲۳00 خانــه 
روستایی و در سال جدید سه هزار خانه ورزش 
دیگر در روستاهای کشور ایجاد می کند و برای 
بهره برادری عاقه مندان ورزش آماده خواهد 

شد.

تکذیب شایعات؛
 شایعه بارورسازی ابرها

 در چادگان رد شد
رییس اداره هواشناسی چادگان  چادگان
گفت: اوایل تماس هایی با اداره هواشناسی در 
رابطه با بــارور کردن ابرها صــورت گرفت که 
ضمن توضیحاتی درزمینه نحوه بارورســازی 

ابرها این شایعات تکذیب شد.
حســن عســگری در ادامه افزود: ادامه سطح 
پخش این شایعه روزبه روز بیشتر شده به نحوی 
که برخی از مسئولین شهرستانی و از روستاهای 
اطراف هم با اداره تماس می گرفتند و به بحث 

روز تبدیل شده است.
رییس اداره هواشناسی شهرســتان چادگان 
تصریح کرد: در سطح شهرستان شایعه ای مبنی 
بر عملیات بارورســازی در شهرستان چادگان 
صورت می گیرد که هواشناسی ضمن تکذیب 
این شایعه از تمامی همشهریان می خواهد که 

این خبر را به دوستان خود منتقل کنند.
وی بیان داشت: عاقه مندان در مورد آگاهی و 
اطاعات درزمینه بارورسازی ابرها و سود و زیان 
این کار و میزان کارآمدی آن و مدیریت منابع 
آبی به اداره هواشناسی چادگان مراجعه کنند 

تا در این مورد اطاعات کسب نمایند.

چهره

خبر

شایعه بارورسازی ابرها در چادگان رد شد

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

در دیدار اخیر سید جواد ساداتی نژاد  کاشان
نماینده مردم کاشــان و آران و بیدگل در مجلس 
شورای اســامی با حجت ا... غامي مدیرکل راه و 
شهرسازي اســتان اصفهان که با حضور مسئولین 
اداره های راه و شهرسازی شهرستان های کاشان و 
آران و بیدگل برگزار شد، مسائل و مشکات حوزه 

راه این دو شهرستان پیگیری شد.بر اساس یکی از 
موافقات بعمل آمده در این نشست، مجوز طراحی، 
نقشه برداری و انتخاب مسیر نهایی احداث جاده 
مواصاتی حرم تا حرم از مشهد اردهال کاشان به 
مسجد مقدس جملکران و قم صادر و مقرر شد در 
سال ۹۷ با انتخاب شرکت مشاور ، طراحی و نقشه 

برداری و انتخاب مسیر مناسب و در ادامه انتخاب 
پیمانکار شروع پروژه در دستور کار قرار گیرد.

همچنین در این نشســت مقرر شــد در خصوص 
سندهای شهرک هال و ۲۷ هکتار باقیمانده قطعه 
۶۶ هکتاری شهرک ســلیمان صباحی کارسازی 
های الزم صورت گیرد.سرعت بخشیدن به تکمیل 
پروژه کنارگذر آران و بیدگل با تاکید طرفین، مورد 
توافق و تایید قرار گرفت. همچنین قرارداد شهرک 

۴0 هکتاری قاضی آران و بیدگل در این نشســت 
نهایی شد. با اهتمام و پیگیری های نماینده مردم 
کاشــان و آران و بیدگل با اصــاح و ترمیم ردیف 
بودجه ملی بزرگراه کاشــان - اردهال- برزک در 
الیحه بودجه سال ۹۷ کشور، جاده مشهد اردهال 
به مســجد مقدس جمکران نیز به آن افزوده شد و 
اعتبار این ردیف امسال از دو میلیارد اولیه به نوزده 

و نیم میلیارد تومان افزایش یافت.

صدور مجوز نقشه برداری جاده مواصالتی حرم تا حرم

آیت ا... سید علی طهماسبی ادامه  گلپایگان
داد: پیشرفت کشورهایی همچون ژاپن، کره و چین 
نشان از پرکاری آنهاست، مردم ما هوش و استعداد 
باالیی دارند، اما فرهنگ پرکاری باید ایجاد شــود. 
ضریب هوشی مردم شهرستان گلپایگان از متوسط 
ضریب هوشی ایرانی ها باالتر است که اگر در کنار آن 

تاش نیز وجود داشته باشد پیشرفت خواهیم کرد. 
امام جمعه گلپایگان تصریح کرد: چشم بستن روی 
حقیقت و داشــتن تعصب بر جنــاح خودمان مانع 
پیشرفت است. ما از جناح بازی ها ضرر دیده و منابع 
را به هدر داده ایم. اگــر در انتخابات جناح بازی می 
کنیم حداقل بعد از انتخابات این موضوع را رها کنیم.

طهماسبی با بیان اینکه فساد یک مجموعه را از داخل 
نابود می کند، گفت: اگر با فساد مبارزه جدی نشود 
کشور پیشرفت نخواهد کرد، چند سال پیش در چین 
تعدادی از مسئوالن ارشد را به دلیل فساد اقتصادی 
اعدام کردند، اما مفسدانی داریم که فسادشان کاما 
علنی شده و حتی یک مورد اعدام هم نداشتیم، فساد 
برخي از افراد ثابت شده، اما برخورد الزم با آنها انجام 

نشده است.
خطیب جمعه گلپایگان اضافه کرد: دســتگاه ها و 
قوه قضاییه باید با جدیت و بدون هیچ رودربایستی 
با فساد مبارزه کنند. دســتگاه قضایی کره جنوبی 
رییس جمهور را نه به جرم اختــاس، بلکه به جرم 
اینکه برخی از اطرافیانش از موقعیت او سوء استفاده 
کردند، از ریاست جمهوری کنار گذاشت و به ۲۴ سال 

زندان نیز محکوم کرد.
طهماسبی تاکید کرد: اگر یکی از اقوام مسئوالن کشور 

مشکل اقتصادی و فساد داشته باشــد، اما دستگاه 
قضایی با آن برخورد نکند کشور پیشرفت نمی کند. 
مقام معظم رهبری سال هاســت به مبارزه با فساد 

تاکید می کنند، اما مبارزه جدی نیست.
وی با تاکید بر اینکه در شهرستان به هیچ وجه فساد 
نباید تحمل شــود، خطاب به  اداره جهاد کشاورزی 
شهرســتان گفت: زمین های کشاورزی ما همچون 
گوشت قربانی دارد تکه تکه می شــود، چرا جلوی 

آن را نمی گیرید؟ اداره جهاد کشاورزی چرا جدیت 
ندارد؟ چرا عده اي باغات شهرستان را تکه تکه کند و 
ویاسازی انجام مي دهند و کشاورزی گلپایگان را با 

این همه قدمت نابود مي کنند.
امام جمعه گلپایگان اظهار کرد: باید حتما با فســاد 
مبارزه شود، چراکه اگر با فساد مبارزه نشود شهرستان 
و کشور پیشرفت نمی کند، قانون برای همه یکسان 

است و هیچ کس حق تخطی از قانون را ندارد.

طهماســبی در خصوص مصرف کاالهــای داخلی 
خاطر نشان کرد: چرا تولید کننده ایرانی برای فروش 
محصوالت خود باید از برند خارجی اســتفاده کند؟ 
مسئوالن اگر ماشــین خارجی دارند آن را تبدیل به 
خودرو ایرانی کنند. چرا مدیران ایران خودرو و سایپا 
باید از ماشین خارجی استفاده کنند؟ با این شرایط 
 هیچ گاه کیفیــت تولیداتشــان را افزایش نخواهند

 داد.

زمین های کشاورزی همچون گوشت قربانی در حال تکه تکه شدن است

امام جمعه گلپایگان در جلسه شورای اداری شهرستان، اظهار کرد: برای فراهم شدن زمینه پیشرفت در سطح شهرستان باید موانع را از سر راه 
برداریم. باور نداشتن و یا اهمیت ندادن برخی از مسئوالن در دولت های مختلف به ظرفیت های موجود یکی از موانع موجود است. در شهرستان 

گلپایگان ظرفیت های فراوانی داریم که اگر آن ها را باور نداشته باشیم پیشرفت نخواهیم کرد.

  هشدار امام جمعه گلپایگان به فسادهای اداری: 

مزایده اموال غیر منقول
1/68 اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 960289 ج /3 له حســین کریمیان و علیه حسین هنرمند مبنی بر 
مطالبه مبلغ 1/857/800/000 ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای 
دولتی در تاریخ 97/2/18 ساعت 8/30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 29/724 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکی به 
شرح مندرج در نظریه کارشناســی که ذیال درج گردیده است ملکی آقای حسین هنرمند 
که اکنون در تصرف مالکانه حسین هنرمند می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری 
به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک 
بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها بصورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه 
اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود. تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد 
گرفت. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: 
آدرس ملک: اصفهان- جاده روشن دشت سامان گستر بلوار بهار خیابان نسیم پ 194، 
ملک فوق عبارت است از یک قطعه زمین به ابعاد شمااًل به طول 10 متر به پالک شرقا به 
طول 24 متر به خیابان و جنوبًا به طول 10 متر به کوچه و غربا در دو قسمت، قسمت اول 
پی است به طول 5 متر به گذر و قسمت دوم پی است به طول 19 متر به پالک می باشد. 
نظریه کارشناسی: با توجه به موارد صدراالشاره و موقعیت، انشعابات، کاربری) مسکونی(، 
امکانات، متراژ و دیگر عوامل موثر در قضیه علــی الخصوص عرضه و تقاضای ملک در 
زمان مباشرت قیمت روز ششــدانگ ملک فوق در صورت بالمعارض بودن جهت نقل و 
انتقال و بدون در نظر گرفتن سوابق ثبتی و تعهدات و دیونی که ممکن است وجود داشته 
باشد برابر 4/500/000/000 ریال )معادل چهارصد و پنجاه میلیون تومان( برآورد و اعالم 
نظر می گردد. م الف: 38503 اجرای احکام حقوقی شعبه 3 دادگستری اصفهان )351 

کلمه، 4 کادر(
مزایده اموال منقول

1/69 اجرای احکام حقوقی شــعبه 2 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 962933 ج / 2 له آقای فرزاد زین العابدین و علیه رسول و فرشاد و 
مرتضی و مهدی شهرت همگی زین العابدین و توران عبدنیان قهفرخی مبنی بر فروش 
سرقفلی سه باب مغازه به شــرح نظریه کارشناسی و تقســیم وجوه حاصل بین وراث در 
تاریخ 1397/2/18 ساعت 11/30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 15 جهت فروش سرقفلی مغازه متعلق به مرحوم حسن زین العابدین توسط 
کارشناس رسمی دادگســتری به شرح ذیل ارزیابی شــده و نظریه وی مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده 
به نشانی ملک به آدرس کارشناسی مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد 
بهاء به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال 
پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت و هزینه های اجرایی برعهده محکوم 
علیه می باشد. مشخصات سرقفلی موضوع مزایده: محل متنازع فیه واقع در بازار بزرگ، 
بازار منجم، سرای نو، بازدید و پس از معاینات و تحقیقات الزم گزارش کارشناسی به قرار 
ذیل اعالم می گردد. 1- یک باب مغازه واقع در حیاط اول سرای نو سمت غربی همکف 
پالک شماره 1/27 کاشی 21 مســاحت حدود 32 متر مربع با دهانه ورودی حدود 4 متر 
کرسی چینی 30 سانتیمتر از کف، اسکلت به صورت طاق چشمه با قدمت بیش از 60 سال 
که بازسازی شده سقف و بنده دیوار کوب، کف سنگ گرانیت، در ورودی چوبی و شیشه، 
کنتور برق مجزا، آب مشترک، سرمایش دستگاه اسپیلیت، محل مذکور در تصرف آقای 
مهدی زین العابدین و با شغل بنکداری مشغول به فعالیت است. 2- یک باب مغازه واقع 
در طبقه اول به شماره 2/21 کدپســتی 8147645883 واقع در سمت غرب و به واسطه 
یک راهرو مشــرف به حیاط اول سرای نو، مســاحت حدود 32 مترمربع با دهانه ورودی 
حدود 4 متر، اسکلت به صورت طاق و چشمه و قدمت بیش از 60 سال، کنتور برق مجزا 
و آب مشترک، بدنه و سقف گچ و رنگ، کف ســنگ چینی، دارای یک در چوبی و شیشه 
و یک در آلومینیومی و شیشــه درپاگرد، دارای یک پنجره در سمت انتهای غربی مغازه، 
تعدادی طاقچه در دیوارها، مغازه در حال حاضر تخلیه و در تصرف مرتضی و فرشاد زین 
العابدین می باشــد. 3- یک باب مغازه )کارگاه( در طبقه اول به شــماره 23-2 کدپستی 
8147645885 واقع در سمت جنوب و به واســطه راهرو مشرف به حیاط اول سرای نو، 
مساحت حدود 34 متر مربع، اسکلت به صورت طاق و چشــمه قدمت بیش از 60 سال، 
کنتور برق مجزا و آب مشــترک و بدنه ســقف گچ، کف موزاییک که بــه صورت کاماًل 

فرسوده بوده همچنین محل مذکور در انتهای جنوبی و بر روی بام های زیرین با مصالح 
سیک ورق موجود دار، حدود 13 متر مربع توسعه داده شده است. ورودی به صورت یک 
لنگه درب فلزی و فعال در تصرف آقای رسول زین العابدین و به صورت کارگاه طالسازی 
مشغول به فعالیت می باشد. لذا با توجه به موارد ذکر شده و تحقیقات صورت گرفته و در 
نظر گرفتن عوامل موثر در تعیین سرقفلی و کسب و پیشــه مبلغ سرقفلی و کسب پیشه 
هر مغازه به قرار ذیل ارزیابی می گردد. 1- مبلغ ســرقفلی و حق کسب و پیشه مشروح 
در بند شماره 1 ) شــماره 1/27 در همکف( 3/900/000/000 ریال معادل سیصد و نود 
میلیون تومان 2- مبلغ سرقفلی و حق کسب و پیشه مغازه مشروح در بند شماره 2 ) 2/21 
در طبقه اول غربی( 2/250/000/000 ریال معادل دویست و بیست و پنج میلیون تومان 
3- مبلغ سرقفلی و حق کسب و پیشه مغازه مشروح در بند شماره 3 ) 23-2 در طبقه اول 
 جنوبی( 2/100/000/000 ریال معادل دویســت و ده میلیــون تومان و مطابق گزارش 
کالنتری مغازه ها در تصرف و ید ورثه می باشد. م الف: 38641 اجرای احکام حقوقی 

شعبه 2 دادگستری اصفهان )661 کلمه، 7 کادر(
مزایده اموال غیر منقول

1/70 اجرای احکام حقوقی شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالســه 961669 ج/6 له آقای پورزال محمــدی و علیه آقای حمیدرضا 
شیرانی مبنی بر مطالبه مبلغ 604/764/000 ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی 
و حق االجرای دولتی در تاریخ 1397/02/18 ساعت 10/30 صبح در محل اجرای احکام 
دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 7/080 سهم مشاع از 13/4175 
سهم مشاع 72 شــش دانگ ملکی پالک ثبتی 25 فرعی از 2963 اصلی بخشی 5 ثبت 
اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناســی که ذیال درج شده است ملکی آقای 
حمیدرضا شیرانی و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه است می باشد توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به شــرح ذیل ارزیابی شــده نظریه وی مصون ازتعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانی 
فوق مراجعه و از ملک بازدید و باهمراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس ازپرداخت تمام بهای 
آن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک 
مورد مزایده: موضوع ارزیابی 13/4175 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ پالک 2693/25 
واقع در بخش پنج ثبت اصفهان که اجرای قرار کارشناسی به عهده اینجانب محول گردیده 
بود در وقت مقرر به اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان مراجعه و پرونده ثبتی پالک 
2693/25 مطالعه و یادداشت برداری شــده سپس چون خواهان پرونده )آقای محمدی( 
بستانکار محل وقوع ملک را نمی دانست  و از معرفی محل ملک عاجز بود  و اظهار داشت 
که نمی دانم محل پالک در کجای اصفهان می باشــد لذا پس از مراجعه به اداره ثبت و 
رسیدگی سوابق و با کمک از همکاران نقشه بردار اداره ثبت و داده آماری موجود در سیستم 
اداره ثبت آدرس محل وقوع ملک واقع در اصفهان: بلوار کشاورز- کوچه بهارستان خیابان 
شهید علی اصغر یزدانی- بن بست مظاهری- سمت چپ آخرین بن بست سمت راست 
مراجعه پس از بررسی وضع موجود محل و تطبیق با سوابق و مدارک گزارش و نظریه به 
شرح زیر اعالم می گردد.1- مورد ارزیابی با توجه به سابقه در سوابق ثبتی بصورت یک 
قطعه زمین محصور معرفی شــده و در محل وقوع ملک پس از شناسایی و اعالم محل 
پالک توسط کارشناسان اداره ثبت به وســیله آدرس داده شده مراجعه و مالحظه شد که 
محل معرفی شده نیز بصورت یک قطعه زمین محصور است و لذا با آنچه در سیستم داده 
آماری اداره ثبت اعالم شــده بود مطابق بود ولی زمین مورد ارزیابی محصور و از کوچه 
فقط توسط یک درب می توانســت تردد نماید که بسته بود و امکان بازدید از محل داخل 
زمین که چه وضعیتی دارد نبود و کسی هم در محل حضور نداشت و مالک آن یا بدهکار 
پرونده نیز توسط شماره تلفن هایی که توسط بستانکار ارائه شده بود تماسی حاصل شد که 
متاسفانه هیچکدام از شماره تلفن ها پاسخگو نداشت و یا مسدود بود علی ایحال پس از 
بررسی وضع موجود و تطبیق با سوابق فقط از یک جهت که امکان پذیر بود انجام شد که 
محل به صورت یک قطعه زمین محصور است. 2- ششدانگ پالک 2963/25 به مساحت 
204/98 متر مربع واقع در بخش پنج اصفهان به نام آقای هرمز محمدزاده ریگی نسبت 
به 58/5825 سهم مشاع و آقای حمیدرضا شیرانی فرزند برات نسبت به 13/4175 سهم 
مشاع از 72 سهم شش دانگ بنامشان ثبت و اسناد مالکیت صادر و تسلیم گردیده است. 
3- در صفحه 412 دفتر امالک جلد 1301 ذیل شماره 241604 به میزان 13/4175 سهم 
مشاع از 72 سهم ششدانگ پالک 2963/25 بنام آقای حمیدرضا شیرانی به شماره ملی 
1280968265 فرزند برات ثبت و ســند مالکیت به شماره چاپی 793458 -16/88 الف 
صادر و تسلیم گردیده است و به موجب نامه شماره 951233 مورخ 95/06/16 شعبه 31 

اجرای احکام کیفری اصفهان در قبال مبلغ پانصــد میلیون ریال به نفع پورزال محمدی 
بازداشت گردیده است لذا با عنایت به موقعیت محل پالک که به صورت یک قطعه زمین 
محصور به مساحت 204/98 متر مربع دارای پالک ثبتی 2963/258 واقع در بخش پنج 
ثبت اصفهان میباشد طبق قیمت روز در حال حاضر مبلغ 6/149/400/000 ریال برآورد و 
اعالم می گردد که چون آقای حمیدرضا شیرانی مالک 13/4175 سهم مشاع از 72 سهم 
ششدانگ می باشد در نتیجه میزان مالکیت آقای حمیدرضا شیرانی از پالک 2963/25 
واقع در بخش پنج مبلغ 1/145/966/310 ریال به عبارت یکصد و چهارده میلیون و پانصد 
و نود و شش هزار و سیصد و ســی و یک هزار تومان برآورد و اعالم می گردد. در نتیجه 
ارزش 7/080 سهم مشــاع آن به مبلغ 604/764/000 ریال ارزیابی می گردد  که مقدار 
6/788 سهم مشــاع آن به مبلغ 579/764/000 ریال بابت طلب محکوم اله و نیز مقدار 
292/1000 ) 292 درصد( سهم مشاع آن به مبلغ 25/000/000 ریال بابت حق االجرای 
دولتی ارزیابی می گردد.  م الف: 38640 اجرای احکام حقوقی شــعبه 6 دادگستری 

اصفهان )816 کلمه، 8 کادر(
ابالغ راي

1/90 شماره دادنامه: 9609970353002255 شماره پرونده: 9609980365500908 
شماره بایگاني شعبه: 961290  شاکي: خانم نفیسه عباسي محمودآبادي فرزند اسماعیل 
به نشاني استان اصفهان شهر اصفهان خ سجاد خ شهید خلیلي کوچه 26 بن بست بهرام 
پالک 316، متهم: آقاي یوسف مجیدي فرزند کاظم به نشاني استان اصفهان زینبیه باطون 
)مجهول المکان(، اتهام: ترک انفاق، گردشــکار: دادگاه پس از بررسي محتویات پرونده 
ختم رسیدگي اعالم به شرح زیر مبادرت به صدور راي مي نماید. راي دادگاه:  در خصوص 
اتهام آقاي یوسف مجیدي فرزند محمد کاظم دائر بر ترک انفاق نسبت به همسر و فرزندان 
موضوع کیفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان دادگاه با عنایت به 
جمیع اوراق و محتویات پرونده و دالیل موجود از جمله شکایت شاکي خانم نفیسه عباسي 
با الصاله و همچنین قیومت از فرزندان خود )نگین و نبــوت مجیدي( تحقیقات محلي 
اظهارات شهود و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده که همگي موجب حصول علم 
بر صحت موضوع و توجه اتهام مي گردد بزهکاري متهم را محرز و مسلم دانسته مستندا 
به ماده 53 قانون حمایت خانواده نامبرده را به تحمل یک ســال حبس تعزیري محکوم 
مي نماید راي صادره غیابي محسوب ظرف بیست روز قابل واخواهي در این مرجع سپس 
 ظرف مدت مذکور قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مي باشد. 
م الف: 249 شــعبه 104 دادگاه کیفري دو شــهر اصفهان) 104 جزایي سابق( )220 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ تجدیدنظر

1/86 شماره درخواست: 9610460350700171 شماره پرونده: 9609980350700108 
شماره بایگاني شعبه: 960126 آقاي اکبر زارعي شمس آبادي فرزند رجبعلي به طرفیت 
تجدیدنظرخوانده محبوب حمیــدي تجدیدنظرخواهي تقدیم شــعبه 7 دادگاه حقوقي 
شهرستان اصفهان نموده اســت و از آنجا که تجدیدنظرخوانده مجهول المکان مي باشد 
به نامبرده ابالغ مي گردد ظرف مهلت 10 روز از تاریخ نشــر جهت دریافت نسخه ثاني 
دادخواست و ضمایم به دفتر شــعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق شــماره 311 مراجعه نماید و چنانچه پاســخي دارید به دادگاه ارایه نمایید در غیر 
این صورت پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدیدنظر ارســال مي گردد) شماره پرونده 
960126 ح/7(  م الف: 255 شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهان )126 

کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

1/71  خانم اعظم قربانعلی ماربینی دارای شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست به کالسه  
1/97 ش 1 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان خورشید مختاری به شناسنامه 28 در تاریخ 96/2/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه دختر که عبارتند از: 1- اعظم 
قربانعلی ماربینی به شماره شناســنامه 7 متولد 52/1/12 صادره از اردستان فرزند متوفی 
2- اشــرف قربانعلی ماربینی به شماره شناســنامه 12 متولد 56/3/3 صادره از اردستان 
فرزند متوفی 3- معصومه قربانعلی ماربینی به شــماره شناســنامه 18 متولد 37/8/20 
صادره ازاردســتان فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
 م الف: 516 شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اردستان )157 کلمه، 

2 کادر(

فقدان سند مالکیت
 1/72 شــماره صادره: 1397/03/479296-1397/1/6 نظر به اینکه اســناد مالکیت
 1- سیزده هجدهم سهم از 1320 ســهم و 2- سیزده هیجدهم ســهم از 1320 سهم 
و 3- بیست، سی و ششم ســهم از 1320 سهم ششــدانگ قنات کوی محال اردستان 
پالک ثبتی شماره 86 اصلی دهســتان گرمســیر واقع در بخش 17 ثبت اصفهان ذیل 
ثبت 29 در صفحات 444 دفتــر 8 آب و 265 و 281 دفتر 25 آب بــه نام علی کریم فرد 
اردستانی صادر و تسلیم گردیده است، ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده 960320541627143-96/12/15 بــه انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که 
امضا شــهود آن ذیل شــماره 19672-96/12/14 به گواهی دفترخانه 51 اردســتان 
رسیده است مدعی اســت که اســناد مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است 
و درخواســت صدور المثنی اســناد مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل مــاده 120 آیین نامــه قانون ثبت در یــک نوبت آگهی می 
شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتــراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مــدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صــورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا 
 سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
 م الف:516 عصــاری رئیــس اداره ثبت اســناد و امــالک اردســتان )250 کلمه،

 3 کادر(
مزایده

پرونــده:  شــماره   9709003623300003 صورتمجلــس:  شــماره   1 /73
9509983623100286 شماره بایگانی شعبه: 960028 اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان اردستان در نظر دارد در اجرای مفاد اجرائیه در پرونده کالسه 960028 مدنی 
که به موجب آن دستور فروش پالک ثبتی 51/131 واقع در مهاباد متعلق به مرحوم اکبر 
رجبی جعفرآبادی صادر شده است را به شرح ذیل به فروش برساند. تمامی یک و نیم سهم 
مشاع از 17 سهم ششدانگ باغ پالک ثبتی 15/131 واقع در مهاباد که در حال حاضر به 
صورت یک باب خانه و دکان متصله می باشــد واقع در مهاباد- انتهای خ امام- روبروی 
بانک صادرات نبش کوچه – بن بســت بصیرت- دارای 320 مترمربع عرصه و 265 متر 
مربع انباری و ساختمان مسکونی می باشد مغازه مذکور ملک به متراژ 43 متر مربع دارای 
اسکلت آجری با سقف تیرآهن که تا ارتفاع 1/10 آن از سنگ و دارای درب ورودی فلزی 
می باشد نمای خارجی مغازه از سیمان و قدمت باالی 25 سال اشتراک برق مجزا و آب به 
صورت مشترک می باشد. خانه مذکور دارای متراژ 222 متر مربع دارای قدمت 40 سال 
و اشتراک آب- برق و گاز با سقف تیرآهن و قســمتی از آن طاق ضربی کف ساختمان با 
موزائیک فرش شده دارای نمای سیمانی می باشــد. باتوجه به موارد مذکور ارزش مورد 
مزایده به مبلغ 1/193/500/000 ریال اعالم می گردد. متقاضیان خرید می توانند در روز 
مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده ملکی را که آگهی شده 
مالحظه نمایند. ملک فوق به شخصی واگذار می گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید. 
برنده مزایده باید 10 درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید 
و مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریــخ مزایده پرداخت نماید و در صورتی که مابقی 
بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کســر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد. 
تاریخ مزایده: 1397/02/02 روز یکشنبه ساعت 10 صبح، مکان مزایده: واحد اجرای احکام 
مدنی دادگستری شهرستان اردستان.  م الف:515 شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری 

شهرستان اردستان )332 کلمه، 4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/110 شماره صادره : 1396/42/478411 - 1396/12/24 نظر به اینکه به موجب رای 
شماره 10169 مورخ 1396/08/17 صادره از هیات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند 
رسمی تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه دو طبقه پالک شماره 4331/2 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام رمضانعلی فروتن دستجردی فرزند 
حسین در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به اســتناد  ماده 13 قانون مذکور طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در 
روز شنبه مورخ 1397/02/08 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 39913 قویدل 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )158 کلمه، 2 کادر(

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2389 | April  09,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2389| دو شنبه 20 فروردین 1397 | 22  رجب  1439

No. 2389| April 09, 2018|  12 PagesPolitic,Society,Cultural &  Sport Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

تحدید حدود اختصاصی
1/74 شماره: 96/2027040226- 96/12/24 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه 
پالک شماره  7949/381 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام اعظم 
جیحانی نژاد خوراسگانی فرزند حسین در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده طبق رای شــماره  139660302027008668- 96/7/29 مفروز 
گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل 
ماده 13 قانون ت.ت مصوب ســال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز سه شنبه مورخ 97/2/11 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:39781 شبان رئیس ثبت 

اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)197 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/75 شماره:1396/20/479215 - 96/12/28 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ پالک 
شماره 88 فرعی مجزی شده از هشت اصلی واقع در بخش دوازده ثبت اصفهان  که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام وراث مرحوم کریم رحیمی فرزند حیدر در جریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبردگان تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشــنبه 
مورخ 1397/02/15  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:7 اداره ثبت اسناد و امالک 

تیران )139 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/93 شماره ابالغنامه: 9610106837113083 شماره پرونده: 9609986837101686 
شماره بایگانی شــعبه: 961838 خواهان ها آقایان امین مشیرفر و آذین مشیرفر همگی 
فرزند بهمن و خانم مهین مهدیان فرزند سیف اله با وکالت آقای مصطفی نوروزی مهیاری 
فرزند یداله دادخواستی به طرفیت خواندگان آقایان شکراله مشیر فر فرزند یداله و آرین و 
شان مشیرفر به خواسته نفی نسب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( 
واقع در اصفهان- خ میرفندرســکی)خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع 
قضایی شهید قدوسی- طبقه 1- اتاق 105 ارجاع و به کالسه 9609986837101686 
ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1397/02/26  ساعت 8/30  صبح تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان آقایان شکراله مشیرفر فرزند یداله و آرین و شان 
مشیرفر و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف:260 شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع 

شهید قدوسی( )209 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/94 شماره ابالغنامه: 9610106837113131 شماره پرونده: 9609986837101662 
شماره بایگانی شعبه: 961806 خواهان خانم شــیوا رنجبر فرزند مسعود با وکالت فرناز 
روانخواه فرزند منوچهر  دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای محمود عطائی نوکابادی 
فرزند عبدالحسین به خواســته طالق به درخواســت زوجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان 
اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( واقع در اصفهان- خ میرفندرسکی)خ میر(- حد فاصل 
چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوســی- طبقه 1- اتاق 105 ارجاع و به 
کالســه 9609986837101662 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1397/02/26 و 
ساعت 9  صبح تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای محمود 

عطائی نوکابادی فرزند عبدالحسین و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. ضمنا داور واجد شرایط که متاهل دارای 
30 سال سن و از بستگان سببی یا نسبی باشــد را در دادگاه حاضر نمائید. جلسه رسیدگی 
جهت استماع شهادت شهود می باشد چنانچه شهود معارضی دارید در جلسه دادگاه حاضر 
نمائید. م الف:262 شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( 

)228 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/95 شــماره:1397/04/480754-1397/1/15 چون تمامی ششــدانگ یکدرب باغ 
جنب چشمه وزاغون پالک شماره 1364 فرعی از 120- اصلی واقع در فخر بخش 9 ثبت 
نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام سید حسین حسینی فرزند سید محمد و غیره در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
دوشنبه مورخ 1397/02/17  ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:3 اداره ثبت اسناد و 

امالک نطنز)139 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/96 شماره:1397/04/480902-1397/1/15  نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ دو 
قطعه زمین در بخش مرغزار سه رجلی پالک شماره 305 فرعی از 37 اصلی واقع در کشه 
جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای هاشم بهنام فر و 
غیره در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز شنبه مورخ 1397/02/15  ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:5 اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز)145 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/80  شماره: 1054/96-96/12/26 خواهان احمد سلطانی دادخواستی به خواسته مطالبه 
به طرفیت خوانده حسن خدادادی به شــورای حل اختالف شعبه اول شهرستان تیران و 
کرون تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1054/96 ثبت گردیده و وقت دادرسی به 
تاریخ 97/3/21 ســاعت 9/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای 
آدرس و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور  رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک بار در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و به خوانده 
اخطار می گردد که از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین 
شده حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور، شــورا به خواسته رسیدگی نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت 
درج خواهد شد. م الف:551 شــعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف تیران 

وکرون )162 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/81 شــماره: 893/96-96/12/21 خواهان احمد ســلطانی به وکالت حسین دادخواه 
تهرانی دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 70/800/000 ریال وجه چک شماره 561306 
به انضمام مطلق خسارات از جمله هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه 
به طرفیت خوانده محسن مظاهری کوهانی به شــورای حل اختالف شعبه دوم حقوقی 
شهرستان تیران و کرون تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 893/96 ثبت گردیده 
و وقت دادرسی به تاریخ 97/2/24 دوشنبه ســاعت 10 صبح تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشانی معینی نمی باشــد به تقاضای خواهان به 
دستور  رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک بار در روزنامه زاینده 

رود آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد که از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در 
جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور، شورا به خواسته 
رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف:557 شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف تیران وکرون )193 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/79  شماره: 1051/96-96/12/26 خواهان احمد سلطانی دادخواستی به خواسته مطالبه 
وجه یک فقره چک به مبلغ 37/000/000 ریال به طرفیت خوانده غالمرضا جهانبخش به 
شورای حل اختالف شعبه سوم شهرستان تیران و کرون تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 1051/96 ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 97/3/23 ساعت 10 صبح تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشــانی معینی نمی باشد به 
تقاضای خواهان به دستور  رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
بار در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد که از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی است در صورت عدم 
حضور، شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز 
به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف:553 شعبه سوم مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف تیران وکرون )171 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/78  شــماره: 1052/96-96/12/26 خواهان احمد ســلطانی دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه 6 فقره چک به مبلغ 110/000/000 ریال به طرفیت خوانده موســی مومن 
آبادی به شورای حل اختالف شعبه سوم شهرســتان تیران و کرون تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 1052/96 ثبت گردیده و وقت دادرســی به تاریخ 97/3/23 ساعت 9 
صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشانی معینی نمی 
باشد به تقاضای خواهان به دستور  رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک بار در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد که از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی است در 
صورت عدم حضور، شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود 
و چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف:555 
 شــعبه ســوم مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف تیران وکــرون )172 کلمه،

 2 کادر(
اخطار اجرایی

1/77 شماره: 159/95  به موجب رای شماره 188 تاریخ 95/5/23 شعبه دوم شورای حل 
اختالف شهرستان تیران و کرون که قطعیت یافته است محکوم علیه محمدرضا صالحی 
فرزند پرویز به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 112/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و پرداخت 2/300/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 225/000 
ریال بابت ابطال تمبر و  حق الوکاله وکیل طبق تعرفــه در حق خواهان منصور  امینی به 
وکالت حسین دادخواه به نشانی اصفهان چهارباغ باال مجتمع پارسیان طبقه 5 واحد 705 
دفتر وکالت حسین دادخواه همچنین محکوم علیه محکوم است به پرداخت نیم عشر حق 
االجرا در حق صندوق دولت که توسط اجرای احکام حقوقی احتساب و اخذ می گردد رای 
صادره حضوری می باشد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم 
نماید. م الف:559 شعبه دوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

تیران و کرون )212 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/97 شماره: 96/2027010335 -96/12/26 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه 
پالک شماره  10393/3662 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام 
مریم اســماعیلیان عمروآبادی فرزند علی یار و غیره در جریان ثبت اســت به علت عدم 

حضور متقاضی ثبــت به عمل نیامده طبق آرای شــماره  139660302027008784 و 
139660302027008785- 96/7/30 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  
بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 97/2/15 
ســاعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور یابند اعتراضیات 
مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این اداره تســلیم نماید.  م الف:480 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)200 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/98 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1957/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ســاعت 8/30 صبح روز شنبه مورخه 
1397/2/29، مشخصات خواهان:  محمد علی عموتقی ورنوسفادرانی فرزند رجبعلی به 
نشانی محمودآباد خ 20 سنگبری  عموتقی به وکالت سمیه صهری  مشخصات خوانده: 
امیرقاسمی فرزند محمد علی،  خواسته و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 58 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )165 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/99 مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 2642/96 حل 4 ، وقت رسیدگی ســاعت 9 صبح روز شنبه مورخه 1397/2/22، 
مشــخصات خواهان:  محمد علی عموتقی به وکالت ســمیه صهری  به نشانی خمینی 
شــهر خ بوعلی مجتمع کوثر ط اول واحد 1، مشــخصات خوانده:  مرتضی حسنی فرزند 
ولی اله و سید حسین عقیلی مقدم،   خواســته و بهای آن:  محکومیت تضامنی خواندگان 
به مطالبه دویســت میلیون ریال وجه 2 فقره چک، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و 
کپی مصدق گواهینامه عــدم پرداخت، گردش کار: خواهان خوانــده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 60 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )196 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/100 شــماره صادره:1397/04/481171-1397/1/16  نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شــماره 2674 فرعی از 150 اصلی واقع در روستای برز جز 
بخش 10 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای محمد عابدی برزی 
فرزند عزیزاله در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز یک شنبه مورخ 1397/02/16  ساعت 10 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاوریــن اخطار می گردد که در روز و 
ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

م الف:6 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)142 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
1/101 مرجع رســیدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 780/96 حل 11 ، وقت رسیدگی ساعت 8/30 بعداز ظهر روز سه 
شنبه مورخه 1397/2/25، مشخصات خواهان : سید مجتبی شجره فرزند سید حسن به 
نشانی محمودآباد خیابان 34 بعد از میدان گچ سنگبری سادات شجره، مشخصات خوانده: 
عیسی رهنما باش محله فرزند پیرحسن،  خواسته و بهای آن:  مطالبه وجه چک، گردش 
کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این 
شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد.م الف: 77 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )173 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/102 شماره ابالغنامه: 9710103633100183 شماره پرونده: 9609983633101074 
شماره بایگانی شعبه: 961092 آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
منصور باقی فرزند اسداله، خواهان آقای نعمت ا... حاج هاشمی با وکالت علیرضا هاشمیان 
دادخواســتی به طرفیت  خوانده آقای منصور باقی به خواســته مطالبه وجه چک مطرح 
که به این شعبه ) اصفهان شهرستان خمینی شــهر بلوار دانشجو دادگستری شهرستان 
خمینی شــهر( ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 9609983633101074 شعبه اول 
دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرســتان خمینی شهر ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  
1397/04/11 ساعت 10/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.  
م الف: 76 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )169 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

1/103 شماره دادنامه: 9609973633601335 شماره پرونده: 9609983633600673 
شــماره بایگانی شــعبه: 960680 خواهان آقای نعمت اله حاج هاشــمی فرزند محمد 
با وکالت آقای علیرضا هاشــمیان فرزند محمد حســین به نشــانی خمینی شهر میدان 
قدس ابتدای بلوار آزادگان جنب بانک ملت مجتمع امیر طبقه ســوم واحد 6، خواندگان: 
1- آقای احمد شیرافکن فرزند مردان 2- آقای یوسف علیزاده همگی به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، دادگاه با بررســی محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: درباره دادخواست آقای نعمت اله حاج هاشــمی با وکالت آقای علیرضا هاشمیان 
به طرفیت آقایان 1- احمد شــیرافکن 2- یوســف علیــزاده به خواســته مطالبه مبلغ 
210/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه به استناد 3 فقره چک 
به این شرح 1- چک شــماره 226/6785942-95/11/30 به مبلغ 60/000/000 ریال 
2- چک شماره 226/6785950-96/6/30 به مبلغ 70/000/000 ریال 3- چک شماره 
226/6785946-96/3/30 به مبلغ 80/000/000 ریال همگی عهده بانک توسعه تعاون 
بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشــته خوانده ردیف اول صادرکننده و خوانده ردیف 
دوم ظهرنویس هر سه فقره چک بعنوان ضامن می باشد که وجه چکها را بدهکار لیکن از 
پرداخت امتناع می نمایند. خواندگان علی رغم ابالغ قانونی )نشرآگهی در روزنامه اصفهان 
امروز تحت شــماره 3087 صفحه 11 مورخ 96/8/11 ( حاضر نشده و دفاعی ننموده اند 
بنابراین با توجه به گواهی عدم پرداخت بانک محال علیــه و امضا خوانده ردیف اول در 
ذیل چکها و امضای خوانده ردیف دوم در ظهر آنها و با عنایت به وجود چکهای مســتند 
دعوا در ید وکیل خواهان و امضا خواندگان در ذیل و ظهر چکها و عدم تعرض نســبت به 
امضا و نظر به اینکه خواندگان دلیل برپرداخت مافی الذمه خود ارائه نکرده دادگاه دعوی 
خواهان را مقرون به صحت تشخیص مستندا به مواد 310 و 312 و 313 قانون تجارت و 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب 
77/9/21 و مواد 515 و 519 و 520 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب 

درامور مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان بــه پرداخت مبلغ 210/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرســی به مبلغ 6/910/000 ریال و خسارت 
تاخیر تادیه طبق شاخص اعالمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تاریخ 
سررسید چک تا تاریخ وصول آنها بر اساس محاسبه صورت گرفته در مرحله اجرای حکم 
 توســط اجرای احکام و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه در حــق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
و سپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 
می باشد.  م الف: 75 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر )444 

کلمه،5 کادر(
فقدان سند مالکیت

1/104 شماره صادره: 970720671643035 - 97/1/18 خانم ایران خوش اخالق باستناد 
یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضا شــهود رسما گواهی شده مدعی است که سند 
مالکیت سه سهم مشاع از سی و یک سهم ششدانگ قطعه ملک پالک شماره 118/1477 
واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 7 دفتر 48 امالک ذیل ثبت 
24555 بنام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده  نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی  
مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
 تســلیم خواهد شــد. م الف: 81 اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شــهر )205 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

1/105 کالسه پرونده 96/1276 شــماره دادنامه: 35-97/1/15 مرجع رسیدگی: شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: نوراله محمدصادقی فرزند غالمعلی 
با وکالت علیرضا هاشمیان به نشــانی خمینی شــهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان 
جنب بانک ملت مجتمع امیر ط 3 واحد 6،  خوانــده: مهرداد ضیایی کرونی فرزند محمود 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای نوراله محمد صادقی فرزند غالمعلی با وکالت آقای 
علیرضا هاشمیان  به طرفیت آقای مهرداد ضیایی کرونی فرزند محمود به خواسته مطالبه 
مبلغ 43/400/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 846598 مورخ 96/3/30 عهده 
بانک صادرات به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست،  
مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آ ن و با توجه به عدم حضور 
خوانده در  جلسه مورخ 96/12/12  و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت به 
نظریه مشورتی اعضا شورا  و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و با توجه به وصف 
تجریدی بودن اسناد تجاری، مســتندا به مواد  9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 
522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را 
ثابت دانسته و حکم   به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و سه میلیون و چهارصد 
هزار ریال  بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/592/500 ریال بابت خسارات دادرسی و 
پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک لغایت استهالک کامل دین برمبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی 
از بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و سپس 
ظرف مهلت 20 روز پس ازانقضا مدت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 
خمینی شهر می باشد. م الف:78 شعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

خمینی شهر )387 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

1/106 کالسه پرونده 96/1827 شــماره دادنامه: 62-97/1/15 مرجع رسیدگی: شعبه 

چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: نعمت اله حاج هاشمی فرزند محمد با 
وکالت علیرضا هاشمیان به نشانی خمینی شهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان مجتمع 
دندانپزشکی غدیر ط ســوم واحد 3، خوانده: کامل کارگر سیاه کن فرزند موسی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی آقای نعمت اله حاج هاشمی فرزند محمد با وکالت آقای علیرضا هاشمیان  
به طرفیت آقای کامل کارگر سیاه کن فرزند موسی به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 
ریال وجه دو فقره چک به شماره های 487574 و 487575 هر کدام به مبلغ 20/000/000 
ریال مورخ 92/5/30 و 92/7/30 عهده بانک رفاه به انضمام خسارت دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواســت،  مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم 
پرداخت آ ن و با توجــه به عدم حضور خوانده در  جلســه مــورخ 96/12/5  و عدم ارائه 
 الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت به نظریه مشــورتی اعضا شورا  و احراز اشتغال
 ذمه خوانده و استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری، مستندا به 
مواد  9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 
311 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 
2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانســته و حکم   به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال  بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/630/000 ریال 
بابت خسارات دادرســی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و همچنین پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اســتهالک کامل دین برمبنای شاخص بهای 
 کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان
 صادر و اعالم می گردد. رای صــادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پــس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شــورا و ســپس ظرف مهلت 20 روز پس ازانقضا مــدت واخواهی 
قابل تجدید نظــر در محاکم عمومــی حقوقی خمینی شــهر می باشــد. م الف:79 
 شــعبه چهارم مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف خمینی شــهر )396 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

1/107 شماره دادنامه: 9609973633101282 شماره پرونده: 9609983633100549 
شماره بایگانی شعبه: 960554 خواهان آقای فرهاد آقاجانی فرهاد ورنوسفادرانی فرزند 
علیرضا با وکالت آقای علیرضا هاشمیان فرزند محمد حسین به نشانی خمینی شهر میدان 
قدس ابتدای بلوار آزادگان جنب بانک ملت مجتمع امیر طبقه ســوم واحد 6، خواندگان: 
1- آقای نعمت اله ملکی به نشانی شهرک صنعتی محمودآباد خیابان 14 سنگبری تراورتن 
2- آقای محمد علی رحمانی فرد فرزند عبدا... به نشانی سیرجان شهرک صنعتی شماره 1 
خیابان 6 روبروی بیتنگ بتون بازرگانی رحمانی فرد، خواسته: مطالبه وجه چک، دادگاه با 
بررسی جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بااستعانت از خداوند متعال به شرح 
ذیل مبادرت به انشا رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای فرهاد آقاجانی 
فرزند علیرضا با وکالت آقای علیرضا هاشمیان به طرفیت آقایان 1- محمد علی رحمانی 
فرد فرزند عبداله 2- نعمت اله ملکی به خواسته مطالبه مبلغ سه فقره چک به شماره های 
1- 359645 و 2- 359644 و 3- 10893/24145340 مورخ به ترتیب 1- 96/2/30 و 
2- 96/4/30 و 3- 96/3/30 به ترتیب چک اول و دوم عهده بانک قرض الحسنه رسالت و 
چک سوم عهده بانک پارسیان ایران به مبلغ جمعًا 338/000/000 ریال به انضمام مطلق 
خسارات دادرسی حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر تادیه دادگاه با توجه به دادخواست 
تقدیمی کپی مصدق چک های متنازع فیه و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک ها مذکور، 
اصول مســتندات در ید خواهان و اینکه خواندگان دفاع موجهی به عمل نیاورده خواسته 
خواهان را مقرون به صحت دانسته و بااستناد به تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک 
مواد 310 و 313 از قانون تجارت و نظریه شــماره 2345/7-82/3/25 اداره کل حقوقی 
و تدوین قوه قضائیه و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خواندگان به طور تضامنی به پرداخت مبلغ سیصد 
و سی و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ بیست میلیون و پانصد و دوازده هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارات تاخیر در تادیه برمبنای 
تورم از تاریخ سررسید چکها تا زمان پرداخت وجه آنها در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید. رای دادگاه نسبت به خواندگان غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی 

در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.  م الف: 74 شعبه اول دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان خمینی شهر )401 کلمه، 4 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
1/108 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 1940 فرعی از 12953 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام آسیه صالحی هزار دره فرزند مصطفی 
در جریان ثبت است و رای شــماره 139660302027001083 مورخ 1396/09/23 از 
طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اینک بنا به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/2/11 روز سه شــنبه ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی 
طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیــر این صورت متقاضی ثبت و یا 
نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 
با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:602 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)266 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

1/109 شماره دادنامه: 9609976836402561 شماره پرونده: 9509986836400542 
شماره بایگانی شعبه: 950627 خواهان خانم ســاناز اسماعیلی فرزند مصطفی به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان خ امام خمینی ســه راه ملک شهر شهرک قدس بلوک 88 
واحد 6، خوانده: آقای علیرضا قربانی طرقی فرزند اکبر به نشــانی اصفهان خ چمران خ 
مولوی خ 22 بهمن کوچه شهید خسروی پ 552 منزل معصومه محمد یحیی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: طالق به درخواست زوجه، رای دادگاه: در خصوص دادخواست 
خانم ساناز اسماعیلی فرزند مصطفی به طرفیت آقای علیرضا قربانی طرقی فرزند اکبر به 
خواسته طالق بلحاظ اعمال حق مندرج در سند رسمی و وکالتنامه شماره 127473 مورخ 
93/02/10 دفترخانه 98 اصفهان به شرح متن دادخواست با این توضیح که خواهان اظهار 
داشته از مهریه خود مهر السنه را در قبال طالق به زوج بذل و در خصوص سائر حقوق مالی 
در حال حاضر ادعائی ندارد و دو فرزند داریم که کبیرند و با من زندگی می کنند و نفقه آنها 
را باید زوج پرداخت نماید و خوانده ایرادی ننموده لذا دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر 
که توفیقی جهت صلح و سازش و اصالح ذات البین حاصل نشده و زوجه اصرار به طالق 
و جدائی دارند. دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن ازجمله 
فتوکپی مصدق رونوشت عقدنامه رسمی طرفین رابطه زوجیت، بقاء و دوام آن محرز است 
اما در خصوص اصل خواســته نظر به اظهارات خواهان در جلسه دادرسی و اینکه خوانده 
محترم در نتیجه دفاع و ایرادی ننموده و نظریه قاضی محترم مشــاور دادگاه با عنایت به 
مراتب فوق و اینکه تالش داوران جهت صلح و سازش طرفین به نتیجه نرسیده و توجها به 
وکالتنامه استنادی که به امضا زوج رسیده و پاسخ استعالم حکایتی از ابطال یا عزل وکیل 
)زوجه( ندارد را محرز دانسته در نتیجه دعوی خواهان را وارد به استناد به مواد 1129 قانون 
مدنی و ماده 27 و 29 و 33 و 34 و 35 قانون حمایت خانواده دادگاه طالق بین زوجین از 
نوع خلع با توجه به بذل قسمتی از مهریه از طرف زوجه صادر و به خواهان اجازه داده می 
شود به یکی از دفاتر رسمی ثبت طالق مراجعه نســبت به ثبت آن اقدام نماید و زوجه به 
وکالت ازخوانده و پس از اجرا صیغه طالق با اعمال وکالت نسبت به ثبت رسمی آن اقدام 
و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتًا و نیز به وکالت از خوانده امضا نماید، نوع طالق خلع و عده 
آن سه طهر از زمان جاری شدن صیغه طالق می باشد احراز شرایط صحت اجرای صیغه 
طالق و احراز عدم بارداری زوجه با معرفی به پزشکی قانونی برعهده مجری صیغه طالق 
است و نفقه فرزندان به عهده زوج است اعتبار حکم طالق شش ماه پس از تاریخ ابالغ رای 
فرجامی یا انقضای مهلت فرجامخواهی است، رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل 
واخواهی در همین دادگاه و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظردر محاکم تجدیدنظر استان 
اصفهان می باشد.  م الف: 231 شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شهید 

قدوسی( )485 کلمه، 5 کادر(
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 افزایش آمار آسیب های اجتماعی 
نگران کننده است؛
پاسخگو باشید

امروز جامعه ما به لحاظ آسیب شناسی و مسائل 
 اجتماعی شــرایط مناســبی ندارد.آسیب ها و 
حوزه های فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصادی و 

سیاسی شرایط بسیار ناامید کننده است.
دروغ در ایران رواج  یافته اســت، افسردگی در 
آن بیداد می کنــد و نا امیدی نســبت به آینده 
چه در میان تحصیلکرده ها چه کارمندان و چه 
دختران و پسران تازه ازدواج کرده  و حتی میان 
سرمایه گذاران عرصه های اقتصادی، تولیدی و 

تجاری هم زیاد شده است.
برهم خوردن نظام آموزشــی و بی سوادتر شدن 
روز به روز دانشجویان نشــانه های خوبی برای 
آینده کشــور نیســت و افق های روشنی نشان 
نمی دهد. احســاس تعلق به نظــام اجتماعی و 
سیاسی و حتی جغرافیایی به حداقل خود رسیده 
است.آمار مسئولیت پذیری در خانواده، محیط 
های سازمانی و رفتار های اجتماعی بسیار نگران 
کننده است .  آمار معتادین کشور و افزایش تنوع 
موادمخدر نگران کننده بوده و  دسترسی کمتر 
از سه دقیقه به مواد مخدر در کشور هم ربطی به 

طبقه  شهری روستایی و یا جنسیتی ندارد.
افزایش رشــد طالق از فاجعه ای عظیم صحبت 
می کند. خیانت به همســر رشــد باالیی دارد. 
خودکشی به شدت در حال افزایش است و آماری 

برای این مهم ذکر نمی شود. 
نــزاع و پرخاشــگری از رفتارهای عــادی نظام 
اجتماعی هم در کنش هــای فردی هم در نظام 
خانواده به شــکل های مختلف کالمی رفتاری 
و فیزیکی خود را نشــان داده اســت. آســتانه 
تحمل به حداقل خود رســیده و افراد با کوچک 
 ترین محرکی اقدام به رفتارهــای غیر متعارف
 می کنند. سرقت از معضالت اصلی جامعه شده؛ 
کیف قاپی، ماشین دزدی، ســرقت از منزل و ... 
سرقت به شــدت در حال افزایش است. افزایش 
ســن ازدواج و دختران و پســرانی که به تجرد 

قطعی رسیده اند وحشتناک است.
در این میان مشــکالت زیاد سیاسی هم باعث 
افزایش آمــار آســیب های اجتماعی شــده و 
فساد ســازمانی، رشــوه گیری، قانون گریزی 
امری کامــل پذیرفته و نهادینه شــده اســت. 
اختــالس، کالهبرداری ،  چک هــای بی محل، 
ربا خواری، ورشکســتگی واحد هــای تولیدی، 
بیکاری کارگران و زنان در حــوزه اقتصاد جای 
هیچ حرفی را باقی نگذاشــته اســت. آلودگی 
های زیســت محیطــی، عــدم بارش بــاران، 
 مشــکل آب، ازبین رفتن جنگل هــا و مراتع و 
گونه های جانوری هم به افزایش آسیب ها دامن 
زده ؛ تعداد پروندهای قضایــی و تعداد زندانیان 
در ایران در حال افزایش است.سوالی که مطرح 
است این است که چرا اکنون در چنین شرایطی 
قرارداریم که اینگونه جامعه ما بیمار اســت  آیا 
کســی به فکر نیست؟ مگر می شــود مسئوالن 
ندانند چه فاجعه ای در حال رخ دادن است و اگر 
هم می دانند و کاری نمی کنند باید فاتحه آینده 

اجتماعی ایران را خواند.

 سونامی بازنشستگی
 در آموزش و پرورش

آموزش وپرورش در ســال های پیش رو با معضل 
بازنشستگی معلمان و بحران کمبود نیروی انسانی 
مواجه خواهد شــد و از مهر 97 با سه سال شدن 
هنرستان ها کمبود نیروی انسانی در این بخش به 

شکل ویژه تری محسوس خواهد بود.
آنگونه کــه خــود مســئوالن آموزش وپرورش 
می گویند تــا ســال 1399، 320 هــزار نفر در 
آموزش و پرورش بازنشسته خواهند شد و براین 
اساس به 300 هزار معلم نیاز است. با روند فعلی 
پذیرش اندک در دانشگاه فرهنگیان و سهمیه های 
اختصاص یافته به آموزش وپرورش در آزمون های 

استخدامی نمی توان کسری معلم را پاسخ داد. 
ســونامی بازنشســتگی و کمبود نیرو نــه تنها 
هنرستان ها که بخش های مختلف آموزش وپرورش 
را تحت تاثیر قرار خواهــد داد و در همین رابطه 
معاون ســازمان آموزش وپرورش استثنایی نیز از 
سونامی بازنشستگی معلمان این بخش از امسال 
خبر داده و می گوید سالیانه 800 نفر در این سازمان 
شرایط بازنشســتگی پیدا می کنند و این سازمان 
23هزار نفر نیرو دارد که از امســال با ســونامی 

بازنشستگی نیروهای این سازمان مواجه ایم.

عکس  روز 

مردم با ترافیک کنار بیایند!

پیشنهاد سردبیر:

یادداشت

ذره بین

مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری اصفهان 
اظهارکرد: موضوع حق عائله مندی زنان شــاغل 
قانونی بوده که مدیریت خدمات کشوری در سال 
8۶ مصوب کرد و در این قانون آمده است که زنان 

سرپرست خانوار حق عائله مندی دریافت کنند.
ســهیال اثنی عشــران با بیان اینکه از ســال 90 
پیرو یک اســتفصاریه از رییس مجلس وقت حق 
عائله مندی، شامل زنان مجرد نیز شد، ادامه داد: 
این موضوع شــامل حال همه کارمندان خانم در 
سازمان ها و ادارات می شد و بعد از طرح شکایت 
به دیوان عدالت اداری این مبلغ صرفا شامل زنان 
سرپرست خانواری شد که همسر از کار افتاده یا 

فرزند تحت تکفل دارند.
وی در خصوص تعریف زنان سرپرست خانوار در 
دســتگاه ها گفت: از نگاه قانون این زنان کسانی 
هســتند که به هر دلیــل اعم از فــوت یا طالق، 
همسری ندارند یا همســران از کار افتاده دارند و 

در هر کدام از این شرایط، فرزندان، تحت پوشش 
آنها هستند.

اثنی عشــران با بیان اینکه از ســال گذشته حق 
عائله مندی بســیاری از زنان مجرد حذف شــده 
است، تصریح کرد: بســیاری از زنان مجردی که 
هرگز ازدواج نکرده اند در حال نگهداری از والدین 
خود هستند و به نوعی سرپرست خانوار محسوب 

می شوند که این از نگاه قانون دور مانده است.

مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری اصفهان:

قانون حذف حق عائله مندی زنان مجرد نیازمند اصالح است
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به آمار 
مراجعه مردم درســال 9۶برای دریافت کارت ملی 
هوشمند، اظهارکرد: از مجموع چهار میلیون و 17 
هزار نفر جمعیت اســتان که هدف مشمول کارت 
ملی هستند، آمارهای ماه های پایانی سال 9۶ نشان 
داد که حدود یک میلیــون و 1۶7 هزار و 329 هزار 
نفر تا پایان اسفندماه به مراکز صدور کارت مراجعه 
کرده اند و در مجموع در بخش کارت ملی هوشمند 
تاکنون قریب بــه دو میلیون و ۵00 هــزار نفر این 

کارت را دریافت کرده اند.
حسین غفرانی ادامه داد: صدور کارت ملی هوشمند 
از ابتدای آغاز این طرح تا پایان ســال 139۶ برای 
۶2 درصد از کل جامعه هدف در استان محقق شده 
و تا تحقق کامل آن نزدیــک به یک میلیون و  ۵00 
 هزار نفر دیگر نیز باید به مراکز صدور کارت مراجعه 

کنند.
وی دربــاره تمدید صــدور کارت ملی هوشــمند 

 تــا خــرداد مــاه امســال گفــت: بــا توجــه به 
 ازدحــام جمعیــت و حجــم مراجعین بــه دفاتر
  پیشــخوان و دفاتــر پســت و مرکــز وزارت

ثبت احوال در ماه های پایانی سال گذشته، سازمان 
ثبت احوال فرصت افزوده ای را در نظر گرفته است تا 
این شرایط در ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد  
 97 برای مراجعه هــر چه بهتر شــهروندان فراهم 

شود.

مدیرکل ثبت احوال استان خبر داد:

تعویض کارت ملی 62 درصد اصفهانی ها

مرکز کارتن خوابی امید 
اصفهان

مدیرگروه بهداشت محیط استان اصفهان با اشاره به اهمیت سالمت غذایی برای مردم اظهار داشت: طرح بسیج سالمت نوروزی از یکم اسفند 
تا پانزدهم فروردین سال جاری اجرا شد. حسین صفاری افزود: در این بازرسی از 38 هزار و 298 مرکز حساس از جمله رستوران ها، طباخی ها، 

فست فودی ها، اماکن بین راهی و سامانه های آبرسانی بازدید به عمل آمد. وی خاطرنشان کرد: مجموع تعداد کل بازرسی ها از مراکز تهیه و توزیع و اماکن و سامانه های 
آبرسانی 38هزار و 298 مورد بود. مدیرگروه بهداشت محیط استان اصفهان  ادامه داد: 2۵3 مورد تعطیلی اماکن متخلف، یک هزار و 324 مورد سنجش مواد غذایی 

با دستگاه های پرتابل و تجهیزات و 28 هزار و 349 مورد کلرسنجی آب نیز انجام شد. 
صفاری با اشاره به مجموع فعالیت هایی که در این ایام انجام شد، اظهار داشت: در نهایت بیش از 38 تن مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته معدوم شد.

علت 85 درصد تصادفات 
رانندگی نوروز اعالم شد 

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت: 
عدم توجه به جلو در حین رانندگی، خستگی و 
خواب آلودگی و سرعت و ســبقت غیرمجاز را 
علت 8۵درصد تصادفات نوروز امســال اعالم 

کرد.
 تقی مهری اظهار داشــت: با وجــود افزایش 
1۵درصدی ترددها نســبت به ســال گذشته 
و شــماره گذاری حدود 1/۶  میلیون وســیله 
نقلیه در ســال 9۶ و صدور 1/۵ میلیون جلد 
گواهینامه بــرای متقاضیان جدیــد و نیز بر 
اســاس شــاخص -کشــته در هــر 10 هزار 
وســیله نقلیه-  از زمان اجرای طرح نوروزی، 
 شــاهد کاهش متوفیان بر اساس این شاخص 

هستیم.
وی ادامــه داد: آمارهــا مؤیــد آن اســت که 
تصادفات منجر به فوت درون شــهری نسبت 
به سال گذشته تغییری نداشته و در آزادراه ها، 
بزرگراه هــا و راه های اصلی کــه پلیس به انواع 
مختلف در آن حضور داشــته با کاهش همراه 

بوده است.

فرمانده ناجا:
محیط را برای قاچاقچیان 

ناامن می کنیم
فرمانــده ناجا گفــت: در جهت تحقق شــعار 
امســال 3 گام برداشــته ایم؛ خود ما از کاالی 
ایرانی اســتفاده کنیم، امنیت سرمایه گذاران 
که فعالیت قانونی دارند را فراهم کنیم، از ورود 
کاالی قاچاق به کشور ممانعت کنیم. در بحث 
مبارزه با کاالی قاچاق هم مبادی رسمی و هم 
غیر رسمی را کنترل خواهیم کرد و مرزها را با 

جدیت رصد می کنیم.
حســین اشــتری تاکید کــرد: در خصوص 
قاچاق در مبادی رســمی بارها به مســئوالن 
مربوطه با آمار اعالم کردیم و در این خصوص، 
انبارها را در داخل شــهرها کنتــرل خواهیم 
کرد. همچنین قرارگاه مبــارزه با ورود کاالی 
قاچاق در ناجا تشــکیل شده اســت و امسال 
تقویت خواهیم کــرد. وی ادامــه داد: به رغم 
همین  امکانات کم با  اشرافیت اطالعاتی خوبی 
 حتما محیط را برای قاچاقچیان ناامن خواهیم

 کرد.
فرمانــده ناجــا گفــت: از گمــرک، کاالی 
قاچــاق وارد می شــود و پلیس درخواســت 
حضــور در آنجا را دارد که مصوبه ای از ســتاد 
کل را داریم. ســال گذشــته نیــز انبارهای 
بســیاری در تهران کشــفیات داشــتیم که 
یــک نمونــه آن لوازم آرایشــی بــود که می 
 توانســت ســالمت شــهروندان را بــه خطر

 بیندازد.

اخبار

ثبت احوالزنان

فرمانده انتظامی گلپایــگان بیان کرد: با توجه به وضعیت 
جغرافیایی شهرستان و مسافرپذیر بودن، اقدامات ویژه ای 

برای امنیت اجتماعی شهرستان انجام شده است.
حسین بساطی ادامه داد: در سال جاری با کاهش جرایم در 
زمینه های مختلف از جمله کاهش شش درصدی سرقت 

از منازل و ۶7 درصدی سرقت احشام مواجه بودیم همچنین در زمینه ســرقت به عنف با کاهش حدود 90 
درصدی مواجه بودیم . وی افزود: در سال جاری بیش از  31 هزار تماس تلفنی با پلیس برقرار شده که از این 

تعداد تماس ها 12 هزار و 800 تماس منجر به مشاوره انتظامی و مابقی منجر به تشکیل پرونده شده است.
فرمانده انتظامی گلپایگان با بیان اینکه چهار هزار و ۶00 پرونده قضایی در چهار کالنتری شهرستان طی سال 
گذشته تشکیل و مطالبات مردم به دستگاه قضایی ارسال شده است، اظهار کرد: طی سال 9۶ جرایم مالی 18 

درصد کاهش داشته و در زمینه کالهبرداری اینترنتی با کاهش 17 درصدی مواجه هستیم.

فرمانده انتظامی گلپایگان خبر داد:

کاهش 90 درصدی 
تجاوز به عنف 

مدیر گروه بهداشت محیط استان:

38 تن غذای فاسد معدوم شد

نماینــده نطنــز در مجلس شــورای اســالمی درباره 
تالش های صورت گرفته برای بهبــود کمیت آب این 
شهرستان گفت: در یک سال گذشته تالش ها بر بهبود 
کمیت آب شهرســتان صورت گرفته است، با اعتباری 
بالغ بر 1/۵ میلیارد تومان چاهی حفر کردیم که در حال 

حاضر مشــکل کمی آب نداریم.مرتضی صفاری ادامه داد: سال گذشته حدود 1۶ ساعت با قطعی آب در 
شهرستان مواجه بودیم اما در حال حاضر خوشبختانه با قطعی آب مواجه نیستیم، علی رغم اینکه ما در 
بحث صنعت هم از این آب اســتفاده می کنیم.وی اظهار کرد:  عالوه بر مشکل کمبود آب در شهرستان 
نطنز، شهروندان این منطقه با معضل دیگری در استفاده از آب مصرفی مواجه هستند و آن سختی و وجود 
نیترات در آب است.طبق اعالم آبفا و بهداشت اصفهان، آب شرب نطنز به علت امالح بسیار زیاد و نیترات 

بسیار باال، غیر قابل شرب است.

موریانه ای که به جان شهر افتاد؛
آب نطنز سالمت مردم را 
تهدید می کند

این رانندگان وقتی از چــراغ قرمز عبور می کنند و از 
میان ماشین ها الیی می کشند، نفس همه در سینه 

حبس می شود و جان آدم ها نشانه می رود. 
حاال رانندگی بد در اصفهان میان این ترافیک سنگین 
و آلودگی هوا،معضلی شده اســت  که باید برای آن 
چاره ای اندیشــید. این موضوع کم کم آســیب های 
اجتماعی چون دعوا، فحاشــی و حتی قتل را هم به 
دنبال داشــته و عمق قانون گریــزی و نقض حقوق 
شهروندی را در پایتخت فرهنگ و تمدن جهان اسالم  
نشان می دهد که با ویراژ دادن های بی دلیلشان خود 

و دیگران را به استقبال مرگ می برند. 
ترافیک، آمار تصادفات را باال می برد؟

سال گذشته فرمانده انتظامی استان اصفهان اعالم 
کرد که اصفهــان در آمار مربوط بــه جان باختگان 
عابران پیاده و موتورســواران در کشــور رتبه اول را 
دارد. آمار کشــوری فوت شــدگان عابــران پیاده و 
موتورســواران ۵0 درصد بوده این در حالی است که 
این آمار در اصفهان باالی 70 درصد اســت.به نظر 
می رســد موضوعی که باعث بیشتر شدن آمار فوتی 
موتورسیکلت سواران در اصفهان  باشد، ترافیک است 
که مردم مجبورند برای فرار از این معضل به آن پناه 
ببرند و با موتورسیکلت هایشان چنان ویراژ دهند و به 
استقبال مرگ روند که آمار تصادفات منجر به مرگ با 
موتورسیکلت در اصفهان از آمار کشوری هم باال بزند. 
سهم سفر با موتور سیکلت در اصفهان زیاد 

است

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان معتقد 
است: سهم سفر با موتورسیکلت در اصفهان از دیگر 
استان های کشــور بیشتر اســت. علیرضا صلواتی با 
اشاره به آسیب  های ناشــی از تردد موتورسیکلت در 
شهر اظهار می کند:  هر موتورسیکلت 7 برابر خودروی 
سواری، آالیندگی زیســت محیطی ایجاد می کند؛ 
همچنین آالیندگی صوتی آن از خودروهای سواری 
بیشتر است. شهرداری اصفهان در طرح  ترافیک زوج 
و فرد هم نتوانست کار مهمی برای شهر بکند، حتی 

طرحی مثل سه شنبه های بدون خودرو که در مرکز 
شهر انجام می شود و اخیرا هم وارد تک تک محله ها 
شده است نه تنها از بار ترافیکی کم نکرد بلکه باعث 
افزایش تردد در خیابان های اطراف محل برگزاری این 
طرح شد. بعد از آن شــهرداری اصفهان سعی کرد با 
ارائه بسته پیشنهادی خرید موتورسیکلت های برقی 
و تســهیالت به مردم این آمار را کاهش دهد؛ اما این 
موضوع هم باعث کم شدن آمار مرگ و میر و ترافیک 

سنگین شهر نشد.

به نظر می رســد برنامه هــای ســطحی و زودگذر 
شــهرداری و پلیس اصفهان نتوانسته آنطور که باید 
روی مردم تاثیرگذار باشــد و این مهــم برنامه ریزي 
دقیق و همت همه دســتگاه ها را در تمام نقاط شهر 
می طلبد. همچنین ایمن ســازي راه  هــا و آموزش 
فرهنگ ترافیک باید در دستور کار مسئوالن قرار گیرد 
و ابتدا از خودشان شروع کنند، شروعی که منجر به 
کاهش ماشین های پارک شده در پارکینگ مهم ترین 

ادارات شهر باشد.

مردم با ترافیک کنار بیایند!

مردم اصفهان می گویند ازدحام و ترافیک سنگین باعث شده تا بد رانندگی کنند و صدای بوق ماشین ها و موتورهایشان در گوش ها بپیچد. حاضر 
نیستند از وسیله حمل و نقل عمومی استفاده کنند به همین خاطر دود اگزوزهایشان آسمان شهر را خاکستری می کند .

  نتیجه برنامه ریزی ها برای کاهش تصادفات و ترافیک اصفهان چندان مثبت نبوده است ؛

بهداشت

فاطمه راد

رییس پلیس فتــای اصفهان اظهار کــرد: در پی 
شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه حساب 
بانکی آنها به صورت اینترنتی برداشت شده، بررسی 
موضوع در دستور کار مأموران پلیس فتای اصفهان 

قرار گرفت.

مصطفی مرتضوی افزود: افراد شاکی برای شرکت و 
ثبت نام در التاری یکی از کشورها وارد سایتی شده 
و مبلغ ثبت نام را به صورت اینترنتی پرداخت کرده 
بودند و  چند روز پس از ثبت نام متوجه می شدند 
که حساب بانکی آنها به صورت اینترنتی برداشت 

شده است.
وی گفــت: مامــوران پلیس فتــای اصفهان پس 
از انجام اقدامــات تخصصی در فضــای مجازی و 
شناسایی ســایت مذکور که یک سایت فیشینگ 
بود، موفق شدند سازنده آن را که جوانی 27 ساله 
و ساکن یکی از استان های کشور بود شناسایی و با 

نیابت قضائی دستگیر کنند.
رییس پلیس فتای اصفهان با بیان اینکه این پرونده 

1۵ شــاکی دارد، بیان کرد:  فرد دستگیر شده در 
اعترافات خود به ســرقت اطالعات بانکی 2 هزار 
و 800 نفر ازکاربران و برداشت مبلغ یک میلیارد 
و 800 میلیون ریال از حســاب آنها با همدســتی 

همسر، مادر و فرد دیگری اعتراف کرد.
مرتضوی با تاکید بر هوشــیاری مــردم ادامه داد:  
مردم اطالعات بانکی خود را در اختیار دیگران قرار 

ندهند و این پرونده هنوز در دست بررسی است.

لو رفتن اطالعات بانکی ۲8۰۰ نفر در ثبت نام التاری؛ 
سارق توسط پلیس فتا شناسایی شد 

مرتضی پدریان

رییس اداره سنجش و ارزیابی آموزش و 
پرورش استان اصفهان خبر داد:

 آغاز امتحانات دانش آموزان
 از یکم خرداد

رییس اداره سنجش و ارزیابی آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: امتحانات نهایی مقاطع 
تحصیلی دانش آموزان ســال سوم متوسطه 
مدارس روزانه، بزرگساالن، آموزش از راه دور 
و دیگر مدارس از یکــم خردادماه آغاز و تا 23 

خرداد ادامه می یابد.
مجید عسکری اظهار کرد: براساس آیین نامه 
آموزش و پــرورش، امتحانات تمــام مقاطع 
تحصیلی از اول خرداد آغاز می شود، اما زمان 
پایانی امتحانــات دانش آموزان بــا توجه به 
تعطیالت و تعــداد دروس مقاطــع تحصیلی 

متغیر است.
وی گفت: تمامی کالس های آموزشی مدارس 
تا پایان اردیبهشــت ماه دایر اســت، بنابراین 
تمام معلمان باید تا پایان اردیبهشت ماه برای 
تدریس در مدارس حضور داشته باشند، ضمن 
اینکه معلمــان در خردادماه نیز برای برگزاری 
 امتحانات و تصحیــح اوراق در مدارس حضور 

خواهند داشت.

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2389 | April  09,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



 سفره هایی که هر روز از غذاهای ایرانی خالی تر
 می شود

پیشنهاد سردبیر:

مرضیه محب رسول

غذاهای ایرانی و اصیل هر روز از سفره های مردم ایران رنگ 
می بازد. با نگاهی به وضعیت موجود در عادات غذایی جامعه 
ایرانی، بسیار ســاده و سریع متوجه می شــویم که غذاهای 
سنتی به  جز در روستاها و شاید در شهرهای کوچک، جایگاه 
ویژه ای مانند آنچه در گذشــته دارا بود  را ندارند. تغذیه در 
ایران دچار نوعی گذار از غذاهای ســنتی و بومی به ســمت 
غذاهای آماده و غربی شده اســت. این مسئله یکی از دالیل 
رواج انواع بیماری ها مانند چاقی، بیماری های قلبی عروقی، 
دیابت و ســرطان که آنهــا را به عنــوان بیماری های تمدن 
می نامیم، شده اســت. این تغییرات بخشی ناشی از ضرورت 
اســت؛ چرا که ســبک زندگی جامعه ایران تغییر کرده و به 
همین دلیل الگوی تغذیه آنها نیز عوض شده است. در حقیقت 
مردم ایران به دلیل فرصت کمی که دارند، همچنین وقت گیر 
بودن طبخ غذاهای ایرانی تمایل چندانی برای مصرف غذاهای 
ایرانی ندارند ضمن اینکه با گســترش صنعت غذا در عرصه 
بین المللی و همسان شدن ذائقه های غذایی روی آوری مردم 
به غذاهای بین المللی که در ســطح جهان محبوب هستند 
مانند ماکارونی و پاستا افزایش یافته است ضمن اینکه بخشی 
از تغییرات ذائقه غذایی ایرانیان و الگوی مصرف غذایی نیز به 
 تغییرات فرهنگی و جابجایی جمعیتی در طی دو دهه گذشته 

بر می گردد.
 الگو از یک محل و منشــأ خاصی پدید نمی آید و مخلوطی 
از تاریخچه، فرهنگ و سنت های یک جامعه است. اختالف 
فرهنگ هــای مختلف، الگــو را ایجاد می کند و ســنت ها 
دســتخوش تغییر می شــوند، جابجایی و مهاجرت مردم از 

روستاها و شهرهای کوچک به مراکز جمعیتی بزرگ از جمله 
مواردی است که بخشی از فرهنگ سنتی غذایی ایرانیان را 

تغییر داده است .
با غذاهای سنتی، سالم تر بمانیم

در یک نگاه کلی، غذاهای سنتی به آن دسته از غذاهایی گفته 
می شود که در یک کشور از دوران گذشته مصرف  و نسل به 
نسل انتقال  یافته است. به عبارتی این نوع غذاها را می توانیم 
در برنامه غذایی اجداد بسیار دور خود بیابیم! این غذاها ساده 
و درعین حال غنی از مواد مغذی بوده و اغلب به طور طبیعی 

و با تفکر تهیه می شــدند. اگر چه ایرانیان همیشــه متهم به 
خوردن غذاهای چرب به دلیل  وجود گوشــت قرمز و روش 
طبخ سرخ کردنی هستند؛ اما امروز در کنار خطر مصرف انواع 
و اقسام مواد غذایی پالم دار، مصنوعی و نامرغوب به نظر می 

رسد استفاده از روغن های طبیعی حیوانی می تواند یک روش 
سالم تر برای طبخ غذا باشــد که در غذاهای ایرانی متداول 
است. ضمن اینکه کارشناســان تغذیه ای معتقدند غذاهای 
ایرانی به دلیل داشتن حبوبات و ســبزیجات تازه پروتئین، 
ویتامین ها و مواد معدنی و استفاده از روغن های سنتی که 

میزان آن قابل کنترل است و میزان نمک مصرفی در آنها به 
دلیل وجود ســایر طعم دهنده ها مانند آبلیمو و سبزیجات 

معطر بسیار کم است.
سفره های ایرانی مغذی؛ اما گران 

وجود گوشت قرمز و حبوبات در اغلب غذاهای ایرانی اگر چه 
میزان و ارزش غذایی آنها را بسیار باال می برد؛ اما همواره این 
ارزش تغذیه ای هزینه تهیه و  پخت این غذاها نیز بسیار  باال 
خواهد بود. مسئله ای که در ســال های اخیر با افزایش چند 
برابری قیمت گوشت و حبوبات هزینه های زیادی را به سبد 
خانوار ایرانی تحمیل می کند. این مسئله در حالی است که 
بازار و فروشگاه های مواد غذایی مملو از انواع و اقسام روغن 
ها و برنج های ارزان قیمت اما مضر برای ســالمتی اســت و 
در سایه کاهش قدرت خرید مردم اســتفاده از این اقالم هر 
روز در جامعه در حال افزایش اســت. به همین دلیل والدین 
ترجیح می دهند به جای  استفاده از گوشت های یخی و برنج 
های ناسالم هندی فرزندانشان را با غذاهای سالم تری مانند 
ماکارونی ها و نان های غنی شده تســت تغذیه نمایند. این 
مسئله در ســال های اخیر موجب تغییر ذایقه کلی خانواده 
ها و به فراموشی سپرده شدن اغلب غذاهای سنتی در سفره 
ایرانیان شده است. نهایت ســخن اینکه داشتن تغذیه سالم 
و آگاهی دهی به خانواده ها در این زمینه بیشــتر از الزامات 
اقتصادی نیاز به فرهنگ ســازی و اقدامات اجتماعی دارد. 
برگزاری جشــنواره غذاهای ســنتی در مــدارس می تواند 
کودکان را با طعم و مزه غذاهای ســنتی که شــاید هیچگاه 
نخورده باشند آشنا کند و راهی باشد برای خانواده هایی که 
دغدغه داشتن تغذیه سالم فرزندانشــان را دارند اما روش و 

شیوه های آن را فراموش کرده اند.

سفره هایی که هر روز از غذاهای ایرانی خالی تر می شود
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت:

 یک میلیون بیمه شده غیرفعال 
حذف شدند

 مدیرعامل ســازمان بیمه ســالمت ایران با تاکید بر رفع 
همپوشانی بیمه ای، گفت: تاکنون حدود یک میلیون بیمه 
شده غیر فعال با اجرای طرح رفع همپوشانی با سازمان های 
بیمه گر، حذف شده اند. موهبتی با تاکید بر اینکه رویکرد 
سازمان بیمه ســالمت در ســال جدید حرکت به سمت 
ســازمان الکترونیک، مدیریت هزینه هــا  و ارتقای کیفی 
وکمی خدمات اســت، گفت: بررســی همپوشانی هنگام 
مراجعه متقاضیان به مراکز درمانی از دیگر فعالیت های این 
سازمان در سال گذشته بوده که موفق بوده است به طوری 
که با اجرای این طرح یک میلیون بیمه شــده غیرفعال که 
همپوشانی با دیگر ســازمان های بیمه گر داشتند، حذف 

شدند.

 دستیابی به راهکاری جدید
 برای ترمیم استخوان ها

 گروهی از محققان دانشگاه واشنگتن با بررسی فیبرهای 
کالژن، به مطالعه نحوه تشــکیل دندان ها و استخوان های 
جدید در بدن پرداختند تــا بتوانند راهکارهای جدیدی را 
برای ساخت مواد زیستی و بهبود فرآیند ترمیم استخوان ها 
بیابند. با وجود اینکه هسته زایی مواد معدنی در استخوان ها 
و دندان ها به درســتی درک نشــده اســت، محققان در 
جریان کار دریافتند این ساختار برای تشکیل و نگهداری 
استخوان ها ضروری اســت.محققان دریافتند بدون یک 
مهارکننده، هسته زایی اولیه در خارج از شکاف کالژن روی 
می دهد. با افزودن مهارکننده، این فرآیند دقیقا در شکاف 
اتفاق می افتد و با بهینه سازی آن می توان به روش های کم 
هزینه ای برای ترمیم استخوان ها دست یافت.این مطالعه 
نظریات جدید را در مورد هسته سازی فسفات کلسیم در 

ذهن محققان فعال کرده است.

معاون درمان وزارت بهداشت:
دریافت وجه خارج از تعرفه 

مصوب هیئت دولت، تخلف است
معاون درمان وزارت بهداشــت گفت: دریافت وجه 
خارج از تعرفه مصوب هیئت دولــت از بیماران در 
مراکز درمانــی غیردولتی منتفــع از منابع عمومی 
دولتی و سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح، 
غیرقانونی اســت. قاســم جان بابایی در ارتباط با 
موضوع تعرفه ها با اســتناد به ماده 8 قانون تشکیل 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بند الف 
ماده 72 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، گفت: 
تولیت نظام سالمت در وزارت بهداشت متمرکز است 
و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر 
دولتی ارائه دهنده خدمات ســالمت، سازمان ها و 
شــرکت های بیمه پایه و تکمیلی موظف به تبعیت 
از خط مشی و سیاست های این وزارتخانه خواهند 
بود.معاون درمان وزارت بهداشت با بیان این مطلب، 
اظهار داشت: در راســتای اجرای قانون بودجه سال 
97 کل کشور، سازمان ها و ارگان های غیردولتی که 
به هر نحو از منابع عمومی دولت استفاده می کنند و 
نیز سایر بخش ها از جمله سازمان تامین اجتماعی 
و نیروهای مســلح که امکانات بیمارســتانی و ارائه 
خدمات دارند، مکلف هستند که خدمات را با تعرفه 
دولتی به تمامی بیمه شدگان، ارائه دهند.وی تصریح 
کرد: بر این اساس و با توجه به تکلیف قانونی یاد شده 
و به جهت التزام به اجــرای قوانین و رعایت حقوق 
دریافت کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی، افراد 
بیمه شده و تمامی موسسات پزشکی و مراکز درمانی 
تحت پوشش سازمان ها و ارگان های مذکور، ملزم 
به رعایت تعرفه بخش دولتی مصوب هیئت وزیران 
همانند مراکز درمانی وابسته به دانشگاه های علوم 

پزشکی هستند. 
معاون درمان وزارت بهداشــت تاکید کرد: دریافت 
هرگونه وجه بیش از تعرفه مصــوب هیئت دولت، 
مصداق تخلف بوده و موارد اعالم شــده به ســامانه 
تلفنی 190 به طور جدی، مورد پیگیری قرار خواهد 

گرفت.

هفت نوشیدنی پرطرفدار در دنیا

هرچند تنوع نوشیدنی ها آنقدر زیاد است که انتخاب یک نوشیدنی سخت شده؛ اما آمارهای فروش نشان می دهد این تنوع در انتخاب نوع نوشیدنی تغییری ایجاد نکرده و همچنان نوشیدنی هایی همچون قهوه و چای و ماءالشعیر 
در صدر پرطرفدارترین نوشیدنی ها قرار دارند. در ادامه به هفت مورد از پر طرفدار ترین نوشیدنی های دنیا پرداخته می شود:

قهوه از دم کردن دانه های برشته و آسیاب شده قهوه به دست 
می آید. دو نوع پرمصرف قهوه در دنیا عبارت اند از قهوه اربیکا 
و روبوســتا.قهوه در بیش از 70 کشــور دنیا کشت می شود و 
کیفیت ها و طعم های مختلفی دارد. قهوه نوشــیدنی ای است 
که خواب صبح را از ســر خیلی ها می پراند و خیلی ها نیز برای 
شــب زنده داری آن را می نوشند.این نوشــیدنی بین المللی 
سالیانه میلیارد ها دالر فروش دارد و پرمصرف ترین نوشیدنی 

دنیا به شمار می آید.

این نوشــیدنی یکی از محبوب ترین نوشــیدنی های دنیاســت. چه به 
وقت تماشای مســابقه فوتبال، چه در کافه و میهمانی ها، همیشه 
طرفداران خود را داشته اســت. قیمت چندانی هم ندارد و وقتی 

خنک باشد، حسابی می چسبد.
 به همین دلیل در میان پرطرفدار ترین نوشــیدنی های دنیا قرار 

گرفته است.

پیش از آنکه هر انسانی توانایی خوردن و هضم 
غذا را پیدا کند، شیر مادر اصلی ترین و نخستین 
منبع تغذیه او به شمار می آید. هر نوزاد چند بار 
در روز با شــیر مادر تغذیه می شود.با نرخ تولد 
جهانی، معادل 1۳1 میلیون نوزاد در سال، شیر 
مادر یکی از پرمصرف ترین نوشیدنی های دنیا 

به شمار می آید.

چای نوشیدنی معطری اســت که معموال با ریختن آب جوش روی 
برگ های خشــک چای به دســت می آید و یکی از پرمصرف ترین 
نوشیدنی های دنیاست.بوته های چای تنوع باالیی دارند و همین امر 
امکان داشتن یک نوشیدنی با مزه های مختلف را فراهم می کند. این 
نوشیدنی خواص سالمتی بســیاری دارد و آرامش بخش است و هم 
به صورت داغ مصرف می شود و هم سرد که نوع سرد آن، به صورت 
بسته بندی شده و صنعتی، رفته رفته طرفداران بیشتری در دنیا پیدا 
می کند.آمار نشان می دهد تنها در آمریکا، بیش از 100 میلیون نفر به صورت 

مستمر چای می نوشند.

شــرکت کوکاکوال، غول صنعت نوشــیدنی دنیا، صد ها برند دارد که شــامل 
نوشیدنی های غیرالکلی، ورزشی، آب میوه و دیگر نوشیدنی ها می شود.

کوکاکوال یک نوشــیدنی گازدار اســت که به شــیوه های مختلف، در 
رستوران ها، فروشــگاه ها و از طریق ماشــین های خودکار، در سراسر 
دنیا به فروش می رســد. در واقع پرطرفدار ترین نوشیدنی خانواده سودا 
 است. در هر رستوران فست فود را هر ســوپرمارکتی می توان آن را پیدا 

کرد.

آب پرتقال، به لحاظ مصرف، آب میوه شــماره یک دنیاست. هم به صورت سنتی 
در خانه یا رستوران ها تهیه می شــود، هم به صورت صنعتی و بسته بندی شده به 
فروش می رسد.این نوشیدنی که سرشار از ویتامین سی است فواید بسیاری برای 
سالمتی دارد. در واقع با مصرف روزانه میلیون ها گالن در سراسر دنیا، از اصلی ترین 
منابع تامین ویتامین c برای مردم به شمار می آید.آب پرتقال را با تمامی وعده های 
غذایی و میان وعده ها و برای رفع تشنگی می توان نوشید. همین امر این نوشیدنی 

را در رتبه سوم این فهرست قرار می دهد.

صنعت بازاریابی در جایگاه سازی نوشــیدنی های انرژی زا در بازار غوغا 
کرده است.نوشیدنی انرژی زا نوعی نوشیدنی است که حاوی مواد 
محرک طبیعی و غیرطبیعی، به ویژه کافئین اســت که با هدف 
جلوگیری از خستگی جســمی و روحی بازاریابی می شود. این 
نوشیدنی ها می توانند گازدار باشند یا نباشند. هم چنین حاوی 
شــیرین کننده ها، عصاره های گیاهی و آمینو اسید ها هستند.

نوشــیدنی های انرژی زا مصرف جهانی دارند و بــا نوآوری در 
محتوای نوشیدنی و طراحی های جذاب بسته بندی ها با یکدیگر 

به رقابت می پردازند.

۴-ماءالشعیر ۷-شیر مادر

۲- چای ۵-کوکاکوال

۳-آب پرتقال
۶- نوشیدنی های انرژی زا

با رای دیوان عدالت اداری؛
خدمات روانپزشکی بدون محدودیت مشمول بیمه سالمت شد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بخشــنامه بیمه ســالمت، خدمات روانپزشکی 
را بدون هیچ محدودیتی مشــمول بیمه ســالمت دانست. به دنبال شــکایت از بخشنامه 
شماره105090 /95 سازمان بیمه سالمت ایران در تاریخ ۳0 خرداد 1۳95، این بخشنامه 
متضمن ایجاد محدودیت هایی برای پوشــش بیمه ای روانپزشکی دانسته شد که با برخی 

مصوبات هیئت وزیران مغایر است.
این گزارش حاکی اســت در پی طرح این موضوع در هیئت عمومــی دیوان عدالت اداری با 
بررسی جوانب مختلف آن و طرح دیدگاه های حاضران، هیئت عمومی دیوان با اکثریت آراء، 

بخشنامه مورد شکایت را به لحاظ محدود کردن خدمات مورد تعهد مقرر در کتاب ارزش نسبی خدمات مصوب هیئت وزیران، خارج از حدود 
اختیار مرجع تصویب کننده دانست و آن را ابطال کرد.

دمنوش زیره
استفاده از آب زیره برای کاهش وزن، ممکن است یک راه حل شناخته شده و واضح نباشد، اما قطعا یکی از نوشیدنی هایی است که در گذشته هم برای بسیاری از مردم 
مفید بوده است.نوشیدن آب زیره برای هزاران سال به عنوان یک درمان طبیعی برای انواع بیماری ها مورد استفاده قرار گرفته است. اما تاثیر قابل توجه آن بر کاهش 
وزن بسیار جالب است.اگرچه طعم و مزه آن برای برخی جذاب نیست، اما مزایای سالمتی آن غیر قابل انکار و بسیار جذاب است. به طور معمول در هند و کشورهای 

آسیایی به عنوان یک نوشیدنی میان وعده استفاده می شود. آب زیره می تواند از راه های مختلفی به شما کمک کند.
چگونه دم نوش زیره درست کنیم:

مرحله ۱: ۴ تا 5 فنجان آب را در یک کاسه بجوشانید.
مرحله۲: 2 قاشق غذاخوری پر از دانه زیره را به آب اضافه کنید.

مرحله۳: بالفاصله ظرف را از گرما دور کنید.
مرحله۴: اجازه دهید در دمای اتاق خنک شود.

مرحله۵: در طول روز برای گرفتن بهترین نتیجه در دمای اتاق آن را بنوشید.

۱-قهوه

زل
 من

فه
کا
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احساس کلوپ: ساعت نیستم!
 یورگن کلوپ، ســرمربی لیورپول تساوی بدون 
گل تیمــش در دربــی 
خــارج از خانه لیگ 
برتر انگلیس مقابل 
اورتــون را نتیجه 
عادالنه ای دانست.  
او در پایــان این بازی 
گفت: » اورتــون  عالی بازی 
کرد و در دقایق پایانی به شدت به دنبال گل برتری 
بود.  در کل فکرمی کنم تساوی عادالنه بود. میلنر 
و مانه را بیرون کشیدیم زیرا هفته گذشته بازی 
سختی داشتند. فکر می کنم این2  بازیکن خیلی 
خوب کار کردند ما نیامده بودیم  یک دربی خشن 
انجام دهیم و به نظرم کار اورتون را سخت کردیم. 
بوالسی می توانست گلزنی کند اما با واکنش خوب 
کاریوس مواجه شد. من ساعت نیستم که هر پنج 
دقیقه یک بار احساس محمد را گزارش دهم! «

»ذوب آهن« کوتاه نمی آید

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

تمجید ویژه پوگبا از 
توانایی های مربیگری کریک

پل پوگبا، ستاره منچســتریونایتد به تمجید از 
مایکل کریک و تفکرات 
هجومــی او، پس از 
پیــروزی مقابــل 

سیتی پرداخت.
ســتاره فرانسوی 
گفت:»من می دانم که 
او عاشق حمله کردن است و 
دفاع کردن را دوست ندارد؛ بنابراین باید داخل 
محوطه حاضر می شدم. می دانستم ماتیچ پشت 
ســر من خواهد بود. وقتی گل می زنید، اعتماد 
به  نفستان باال می رود. سانچس به من گفت که 
وقتی به من پاس می دهی، استارت بزن و من هم 
همین کار را کردم.واقعا بایــد از مایکل کریک 
تمجید کرد زیرا پس از هر بــازی، ویدئوهایی 
به من نشان می دهد که خیلی کمک می کند. 
 پس از هر جلسه تمرینی و هر بازی، او می گوید:

» خیلی مهم اســت که کســی نمی تواند تو را 
متوقف کند«. 

مهاجم ســپاهان در ترکیب این تیــم، دروازه تیم ســابق خود را باز 
کرد.شریفی مشــابه همین کار را در تراکتورسازی هم انجام داده بود 
ولی در نیم فصل دوم لیگ پانزدهم که به عنوان ســرباز از سپاهان به 
تراکتورســازی رفته بود، انجام داد و در اولین بازی برابر تیم سابقش 
موفق شد گلزنی کند.ظاهرا شریفی تخصص خاصی در باز کردن دروازه 

تیم سابق خودش دارد و تا کنون 2 بار این کار را انجام داده است.

شریفی، متخصص گلزنی به تیم های سابق

عبدا... عطیف، هافبک تیم فوتبال الهالل در دیدار شــنبه شــب  02
تیمش با االهلی مصدوم و مجبور به ترک زمین بازی شد و به این 
ترتیب این بازیکن احتماال به بازی مقابل اســتقالل تهران نرسد.
پیش از این الهالل ۶ بازیکن خود به نام های حسن کادش، عبدا... 
الحافظ، سلمان الفرج، نواف العابد، سیروتی و کارلوس اردواردو را 

به خاطر مصدومیت در بازی با االهلی از دست داده بود .

پرســپولیس باالخــره قهرمان شــد! یک دبل 
قهرمانی شــیرین در مشــهد و جشــن اصلی با 
حضور هواداران هم ماند تا 7 اردیبهشت که جام 
خوشرنگ قهرمانی را در آزادی و مقابل چشمان 
ده ها هــزار هوادار به تیم محبــوب ایران تقدیم 
کنند. همین چندروز پیش بود که ســرخ ها در 
یک بازی سرد و بی روح نسف قارشی ازبکستان 
را با مساوی بدون گل متوقف و به دور بعدی لیگ 
قهرمانان آســیا صعود کردند. پرسپولیس خوب 
بازی نکرد اما صعود کرد و برای هواداران همین 
کافی است. لیگ برتر هم شاید کمی بیشتر ادامه 
پیدا می کرد، برانکو و شــاگردانش به مشــکل 
می خوردند. این آخری ها ، از تیمی که پارســال 
در مرحله گروهي یکي از بهترین های آسیا بود و 
در اغلب مسابقات سهم بیشتري از مالکیت توپ 
داشت وخطرهاي فراواني روي دروازه رقبا خلق 

مي کرد ، خبری نبود. 
پرسپولیس هرروز بیشــتر از پرسپولیس ابتدا و 
میانه فصل دور می شــد. از بازی های هجومی 

و باطراوت خبری نبود. هواداران هم مثل ســال 
گذشته نبودند که حتی پس از باخت در دربی، در 
دیدار بعدی تیم شان را تنها نگذارند و استادیوم 
پر شود چون تیم زیبا بازی می کرد. فاکتوری که 
امسال بازی به بازی از سرخ ها گرفته شد. تیمی 
که روزگاری با هشــت مهاجم به زمین می رفت، 
این آخری ها به زحمت دو مهاجم در زمین داشت 
و »پدیده«ها و »ستاره«ها هم یکی یکی تبدیل 
به »استعدادهای سوخته« شــدند. »مسلمان« 
به »رامین رضائیان« تبدیل شــد. رضائیان »کم 
آورد« و رفت و مسلمان هم پس از سه ماه توئیت 

زد که »کم آوردم.« 
مســلمان به نیمکت ذخیــره ها تبدیل شــد و 
»عالیپور«بهترین گلزن تیــم در غیاب گادوین 
منشا، تک و تنها ماند. حسین ماهینی در ترکیب 
تازه ای که پروفســور چیده بود، کارآیی ســابق 
را نداشــت و خالصه که برانکو بــه عنوان معمار 
پرسپولیس درخشان  و شورانگیزی که توانسته 
دوفصل پیاپی قهرمان لیگ برتر شود، یک تنه به 
جان این تیم افتاده بود تا تمــام خاطرات خوب 
را یکی یکی پرپــر کند! هواداران پرشــمار تیم 

ســرخپوش باید خوشــحال باشند 
که لیگ بــه روزهای آخر خــود نزدیک 

شده و تیم محبوب شــان زودتر از پایان فصل، 
قهرمانی را جشــن گرفت واال شاید این قهرمانی 
این قدرها آسان به دســت نمی آمد و اگر ادامه 
پیدا می کرد شــاید اصال به دســت نمی آمد و 
آن وقت بازیکنانی که روز شــنبه پس از دیدار با 
پدیده و قطعی شدن قهرمانی، در رختکن برانکو 
را غافلگیر کردند و به ســبک »بهتاش فریبا« در 
سریال »پایتخت« با لهجه خاص شمالی »ای خدا 
ای خدا« می خواندند، مجبور می شدند ، سرود 

جدایی سردهند. 
پرسپولیس با تمام این تفاســیر و با همه حاشیه 
های ریز ودرشــت، قهرمان شد. شاگردان برانکو 
البته در بسیاری از بازی های این فصل، عملکرد 
درخشانی داشتند. حاشیه ها اما امان تیم را بریده 
بود. با این حال شــاکله پرسپولیســی که برانکو 
ســاخت، آن قدر محکم و قوی بود که درنهایت 
کم نیاورد. 7 اردیبهشــت ، روز فراموش ناشدنی 
دیگری در تاریخ باشــگاه پرافتخار پرسپولیس 
است؛ روزی که بدون شک جای »کاپیتان هادی« 

خالی 
اســت و کاش این بار اجازه بدهند یادگار هادی 

حداقل با کاپ قهرمانی یک عکس بگیرد! 

هافبک الهالل هم دیدار با استقالل را از دست داد
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رستم وزنه برداری همچنان 
تنها!

قهرمان وزنه بــرداری المپیک هیچ قصدی برای 
ملحق شــدن به اردوی تیم ملــی ندارد.اعضای 
تیم ملی وزنه برداری کشورمان از چند روز قبل 
اردوی خود را برای حضور قدرتمند در رقابت های 
پیش رو آغاز کرده اند.این اردو در حالی شــروع 
شده که خبری از کیانوش رستمی در آن نیست. 
قهرمان وزنه برداری المپیک 201۶ ریو همچنان 
به تنهایی تمریناتش را پیگیری می کند و به نظر 
می رســد هدفی برای ملحق شدن به اردوی تیم 
ملی ندارد.کیانوش رستمی ماه هاست که با همین 
شرایط به تمریناتش ادامه می دهد؛ شرایطی که 

حاشیه های زیادی را نیز به دنبال داشته است.

منهای فوتبال

پیشخوان

دبل قهرمانی بدهکارترین 
پرسپولیس تاریخ، رقص و 

پایکوبی در هوا و زمین 

پرســپولیس رســما 
قهرمان شد

 شفر خالف جوی شنا 
کرد؛ ورود به بخش مالقات 

ممنوع

 قرمزها دومین قهرمانی 
پیاپی را جشــن گرفتند، 

پرسپولیس مشتی!

 بعد از نتایج ضعیف تراکتورســازی با ســاغالم در لیگ 
قهرمانان و حذف این تیم، به نظر می رسید که سرمربی 
سرشناس ترکیه ای شانس زیادی برای ادامه همکاری 
با تراکتورسازی نداشته باشد؛ چرا که یکی از شرط های 
تمدید قرارداد او، صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان 

بود با این همه علیرغم نتایجی که تراکتورسازی با ساغالم گرفته، مســئوالن این تیم قصد تمدید قرارداد او 
را دارند. محمودی سرپرست تراکتورسازی درباره این موضوع به تسنیم گفته:» آجورلو با این مربی صحبت 
کرده است و منتظرند تا ساغالم جواب نهایی را بدهد.« ساغالم هم در کنفرانس خبری دیروزش همه چیز را 
به پایان فصل موکول کرد. او منتظر است تکلیف ماندن تراکتورسازی در لیگ مشخص شود تا بعد از آن پای 

میز مذاکره با مدیران باشگاه بنشیند.

تمایل تراکتورسازی به تمدید با ساغالم؛

 مربی ترکیه ای
 ماندنی می شود

در روزهایی که انتقاد از کارلوس کــی روش تبدیل به 
یک اتفاق عادی در بین تعدادی از مربیان و کارشناسان 
فوتبال کشورمان شــده، مدل انتقاد محمود یاوری با 
دیگران متفاوت است. عضو سابق کمیته فنی فدراسیون 
فوتبال، نقد کی روش را با تعریف از ســرمربی تیم ملی 

شــروع کرده. او به خبرگزاری مهر گفته:»من از عالقه مندان به کی روش هستم و دیدگاهم نسبت به او 
عوض نمی شود. کی روش مربی بزرگی است. او حتی برای بعضی از تیم های بزرگ دنیا از جمله آرسنال 
برنامه ریزی می کند. ولی ســوالم این است که چطور کی روش با این ســطح از برنامه ریزی و مدیریت، 
نتوانسته برای تیم ملی و آماده ســازی بازیکنان برنامه بچیند.« یاوری ادعای سرمربی تیم ملی مبنی بر 

آماده نبودن بازیکنان لیگ برتری را قبول ندارد.

ادعای عجیب یاوری: 

پلن کی روش برای 
آرسنال

مسکو؛ میزبان ۶۷ میلیون 
دالری

مسکو حدود ۶7 میلیون دالر برای برگزاری 
مســابقات جام جهانی 201۸ در این شــهر 
اختصاص می دهد.جام جهانی 201۸ روسیه 
۶7 روز دیگر آغاز می شود و ۳2 تیم حاضر در 
این رقابت ها در هشت گروه چهار تیمی برابر 
هم به میدان می روند.سایت فیفا در فاصله ۶7 
روز تا آغاز برگزاری جام جهانی 201۸ روسیه 
اقدام به روز شمار این رقابت ها کرده و هر روز 
به مناســبت تعداد روز باقی مانده یک واقعه 
مربوط به جام جهانی را مورد بررســی قرار 
می دهد.سویتالنا کانیشیوا، معاون ورزشی و 
توریسم مســکو اعالم کرد شهرداری مسکو 
در حــدود۶7 میلیون دالر بــرای برگزاری 
مسابقات فوتبال جام جهانی 201۸ روسیه 
اختصاص داده اســت. به گفته وی این مبلغ 
تنهــا 1۳ درصد از کل هزینــه برگزاری این 
مسابقات است. مسابقات جام جهانی فوتبال 
از روز 1۴ ژوئن تا 1۵ ژوئیــه 201۸ در 12 
استادیوم در 11 شهر روسیه از جمله مسکو 

برگزار می شود.

جام جهانی

امتیازبازی هاتیمردیف

2760پرسپولیس1

2748ذوب آهن2

2747استقالل3

2747سایپا4

2744پیکان5

2742فوالد6

2740پارس جنوبی جم7

2737صنعت نفت آبادان8

2734گسترش فوالد9

2730تراکتورسازی10

2728سپاهان11

2726پدیده12

2726سپیدرود رشت13

2726استقالل خوزستان14

2724نفت تهران15

2715سیاه جامگان16

لیگ برتر جام خلیج فارس

والورده:
 مسی باید در میادین حضور 

داشته باشد
به نقل از آس؛ بارســلونا در هفته ســی و یکم 
اللیــگا بــا هت تریک 
لیونل مسی توانست 
۳ بر یــک لگانس 
را شکســت دهد. 
ارنستو والورده در 
مورد رکورد تیمش در 
شکست ناپذیری اظهار 
کرد: این اتفاق با حضور کادر فنی فصل گذشته 
رخ داده و لوییس انریکــه در ثبت این موضوع 
نقش داشته اســت.  والورده به تمجید از ایوان 
راکیتیچ پرداخت و گفت :» او برای من و بارسلونا 
بازیکن فوق العاده ای محسوب می شود. همیشه 
می داند در کجا قرار بگیرد. او فصل فوق العاده ای 
را پشت سر گذاشته است«.سرمربی اسپانیایی 
در مورد استراحت نکردن مسی برای دیدار برابر 
لگانس گفت :» او در شرایط خوبی قرار داشت و 
می دانستیم که همیشه گل هایش به تیم کمک 
می کند. مســی باید فعال باشــد و در بهترین 

وضعیت قرار بگیرد«.

پایان روبن؛
 آخرین جشن در مونیخ!

آرین روبن که به ایام آخر دوران بازی اش نزدیک 
شده، در پایان مسابقه با 
آگســبورگ از این 
گفت کــه احتمال 
دارد ایــن فصل، 
ســال  آخریــن 
حضور او بــا پیراهن 
 بایرن مونیــخ باشــد:

 » در فوتبال هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد. 
شما باید آرام با این مســئله برخورد کنید. من 
مانند بعضی ها نیستم که بگویم بایرن مونیخ تنها 
گزینه است. هر کسی برای آینده اش برنامه ریزی 
می کند. این موضوع به بایرن مونیخ و همچنین 
من بستگی دارد. شما باید ابتدا برنامه ریزی کنید 
و سپس باشگاه های دیگر با شما ارتباط برقرار 
کنند؛ البته که باید در این باره نگران باشم. اگر 
همه گزینه ها روی میز باشند، آن زمان می توانم 
تصمیم نهایی ام را بگیــرم. تمدید قرارداد برایم 
مهم است؟ تنها چیزی که فعال مهم است، ماه 
پیش رو و اتفاقات آن است و بعد باید دید که چه 

اتفاقی خواهد افتاد«. 

به بهانه قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر سمیه یوسفیان

»ذوب آهن« کوتاه نمی آید
 

 با پایان یافتن هفته بیســت و هفتم و پیروزی 
پرسپولیس مقابل تیم پدیده، تکلیف قهرمان 
هفدهمین دوره  مسابقات لیگ برتر مشخص 

شد تا شاگردان برانکو ایوانکوویچ برای دومین 
بار پیاپی به مقام قهرمانی این رقابت ها دست 
یابند و در هفته های باقــی مانده جنگ برای 
نایب قهرمانی و صعود به لیگ قهرمانان آسیا 
ادامه یابد. تیم ذوب آهن اصفهان در این هفته 

توانست با برتری سه بر صفر مقابل تیم سپیدرود 
رشت در رده دوم جدول رده بندی باقی بماند. 
 در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشــت به 

نکته های آماری این دیدار:

  نکته به نکته همراه با برد پرگل سبزپوشان اصفهانی مقابل سیپدروشت؛  

پیروزی پرگل شــاگردان 
قلعه نویی مقابل شاگردان 
علــی کریمــی، دومیــن 
سبزپوشــان  پیــروزی 
اصفهانی بود که در ســال 
جدید رقم خورد. تیم  ذوب آهن که در اولین دیدار 

این تیم در سال جدید به مصاف تیم تراکتور سازی 

تبریز رفته بود و با برد پر گل سه بر صفر از تبریز 

به اصفهان برگشت تا در دومین دیدار این تیم در 

ســال جدید نیز در مقابل تیم سیپدرود رشت به 

پیروزی پرگل سه بر صفر دست یابد و به جایگاه 
دوم جدول رده بندی برگردد.

در حالی کــه تیم 

اســتقالل تهــران 

رقابت تنگاتنگی با 

تیم ذوب آهن برای 

کسب عنوان نایب 

قهرمانی این دوره از رقابت هــای لیگ برتر دارد، 

بازیکن ســابق آبی ها علیه این تیم برخاســت و 

توانســت گل برتری ذوبی ها را به ثمر برســاند. 

میالد فخرالدینی که نیم فصل خوبی را پشــت 

سر گذاشته اســت با عبور از مدافعان حریف و 

یک و دوی دیدنی اش بــا مرتضی تبریزی، 

ضربه خود را روانه دروازه ســپیدرودی 

ها کرد؛ اما این توپ توســط صادقی 

برگشت داده شــد تا در ریباند باز 

هم فخرالدینی صاحب توپ شود و 

ضربه خود را به سوی دروازه حریف 

بزند و بدین ترتیب اولین گل بازی را 

به ثمر برساند و یک بار دیگر ذوبی ها 

را به رده دوم جدول رده بندی هدایت 
کند.

در این ماه ها همواره در تیررس اخبار و اتفاقات فوتبالی قرار داشــته برند و جدال میان آنها به خصوص  جنگ شفر- قلعه نویی جذابیت بیشتری پیدا می کند چرا که این دو مربی معروف و دوئل های دیدنی میان تیم ذوب آهن، استقالل تهران و سایپا باشیم، تیم هایی که از سه مربی سرشناس بهره می جنگ در راه نایب قهرمانی و کسب سهمیه قطعی آسیا دوخته شود جایی که در این جنگ شاهد رقابت سایه به سایه تیم ذوب آهن با کسب ۳ امتیاز این دیدار ۴۸ امتیازی شد تا در فاصله سه هفته تا اتمام رقابت ها حاال همه نگاه ها به 
اند.

با بسته شــدن دروازه 
ذوب آهن در دیدار این 
تیم با سیپد رود رشت، 
یازدهمین کلین شیت 
رشید مظاهری در رقابت 
های این دوره لیگ برتر ثبت شد، دروازه بان ذوب 

آهن که با نمایش های بی نقص خود مورد توجه 

کارلوس کی روش قرارگرفته و به اردوی تیم ملی 

دعوت  شده است در بازی روز شنبه  در بازی برابر 

سپیدرود چند بار با ســیوهای خود از ورود توپ 
به درون دروازه ممانعت کــرد اما در این میان 

سه واکنش فوق العاده وی باعث 
شد تا ذوبی ها نفس 

راحتــی بکشــند 
و همین مســئله 
مانع اصلی گلزنی 

علــی  شــاگردان 
کریمی در این بازی بود 

تا در نهایت ذوب آهن بتواند رتبه 
دوم جدول رده بندی را از استقالل 

پس بگیرند.

سمیه مصور

به رنگ سرخ
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زیر ساخت های دوچرخه سواری شهر در حال 
پیشرفت است

پیشنهاد سردبیر:

شورا

اخبار

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان:
طالفروشی های میدان 

جلوخان جا به جا می شوند
مدیر منطقه ســه شــهرداری اصفهان گفت: 
شهرداری منطقه سه در فاز سوم احیای میدان 
امام علــی)ع( ۱۰۰ میلیارد تومــان به صورت 
معوض پیش بینی کرده تا مغازه های طالفروشی 
میدان جلوخان به مجتمــع تجاری کمرزرین 
منتقل شوند. حسین کارگر در گفتگو با خبرنگار 
ایمنا اظهارکرد: میدان امام علی)ع( یک پروژه 
بزرگ شهری و ملی است که فاز اول آن زیرگذر، 
فاز دوم میدان اصلی و  فاز ســوم  احیای میدان 
جلوخان مسجد جامع اســت که تاکنون دو فاز 
آن اجرایی و فاز ســوم در حال انجام است. وی 
با بیان اینکه مراحل آزادسازی میدان جلوخان 
مسجد جامع انجام شده است، گفت: شهرداری 
منطقه سه در فاز سوم احیای میدان امام علی)ع( 
۱۰۰ میلیارد تومان به صورت معوض پیش بینی 
کرده تا مغازه های طالفروشی میدان جلوخان 
به مجتمع تجاری کمرزریــن منتقل و میدان 
جلوخان مشابه شــکل قدیمی خود احیا شود.

مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان ادامه داد: 
مجتمع تجاری کمرزرین در فاصله ۱۵۰ متری 
محل فعلی طالفروشــان میدان امام علی)ع( 
قرار دارد و شامل دو طبقه پارکینگ و دو طبقه 

تجاری است.

حاجی دلیگانی در صحن مجلس:
رییس جمهور یک جلسه 

 اضطراری برای حل مسئله 
کم آبی اصفهان تشکیل دهد 

عضو مجمــع نمایندگان اســتان اصفهان در 
مجلس گفت: به دلیل بحران آب در اصفهان، 
وضعیت این اســتان اضطراری شــده و تقاضا 
داریم رییس جمهور یک جلسه اضطراری برای 

این مسئله تشکیل دهد.

حســینعلی حاجی دلیگانی در تذکر شفاهی 
با اشــاره به تشدید مشــکل کم آبی در استان 
اصفهان اظهار داشت: ۵ میلیون نفر از جمعیت 
استان اصفهان از مردادماه به بعد آب خوردن 
نخواهنــد داشــت! وی در توضیــح جزئیات 
این مســئله گفت: در حالی که ۴۲۰ میلیون 
مترمکعب آب نیاز اســت، االن صــد میلیون 
مترمکعب آب پشت ســدها داریم و اگر ۲۰۰ 
میلیون مترمکعب هم نزوالت آسمانی داشته 
باشــیم باز هم ۱۲۰ میلیون کــم داریم.عضو 
مجمع نمایندگان اصفهان در مجلس شورای 
اســالمی با تاکید بر لزوم قطع شدن برداشت 
های غیرشرب از سرچشــمه های زاینده رود 
گفت: استاندار محترم اصفهان اقدامات خوبی 
را شــروع کرده اما این اقدامات کافی نیست.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: وضعیت این استان 
اضطراری شده و تقاضا داریم رییس جمهور یک 
جلسه اضطراری برای این مسئله تشکیل دهد.

محســن کوهکن نماینده مردم لنجان و عضو 
مجمع نمایندگان استان اصفهان نیز در تذکر 
مشابه با بیان اینکه مشکل خشکسالی و کم آبی 
باید جدی گرفته شود، گفت: صدا و سیما در این 

رابطه با جدیت به دنبال فرهنگ سازی باشد.

جانشین رییس ستاد هماهنگی خدمات 
سفر شهر اصفهان اعالم کرد:

اعالم آماری جالب از باغ 
فدک در نوروز امسال

جانشین رییس ستاد هماهنگی خدمات سفر 
شــهر اصفهان اعالم کرد: نزدیک به ۷۳ درصد 
از مسافران نخستین حضور خود در باغ فدک 
را تجربه می کردنــد و در مجموع ۵۰ درصد از 
مسافران علت اســتفاده از باغ فدک را امکان 
استفاده از چادر و ۲۴ درصد دیگر هزینه پایین 
آن اعالم داشــته اند.حیدر قاسمی از استقبال 
حدود دو برابری مسافران از باغ فدک در نوروز 
امسال نسبت به سال های پیش سخن به میان 
آورد و تصریح کرد: تعداد مسافران نوروزی که 
تا پایان روز ۱۲ فروردین ۹۷ ماه در باغ فدک به 
عنوان تنها مکان روباز اسکان مسافران اقامت 
یافتند، نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش 
از ۹۰ درصد افزایش داشته است. قاسمی اظهار 
کرد: ۳۷ درصد مســافرانی که به اصفهان وارد 
شدند در منزل بستگان و آشنایان خود استقرار 
یافته و بخشــی نیز به اماکن و مهمانسراهای 
متعلق به ســازمان های دولتــی و خصوصی 
مراجعه کرده و این آمــار در مجموع بین ۴۰ 

تا ۵۰ درصد آمار مسافران را شامل می شود.

 جلسات کمیسیون تلفیق 
علنی برگزار شود

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: یکی از 
وعده های شورای پنجم، ایجاد شفافیت بود که 
پخش زنده جلســات علنی شورای اسالمی شهر 
گامی الزم در راستای شفافیت بود که برداشتیم 

اما کافی نبود.

مهدی مزروعی در بیســت و هشــتمین جلسه 
علنی شورای اســالمی اظهار کرد: ضروری است 
که با ســازوکاری قابل اعتماد و روشن بفهمیم 
که آیا  پویش و خیزش شــش ماهه ما به آگاهی 
موکالن رســیده و به نظر آنها مؤثــر و پایبند به 
پیمان بوده ایم و  آیا هنوز به ما اعتماد و امید دارند 
یا خیر.  وی با بیان اینکه یکی از وعده های ما در 
لیست امید به مردم شــفافیت بوده است، افزود: 
شفافیت واژه ای است که همچون سایر واژگان 
محبوبی مانند عدالت و آزادی مورد تجاوز همه 

جانبه واقع شده است.
عضو شورای اســالمی شــهر اصفهان با تاکید 
براینکه باید از خودمان شروع کنیم، عنوان کرد: 
پخش زنده جلســات علنی شورای اسالمی شهر 
گامی الزم در راستای شفافیت بود که برداشتیم 

اما کافی نبود.

لزوم ایجاد کمیته بهینه سازی 
مصرف آب در شهرداری 

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــورای اســالمی شــهر اصفهان گفت: برای 
مصرف بهینه آب در وضعیت بحرانی الزم است 
سیاست ها و استراتژی هایی نظیر تدوین برنامه 
جامع آموزشی، اطالع رسانی، آگاه سازی و جلب 
مشــارکت عمومی، که نگرش و رفتار مردم را به 

سمت صرفه جویی آب سوق می دهند.
فریده روشن در جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان اظهار کرد: در توســعه نامتوازن شهری 
و گسترش شهرنشــینی و صنعتی شدن بیش از 
حد، حفر صدهــا چاه، فقدان مدیریت درســت 
آب و اســتفاده نادرســت از آب )نظیر استفاده 
از آب آشــامیدنی بــرای شستشــوی اتومبیل، 
 حیاط و ...( از عوامل اصلی بحران آب در اصفهان

 است.
وی ادامه داد: در اصفهان هزاران نفر هستند که 
به صورت مســتقیم و غیر مستقیم شغل خود را 
به سبب کم آبی از دســت داده اند به طوری که 
بیشــترین تعداد اعتراضات مردمی در سالی که 
گذشــت به معترضان وضعیــت آب زاینده رود 
اختصاص داشــت و این یعنی زنگ خطری برای 

جنگ آب به صدا درآمده است.

عضو شورای شهر: 

برخی اتفاقات در شهرداری 
فاجعه است

رییس کمیســیون امــور اقتصــادی، حقوقی و 
گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
این اتفاقاتی که در یک ســازمانی رخ می دهد و 
کار به جایی می رسد که پیمانکار برای شهرداری 

تعیین تکلیف می کند، فاجعه است.
نصیر ملت در صحن علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: اگر قرار باشد قدری شفاف سازی 
در این شــهر رخ بدهد »خیلی ها« باید پاسخگو 
باشــند. چه در دوره قبلی و چه کسانی که هنوز 
در بدنه شهرداری هستند. وی با بیان اینکه برخی 
اتفاقات در شهرداری فاجعه است، ادامه داد: یک 
سازمانی به هر دلیلی بدهکار است و زیان انباشته 
دارد، اما این فاجعه است که کار به جایی برسد که 
پیمانکاران برای شهرداری تعیین تکلیف بکنند و 
اسم بیاورند که فالن شخص اجازه نمی دهد فالن 

زمین به فروش برسد.
عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: الزم 
است سازمان مربوطه به صورت شفاف به شورای 
شــهر توضیح بدهد که چرا یک نفر وارد سازمان 
شــهرداری می شــود و شــلوغ می کند و دست 

می شکند. 
در آخریــن روزهای ســال گذشــته گروهی از 
طلبکاران سازمان عمران شهرداری اصفهان، به 
این سازمان حمله کرده و به اقدامات تخریب گرانه 

پرداخته اند.

یک کارشناس ارشــد شهرســازی و معماری گفت: اگر هدف از 
بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده برگرداندن روح زندگی به 
این بافت ها و توجه به شخصیت انسانی ساکنان آنهاست، نباید 

مشارکت ساکنان در این فرآیند نادیده گرفته شود.
عادل بیــژن در گفت وگو بــا خبرنگار ایمنا اظهار کــرد: امروزه 
مروری بر چهره کنونی بافت های فرســوده و قدیمی، مسائل و 
مشکالت آنها، جلوگیری از گسترش بی رویه شهرها و استفاده از 

ظرفیت های بالقوه در بافت درون شهرها، لزوم توجه به بافت های 
فرسوده و بهسازی و نوسازی آنها را مشخص می کند.

وی افزود: نوسازی و بهســازی بافت های فرسوده بدون توجه به 
نیازها و خواسته های شهروندان ساکن در آنها طرح های موفقی 
نخواهند بود، اگر در واقع هدف از بهسازی و نوسازی برگرداندن 
روح زندگی به آنها و توجه به شخصیت انسانی ساکنان آنهاست، 

نباید مشارکت ساکنان در این فرآیند نادیده گرفته شود.

این کارشــناس ارشــد شهرســازی و معماری با بیــان اینکه 
مشارکت مردم نقش بســزایی در توســعه دارد، ادامه داد: برای 
جلب مشــارکت مردم در طرح های توســعه باید نظــام برنامه 
ریزی غیرمتمرکــز ایجاد کرد به بیــان دیگر تنهــا در صورت 
مشــارکت مردم اســت که برنامــه هــا و اقدامات توســعه بر 
 اســاس نیازهــای واقعی مــردم به صــورت پایدار پــی ریزی

 خواهد.

کارشناس ارشد شهرسازی و معماری  مطرح کرد: 
راه حلی نوآورانه با رویکرد ترمیم

در بحث توسعه زیر ساخت های دوچرخه سواری، 
تجربه های موفقی در دنیا وجود دارد که کشورهای 
دانمارک و هلند از جمله آنها هستند. به طوری که 
هم اکنون حدود ۵۰ درصد از سهم سفرهای شهری 
آن ها بــا دوچرخه انجام می شــود. از آن جایی که 
یکی از اولویت های اصلی شهر اصفهان بحث توسعه 
دوچرخه سواری و ایجاد فرهنگ استفاده از آن است، 
شهرداری اصفهان به تازگی برای فراهم کردن زیر 
ساخت های علمی و فنی الزم برای تبدیل اصفهان 
به شهر دوچرخه ها با کشور هلند وارد تعامل شده 

است. 
در این باره گفت و گویی داشتیم با علیرضا صلواتی، 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان که 

در ادامه می خوانید.
 چه شد که از بین کشــورهای مختلف برای 
دریافت مشاوره کشور هلند را انتخاب کردید؟ 
از تصاویر و فیلم هایی که از کشور خود نشان دادند 
متوجه شدیم که آنها نیز در حدود یک دهه گذشته 
به لحاظ حمل و نقل وضعیتی مشابه ما داشتند. اما 
با برنامه ریزی ها و اقدامات صحیح، امروزه به جایی 
رسیدند که دوچرخه محور عمده فعالیت های حمل 

و نقلی آن ها شده است. 
به دنبــال آن آلودگــی هوا و محط زیســت نیز در 

کشور آن ها به حداقل رسیده و به نوعی توانسته اند 
کمترین نرخ استفاده از خودروهای شخصی را داشته 
باشند. به این منظور بخشــی از متخصصان حمل و 
نقل هلندی طی دعوتی که از آن ها کردیم، سفری 

به اصفهان داشتند.
در سفری که به اصفهان داشتند نظرشان در 

مورد این شهر چه بود؟ 
آن ها در این سفر از زیر ســاخت ها و وسایل حمل 
و نقل شــهری بازدید کردند و یــک روز کامل را با 

دوچرخه در شهر ســفر کردند. آن ها در این بازدید 
ها عنوان کردند که اصفهان شــهری مناسب برای 
دوچرخه سواری است و  فضای سبز مناسبی نیز دارد. 
سایه اندازی درختان فضاهای خوبی در شهر ایجاد 
کرده و آب و هوا نیز به گونه ای اســت که می تواند 
یک فضای دائمی را برای بحث دوچرخه ســواری 
ایجاد کند. آنها همچنین معتقدند شبکه های معابر 
در اصفهان عرض مناســبی دارند و این می تواند به 
 ایجاد مســیر های ویژه دوچرخه ســواری در شهر

 کمک کند. 
از آن جایی که قرار است ما از تجربیات آن ها 
در اجرای طرح ها و برنامه ها استفاده کنیم، 
نظرشان در مورد برنامه ریزی هایی که تا کنون 

انجام شده چه بود؟ 
آن ها برنامه ریزی ها و جهت گیری های ما را در شهر 
تایید کردند و قرار شد، در ادامه طرح هایی که قرار 
است در بحث دوچرخه ســواری در شهر انجام شود 
را به آن ها ارائه دهیم و پیشــنهادات آن ها را برای 
کاهش ســعی و خطا دریافت کنیم. زیرا می توانیم 
از تجربیات مثبت آن ها استفاده کنیم و به نوعی با 
کمترین هزینه بیشترین بهره وری را داشته باشیم. 
پس فعال در مرحله ارائه طرح ها قرار داریم؟ 

البته ما طــرح هایمان را ارائه دادیــم و پیش بینی 
می شود در آینده ای نزدیک عملیات عمرانی مسیر 

های دوچرخه را هم شروع کنیم. 
این طرح از کدام قسمت شهر آغاز خواهد شد؟ 
این عملیات عمرانی از ســال گذشــته و از مناطق 

تاریخی و مرکزی شهر شروع شد. 
فکر می کنید بودجه مورد نیاز برای عملیاتی 

ساختن این طرح چه میزان است؟ 
با بررســی هایی که انجام شــده حدود ۲ میلیارد 
تومان برای خود شــبکه دوچرخه در نظر گرفتیم 
که امیدواریم بتوانیم ایــن اعتبار را به صورت کامل 

جذب کنیم. 

زیر ساخت های دوچرخه سواری شهر در حال پیشرفت است
  آماده سازی مسیرهای دوچرخه سواری با مشاوره هلندی ها ؛ 

مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان از دو مرحله ای 
شــدن توزیع قبوض عوارض نوســازی در سال 
جاری خبر داد و گفت: پرداخت به موقع عوارض 
شهرداری توســعه زیرساخت های شــهر را به 

همراه دارد.
نادر آخوندی در گفتگــو با خبرنگار 
ایمنا اظهارکرد: سال گذشته قبوض 
عوارض نوسازی یک مرحله ای آن هم 
در ماه های پایانی سال توزیع شد در 
حالی که سال های قبل دو مرحله ای 
بود و شــهروندان راحت تر قبوض را 

پرداخت می کردند.
اســاس  بــر  داد:  ادامــه  وی 
برنامه ریزی های صــورت گرفته و به 

دلیل کمرنگ شــدن همکاری شــهروندان در 
پرداخت قوض عوارض نوســازی، امسال قبوض 
عوارض نوســازی دو مرحله ای توزیــع و جوایز 
تشــویقی برای مردم در نظر گرفته می شــود تا 
انگیزه بیشتری در پرداخت  عوارض به وجود  آید.

مدیر امور درآمد شــهرداری اصفهان به میزان 
همکاری شهروندان در پرداخت عوارض نوسازی 
طی ۶ ماهه دوم سال گذشته اشاره کرد و افزود: 
۷۰ درصد بودجه پیش بینی شــده در پرداخت 
عوارض خــودرو محقق شــد و شــهروندان در 
خصوص پرداخت عوارض خودرو همکاری خوبی 
داشتند.وی ادامه داد: در خصوص عوارض نوسازی 
شرایط متفاوت و تنها نزدیک ۵۰ درصد عوارض 

 پیش بینی شده وصول شــد در حالی که انتظار
 می رفت شرایط بهتر باشد.

آخوندی با بیان اینکه در بخش پرداخت عوارض 
کسب و پیشه طی ســال گذشته شرایط به هیچ 
عنوان ایده آل نبوده اســت، گفت: سال گذشته 

وصول عوارض کسب و پیشــه در شهر اصفهان 
نسبت به حتی شهرهای کوچک اطراف همچون 
کاشان، شاهین شهر و نجف آباد نیز بسیار ناچیزی 
بود به طوری که تنها نزدیــک به ۲۰ درصد این 

بودجه محقق شد.
وی وضعیت پرداخت عوارض کســب و پیشه را 
بســیار نگران کننده خواند و اظهارکرد: انتظار 
می رود همکاری کسبه در پرداخت قبوض عوارض 
کسب و پیشه افزایش یابد تا خدمات دریافتی آنها 

استمرار داشته باشد.
مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان تاکید کرد: 
شهروندان با پرداخت به موقع عوارض در توسعه و 

آبادانی شهر اصفهان سهیم هستند.

مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان:

قبوض عوارض نوسازی دو مرحله ای می شود
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان گفت: نردبــان ۴۰ متری 
آتش نشانی اصفهان که با مدرن ترین نردبان های 
اروپایی برابری می کند در گمرک ایران اســت و 

به زودی ترخیص و به ناوگان عملیاتی ســازمان 
اضافه می شود.

آتشپاد بهزاد بزرگزاد اظهارکرد: »نردبان ۴۰ متری 
بازو مفصلی« خریداری شــده قادر است وسعت 
بیشتری از محیط پیرامون خود را تحت پوشش 
قرار دهد، حتی در راستای افق خورشیدی نیز به 

راحتی قابل استفاده است.
وی تصریح کرد: این نردبان کــه در حال حاضر 
در کشورهای پیشرفته دنیا استفاده می شود در 
آینده ای نزدیک به ناوگان عملیاتی سازمان آتش 

نشانی اصفهان اضافه می شود.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکه تقویت ناوگان 
خودرویی، خودروهــای اطفایی و دو منظوره در 

دستورکار سازمان قرار گرفته است، گفت: درصدد 
نوسازی و بهســازی ناوگان سازمان آتش نشانی 
اصفهان هســتیم کــه امیدواریم بــا اعتباراتی 
که شورای شــهر برای این ســازمان تخصیص 
 داده اند، بتوانیم ایــن هدف مهم را 

محقق کنیم.
وی افزودن سیستم های هیدرولیک 
و فوماتیک به آتش نشــانی اصفهان 
را از دیگــر اهداف این ســازمان در 
ســال جاری خواند و افزود: با توجه 
به افزایش آمــار تصادفات جاده ای، 
اضافه کردن سیستم های کاتر برای 
حوادث جاده ای محدوده شهری نیز 
در دستورکار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

شهرداری اصفهان قرار گرفته است.
بزرگزاد تصریح کرد: یکی از مهم ترین دغدغه های 
سازمان آتش نشانی اصفهان، تجهیزات حفاظت 
های فردی پرسنل است، زیرا معتقدیم پرسنل 
باید در حاشــیه امنی قرار داشــته باشند از این 
رو برنامه ریزی شــده تا هر کدام از پرســنل در 
 شــیفت خدمتی خود به یک دســتگاه تنفسی

 مجهز شوند.
وی با بیان اینکه ناوگان عملیاتی آتش نشــانی 
اصفهان نیاز به جرثقیل هایی با تنــاژ باال دارد، 
 ابراز امیدواری کرد: بــا تامین اعتبارات الزم یک

 جرثقیل با تناژ باال به امکانات این سازمان اضافه 
شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی:

نردبان ۴۰ متری آتش نشانی اصفهان در آستانه ترخیص از گمرک

هاجر مرادی

سید یاســر رایگانی، ســخنگوی طرح نظارت نوروزی 
در نخستین نشست خبری این ســازمان در سال ۹۷ 
اظهار کرد: یک سوم نیروهای انسانی سازمان تعزیرات 
حکومتی در اجــرای طرح نظارت نوروزی در سراســر 

کشور مشارکت داشتند.
وی در ادامه تصریح کرد: موضوع درج نکردن قیمت با ۱۵ هزار و ششصد و هشتاد و پنج مورد، بیشترین 
مورد تخلفات را به خود اختصاص داده بود.ســخنگوی طرح نظارت نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی 
خاطرنشان کرد: بیشترین تعداد پرونده های تشکیل شــده تخلفات نوروزی به ترتیب مربوط به استان 
های تهران، خراسان رضوی، اصفهان و مازندران اســت.رایگانی در ادامه گفت: در استان های خراسان 
جنوبی، ایالم، چهارمحال و بختیاری، شاهد کمترین میزان وقوع تخلفات در طول نوروز و تشکیل پرونده 

در این زمینه بودیم.

مدیرعامل خانه کتاب گفت: حدود دویست هزار ایرانی در 
هشتمین دوره طرح عیدانه کتاب شرکت کرده و مبلغ دو 
هزار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان کتاب خریداری کردند.
نیکنــام حســینی پور بــا بیــان اینکــه هرمــزگان، 
خراســان شــمالی، کهگیلویه و بویراحمد و سیســتان 
و بلوچســتان اســتان هایــی هســتند کــه کمترین 

کتاب فروشــی و کمترین مصرف یارانه را داشــتند، اضافه کرد: اســتان اصفهان بیشــترین مصرف یارانه 
را داشــت. وی توضیــح داد: هنوز حمایــت از کتاب فروشــی های آنالیــن در دســتور کار حمایت های 
فصلی قرار نگرفتــه اما در آینده این کتاب فروشــی ها هم مشــمول این حمایت ها خواهند شــد. به گفته 
 مدیر عامل خانه کتــاب، کتاب های صوتــی و الکترونیکــی هم باید مشــمول طرح هــای حمایتی قرار 

گیرد.

سخنگوی طرح نظارت نوروزی 
سازمان تعزیرات حکومتی: 

اصفهان؛ در لیست 
تخلفات

مدیرعامل خانه کتاب:

اصفهان بیشترین 
مصرف یارانه کتاب را 
داشته است
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پیامبر اکرم ) صلی ا.. علیه و آله ( :
بهتريِن برادران تو ، کسی است که تو را در مال خود ، سهیم کند و بهتر از او 

کسی است که تو را بسنده باشد و اگر به تو نیاز پیدا کرد ، معافت بدارد .
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Z A Y A N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M
 شاید آن تحول عظیمی که مقام معظم رهبری 
فرمودند، امام )ره( در جوانان به وجود آوردند در 
شخصیت شهید آوینی باید جست وجو کرد. آن 
جا که او کامران آوینی بود و نه سید مرتضی.»من 
از یك راه طی شده با شــما حرف .می زنم ... من 
هم سال های ســال در یكی از دانشــكده های 
هنری درس خوانده ام، به شب های شعر و گالری 
های نقاشی رفته ام. موســیقی کالسیك گوش 
داده ام. ساعت ها از وقتم را به مباحث بیهــوده 
درباره چیزهایی که نمی دانســتم گذرانده ام ... 
ریش پروفسوری و ســبیل نیچه ای گذاشــته ام 
و کتاب »انسان تك ســاحتی« هربرت مارکوزه 
را طوری دست گرفته ام که دیگــران جلد آن را 
ببینند و پیش خودشــان بگویند:»عجب فالنی 
چه کتاب هایی می خواند، معلوم است که خیلی 
می فهمد.«... اما بعد خوشــبختانه زندگی مرا به 
راهی کشانده است که ناچارشده ام رودربایستی 
را نخست با خودم و سپس با دیگران کنار بگذارم 
و عمیقا بپذیــرم که »تظاهر بــه دانایی« هرگز 
جایگزین »دانایی« نمی شــود... باید در جست 
و جوی حقیقت بود...«درســت بــا تولد انقالب 
اســالمی، مرتضی هم انگاردوباره متولد شد. به 
قول خودش همه نوشــته ها و افكارش را ریخت 
داخل چند گونی و آن ها را به آتش کشــــید و 
با خودش قــرار گذاشــت دیگر»حدیث نفس« 
ننویســد، از »خود«ش نگویدو اصال خودش را 
از میان بردارد تا هرچه هست» خدا« باشــــد و 
باز به قول خودش به این عهد و پیمان وفادار ماند. 
فوق لیســانس معماری، با مدرکش نتوانست و 
نخواست تجارت کند و همه تالشــش را صرف 
معماری و ســاختن خودش کــرد. تدریس در 
دانشــگاه را رها کرد و مدتی بــه بچه های جهاد 
سازندگی در روستاهای محروم  پیوست و بعد هم 
سروکارش با دوربین و فیلم افتاد. جنگ هم که 
آغاز شد، کارگاه خودسازی  و آدم ســــازی اش 
انگار پرکار ترشد. 16 کتاب و شاید بیشتر از این ها 
،مطالب و کتاب های منتشر نشده ادبی از خودش 
به یادگار گذاشت. 10 فیلم مستند و غیر مســتند 
نیز از جمله یادگارهای دیگرش هســــتند. 20 
فروردیــــن 72 در حال بررسی لوکیشن فیلم» 
شهری در آســمان« مین » والمری« بازمانده از 
روایت فتح ســبب شد به آسمان »فكه« پر بكشد.

یادداشت

 شهیدی که با تولد انقالب 
دوباره متولد شد

در باز شــد.»اجازه، خانم!« مدیر، نگاهش را از کاغذهای روی میز 
برداشت و گفت: »بیا تو، دخترم!« دختــــرك، مقنعــه اش را که 
مرتب کرد صــــورت ظریف و رنگ پریده اش بهتر دیده شد، در را 
به آرامی پشت سرش بست. صف کفش های رنگارنگ چیده شــده 
کنار دفتر از کوچك به بزرگ، توجهــش را به خود جلب کرد. خانم 
مدیرگفــت:» دخترم! برو یك جفــت کفش برای خودت انتخاب 
کن.«. با نگاهی گذرا، کفش سفیدی توجه دخترك را به خود جلب 
کرد، اما خیلی زود نگاهش را از روی آن عبــور داد و به آخر ردیف 
کفش ها رفت. خانم مدیر با لبخند گفت: »دخترم! اندازه کفش های 
اون قسمت بزرگه، شما باید از این کفش های جلو انتخاب کنی که 
اندازه پایت هســــت.« دخترك درحالی که صورتش از شرم سرخ 
شــده بود، تند تند کفش هایش را با پشت پایش تمیز کرد و گفت: 
»خانم، اجازه! کفش های من هنوز خوبه و میشــه پوشید. من اون 
کفش ســیاه بزرگ را می خوام. آخه! مامانم خیلی وقته که کفش 
هاش پاره شده اند...« لبخند مدیر رنگ باخت. به سختی جلوی اشك 
هایش را گرفت. به ســــمت دخترك رفت. حاال دیگر در مقابلش 
دختر 8 ساله ای با چشمانی نگران را نمی دید. قامت انسانی را می 
دید که روحش خیلی بزرگ تر از این جثه نحیف و رنگ پریده بود. 
دستی بر سر دخترك کشید و گفت: »عزیزم! تو می تونی دو جفت 
کفش انتخاب کنی. یكی برای خودت و یكی هــم برای مامانت.«. 
چشمان دخترك از شــادی برقی زد. با عجله به سمت کفش های 
ســیاه بزرگ رفت آنها را محكم درآغوش گرفت. می خواســت برود 
که خانم مدیرکفش های ســفید با پاپیون طالیی را جلوی پایش 
گذاشــت. لبخندی آسمانی بر لبان دخترك نقش بست. کفش ها 
را پوشــید.»اندازه پایم هســت، خانم!«و کفش ها را داخل کیفش 
گذاشت؛ اما هنوز کفش های سیاه بزرگ را محكم در بغل گرفته بود.، 
به ســمت در رفت. پیش از آنكه بیرون برود، یك بار دیگر برگشت و 
نگاهی قدرشناسانه به خانم مدیر انداخت و گفت: »ممنون، خانم...« 
پیامبر اکرم)صلی ا... علیه و آلــــه( فرمودنــد: »بهترین اعمال در 
پیشگاه الهی ســه چیز است: ایجاد خوشــحالی در دل مؤمن، رفع 

گرسنگی و زدودن غم و اندوه از چهره او.«

باغ 
کاغذی

»شکر جهان را تغییر داد« با موضوع اسطوره و» تاریخ مارک               
آرونسون«،»مارینا بودوس« و با توسعه شرکت توسعه  نیشکر 
و صنایع جانبی  را انتشــارات »چشمه« در 136 صفحه چاپ 

کرده است.
آیا می توان تاریخ را بر مبنای عناصر غذایی انسان دنبال کرد؟ 
مارک آرونســون و مارینا بوداس، زوج شــیفته  تاریخ، به این 
پرسش پاسخ مثبت داده اند. آنان قصه  شکر را از دل مناسک 
مذهبــی هندوها تا آیین هــای اروپایی قرون وســطا بیرون 

کشیده اند و سفر پرتب و تاب کریستف کلمب در دل دریاها را 
به مزارع داغ نیشکر قاره  آمریکا دوخته اند. آنان نشان داده اند 
اقتصاد شکر چگونه به رونق برده داری گرایید و در دل همان 
تجارت دانه های انقالب پاشــید. آنان در کتاب شکر چگونه 
جهان را تغییر داد، قصه های پرشماری را به زبان ساده ای از دل 
نغمه ها، شعرها، آوازها، نقشه ها و نقاشی ها بیرون کشیده اند 
و نشــان داده اند چگونه می توان تاریخ جهان را از دریچه  یک 

عنصر غذایی بسیار کلیدی تاریخ دنبال کرد.

شکر جهان را تغییر داد نگاهت به خدا، چتر شادی وا کن

سلطان ابراهیم اول، امپراتوری عثمانی
ســلطان آینده اوایل جوانی اش را به عنــوان زندانی در 
خانه ای بدون پنجره که قفس نامیده می شد، گذراند و 
تاثیر منفی روی سالمت ذهنش گذاشت. سلطان ابراهیم 
دارای یك حرمسرای خیلی بزرگ  بود و عالقه زیادی به 
زنان چاق داشت. سربازانش برای او یك زن 1۵0 کیلویی 
پیدا کردند که سوگلی حرمسرا شد. او اختالل شخصیتی 
پارانوئید داشت و یك بار دستور غرق تمام زنان حرمسرا 
که 280 نفر بودند را داد. زیرا توهم این را داشت که می 

خواهند علیه او شورش کنند.
خوانای اول کاستیل

خوانا در ســال 1۴۹6 با فیلیپ ازدواج کــرد و به قدری 
به همســرش عالقه داشــت که حتی بعد از مرگ او هم 
نتوانست از جسد او جدا شــود. او را داخل تابوت دربازی 
قرار داده بود تا بتواند جسدش را ببوسد و در آغوش بگیرد. 
به گفته مورخان دلیل جنون او همان همسرش بوده است 

که حتی بعد از مرگش این رفتارها شدت پیدا کرد.
پرنسس الکساندرا باواریا

پرنسس الكساندرا، دختر پادشــاه باواریا لودویگ اول به 
تمیزی وسواس داشت و فقط لباس سفید می پوشید تا 
بتواند لكه های روی لباس را زودتر متوجه شود. او در 20 
سالگی معتقد بود که یك پیانوی شیشه ای را خورده است 
و برای این که پیانو در بدنش شكسته نشود باید آهسته راه 
برود. با وجود این اختالل ذهنی در ادبیات تبحر زیادی 

داشت و چندین کتاب منتشر کرد.
شارل ششم فرانسه

اولین اختالل روانی شارل ششــم زمانی اتفاق افتاد که 
در سفر شــكار تمام ســربازانی که همراهش بودند را به 
قتل رساند. او یك ســال بعد از این ســفر نام خودش و 
همســرش را فراموش کرد، حمام نمی رفت و به کسی 
اجازه نمی داد لمســش کند چون باورش این بود که از 

جنس شیشه است.

عجیب ترین پادشاهان دیوانه تاریخ)2(
دانستنی ها

حرف حساب

چشــم ها هرگز نمی تواند حقیقت را 
کتمان کند

چنــد بــار بهتــان گفتــم کــه اشــتباه 
اساســی شــما کم بهــا دادن بــه اهمیت 
چشــم اســت. زبان آدمــی شــاید بتواند 
 حقیقــت را کتمان کنــد ولی چشــم ها ، 

هرگز !

»مرشد و مارگاریتا«
میخائیل بولگاکف

ساخت بزرگ ترین تخم مرغ شکالتی در دوبی  

ابتكار یكی از هتل هــای دوبی میهمانان خود را شــگفت زده کرده 
است. هتل فیرموت دوبی )Fairmount Dubai( به مناسبت عید 
پاك )یكی از روزهای تعطیل در ســال مسیحی است که یكشنبه ای 
در ماه مارس یا آوریل است(، یك تخم مرغ شكالتی غول پیكر را در 
سالن انتظار اصلی هتل به نمایش گذاشت. این دکور منحصر به فرد 
که عنوان »بزرگ ترین تخم مرغ شكالتی دوبی« را از آن خود کرده 
توسط سرآشپز هتل، روماین کاستت )Romain Castet( فرانسوی 
تهیه شده است. این تخم مرغ بی نظیر از 80 کیلو شكالت تلخ ساخته 
شده و 2/۵ متر ارتفاع دارد.طراحی و پیاده سازی این سازه شكالتی 
غول پیكر، حدودا چهار هفته گروه های مهندسی و آشپزی هتل را به 
خود مشغول کرد و تا چند ساعت پیش از رونمایی رسمی نیز کار روی 

جزئیات آن ادامه داشت. 
سرآشپز روماین کاستت می گوید: مفتخریم که توانسته ایم پروژه ی 

بی نظیر را با موفقیت به پایان برسانیم. 
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افقی 
1- اقتصاددان فرانســوي متولــد 16۹۴ که در 
ســال هاي 17۵7-17۵6 مقاالتي درباره اقتصاد 

براي انسیكوپدي نوشت - نوعي جامه بلند
2- آهسته - به رو خفته - با اجازه

3- گل ســرخ - مادر تازي - شایســته - مخفف 
شاد - تكبر و غرور

۴- خراب شده - از ایاالت دیدني و توریستي هند
۵- زاییدن - خداي یگانه و داناي مطلق - ناپخته 

- چاشني ساالد
6- گاز تنفسي - خاندان - صلح - وسیله
7-  هنگام عصر - از فلزات - درخت انگور

8- نماینده - نابسامان - نیك اندیش
۹- بینــي - قــوم آتیــال - آن که بــي دعوت به 

میهماني ها مي رود
10- جنگ - ســنگین - حرف راندن حیوانات - 

آموختني مدرسه
11-  ورزش مادر - ماده گندزدا - از اســتان هاي 
کشورمان که در سال 1383 رتبه ۴7 را از 100 به 
لحاظ توسعه یافتگي صنعتي کسب کرد - واحد 

سطح
12- افزایش - ردیاب

13- ســایه گاه - نام آذري - میخ - بلندا - دوش 

و کتف
1۴- شتر تیزگام - رنج - دستوري

1۵- حیا و آزرم - دفتري کــه معامالت بازرگاني 
یك موسســه به طور مرتب و روز بــه روز در آن 

ثبت مي شود
عمودی

1- سنگ گرانمایه - از وظایف و عملكردهاي پول
2- روشني زمین - سازمان کشورهاي صادرکننده 
نفت دنیاي ســوم با هدف ایجــاد هماهنگي در 

سیاست  نفتي - امر به رفتن - ملعون ابدي تاریخ
3- عدد فوتبالي - دســتگاه آرد سازي - پیشوند 

روز و سال

۴- عالمت - دالبر - از بیماري ها
۵- بخشي از اســتان ایالم که قرار است در آینده 
منطقه ویژه اقتصادي تاسیس شــود - از فلزات 

اساسي در بازار جهاني
6- رها - ورم چرکین - زربافت - حرف تنفر

7- راز - مسافر - از رئوس اصلي تصمیم گیري در 
مورد بودجه در هر کشور

8-  جالیزي تنبل - از شاخص هاي بورس معروف 
دنیا - خرماي هندي

۹- از القاب پادشــاهان ترك - گریــه با صداي 
بلند - بازي تخته

10- جنس مذکر - عریــان - امیدواري - جدید 
وتازه

11- گله - معرب سراپرده
12- عزا و سوگ - حیوان تیزپا - جاهل

13- ردیف - از پرفروش ترین محصوالت شرکت 
خودروسازي هوندا موتور ژاپن - من و تو

1۴- غذاي مرغ - نت بیمار - مردني - شاد
1۵- رتبه پنجم جهان به لحاظ نــرخ تورم، نرخ 
تورم این کشور 1۴/۵درصد اســت - پول و ابزار 
کار و زمین و مالي که به کار باشــد و باعث تولید 
و بهره دهي و مزدپردازي و دادوســتد و توســعه 

اجتماعي شود
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میهمان خانه ای به نام دیوانه خانه!

 تصویری کــه در زیر می بینیــد یكی از غیــر معمولی ترین میهمان 
خانه های جهان اســت؛ خانه هانگ نگا در ویتنام.این اقامتگاه جالب 
به خانه دیوانه معروف اســت، جایی که هنر زیبای سورئالیســم در 
آن پیداســت.ظاهر بنا از هیچ نظم خاصی پیروی نمی کند، پنجره ها 
حفره ای شكل و کمی ترسناك و شــبیه به تارهای عنكبوت هستند، 
همه چیز به گونه ای درست شده که به شما حس طبیعت و ارگانیك 
بودن بدهد. عالوه بر ساختار کلی ساختمان که شبیه درخت است، به 

هر جزئی که نگاه کنید تمام عناصر طبیعت را خواهید دید.
خانه هانگ نگا دارای 10 اتاق موضوع دار است که هر کدام یك حیوان 
را به عنوان تم در خــود دارند؛ برای مثال اتاق ببــر، اتاق عقاب، اتاق 
مورجه و اتاق کانگورو.لوازم داخل اتاق ها، کار دســت اســت و حتی 
برخی از آن ها، داخل همان اتاق ساخته شده تا دقیقا اندازه و متناسب 
با فضای غیر هندسی اتاق ها باشد.حتی راهروها و پله ها شبیه به غار 

و تونل های طبیعی باشند.

  قاب روز

کاخ های جذاب و خارق العاده پارک سانسوسی  در آلمان

داستانک

سمیه مصور
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