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ذوب آهن به دنبال جبران مافات سپاهان
هفدهمین دوره رقابت های لیگ برتر به ایستگاه پایانی رسید؛
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استقبال چشم گیر شعرا برای شعرخوانی در محضر رهبر انقالب
مدیر خانه ادبیات حوزه هنری اصفهان خبر داد:
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کمیته امداد را وارد سیاست نکنید
رییس حوزه علمیه اصفهان: 

8
 ترامپ و مکرون به دنبال ایجاد دیدگاه 

مشترک در مورد برجام؛   

2
 یک پایان تلخ بهتر از تلخی

 بی پایان است!

تلویزیون باز هم خیابان ها را 
خلوت می کند
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برگزاری یادواره شهدای 
نهج البالغه در گلستان شهدا

11

9

واردات برنج به کشور آزاد شد؛

تهدید سالمت مردم با برنج وارداتی

جنجال برنج های وارداتی چند سال پیش موجب شد تا 
موجی از روی گردانی از این مواد غذایی در جامعه ایجاد 
شود. هشدارها نسبت به آلوده بودن این گونه از برنج ها به موادی مانند 
آرسنیک و سایر سموم و مواد نگهدارنده در حالی مطرح شد که چندین 
سال از ورود این گونه از مواد به ایران می گذشت و تقریبا مصرف آنها در 

جامعه رواج یافته بود...

چهارمحال و بختیاری کمترین تعداد 
چاه غیر مجاز را در کشور دارد

  اولتیماتوم مهرعلیزاده به مدیران استان:  

اگر حوصله کار ندارید، استعفا دهید
با بازگشت کارگردان های محبوب اتفاق 

می افتد؛

3

  وقتی تصویر روشنی از بخش های مختلف اقتصاد ایران وجود ندارد ؛  

    اغتشاش آماری در برآوردهای مرکز آمار
 و بانک مرکزی   
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یکی جوان اســت و همســری پیر دارد و دیگری 
پیرمردی اســت با همســری جوان و زیبا! مکرون 
در دوران دبیرســتان عاشــق معلــم خــود می 
شــود و ســال ها بعد با وجود اختالف سنی باالی 
بیســت ســال با او ازدواج می کند. داستانی شبیه 
به قصه ها و حاال همســر مکرون بانــوی اول کاخ 
الیزه اســت. آن ســوی داســتان، ترامپ پس از 
دو ازدواج ناموفــق کــه بــه جدایــی انجامید، با 
»مالنیا«ی جوان پیمان زناشــویی مــی بندد که 
با وجــود تمامی فراز و نشــیب ها و افشــاگری ها 
درباره خیانت هــای مکرر آقای رییــس جمهور، 
این زندگی همچنان ادامه دارد و قهر و آشتی های 
 مالنیا هــم هربارســوژه خبرنگاران و عکاســان

 می شود.
 

فرانسه در ماه های اخیر چیزی شبیه به روسیه شده 
بود! یکی به میخ و یکی به نعل می زد. روس ها البته 
در هم پیمانی با ایران)حداقل در برخی حوزه های 
مشترک مثل سوریه وفادارتر بودند( فرانسه اما بر 
ســر برجام بالتکلیف مانده بود. از یک سو حمایت 
می کرد و خواهان پایبندی آمریــکا به برجام بود 
و از ســوی دیگر با اتهام زنی به ایران، مدعی تالش 
ایران برای دستیابی به بمب اتم و موشک بالستیک 
و حمایت ایــران از گروه هایی بود کــه به زعم آنها 
تروریستی خوانده می شوند.گاهی هم پا را از گلیم 

خود فراتر نهاده و ایران را تهدید می کردند. 
سیاست فرانسوی صدای مسئوالن کشورمان را هم 
درآورد؛ اما درنهایت ظریف و تیــم مذاکره کننده 
هسته ای امیدوار بودند)و هستند( که شاید مکرون 
و آنجال مرکل در دیدار با ترامپ بتوانند او را به ماندن 
در برجــام متقاعد کنند. مکــرون و مرکل پیش از 
این هردو تاکید کرده بودند برجــام نواقصی دارد 
و توافق ایده آلی نیســت ولی درعین حال بهترین 
توافقی است که می شــد صورت بگیرد تا به تعبیر 
آنها ایران را از دستیابی به بمب و موشک بالستیک 

و ... بازدارند! 

مکرون همراه با همســرش ســفری ســه روزه به 
واشنگتن داشت. ســفری که از ابتدا تا انتهای آن 
مورد توجه رسانه های بین المللی قرارگرفت. مراسم 
استقبال ، ضیافت شام گسترده و حتی نحوه برخورد 
ترامپ با رییس جمهور جوان فرانســه و شوخی ها 
و لبخندهایی که بین شــان رد و بدل شد، همگی 
نشان می داد دو طرف چه جایگاه باال و مهمی برای 
یکدیگر قائل هستند. کار به جایی رسید که ترامپ 
مقابل دوربین های تلویزیونی ، شــوره های ســر 

مکرون را از روی کتش تکاند! 
دو رییس جمهور درباره مسائل مختلف سخن گفتند 
اما بی شــک مهم ترین محور گفت و گوها »ایران« 
بود. در نشست خبری مشــترک مشخص شد که 
برجام تا چه اندازه برای طرفیــن »دغدغه« ایجاد 
کرده است.  رییس جمهوری آمریکا در این کنفرانس 
خبری گفت: پیش از ارائه مبالغ هنگفت پول به ایران 

در جعبه ها و بشکه ها باید به فکر توافقی بودیم که 
یمن، ســوریه و عراق را نیز در بر می گرفت. ترامپ 
گفت: با رییس جمهوری فرانسه توافق کردیم که ما 
اجازه نمی دهیم ایران به سالح اتمی برسد و از همه 

ابزارها برای ممانعت از این کار استفاده می کنیم.
در ادامه نوبت به مکرون رســید. بازهم تاکید کرد 
برجام توافق خیلی بدی هم نیســت و البته بازهم 
تکرار همــان ادعاهای نخ نماشــده درباره فعالیت 
موشــکی ایران: » درباره ایران، من و شــما مواضع 
مان را گفتیم. ما عموما مواضع مان را تغییر ندادیم. 
شما می گویید بد اســت. ما می گویم این توافق تا 
کنون عمل کرده و تا چند ســال می تواند بماند. با 
فعالیت های موشک بالستیک ایران مواجه هستیم. 
سوریه از نمونه های دیگر حضور ایران است. باید به 
توافقی با این کشور برسیم که این موضوعات را مورد 
پوشش خود قرار دهد«. مکرون گفت:» من با شما 
موافقم. ما باید ایران را در یمن، سوریه و لبنان مهار 
کنیم و این امکان پذیر است. فرانسه در قبال ایران 

ساده لوح نیســت  اما ما هم می گوییم باید فعالیت 
های موشکی ایران به خصوص در منطقه پایان یابد. 
در خأل قرار نداریم. نباید برجام را پاره کرد؛ این راه 

خوبی نیست«.
 

حاال همه منتظرند تا ببینند نتیجه دیدار صدراعظم 
آلمان با رییس جمهور آمریکا چه می شــود. زمان 
زیادی تا 22 اردیبهشــت باقی نمانده است. همان 
روزی که تصمیــم نهایی واشــنگتن درباره برجام 
اعالم می شــود و اینجا در ایران انــگار همه خوب 
می دانند این تصمیم چیست و آماده واکنش های 
بعدی می شوند. رییس جمهور در تبریز، ترامپ را 
»کاسب برج ساز«ی خواند که درباره برجام حرف 
می زند و خطاب به ترامپ گفت: »می گویید قرار داد 
بسیار بدی امضا شده است، چرا قبلی هایتان این را 
نفهمیدند؟«داستان برجام کم کم به فصل آخر خود 
می رسد. باید منتظر سکانس نهایی باشیم. شاید یک 

پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایان  است!

روسیه:
 برای اثبات دروغ بودن حمله 
شیمیایی در دوما، شاهد داریم

سفیر روسیه در سازمان منع تسلیحات شیمیایی 
اعالم کرد کــه کشــورش شــاهدانی دارد که 
می توانند دروغ بودن ادعای حمله شیمیایی در 
دومای ســوریه را ثابت کنند.الکساندر شولگین، 
سفیر روسیه در سازمان منع تسلیحات شیمیایی 
در مصاحبه با شبکه »آی تی وی« انگلیس گفت: 
هدف روسیه کشف دروغ های غیر قابل اغماض 
درباره حادثه حمله شیمیایی ادعایی در سوریه 
است. ما ۱۷ شاهد ســوری را از شهر دوما حاضر 
خواهیم کرد. هفت تن از آن ها در ویدئوی گروه 
»کاله سفیدها« هستند که وضعیت بدی دارند 
و رو به موت می باشند.این ویدئو افرادی را نشان 
می دهد که بــه خاطر حمله شــیمیایی زخمی 

شده اند. روسیه می گوید این ویدئو دروغ است.

عدم حمایت از طرح  ضدایرانی 
اسراییل را خشمگین کرد

همراهی نکردن ایتالیــا در اعمال تحریم جدید 
اتحادیه اروپــا علیه ایران، خشــم مقامات رژیم 
صهیونیستی را برانگیخت.جروزالم پست، شبکه 
۱0 تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی اعالم 
کرد اسرائیل در هفته های اخیر ایتالیا را به دلیل 
همراهی نکردن با اتحادیه اروپا در تصویب تحریم 
های جدید علیه ایران تحت فشار قرار داده است. 
بر اساس این گزارش، رضایت تمام 28 کشور عضو 
اتحادیه اروپا برای تصویب تحریم های جدید علیه 
جمهوری اسالمی ایران ضروری است. ایتالیا تنها 
کشور اروپایی بود که مخالفت خود را با تصویب 

تحریم های بیشتر علیه تهران اعالم کرد. 

پرفروش ترین کتاب سیاسی آمریکا؛
کتاب جنجالی »جیمز کومی« 

علیه ترامپ
آمار ها نشــان می دهد کتاب اخیر رییس اخراج 
شــده اف بی آی درباره دونالــد ترامپ در مدت 
یک هفته بیــش از ۶00 هزار نســخه به فروش 
رفته اســت.کتاب اخیر »جیمز کومی«، رییس 
اخراج شــده اف بــی آی، دربــاره مالقات های 
شــخصی اش با دونالد ترامــپ، رییس جمهور 
آمریکا در نخســتین هفته ارائه به بازار بیش از 
۶00 هزار نسخه به فروش رفت. این آخرین نمونه 
از کتاب های سیاســی پرفروش در تاریخ آمریکا 
محسوب می شــود.آمارها نشان می دهد، کتاب 
»وفــاداری باالتر: حقیقــت، دروغ ها و رهبری« 
جیمز کومی در یک هفته اخیــر حتی از کتاب 
»هیالری کلینتون«، هم فروش بیشتری داشته 
است.جیمز کومی در بخشی از این کتاب ریاست 
جمهوری دونالد ترامــپ را همانند رهبری یک 
گروه اوباش توصیف کرده اســت کــه وفاداری 
شــخصی را به قانون و حقیقت ترجیح می دهد.
ترامپ در مه سال گذشته میالدی جیمز کومی 
را در حالی که مشــغول انجام تحقیقاتی درباره 
ادعــای دخالت روســیه در انتخابات ریاســت 
 جمهوری 20۱۶ آمریکا بود، از ســمت ریاست

 اف بی آی اخراج کرد. 

اعتراف برادر ولی عهد عربستان 
به ترور مقام بلندپایه یمنی

برادر ولی عهد عربســتان ســعودی و سفیر این 
کشــور در آمریکا، تایید کرد ترور رییس شورای 
عالی سیاســی یمن تحت فرماندهــی برادرش 

صورت گرفته است.
وی در توییتــی تصریــح کرد که پاک ســازی 
»صالح الصمــاد« از رهبران برجســته انصارا... 
یمن و رییس شــورای عالی سیاسی این کشور، 
از ســوی نیروی هوایی پادشــاهی و در واکنش 
 به تهدید موشکی او به ســوی عربستان صورت 

گرفته است.

یک پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایان است!

مکرون و ترامپ دوباره به هم رســیدند. دو رییس جمهور که تقریبا همزمان با یکدیگر به کاخ ریاست جمهوری در کشورهای خود پا گذاشتند و 
زندگی شخصی شان هم از همان ابتدا برای مطبوعات و رسانه ها جذاب بود.

در صحن علنی مجلس صورت گرفت؛
 از ارائه عملکرد وزارت اقتصاد 

تا تقدیر از وزیر ارتباطات 

در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی 
مسعود کرباسیان که به منظور ارائه گزارشی از 
عملکرد وزارت اقتصاد در خصوص اجرای مواد 
۱5 و ۱۶ قانون رفع موانع تولید در صحن علنی 
خانه ملت حاضر شده بود، در تشریح جزئیات 
واگذاری اموال مازاد بانک ها تصریح کرد: مواد 
۱5 و ۱۶ قانون رفع موانع تولید اصلی ترین مواد 
این قانون اســت که در آن بر پرهیز بانک ها از 
بنگاه داری و قرار دادن منابع مالی بانک ها در 
اختیار بخش های تولیدی تاکید شده است.وی 
افزود: همچنین بانک مرکزی براساس این قانون 
باید بر نحوه این واگذاری ها نظارت و گزارش کار 
را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های مجلس 
ارائه کند. در این جلسه همچنین نمایندگان 
با الیحــه موافقت نامه روغن زیتــون موافقت 
کردند؛ همچنین تقاضای تحقیق و تفحص از 
عملکرد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشــور نیز با موافقت نمایندگان مواجه شد. 
روز گذشــته۱۷۶ نماینده مجلــس با امضای 
بیانیه ای از اقدامات دبیر شــورای عالی فضای 
مجازی و وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
شکستن انحصار پیام رسان تلگرام در جمهوری 
اسالمی ایران تقدیر کردند. در ادامه این جلسه 
نمایندگان مجلس طــرح »الحاق یک ماده به 
قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق 
التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی« 
را به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع دادند.

تعداد نمایندگان مجلس 
افزایش می یابد

رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و 
اداری مجلس طرح اضافه شدن 40 نماینده به 
نمایندگان در دستور کار کمیسیون شوراها و 
امور داخلی مجلس قرار دارد، گفت: بر اساس 
قانون باید هر ده ســال 20 نفر به نمایندگان 
اضافه شوند که با توجه به عدم تحقق این امر 
طی 20 سال گذشته، با شورای نگهبان برای 
اضافه کردن 40 نماینــده هماهنگی هایی 
انجام دادیم.نایب رییس کمیسیون شوراها 
در مجلس با بیان اینکــه اقدامات مقدماتی 
 این موضــوع در حال انجام بــوده و در حال 
جمــع آوری نظر نمایندگان هســتیم که با 
توجه به معیارهای مختلــف این امر صورت 
گیرد، ادامــه داد: این کار بــه طور جدی در 
حال پیگیری است و در حال حرکت به سمت 

تصویب آن در کمیسیون هستیم.

قاضی پور
نایب رییس فراکسیون کارگری :

پارلمان

رییس جمهور در سخنانی در شهر تبریز خطاب به 
مقامات آمریکایی گفــت: اگر برجام بد و خطرناک 
بود؛ چرا امضا کردید؟کاخ سفید اول باید بدهی های 
گذشته اش را جبران کند؛ تصمیم جدید پیشکش.

 وی بیــان کــرد: آن روزی کــه افغانســتان 
را ویــران کردید، امنیــت آوردیــد؟ آن وقت که 
 از هوا و زمیــن به عــراق حمله کردیــد، امنیت 
را آوردید؟ رییــس قوه مجریه خاطرنشــان کرد: 
می گوید با فالن رهبر کشــور اروپایی می خواهیم 
برای یــک قــرارداد ۷ جانبــه تصمیــم بگیریم؛ 
 به چه مناســبت؟با چــه حقی؟ ما حســن نیت 
خودمان را به دنیا نشــان دادیم. ما به عالم نشــان 
دادیم که ایران هراســی ها دروغ بود. ما خواستیم 
به دنیا ثابت کنیم ایران به دنبال ســالح کشــتار 

جمعی نیست. 
رییس جمهور تاکید کرد: شما می خواهید نسبت به 
آینده برجام تصمیم بگیرید؟ اول بفرمایید نسبت به 

گذشته برجام چه کار کرده اید؟ 

 اگر برجام بد بود 
چرا امضا کردید

روحانی:

دولت

بهارستان

ویژه 

رهبر انقالب اسالمی در دیدار 
دست اندرکاران همایش حکیم تهران:
فلسفه و علوم عقلی در حوزه 

علمیه قم و تهران رواج پیدا کند

 رهبر انقــالب با تاکیــد بر لزوم شناســاندن 
شخصیت و آرای بزرگان فلسفه تاکید کردند: 
فلســفه باید در حوزه  علمیه قــم و همچنین 
حوزه علمیه تهران که روزگاری مرکز فلســفه 
بوده اســت، رواج پیدا کند.حضــرت آیت ا... 
خامنه ای در دیدار با دست اندرکاران همایش 
حکیم تهران رونق علوم عقلــی در حوزه های 
علمیه پس از انقالب اسالمی، نقادی و نوآوری 
را موجب ترویج و اعتالی این شــاخه از علوم 
برشــمردند و افزودند: از خصوصیات برجسته 
مرحوم آقاعلی زنــوزی همین روحیه نقادی و 
بیان حرف نو در علوم عقلی اســت و این گونه 
بزرگداشــت ها صرفا بزرگداشت یک شخص 
نیست بلکه در واقع تکریم و ترویج یک جریان 
فکری و اندیشه ورزی است.رهبر انقالب اسالمی 
افزودند: حذف فلسفه از حوزه علمیه قم موجب 
خواهد شد افرادی سطحی و کم عمق، متصدی 
تبیین و تدریس این علم شوند؛ بنابراین فلسفه 
باید در حوزه  علمیه قم و همچنین حوزه علمیه 
تهران که روزگاری مرکز فلســفه بوده است، 

رواج پیدا کند.

یک پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایان است!

پیشنهاد سردبیر:

نایب رییس فراکسیون کارگری مجلس گفت: 
وزیر کشور باید مجوز راهپیمایی کارگران به 
مناسبت یازدهم اردیبهشت  را بدهد.نماینده 
مردم ارومیه اظهار داشــت: بر اســاس قانون 
برگزاری اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل 
ســالح و به شــرطی که مخل مبانی اسالم 
نباشد، اشکال ندارد.وی با تاکید بر اینکه باید 
مجوز برگزاری اجتماعات و راهپیمایی بدون 
حمل سالح داده شود، افزود: وزیر کشور باید 
مجوز راهپیمایی کارگران به مناســبت روز 
کارگر را بدهد. وزارت کشــور بــه کارگران و 
حتی ترک ها مجوز راهپیمایی نمی دهد، اما به 
ارامنه می دهد.نایب رییس فراکسیون کارگری 
مجلــس  ادامه داد: صدور مجــوز راهپیمایی 
کارگران به مناســبت یازدهم اردیبهشــت 
 روز کارگر، درخواست فراکســیون کارگری

 است. 

وزیر کشور باید مجوز 
راهپیمایی کارگران را بدهد

 علی مطهری 
نایب رییس مجلس شورای اسالمی:

دیدگاه

دبیر شــورای نگهبان گفت: باید از ماموران نیروی 
انتظامی در زمینه برخورد با منکرات حمایت کنیم 

و تسلیم هجمه های نادرست نشویم.
آیت ا... جنتی، ضمن هشدار درباره گرفتاری جامعه 
به قدرت طلبی و مقام پرستی و دنیاپرستی گفت: 
مشــکالت و گرفتاری های امروز ما مثل مشکالت 
بانکی که وجــود دارد، ناشــی از تضعیف روحیه 

انقالبی است.
آیــت ا... جنتــی اضافــه کرد: بــه فضــل الهی 
 انقــالب مــا از ایــن مراحل نیــز عبــور خواهد 

کرد.
دبیر شورای نگهبان با اظهار نگرانی درباره مسئله 
نابســامان حجاب گفت: باید از مامــوران نیروی 
انتظامی در زمینه برخورد با منکرات حمایت کنیم 
و تسلیم هجمه های نادرست نشــویم و در همین 
زمینه وظیفه ماست حامی نیروهای مسلح کشور 
از جمله نیروهای انتظامی، ســپاه و ارتش باشیم 
 که در غیر این صورت دچار خسران جبران ناپذیر 

خواهیم شد. 

باید از ماموران نیروی 
انتظامی حمایت کنیم

دبیر شورای نگهبان:

شورای نگهبان

نایب رییس مجلس شــورای اسالمی تاکید 
کرد:» اگر امروز هم رفراندوم برگزار شود، باز 
هم اکثریت مردم به نظام جمهوری اسالمی 
ایران رای خواهند داد«.مســعود گودرزی، 
نماینده مردم ممسنی و رستم در نطق میان 
دستور با برشمردن مشکالت کشور خطاب 
به مســئوالن اجرایی گفت: مــردم از نظام 
ناراضی هستند.در ادامه علی مطهری، نایب 
رییس مجلــس  گفت: آقای گودرزی شــما 
نکته ای را مطرح کردید، اگر چه رسم نیست 
در مورد نطق ها رییس جلسه اظهارنظر کنند 
اما مطلبی را بیان کردید که مناســب نبود 
و بنده ناچار به پاســخگویی هستم.نماینده 
مردم تهران تاکید کرد: امروز هم اگر در مورد 
جمهوری اسالمی رفراندوم برگزار شود باز هم 
اکثریت مردم به نظام جمهوری اسالمی رای 

خواهند داد.

رفراندوم برگزار شود مردم 
دوباره به نظام رای می دهند

پیشخوان

بین الملل

خبرنگاری که در فضای مجازی به یکی از ائمه توهین 
کرده بود، حین فرار بازداشت شد. این روزنامه نگار در 
پســتی وقیحانه که در صفحه توییترش منتشر کرد به 
ســاحت مقدس امام رضا )ع( اهانت کرد. این اقدام او با 
واکنش های تندی از سوی کاربران مواجه شد، بسیاری 

خواســتار ورود نهادهای ذی ربط و برخورد قانونی با این فرد هتاک به ائمه معصومین )ع( شدند. وی روز 
گذشته از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود.گفتنی است، این خبرنگار 
پیش از این نیز بارها سابقه هتاکی و توهین به مقدسات را در فضای مجازی داشت. او حین فرار از کشور 
بازداشت شد.بر همین اساس، یک منبع آگاه امنیتی در تشریح جزئیات دستگیری خبرنگار هتاک گفت: 
نامبرده در تاریخ 9۷/2/4 در فرودگاه امام خمینی )ره( و در حین متواری شدن از کشور به قصد گرجستان 

دستگیر و تحویل مرجع قضایی شد.

 ادعــای روزنامه شــرق بــه نقــل از عضو یک شــورای 
مشــورتی مبنی بــر گالیــه ناطق نــوری از روحانی به 
 خاطر عــدم عمل بــه وعده هایش در مــورد رفع حصر، 
تکذیب شد. روزنامه شرق اخیرا به نقل از یک عضو  شورای 
مشورتی مدعی شد که در دیدار حجت االسالم ناطق نوری 

با روحانی، وی از عدم وعده های خود در مورد رفع حصر گالیه کرده است.
یک منبع نزدیک به حجت االسالم ناطق نوری به فارس در مورد صحت این خبر گفت:  این دیدار به مناسبت 

عید و دید و بازدید بوده است.
 از سوی دیگر تنها چیزی که از ســوی آقای ناطق نوری مطرح نشــده همین خبر گالیه از روحانی در مورد 

حصر بود. 
وی تاکید کرد: این خبر دروغ است و اصال ارزش تکذیب ندارد.

 خبرنگار هتاک 
حین فرار از کشور 
بازداشت شد

اظهارنظر ناطق نوری 
در مورد رفع حصر 
تکذیب شد

 ترامپ و مکرون به دنبال ایجاد دیدگاه مشترک در مورد برجام؛   

کوتاه نمی آییم

هیچ کــس نمی تواند 
امید را از ملت ایران بگیرد

برجام بر لب بام

به آنچه وعده دادیم 
پایبندیم

زینب ذاکر
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تقسیط مالیات  در اصفهان سلیقه ای   است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

مالیات

 ماليات بر ارزش افزوده
 ماليات مترقي و پويا

چون مؤديان به هنگام خريد كاال بايد مطمئن 
شــوند كه ماليات بر ارزش افزوده مراحل قبل 
پرداخت شده است، در غير اين صورت پرداخت 
كل ماليات در مرحله بعدي به عهده خودشان 
خواهد بــود. -خنثي بودن ماليــات بر ارزش 
افزوده :از آن جا كــه ماليات بر ارزش افزوده بر 
اكثر كاالها وخدمات وضع مي شود، قيمت هاي 
نســبي را تحت تاثير قرار نمي دهد. بنابراين 
نســبت به ماليات هاي مســتقيم، اختالالت 
بســيار اندكي در كاركردهاي نظام اقتصادي 
ايجاد مي كند. بــه عبارت دقيق تــر، ميزان 
اثرگذاري چنين مالياتي بر قيمت ها و تحميل 
بار مالياتي بــر طرفين معامــالت، با مجموع 
كشش هاي قيمتي، عرضه و تقاضا و نيز كشش 
هاي تك تك آن ها رابطــه معكوس دارد و در 
نتيجــه كاالهاي ضروري نســبت به كاالهاي 
 معمولي و لوكس از كشــش كمتري برخوردار 
مي شــوند. -ايجــاد تعادل بخشــي در توليد 
ناخالص داخلي: با محدود كــردن امكان فرار 
مالياتــي دربخش خدمات و برخورد يكســان 
ماليات بر ارزش افزوده بــا تمامي بخش هاي 
توليد داخلي، عدم تعادل بخــش فعلي توليد 
ناخالص داخلي تصحيح شده و به سمت تعادل 
بين بخشي حركت خواهد نمود. سرانجام اينكه 
ماليات بر ارزش افزوده بــا قابليت ها وظرفيت 
هاي خاص خود مي تواند منشــأ اثر فراوان در 
حوزه هــاي اقتصاد ،فرهنگ واجتماع باشــد.

با توجه بــه اهميت اين موضوع در كشــور ما 
چند سالي اســت اين نوع ماليات مورد توجه 
قرار گرفته اســت كه فرهنگ ســازي وجلب 
مشــاركت هاي اجتماعي در سطح جامعه در 
خصوص اين ماليات يكي از اهداف سازمان امور 
مالياتي كشور است.دورنمايي كه نويد دهنده 
 پيشرفت وتوسعه كشور در زمينه هاي گوناگون

 است.

بازار

ترازوی آشپزخانه

رییس دیوان محاسبات کشور در اصفهان:
 پرونده های ديوان محاسبات 

در حوزه برنامه ريزی است
رييس ديوان محاسبات كشور در اصفهان گفت: 
۳۵درصد حسابرســی های ديوان محاســبات 
كشور در سال جاری ، بررســی عملكردهاست.

رييس ديوان محاسبات كشور در نشست شورای 
اداری اســتان، پرونده های جــرم خيز مديران 
را كم ارزيابی كــرد و گفت: بيشــتر موارد خطا 
در برنامه ريزی و حسابرسی اســت.عادل آذر ، 
مديران اجرايی را در بخــش های مختلف عامل 
توسعه دانست و گفت: ده ســال قبل بيشترين 
خطا وانحراف مديران به خاطر اشــراف نداشتن 
بر قوانين و مقررات بوده است.وی گفت: درسال 
های قبل۷۰ميلياردتومان لوازم و امكانات برای 
دستگاه ها از بيرون خريداری شده است كه نمونه 
آن در داخل بوده كه بايــد اين نگاه مديران برای 

حمايت از كاالی داخلی اصالح شود.

 افزايش 55 درصدی تناژ 
بارگيری راه آهن اصفهان

مديــركل راه آهن اصفهان گفت: مقايســه آمار 
عملكــردی ميزان تنــاژ بار بارگيری شــده در 
فروردين امســال نســبت به مدت مشابه سال 
96، بيانگر افزايش ۵۵ درصدی تناژ بارگيری در 
راه آهن اصفهان است.سيدرضا سادات حسينی 
اظهار كرد: در اين مدت با حمل مقدار ۳4۰ هزار 
و ۵2۵ تن بار بارگيری شده توسط ۵84۵ دستگاه 
واگن با ۵۵ درصد رشد در ميزان تناژ و ۵۰ درصد 
در تعداد واگن و همچنيــن مقدار يك ميليون و 
28۰ هزار و 684 تن بار تخليه شــده توسط 16 
هزار و 1۷8 واگن با رشد 14 درصدی در ميزان 
تناژ و 2۵ درصدی در تعداد واگن مواجه بوده ايم.

به گزارش بانک جهانی:
نفت امسال گران تر می شود

بانك جهانی در گزارش جديــدی پيش بينی كرد 
قيمت های نفت امسال در بحبوحه رشد اقتصادی 
قوی، 2۳ درصد رشد خواهد كرد و قيمت فلزات نيز 
تحت تاثير تداوم تنش های تجــاری، باالتر خواهد 
رفت.بانك جهانــی پيش بينی خــود از ميانگين 
قيمت های نفت در ســال ميالدی جاری و آينده را 
به 6۵ دالر در مقايســه با ۵۳ دالر در سال گذشته، 
افزايــش داد كه تا حــد زيادی به دليل ريســك 
ژئوپليتيكی فزاينده بود.بانك جهانی در گزارش اخير 
خود اعالم كرد به دليل اختالف تجاری ميان آمريكا و 
چين، قيمت فلزات 9 درصد در سال 2۰18 افزايش 
خواهد يافت در حاليكه قيمت های كشــاورزی دو 

درصد رشد می كند.

تا سال ۲۰۲۵ رقم خواهد خورد؛
سود ۴.5 تريليون دالری اقتصاد 

آسيا از زنان
 موسسه مكنزی اعالم كرد كه مشاركت بيشتر زنان 
در آســيا - اقيانوســيه می تواند 4.۵ تريليون دالر 
بيشتر به اقتصاد اين منطقه تا سال 2۰2۵ ميالدی 
بيفزايد.اين موسسه اعالم كرد كه اگر زنان بيشتری 
در كشورهای آسيايی مشــغول به كار شوند، رونق 
اقتصادی اين منطقه با جهش قابل توجهی  مواجه 
می شــود.مكنزی برآورد كرد اگر برابری جنسيت 
ارتقا پيدا كنــد، به توليد ناخالــص داخلی منطقه 
آسيا - اقيانوسيه تا سال 2۰2۵ ميالدی 4.۵ تريليون 
دالر افزوده می شــود. اين موسسه آمريكايی اعالم 
كرد كه منطقه آسيا - اقيانوسيه به عنوان پوياترين 
منطقه اقتصادی در جهان است؛ اما زنان در بسياری 
از كشــورهای اين منطقه با رفتا نابرابرانه در حوزه 
اشتغال و اجتماعی در مقايســه با مردان روبرو می 
شوند.بر همين اساس، چين به دليل كاهش نابرابری 
جنســيت در محل كار، 2.6 تريليون دالر به درآمد 

خود افزوده است.

نايب رييس اتاق بازرگانی اصفهان در خصوص وضع 
اقتصادی اســتان پس از صدور دستور العمل های 
جديد ارزی گفت: در حال حاضر، صادر كنندگان و 
وارد كنندگان با مشكالت زيادی روبه رو شده اند و 
فعاليت های اقتصادی متوقف است.مصطفی رناسی 
با بيان اينكه نرخ ارز به صورت شناور مديريت شود، 
افزود: قيمت های ارز آزاد تعيين شــود و نمی شود 
دســتوری رفتار كرد.وی معتقد است: دولت نبايد 
در تعيين قيمت ارز دخالت كند و نيازهای كشور و 
فعاالن اقتصادی بايد از سوی بازار تامين شود چرا كه 
اين روند وضع  توليد و صادرات را بهبود می بخشد.

نايب رييس اتاق بازرگانــی اصفهان، وضع پايدار در 
بازار ارز را منجر به تامين نيازهای اساســی كشور 
دانست و گفت: متاسفانه نرخ ارز مصنوعی نگه داشته 
شده و دســتور العمل های جديد فقط يك ُمسكن 
است.رناسی افزود: دولت بايد دالرهای نفتی را برای 
نوسازی صنايع و توسعه زيرساخت های كشور هزينه 
كند .وی به آمار ساالنه 1۵ ميليارد دالری قاچاق كاال 
در كشور اشاره كرد و گفت: اين ميزان قاچاق مربوط به 

مواد اوليه صنعت نيست و كاالهای مصرفی را در بر می 
گيرد كه تاثيری در رشد اقتصادی ندارد.رناسی افزود: 
اگر قاچاق ســازمان يافته به صفر برسد برای ۳1۵ 
هزار نفر به صورت مستقيم شغل ايجاد می شود كه 
نتيجه آن رشد بيشتر برای صنعت است.نايب رييس 
اتاق بازرگانی تاكيد كرد: براساس قانون، قيمت نرخ 
ارز ساالنه بايد متناسب با نرخ تورم افزايش يابد و به 

صورت تك نرخی شناور در بازار تعيين شود.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد:

اقتصاد اصفهان در انتظار آيين نامه های جديد ارزی
مدير دفتر مديريــت مصرف و نظــارت بر كاهش 
هدررفت آب شــركت آب و فاضالب كشــور گفت: 
امسال براســاس شــرايط فعلی الگوهای مصرف را 
تغيير داده ايم و برای برخورد با مشتركان پرمصرف 
تصميمات جدی اخذ شده است كه پس از تصويب 
كارگروه سازگاری با كم آبی اين تصميمات اجرايی 
خواهد شد.علی سيدزاده با بيان اين كه در گذشته 
الگوهــای مصرف حداقــل 18 مترمكعــب تا 28 
مترمكعب در ماه برای پنج خانــوار بود، اظهار كرد: 
اين اعداد مورد بازنگری دقيــق قرار گرفت و تغيير 
كرد. مدير دفتر مديريت مصرف و نظارت بر كاهش 
هدررفت آب شركت آب و فاضالب كشور ادامه داد: 
عالوه بر اين پيشــنهاد كرده ايم كــه اعمال جرائم 
سنگين از 1.۵ برابر تا دو برابر و 2.۵ برابر به باال برای 
مشتركان پرمصرف اعمال شود. مدير دفتر مديريت 
مصرف و نظارت بر كاهش هدررفت آب شركت آب 
و فاضالب كشور با اشاره به شهر اصفهان گفت: يكی 
از تصميمات اخذ شده در اين راستا اين است كه در 
شهر اصفهان به هيچ عنوان در روزهايی كه با پيك 

مصرف روبه رو هستند، استخری آبگيری نشود. اگر 
استخری نيز در يك مقطع آبگيری شد بايد به صورت 
استفاده مجدد و بازچرانی مورد استفاده قرار بگيرد.

وی با بيان اين مســئله كه اگر مردم مانند گذشته 
روند مصرف را ادامه دهند قطعا جريمه خواهند شد، 
اظهار كرد: كارگروه ســازگاری با كم آبی اختيارات 
زيادی دارد و وزير نيــرو اختيارات ماده  1۳8 قانون 

اساسی را دريافت كرده است.

مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت آب:

قطع آب مشترکان پرمصرف، جدی می شود

مدير دفتر مديريت مصرف شركت توزيع برق استان اصفهان گفت: اصفهان به علت كمبود آب با كمبود توليد برق نيز مواجه است. مهدی ثقفی اظهار داشت: امسال نسبت 
به سال گذشته ، صرفه جويی مورد نياز در مصرف برق در ساعات اوج بار شبكه )11 تا 16( دو برابر شده است.وی افزود: طرح های تشويقی مناسبی برای گروه های مختلف از 
جمله ادارات، واحدهای تجاری، صنعتی، كشاورزی، خانگی و ديزل ژنراتور به اجرا گذاشته شده كه ان شاءا... با اجرای طرح های مذكور بتوانيم مصرف برق در ساعات اوج بار 
را كنترل كرده و تداوم جريان برق در ساعت مذكور برقرار گردد.از جمله طرح های تشويقی، رايگان شدن هزينه برق مصرفی تابستان كشاورزان در ازای خاموشی چاه های 
مذكور در ساعات اوج بار  )11 الی 16( می باشد. در سال گذشته 1۷۰۰ مشترک كشاورزی با مشاركت در طرح های تشويقی و خاموش كردن چاه آب در ساعات پيك )11 الی 

16( ، ضمن محاسبه رايگان برق كل تابستان ايشان ،كنترل پيك بار شبكه نيز ميسر شد  و اميدواريم در سال جاری تمامی مشتركين كشاورزی از اين طرح استقبال كنند.

لزوم مديريت مصرف 
 برق در استان اصفهان 
در ساعات اوج مصرف

طرح های تشویقی مدیریت 
مصرف برق در سال 97 اعالم شد؛

ژی
انر

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،718،000
تومان

863،000نیم سکه
تومان

530،500ربع سکه
تومان

350،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

171،510
تومان

      قیمت سکه و طال

ترازوی آشپزخانه مدل 
Imperial Houseware

 27,499
تومان

ترازوی آشپزخانه 
SF-400 الکترونیک مدل

 22,350
تومان

ترازو دیجیتال الکور مدل 61725

 54,300
تومان

 بازديد رييس جمهور
 از بازار کفش تبريز

عکس روز

با مسئوالن

پژوهشگران شــركت فرآورده های نســوز ايران موفق به 
طراحی و توليد آجر نسوز آلومينامواليتی شدند.مديرعامل 
كارخانه نسوز ايران با بيان اينكه فناوری اين نوع فرآورده 
نســوز در انحصار تعداد معدودی از كشور های اروپايی و 
آسيای شــرقی بود گفت: محققان و صنعتگران شركت 

ذوب آهن اصفهان با 1۰ميليارد ريال هزينه به اين فناوری دست يافتند.سعيد لقمانی افزود: با بومی سازی اين 
فناوری از خروج افزون بر دو ميليون دالر ارز از كشور جلوگيری شد.لقمانی، آزمايش های كيفيت اين فرآورده 
در آزمايشگاه های كارخانه ذوب آهن را اصفهان مثبت ارزيابی كرد و گفت:بيشترين كاربرد اين محصول در 
جدار ديواره كوره بلند كارخانه ذوب آهن است و اين شــركت تاكنون افزون بر هزار و 1۰۰تن از اين فرآورده 
نسوز را توليد و روانه بازار كرده است.وی در ادامه افزود: شركت ذوب آهن اصفهان بزرگ ترين كارخانه توليد 

فوالد ساختمانی و ريل در ايران و بزرگ ترين توليدكننده محصوالت طويل در خاورميانه  است.

بومی سازی فناوری 
 آجر نسوز آلومينا 
در کشور

رييس اتحاديه مصنوعات چوبی اســتان اصفهان، 
در رابطه با ماليات كه به عنــوان يكی از مهم ترين 
معضالت پيش روی واحدهای توليد اســت، اظهار 
كرد: دليل توقــف فعاليت بســياری از واحدهای 
توليدی، عدم پرداخت به موقــع ماليات و توقيف 

حساب های بانكی آن ها توسط دولت بوده است.محمد شــادمند افزود: زمانی كه حساب های بانكی يك 
واحد توليد توقيف می شود، ديگر مواد اوليه به اين واحد فروخته نمی شود.رئيس اتحاديه مصنوعات چوبی 
در استان اصفهان بيان كرد: در شرايطی كه بسياری از توليدكنندگان در پرداخت به موقع ماليات با مشكل 
روبرو شده اند، تقسيط ماليات در استان اصفهان به صورت سليقه ای صورت می گيرد و زمانی كه وزارت 
دارايی برای مدير كل تفويض اختيار می كند و به وی اجازه تعيين تعداد اقساط ماليات پرداختی را می دهد، 

اين امر باعث ايجاد تبعيض و برخورد سليقه ای می شود.

رییس اتحادیه مصنوعات چوبی استان:

 تقسيط ماليات 
در اصفهان سليقه ای   است

ســايت الف: موضوع تفاوت برآورد آمارهاي كليدي 
اقتصــادي نظير توليد )حســاب هاي ملــي( و تورم 
برآوردي دو نهاد مركز آمار ايران و بانك مركزي، همواره 
يكي از چالش هاي اصلي نظــام برنامه ريزي در ايران 
بوده اســت.با وجود تالش ها و به خصوص بحث های 
متعدد و طوالنی صورت گرفته، اين اختالفات نه تنها 
برطرف نشده بلكه بعضا تشديد هم شده است. يكی از 
اين اختالفات مربوط به آمارهای بسيار كليدی حساب 
های ملی است كه عملكرد رشد اقتصادی و اجزای آن 
را در سطح بخش ها نشــان می دهد. اين آمار تصوير 
وضعيت موجود بخش های عرضه يا تقاضای كشور را 
نشان می دهد و پايه ای ترين ابزار برای برنامه ريزی در 
حوزه توليد محسوب می شود. هرگونه خطا در برآورد 
اين آمارها به طور بالقوه می تواند سياست گذار و حتی 

فعال اقتصادی را به كلی منحرف كند.
بر اساس برآورد دو نهاد مركز آمار ايران و بانك مركزی 
جمهوری اســالمی ايران از وضعيت رشد بخش های 
اقتصاد ايران در 9 ماهه اول ســال 1۳96 مشــخص 
می شود كه در عمده بخش های اقتصاد ايران تصوير 
روشنی از رشد اقتصادی ارائه نشده و تفاوت در ارقام 
رشد برآوردی دو نهاد نسبتا اساسی است. در واقع برای 
يك كارشناس اقتصادی يا آماری، توجيه اينكه اين دو 
آمار مربوط به يك كشور و يك دوره زمانی است بسيار 
دشوار و حتی گيج كننده است! نمودار به صورت عينی 
تر نشان می دهد كه اين دو نهاد دو تصوير به طور كلی 
متفاوت از اقتصاد ايران برای 9 ماهه اول سال 1۳96 
را ارائه می دهند.در آمارهای بانك مركزی بخش های 
صنعت، كشاورزی، آب، برق و گاز وضعيت بهتری را 
نشان می دهند به طوری كه اختالف آمار آب، برق و 

گاز اين نهاد با مركز آمار ايران نزديك ۷ درصد است.
در آمارهای مركز آمار بخش های ساختمان، خدمات 
و نفت رشد باالتری را نشــان می دهند به طوری كه 
آمار بانك مركزی رشد بخش ســاختمان را زير يك 
 درصد ) 8 /. درصــد( و مركز آمار ۵/4 درصد نشــان

 می دهد.به گــزارش مركز پژوهش هــای مجلس، 
با توجه به اهميــت راهبردی وضعيت رشــد بخش 
ساختمان )درواقع سرمايه گذاری( در سال های اخير 
می توان به اهميت اين اختالف)حدود ۷ /۳  درصد( 

در اين بخش پــی برد.تا پيش از ايــن عموما اينگونه 
استدالل می شد كه اختالف آمار حساب های ملی و 
شــاخص های قيمت دو نهاد مركز آمار ايران و بانك  
 مركزی، ناشــی از تفاوت ســال های پايه اين دو نهاد

 ) 1۳۷6 و 1۳8۳( است. با اين حال، آمارهای جديد 
نشان می دهد كه حتی يكسان ســازی سال پايه دو 
نهاد به سال 1۳9۰ نيز نتوانسته است مشكل را تقليل 
دهد.بعضا هم، چنين اســتدالل می شود كه اختالف 
اين آمارها ناشــی از تفاوت در نمونه گيری است. اين 
اســتدالل، نه تنها نگرانی از وضعيت نظــام آماری را 
كاهش نمی دهد بلكه تا حد زيادی عمق اغتشــاش 
آماری را نشــان می دهد كه چگونه دو نمونه گيری 
اســتاندارد می تواند به عنوان مثال تفاوت حدود 14 
 درصدی را موجب شــود. در اين صورت آيا اساســا

  می توان به اســتاندارد بودن نمونه هــا و روش های 
» خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی « بخش نمونه 
گيری مطمئن بود و آيا اين موضــوع خود نمی تواند 
عاملی برای بی اعتباری ساير آمارهای متكی بر نمونه 
گيری باشد؟ ضمن اينكه ارزيابی وضع موجود آمارها 
نشان می دهد كه مســئله نمونه گيری هم توضيح 
دهنده اختالفات موجود آماری نيست و اين اختالف 

حتی در آمارهای ثبتی نيز مشاهده می شود. اختالف 
در آمارهای بخش نفت نمونه ای از اين قبيل اختالفات 
بين نهادهای آماری اســت كه در 9 ماهه اول رشــد 
اعالمی مركز آمار تقريبا ۵ / 2 برابر رشــد اعالم شده 
توسط بانك مركزی برای اين بخش است.واقعيت آن 
است كه اغتشــاش آماری موجود ريشه در وجود دو 
نظام آماری متفاوت در ايــران دارد كه می توان خود 
آن را محصول فقدان يك زيرســاخت قانونی مناسب 
برای نظام آماری كشور دانســت. درواقع زيرساخت 
قانونی فعلی كشــور در حوزه آمار مشــتمل بر يك 
قانون تاسيس مركز آمار ايران )نه نظام آماری ايران( 
و برخی قوانين پراكنده مرتبط است كه به طور روشن 
و برخوردار از ضمانت اجرايی مناسب، وضعيت تقسيم 
كار، مسئوليت پذيری، پاسخگويی و استانداردپذيری 
نهادهای مرتبط را مشخص نكرده است. بنابراين راهكار 
اساسی در اين خصوص تدوين يك قانون جامع نظام 
آماری برای كشور است. با اين حال، اين موضوع بدان 
معنا نيست كه در كوتاه مدت نمی توان اقداماتی برای 
كاهش و تقليل وضعيت اغتشــاش آماری موجود در 
آمارهای كليدی نظير حساب های ملی و شاخص های 
قيمت انجام داد. يك راهكار می تواند تشكيل كميته 

ای فراقوه ای با حضور كارشناسان و متخصصان آماری 
و اقتصادی جهت ارزيابی داليل اختالفات در آمارهای 
تعيين شده و ارائه پيشــنهادهای عملی و الزماالجرا 
 توسط هركدام از نهادها باشد. بنابراين به طور خالصه 
می توان پيشــنهادهای كوتاه مدت و بلندمدت برای 
اصالح نظام آماری و كاهش اختالفــات آماری را به 

شرح زير بيان كرد:
 راهكار بلندمــدت: تدوين قانون نظــام آماری ايران 
با رويكرد تقسيم كار آماری دســتگاه های اجرايی و 
افزايش مسئوليت پذيری دستگاه ها، افزايش تعامل 
نظام آماری با سامانه های اطالعاتی و آمارهای ثبتی، 
افزايش اســتانداردهای كمی وكيفی آماری، افزايش 

پاسخگويی نهادهای آماری.
راهــكار كوتاه مدت: تشــكيل كميته كارشناســی 
آســيب شناســی اختالف آمارهای كليدی از سوی 
باالترين مرجع تصميم گيــری اجرايی؛ يعنی رييس 
محترم جمهوری اســالمی ايران به منظور بررســی 
داليل مديريتــی، مبنايی، فنــی و اجرايی، اختالف 
آمارهای كليدی اقتصادی و ارائه راهكارهای اجرايی 
 الزم االجرا توســط نهادهای آماری و دســتگاه های

 اجرايی. 

   اغتشاش آماری در برآوردهای مركز آمار و بانك مركزی   
  وقتی تصویر روشنی از بخش های مختلف اقتصاد ایران وجود ندارد؛  
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اینستاگردی

تلویزیونبازهمخیابانهاراخلوتمیکند

پیشنهاد سردبیر:

 مجری سرشناس تلویزیون
 در لباس خادمی امام رضا )ع( 

مجید یــراق بافــان با انتشــار ایــن عکس در 
اینســتاگرامش نوشــت: تمام زائران و مجاوران 
و خادمانــی که ایــن نوکــر را در حین خدمت 
 دیده انــد و تمایل بــه عکس گرفتن داشــته اند

 ) از سر لطف و محبت خودشان و نه لیاقت این بنده 
(، از همگی عذرخواهی و عرض کرده ام که دوست 
دارم الاقل این یکی بماند برای قبر و قیامتم... اما 
االن حرف ، حرف دیگری است... عالم و آدم بدانند 
من نوکر سلطان علی بن موسی الرضا علیه السالم 
هســتم... وظیفه  نوکر فقط دربانی و جاروکشی 
نیست... از آن مهم تر حفظ حرمت حریم ارباب و 

ولی نعمت است ، حتی با جان... همین.

معرکه گیری »محسن کیایی« 
در »جشن دلتنگی«

در آستانه اکران فیلم »جشن دلتنگی« تازه ترین 
پوســتر و تیــزر این فیلــم منتشــر و رونمایی 
شد.»جشــن دلتنگی« بــه کارگردانــی پوریا 
آذربایجانی و تهیه کنندگی علی قائم مقامی از نیمه 
اول اردیبهشت در سینماهای سراسر کشور اکران 
می شود.پوستر فیلم »جشــن دلتنگی« توسط 
حامد کریلی طراحی شده است. بابک حمیدیان، 
مینا ساداتی، محسن کیایی، بهنام تشکر، پانته آ 
پناهی ها، ساغر قناعت، امید روحانی، ندا عقیقی، 
پریوش نظریه، عرفان ناصری، علی دهبان، روزبه 
فدوی، اشــکان منصوری بازیگران فیلم »جشن 
دلتنگی« هستند.در خالصه داستان فیلم »جشن 
دلتنگی« که فیلمنامه آن توسط مونا سرتوه و پوریا 
آذربایجانی نوشته شده، آمده است: جهان، مردی 
۳۲ ساله که سودای شهرت دارد. افسانه و رضا در 
میانسالی مشکالت تازه ای تجربه می کنند. کاوه و 

الله در انتظار تولد اولین فرزندشان هستند و...

چند سالی می شود که سریال های تلویزیونی همچون سابق رونق نمی گیرند 
و به قول معروف خیابان ها را خلوت نمی کننــد و به گفتمان جامعه  تبدیل 
نمی شــوند. یکی از اصلی ترین علل این موضوع را می توان جدایی یا دوری 
برخی تهیه کنندگان، نویسنده ها و کارگردان های مشهور و حرفه ای و به تبع 

آن بازیگران محبوب و مشهور از تلویزیون دانست.  
با دور شــدن کارگردان های خوب و چهره های محبوب از تلویزیون، تولید 
سریال در شبکه نمایش خانگی با افزایش چشم گیری همراه شد. به گونه ای 
که با هجرت این چهره ها که روزگاری از همین قاب تلویزیون در دل مردم 
جا باز کرده  بودنــد و حاال به هزار و یک دلیل معلوم و نامعلوم جایشــان در 
تلویزیون خالی بود، روز به روز شبکه نمایش خانگی را به رقیبی قوی تر برای 

تلویزیون تبدیل کرد.
داوود میرباقری، حسن فتحی و کمال تبریزی نمونه های بارزی از این اتفاق 
هستند که اگرچه هر از گاهی خبرهایی مبنی بر همکاری آنها با تلویزیون به 
گوش می رسد، اما مسائلی چون مشــکالت مالی که این روزها صداوسیما با 
آن دســت و پنجه نرم می کند و همچنین آزادی های بیشتری که فضای کار 
در شبکه نمایش خانگی نسبت به تلویزیون دارد، همکاری این هنرمندان با 
تلویزیون را مدام به تاخیر می اندازد.در این میان با ثبات مدیریت ها در سیما، 
حدود یک سالی می شــود که خبر همکاری مجدد برخی از کارگردان های 
شناخته شده با تلویزیون هم منتشر می شود؛ داوود میرباقری، کیانوش عیاری، 
بهرام بهرامیان، همایون اسعدیان، محمدمهدی عسگرپور، عزیزا... حمیدنژاد 
و منوچهر هادی از جمله کارگردان هایی هســتند که این روزها همکاری با 
تلویزیون را به سینما و شبکه نمایش خانگی ترجیح داده اند و هر کدام مراحل 

تولید یا پیش تولید سریال های تلویزیونی را پشت سر می گذارند.

۱۵ سال تالش میرباقری برای ساخت »سلمان فارسی«
بیش از ۱۵ سال از نگارش سریال »سلمان فارســی« به کارگردانی داوود 
میرباقری می گذرد و سال هاست که نام این سریال از زبان مدیران مختلف 
سیما شنیده می شود تا شــاید بتوانند با نوید ساخت یک سریال الف ویژه، 
مخاطب را به آینده تلویزیون در حوزه آثار نمایشی امیدوار کنند. صحبت از 
ساخت سریال »سلمان فارسی« تابستان سال ۹۲ به میان آمد و از آن زمان 
تاکنون فقط خبرهایی درباره  نوشتن سناریوی این سریال تلویزیونی منتشر 
شده است.در ادامه این پروسه طوالنی مدت، چندی پیش مرتضی میرباقری 
)معاون ســیما( به همراه کرمی )رییس مرکز سیما فیلم( با حضور در دفتر 
پروژه »سلمان فارسی« در جریان مراحل پیشرفت آن قرار گرفتند و همان 
زمان هم خبرهایی مبنی بر احتمال آغاز مراحل پیش تولید سریال »سلمان 

فارسی« از ابتدای سال ۹۷ شنیده شد.

کیانوش عیاری »87 متر« را  می سازد
کیانوش عیاری که سال ها پیش سریال »روزگار قریب« و »هزاران چشم« 
را برای تلویزیون ســاخته بود، بعد از توقیف فیلم هایش در سینما، بار دیگر 
به تلویزیون بازگشته و این روزها مشغول تصویربرداری سریال »۸۷ متر« 
اســت. تصویربرداری این ســریال که عیاری تهیه کنندگی، کارگردانی و 
نویســندگی آن را بر عهده دارد، مدتی اســت که در یکی از خانه های شهر 
تهران آغاز شــده اســت.مجموعه تلویزیونی »۸۷ متر« که قرار است نیمه 
دوم سال ۹۷ از شــبکه یک سیما راهی آنتن شود، داســتان دو خانواده به 
نام »پوردورانی« و »خلیلی« را روایت می کند که به دنبال خرید خانه ای از 
یک کالهبردار، ماجراهایی را خلق می کنند. در این سریال که برای شبکه 
 یک تولید می شــود و تالش شــده تا از بازیگران جدید نیز در آن استفاده 

شود. 

همایون اسعدیان و »لحظه گرگ و میش«
همایون اسعدیان نیز پس از ۱۰ سال فعالیت سینمایی به تلویزیون بازگشته 
است تا سریال تاریخی »لحظه گرگ و میش« را برای شبکه سه سیما بسازد. 
این سریال که قرار است روایتگر فراز و فرود خانواده ای اصیل ایرانی در طول 
سه دهه باشد، تاکنون بیش از ۲ هزار دقیقه تصویربردای شده است.سریال 
»لحظه گرگ و میش« با محوریت زندگی تنها دختر خانواده که از دهه ۶۰ با 
 حوادث گوناگونی از قبیل جنگ، تحوالت اقتصادی و اجتماعی و ... رو به رو 

می شود، آغاز و تا زمان معاصر ادامه خواهد داشت.

بهرامیان با »از یادها رفته«
همچنین بهرام بهرامیان نیز که تولید سریال های »ساعت شنی« و »مشق 
عشــق« را در کارنامه حرفه ای خود دارد، این روزها مشغول تصویربرداری 
ســریال »از یاد رفته ها« به تهیه کنندگی اکبر تحویلیان برای شــبکه پنج 
سیما است.حسین یاری، هلیا امامی، میترا حجار، پوریا پورسرخ، بیتا فرهی، 
کامران تفتی، لیال بلوکات، ســیما تیرانداز، مهدی ســلوکی، رضا یزدانی، 
رسول نجفیان، علیرام نورایی، حبیب دهقان نسب و مهرداد ضیایی از جمله 
باریگرانی هستند که جلوی دوربین بهرامیان در ســریال »از یاد رفته ها« 
که قرار اســت در نیمه اول سال ۹۷ پخش شــود، ایفای نقش کرده اند.این 
ســریال یک ملودرام تاریخی اســت که در ۵۰ قسمت ســاخته می شود و 
داســتان آن به زندگی دختری جوان در سال ۱۳۱۹ می پردازد که به دلیل 
نداشتن شناخت از وضعیت کشــور و آداب رســوم دچار بحران شدیدی 
 می شود، اما با کشف حقیقت سنت ها و رفتارها به آرامش و زندگی مشترک

 می رسد.

عسگرپور در حال تولید »دستت را به من بده«
اما محمد مهدی عســگرپور که ســاخت ســریال هایی همچون 
»جراحت«، »نفس گرم«، »شــیدایی« و »گل های گرمسیری« را 
در کارنامه حرفه ای خود دارد، این روزها مشــغول ساخت مجموعه 

تلویزیونی »دستت را به من بده« برای ماه رمضان سال آینده است.
این مجموعه تلویزیونی به تهیه کنندگی علی پورکیانی اوایل مهر ماه 
در تهران کلید خورده است و گروه تولید این سریال هم اکنون در تهران 
مشغول تصویربرداری هستند.البته به گفته تهیه کننده این سریال قرار 
است به زودی نام این سریال تلویزیونی تغییر کند و ماه رمضان سال ۹۷ 
از شبکه سه سیما راهی آنتن شود.امین تارخ، فریبا متخصص، محمدرضا 

هدایتی، مریم بوبانی و ... از بازیگران این مجموعه هستند. 

کارگردان »عاشقانه« با »پاهای بیقرار«
منوچهر هادی  پس از تولید ســریال »عاشــقانه« در شبکه نمایش 
خانگی، با ســریال »پاهای بی قرار« به ســراغ تلویزیون آمده است. 
مجموعه تلویزیونی »پاهای بی قرار« به تهیه کنندگی ایرج محمدی، 
قرار است در دو فصل گذشته و حال، ماجراهای دو خانواده را از زمان 
قبل انقالب تا عصر حاضر به تصویر بکشد و در عین حال به مفاسد 
اقتصادی نیز بپردازد.این مجموعه ۶۰ قسمتی قرار است از شبکه 

پنج سیما راهی آنتن شود. 

»بانوی عمارت« با عزیزا... حمیدنژاد
ســازندگان ســریال »بانوی عمارت« به کارگردانی عزیزا... 
حمیدنژاد و تهیه کنندگی مجید موالیی که مدتی در کاشان 
به سر می بردند، شهرک غزالی را برای ادامه تصویربرداری 
انتخاب کرده اند. آنها بعد از مدتــی کار در تهران، برای 

تصویربرداری بخش هایی از کار به قزوین می روند.

با بازگشت کارگردان های محبوب اتفاق می افتد؛

تلویزیونبازهمخیابانهاراخلوتمیکند

ابالغ وقت رسیدگی
2/182 شماره ابالغنامه: 9610103633110429 شماره پرونده: 9609983633100964 
شماره بایگانی شعبه: 960981 از دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر در 
پرونده مطروحه کالسه 960981  به آقای عبدالکریم محمدی فرزند  حیدر خوانده پرونده 
فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن آقای جواد محب محمدی 
با وکالت سمیه صهری به خواسته مطالبه وجه چک و در جریان رسیدگی می باشد اخطار 
می نماید که برای روز دوشنبه مورخ 97/03/28 ساعت 8/30 صبح در دادگاه شعبه اول 
محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی 
قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه 
غیبا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به 
دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از رونامه های کثیراالنتشــار درج می 
شود. م الف: 337 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر 

)171 کلمه، 2 کادر(
اجرايیه

2/183 شماره اجراییه:9610423633600368  شماره پرونده:9609983633600341 
شــماره بایگانی شــعبه:960344 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610093633602360 و دادنامه غیابی شماره 9609973633600902 محکوم علیهم 
1- مالک اخوان 2- افســانه بختیاری هر دو به نشانی چهار محال بختیاری بروجن بلوار 
جانبازان سنگ فروشی اخوان متضامنا محکوم هستند به پرداخت مبلغ 450/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 14/090/000 ریال و خسارت 
تاخیر تادیه طبق شاخص اعالمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تاریخ 
سررسید چکها تا تاریخ وصول آنها بر اساس محاسبه صورت گرفته در مرحله اجرای احکام 
و پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال بابت حق الوکاله طبق تعرفه در حق محکوم له طاهره 
عراقی فرزند محمد به نشانی خمینی شهر منظریه مسکن مهر بلوک 20 با وکالت سمیه 
صهری فرزند سید حسین به نشانی موقت دو ســاله خمینی شهر خیابان بوعلی روبروی 
بیمه سابق مجتمع کوثر طبقه اول واحد اول و پرداخت مبلغ 22/500/000 ریال بابت نیم 
عشر در حق صندوق دولت به تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م اعمال شود. محکوم علیه مکلف 
اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 338 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان خمینی شهر )475 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/184 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 3118/96 حل 2 ، وقت رسیدگی ساعت 5/10 روز شنبه مورخه 
1397/4/9، مشخصات خواهان: جواد چراغی فرزند خلیل به نشانی خمینی شهر خیابان 
حضرت امام)ره( شمالی کوچه جنب مسجد حجت بن بست 7، مشخصات خوانده: مهدی 
رهسپاری اردکانی فرزند کرم اله، 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 اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 332 شــعبه دوم 
 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )163 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

2/185 کالسه پرونده 96/1492 شماره دادنامه: 2285-96/11/23 مرجع رسیدگی: شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: مسعود عباسی با وکالت سید محسن 
بنی هاشمی به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی نرسیده به سه راه معلم کوچه 136 
پ 2 طبقه سوم،  خوانده: سعید پیرهادی تواندشتی به نشانی مجهول المکان،  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 مسعود عباسی فرزند حسن با وکالت آقای سید محسن بنی هاشمی  
به طرفیت آقای سعید پیرهادی تواندشتی به خواسته مطالبه مبلغ 23/500/000 ریال وجه 
یک فقره چک به شماره 409050 مورخ 93/11/15 عهده بانک ملی به انضمام خسارت 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست،  مالحظه رونوشت مصدق چک و 
گواهینامه عدم پرداخت آ ن و با توجه به عدم حضور خوانده در  جلسه مورخ 96/11/16  و 
عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت به نظریه مشورتی اعضا شورا  و احراز 
اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب 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 دانسته و حکم   به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ بیســت و ســه میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 1/343/750 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه 
و همچنین پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت استهالک کامل 
دین برمبنای شــاخص 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 ســپس ظرف مهلت 20 روز پس 
 ازانقضا مدت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف:328 شعبه چهارم مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف خمینی شهر )388 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/186 مرجع رســیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 1549/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ساعت 30 /9  صبح روز شنبه 
مورخه 1397/3/12، مشخصات خواهان: سجاد خشتی فرزند رجبعلی به نشانی خمینی 
شهر بلوار آزادگان کوچه شهید خشتی 81، مشخصات خوانده: سعید گیالنی فرزند ابراهیم 
و علیرضا رحیمی فرزند محمد حسن، خواســته 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 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: 348 شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )169 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

2/187 شماره: 283/96 به موجب رای شــماره 388 تاریخ 96/11/17 حوزه 11 شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه قاسم جمالوند 
فرزند خیرعلی شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هشتاد 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
ابطال تمبر و خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت 
وجه آن که در زمان اجرا محاســبه می گردد در حق خواهان الیاس اسماعیل زاده فرزند 
علی داد شغل آزاد به نشــانی اصفهان خ جابر انصاری خ 5 آذر نبش کوچه رسالت جنب 

مشاور امالک ایران زمین طبقه دوم و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت رای 
صادره غیابی می باشــد.  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:346 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )220 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

2/188 شماره پرونده: 447/96 حل 11 شــماره دادنامه: 20-97/1/14 خواهان: سجاد 
خشتی به نشانی خمینی شــهر بعد از آزادگان کوچه شهید خشــتی پ 81،  خوانده: امید 
مختاری به نشانی مجهول المکان، شورا با بررســی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به انشــا رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص دادخواست آقای سجاد خشتی فرزند رجبعلی به طرفیت آقای امید مختاری فرزند 
علی به خواسته مطالبه یک فقره چک به شماره 1556/096084/16 به تاریخ 94/12/20  
به شماره حســاب جاری 13640607/68 به مبلغ 25/000/000 ریال دادگاه با توجه به 
دادخواست تقدیمی- کپی مصدق چک و کپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت وجه چک 
موصوفه و اینکه بودن اصول مستندات در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و 
اینکه نامبرده دفاعی به عمل نیاورده خواسته خواهان را مقرون به صحت دانسته و با استناد 
به مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 
310 و 313 از قانون تجارت و با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصالح 
موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجتمع تشخیص مصلحت نظام و نظریه 
شماره 7/2345-1382/3/25 اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته و  هزینه دادرسی و ابطال 
تمبر و خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت وجه آن 
که در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای شورا غیابی 
و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضای مهلت واخواهی 
ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی دادگستری 
خمینی شهر می باشد.م الف: 349 شــعبه 11 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

خمینی شهر)302 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

2/189 شماره دادنامه: 9709973634100039 شماره پرونده: 9609983634800491 
شماره بایگانی شعبه: 961561  شاکی: آقای مجتبی نساجی ورنوسفادرانی فرزند حسن به 
نشانی شهرستان خمینی شهر خ شریعتی شمالی ک ش اکبر روح الهی پ 56،  متهم: آقای 
حمید شیرازی فرزند حسینقلی به نشانی شهرســتان خمینی شهر کشتارگاه  فلکه هفت 
برادران جنب کارگاه زندان منزل شخصی، اتهام ها: 1- توهین به اشخاص عادی 2- جرح 
عمدی، دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به انشا 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای حمید شیرازی  معروف به کامران فرزند 
حسین قلی متولد 1367 متواری دائر بر ایراد جرح عمدی و توهین موضوع کیفرخواست 
دادسرا دادگاه با توجه به نظریه پزشــکی قانونی، تحقیقات دادسرا، عدم حضور متهم در 
دادسرا و دادگاه و با توجه به وصف ابالغ از طریق انتشار آگهی و انتظار کافی، شکایت بی 
شائبه آقای مجتبی نساجی ورنوسفادرانی فرزند حسن، گواهی پزشکی قانونی، قرار جلب به 
دادرسی، کیفرخواست تنظیمی بزه منتسب به نامبرده را محرز و مسلم دانسته در خصوص 
مطالبه دیه بابت دامیه روی لب فوقانی دو درصد از دیه کامل نامبرده را با استناد به مواد448 
و بند الف 488 و 549 و بند ب 709 از قانون مجازات اســالمی در حق شاکی محکوم که 
ظرف یک سال از تاریخ وقوع جرم پرداخت نماید  و در خصوص اتهام دیگر متهم با استناد 
 به ماده 608 از قانون تعزیــرات متهم موصوف را به 40 ضربه شــالق تعزیری محکوم 
می نماید رای دادگاه غیابی است و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 347 شعبه 104 دادگاه کیفری دو 

شهر خمینی شهر )284 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/190 شماره نامه: 9710113634000210 شــماره پرونده: 9609983635301271 
شــماره بایگانی شــعبه: 961966 نظر به اینکه متهم آقای محمود افروز فرزند حیدر که 
مجهول المکان اعالم شده است حسب شکایت خانم گلستان رمضانی فرزند علی یار به 
موجب کیفرخواست صادره از سوی دادستان محترم دادسرای عمومی و انقالب خمینی 

شهر شما متهم هستید به ترک انفاق زوجه دائمی که جلسه رسیدگی به اتهام شما مورخ 
97/3/20 ساعت 9 تعیین شده است لذا به این وسیله به شــما ابالغ می گردد که جهت 
شرکت در جلسه رســیدگی در وقت مقرر در این دادگاه حاضر و یا نسبت به معرفی وکیل 
اقدام و یا اینکه دفاعیات خود را به صورت کتبی قبل از حلول وقت رسیدگی به دادگاه ارائه 
نمایند. در صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل به صورت کتبی دادگاه بصورت غیابی 
اقدام به رسیدگی خواهد نمود. این آگهی وفق ماده 180 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار 
درج می گردد. م الف: 350 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر خمینی شهر )103 جزایی 

سابق( )177 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/191 شــماره صــادره: 970720671653561 - 97/2/4  خانــم زهــرا روح الهی 
ورنوسفادرانی فرزند محمد حسین به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا 
شهود رسما گواهی شده مدعی است که ســند مالکیت شش دانگ یک باب خانه پالک 
شــماره 2433 فرعی از )159( اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در 
دفتر الکترونیک به شماره 139520302006003283 ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده 
و به موجب سند انتقال قطعی 1396/10/04 دفترخانه 301 خمینی شهر مالک تمامت دو 
دانگ مشاع از ششــدانگ را به خانم مریم امیر یوسفی واگذار نموده اند و اظهار داشته که 
سند مالکیتشان در اثر جابجایی مفقود شده است و معامله دیگری نیز انجام نگردیده است. 
چون درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر 
از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
 م الف: 351 یزدانی رئیــس اداره ثبت اســناد و امالک خمینی شــهر )238 کلمه،

 3 کادر(
اجرايیه

2/192 شــماره: 87/533 به موجب دادنامه حضوری شماره 288 مورخ 87/2/30 دادگاه 
خمینی شهر شعبه دوم که طی دادنامه شــماره 36-880 مورخه 88/1/23 شعبه یازدهم 
دادگاه تجدیدنظر استان قطعیت یافته اســت محکوم علیه تقی حاجیان فرزند محمد به 
نشانی خمینی شــهر گاز اول خ شهید بهشــتی جنب قنادی ماه منزل حاجیان  کدپستی 
54377-84156 )فعال مجهول المکان( محکوم اســت به پرداخــت 105/000/000 
)یکصد و پنج میلیون ریال( بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/050/000 ریال ) دو 
میلیون و پنجاه هزار ریال( بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید هر 
چک 85/5/15 به مبلغ 12/000/000 و 85/4/15 به مبلغ 12/000/000 و 85/2/15 به 
مبلغ 12/000/000 و 85/4/30 به مبلغ 16/000/000 و 85/2/5 به مبلغ 3/000/000 و 
85/3/5 به مبلغ 10/000/000 و 84/11/15 به مبلغ 12/000/000 و 84/12/15 به مبلغ 
12/000/000 و 85/6/30 به مبلغ 16/000/000 لغایت ادای دین در حق محکوم له نصیر 
عباسی مهرآبادی به وکالت آقای سعید کماسی به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی 
خ شیخ مفید نبش کوچه زرین ساختمان پالیز طبقه 2 و پرداخت حق الوکاله وکیل در محله 
بدوی 3/780/000  و 2/520/000 ریال مرحله تجدیدنظرخواهی همگی در حق محکوم 
له اخذ شود. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه به استناد ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی به شرح ذیل اقدام نماید:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد. 2-یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- یا مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم 
نماید هر گه ظرف سه سال بعد از انقضا مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا 
صورت خالف واقع از دارائی خود داده به نحوی که تمام یا قسمتی از مفاد اجرئیه متعسر 
گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.  تبصره: 
شــخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به، مالی معرفی 
کند. عالوه بر موارد باال به موادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی 
مصوب 79/1/21 و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77/8/10 که ظهر 
برگه اجرائیه درج گردیده است توجه نموده  و به آن عمل نماید. م الف: 354 شعبه دوم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر )411 کلمه، 4 کادر(

پرده نقره ای
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 برگزاری روز جهانی بستنی علمی

نجومپیشنهاد سردبیر:

دلیل بوی بد سیاره اورانوس 
مشخص شد

پژوهشــگران انگلیسی، ســرانجام توانستند 
با کمک »تلســکوپ جمنای«، دلیل بوی بد 
اورانــوس را تشــخیص دهنــد. می دانیم که 
در جو، گاز متــان وجــود دارد و متان، دلیل 
آبی بــودن اورانوس اســت)گاز متــان بدون 
بوســت( و همچنیــن می دانیــم کــه وجود 
گازهــای هیــدروژن و هلیــوم در آنجــا، به 
 خاطــر اکتشــافات کاوشــگر »وویجر 2«

 )Voyager 2( است که در گذشته به پرواز 
درآمد اما تشــخیص غلظــت ترکیبات دیگر 
مانند آب، آمونیاک و سولفید هیدروژن، کمی 
دشوارتر بوده زیرا این سیاره، با ما فاصله زیادی 
دارد و امکان تشخیص آن با تلسکوپ معمولی، 
بســیار ضعیف اســت. به ویژه اینکه با وجود 
دسته ای ابر، اغلب این گاز شــکل دهنده ابر، 
زیر ناحیه ای که می توانیم ببینیم مخفی شده 
و تنها کمی از آن در قســمت باالی ابرها دیده 
می شود. بدین ترتیب، تشــخیص آن، بسیار 
دشوار اســت.اما تجهیزات و روش ها همیشه 

در حال بهبود هســتند. یک گروه پژوهشــی 
متشکل از ستاره شناسان، برای مشاهده دقیق 
اورانوس، راه جدیدی برای استفاده از تلسکوپ 
»جمنای«)Gemini( یافته اند. »لی فلچر«، 
دانشمندان سیاره شناسی »دانشگاه لیسستر« 
)University of Leicester( انگلستان 
گفت: در طول شــکل گیری منظومه شمسی، 
تعادل میــان نیتروژن و ســولفور )و آمونیاک 
سولفید هیدروژن تازه کشف شده در اورانوس(، 
با دما و مکان شــکل گیری سیارات، مشخص 
شد.این موضوع نشان می دهد که امکان دارد 
زحل و مشتری، جدا از سیارات یخی اورانوس 
و نپتون و همه این سیارات نیز جدا از سیارات 
ســنگی عطارد، ونوس، زمین و مریخ شــکل 

گرفته باشند.

سیاره ای تاریک تمام نور 
دریافتی را جذب می کند

محققان دانشــگاه کیل در انگلیس، ســیاره 
تاریکی را شناسایی کردند که تقریبا تمام نوری 
را که از میان غبار موجود در این ســیاره عبور 
کرده و روی سطح آن می تابد، جذب می کند. 
 WASP-104b به سیاره تازه شناسایی شده
عنوان مشــتری داغ اطالق می شود. مشتری 
های داغ سیارات عجیبی هستند. این سیارات 
در واقع غول های متشــکل از گاز هستند که 
جرم آنها نزدیک به جرم سیاره مشتری است، 
اما فاصله بســیار نزدیکی با ستاره خود دارند و 
معموال در دوره ای کوتاه تر از 10 روز مدار خود 
را کامل می کنند. به دلیل این فاصله نزدیک، 
این نوع سیارات بســیار داغ هستند. مشتری 
های داغ با وجــود این که کمیاب نیســتند، 
سیاراتی خاص و اسرارآمیز محسوب می شوند. 
این ســیارات معموال بســیار تاریک هستند و 
اغلب آن ها حدود 40 درصد از نور دریافتی را 
بازتاب می دهند؛ اما گاهی یکی از این سیارات 

شناسایی می شــود که بسیار تاریک تر است و 
بخش عمده از نور دریافتی را جذب می کند. بر 
 WASP-104b اساس این تحقیقات، سیاره
 بین 97 تا 99 درصد از نــور دریافتی را جذب

 می کند.
 ســیاره WASP-104b دارای اتمســفری 
غبارآلود اســت و مانند اغلب مشتری های داغ 
به گونــه ای حرکت می کند کــه همواره یک 
طرف آن رو به ستاره است و فاصله آن تا ستاره 
به اندازه ای است که تنها در 1/7 روز مدار خود 
را کامل می کند. این گرمای دائمی مانع شکل 
گیری ابرها در نیمکره روشن می شوند و ابرهای 
موجود در آن نیز نور را به شــدت منعکس می 
کنند. در نیمکره دیگر ابرها تشکیل می شوند 
اما نوری برای بازتابش وجود ندارد و به اعتقاد 
محققان این وضعیت موجب تاریکی شــدید 

سیاره شده است.

اخبار

مجهز به ۱۲۰ پروژکتور؛ 
موزه نوین پاریس را تماشا کنید

به تازگی موزه ای در پاریس ســاخته شده که با 
اســتفاده از 1۲0 پروژکتور تصاویر آثار هنری را 
در مقیاس بزرگ روی دیوارها، کف و سقف موزه 
نمایش می دهند.به گزارش خبرگزاری مهر؛ به 
تازگی موزه ای در پاریس ساخته شده که شامل 
تصاویری بزرگ از آثار هنری مشــهور است. این 
تصاویر چنان بزرگ هســتند که دیوارها و کف و 
سقف ســاختمان را می پوشــانند. موزه مذکور 
Atelier des Lumières نــام گرفتــه که به 

معنای »استودیو نور« است.
در این موزه 1۲0 ویدئو پروژکتــور این تصاویر 
عظیم را می ســازند و از سوی دیگر یک سیستم 

صوتی فضایی نیز در موزه ساخته شده است.

فستیوال فناوری اطالعات اروپا 
میزبان استارت آپ های ایرانی
WEBIT.( فستیوال فناوری اطالعات اتحادیه اروپا

FESTIVAL Europe( از تاریخ پنجم تا هفتم 
تیرماه )۲۵ تا ۲7 ژوئن ۲01۸( در شهر صوفیای 
بلغارستان و با حضور ۶ هزار فعال این حوزه و ۲00 
اســتارت آپ برتر اروپایی برگزار می شود و حاال 
»عطا خلیقی«، عضو کمیسیون تجارت الکترونیکی 
ســازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران خبر 
می دهد که قرار اســت زمینه حضــور تعدادی از 
استارت آپ های ایرانی نیز در این فستیوال فراهم 
شود. ســازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران 
با همکاری »مرکز توانمندســازی و تسهیل گری 
کسب وکارهای نوپای فاوا« در وزارت ارتباطات و 
فناوری، زمینه حضور تعدادی از استارت آپ های 
 برتــر ایرانــی را در ایــن فســتیوال فراهــم

 کرده است.

برگزاری روز جهانی بستنی 
علمی

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی وفناوری 
ریاســت جمهوری و یــک انســتیتو مطالعات 
بیولوژیکی و واکسن سازی با هدف افزایش سرانه 
کتابخوانی و بازنگــری در فرهنگ اســتفاده از 
فضاهای عمومی شهری، روز ۲0 اردیبهشت را روز 
بستنی علمی نام گذاری کردند. به گزارش ایمنا و 
به نقل از مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ مراسم ساالنه 
روز جهانی بستنی علمی، به عنوان 
فرصتــی به منظــور جلب 
توجه جهان به موضوع 
مطالعه و اهمیت آن در 
پرورش توان علمی 
فرهنگــی  و 
جوان  نســل 
در سراســر 
دنیا برگزار 
. د می شــو

در ایــن روز 
محققــان،  از 
پژوهشگران، نخبگان 
علمــی، دانشــجویان 
و دانش آمــوزان ایران 
و جهان دعوت می شــود 
تــا بــه صــورت نمادین 
همــراه بــا خــوردن یــک 
بســتنی اقدام به مطالعه یک 
صفحه از کتــاب علمی مرتبط با 
 رشته شــان در یکی از پارک هــای محل زندگی

 خــود کنند.ایجاد شــرایطی برای اســتفاده از 
فضاهای شهری که خود بستر شکل گیری سبکی 
از زندگی اجتماعی و بیانگــر فرهنگ هر جامعه 
اســت و نزدیک  کردن پارامترهــای موجود در 
نوع کاربرد این فضا با معیارهای شــناخته شده 
در محافل علمی، همراه با ایجاد شــرایط نشاط 
و ســرزندگی برای نســل جوان با مطرح کردن 
 موضوع خوردن بستنی همراه با مطالعه از اهداف

 این روز اســت.عالوه براین، مصادف شدن این 
روز با هفته کتاب، شرایطی را فراهم می کند که 
تمایل به مطالعه و موضــوع کتابخوانی صرفا به 
یک نقطه از پایتخت محدود نشــده و در تمامی 
 کشــور هیجان برای شــرکت در ایــن رویداد

 ایجاد شود.

اینستاگرام با آپدیت جدید خود به کاربرانش اجازه می دهد همزمان چندعکس یا ویدئو را در بخش استوری آپلود 
کنند. کاربر برای استفاده از این ویژگی باید گزینه Upload media را انتخاب کند. در این بخش آیکون جدیدی 
در گوشه راست و باالی نمایشگر ظاهر می شود. پس از آن کاربر می تواند با انتخاب این گزینه چند عکس یا ویدئو 

را از گالری خود برگزیند. می توان به هرکدام از گزینه های انتخابی استیکر یا متن چسباند.
هنگامی که تمام تصاویر و ویدئوها بررسی شدند به یکباره و به ترتیب انتخاب در استوری آپلود می شوند.
این آپدیت برای دستگاه های اندروید عرضه شده و نسخه iOS آن نیز در هفته های آتی عرضه می شود.

آپلود همزمان چند 
عکس در استوری 

اینستاگرام
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مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای 
 رایانه ای نســبت به افزایش حمالت فیشینگ بانکی 
)سوء اســتفاده با صفحات جعلی( در ماه های اخیر از 
طریق اپلیکیشن های مخرب هشدار داد. مرکز ماهر 
اعالم کرد: بر اســاس رصد صــورت گرفته حمالت 
فیشــینگ درگاه های پرداخت بانکی در کشور در دو 
ماه گذشته رشد شدیدی داشــته است. این حمالت 
عموما با محوریت انتشــار اپلیکیشن های اندرویدی 
مخرب یا جعلی صورت می  پذیرد؛لذا توصیه  های زیر 
جهت کاهش احتمال قربانی شــدن در این حمالت 

پیشنهاد می  شود:
۱. پرهیز از نصب هرگونه برنامک )اپلیکیشن( اندرویدی 
از منابعی غیر از توزیع کنندگان شناخته شده و معتبر 
به ویژه پرهیز از نصب برنامه های منتشــر شــده در 

شبکه های اجتماعی و کانال ها.
۲. حساسیت بیشتر نسبت به هرگونه پرداخت درون 
اپلیکیشن های موبایلی حتی در صورت دریافت آن از 

طریق توزیع کنندگان معتبر.
توجه: هرگونه پرداخت درون برنامه  باید با انتقال کاربر 
به آدرس معتبر درگاه پرداخت از طریق صفحه مرورگر 

صورت پذیرد. توجه داشــته باشــید که برنامک های 
متعددی حتــی از طریق توزیع کنندگان شــناخته 
شده منتشر شــده اند که با فریب کاربر و با استفاده از 
درگاه های پرداخت معتبر از کاربر وجه دریافت کرده 

ولی در عمل هیچ خدمتی ارائه نمی کنند.
۳. درگاه های پرداخت صرفــا در آدرس های معرفی 
شده از سوی شرکت شاپرک در این آدرس و به صورت 
زیردامنه هایی از shaparak.ir  )بدون هرگونه تغییر 
در حروف( معتبر هستند. هرگونه آدرسی غیر از این 
نامعتبر بوده و الزم است ضمن خودداری از وارد کردن 

 اطالعات در آن، نســبت به گزارش آن به مرکز ماهر
 یا پلیس فتا جهت پیگیری و مقابله اقدام شود.

 HTTPS ۴. توجه داشته باشید صرف مشاهده مجوز
معتبر در وبسایت به معنی اعتبار آن نیست. حتما به 

آدرس دامنه  وبسایت دقت کنید.
مرکز ماهر فهرستی از موارد فیشــینگ رصد شده و 

مسدود شده در فروردین ماه را اعالم کرده است.
این مرکز اعالم کرد که هویت عامــالن برخی از این 
حمالت شناسایی شده و اقدامات جهت برخورد قانونی 

با آنها در جریان است.

هشدار مرکز ماهر؛

افزایش حمالت فیشینگ بانکی در کشور

امروزه در تاسیســات ژاپنــی، روبات هایی وجود 
دارند که می توانند عملیات  »جوش کاری«، »بلند 
کردن اشیاء« و »پیچ و مهره کردن« را انجام دهند. 
به علت کاهش نرخ تولد در کشور ژاپن و افزایش 
سن کارگران، این کشور خواستار نیروهای جوان 

برای کار است.
در این راستا و برای مقابله با این مشکل، روبات های 
»ساخت و ساز« را تولید کرده است که جایگزین 
انسان شــوند. هدف از تولید این روبات ها، کمک 
به مقابله با کمبود کارگران انســانی در تاسیسات 
ساخت و ساز این کشور اســت؛ البته کاربرد این 
روبات ها تنها به استفاده آن ها در شیفت کاری شب 
که کارگران در محل کار نیستند، محدود می شود.

شرکت امالک و مستغالت »شیمیزو« چند روبات 
را به نمایش گذاشــت که یکی از آنها روباتی بود 
که در حال حاضر در تاسیســات ســاخت و ساز 
این شرکت استفاده می شــود و قادر است شمار 
زیادی از تخته ها و صفحات بــزرگ را بلند کرده 
و به درون آسانســور قرار دهد. این شرکت اعالم 

کرد که روبات هایی موســوم بــه »روبو جوش« و 
»روبو بادی« با قابلیت چرخش و پیچش بازوهای 
مکانیکی خود، سال آینده در تاسیسات ژاپنی قابل 
استفاده خواهند بود.این روبات های ساخت و ساز 
که در یک مرکز آزمایش واقع در توکیو، به نمایش 
گذاشته شدند، می توانند تعداد کارگران مورد نیاز 
برای هر یک از بخش ها را به یک سوم یا یک چهارم 

کاهش دهند.

مقابله با کمبود کارگر در ژاپن با استفاده از روبات ها

دانشــمندان با کمک گرفتــن از عنصــر توریم به 
دقیق ترین ساعت اتمی ساخته شده تا به امروز نزدیک 
شــده اند. آزمایش های صورت گرفته روی فلز توریم 
تحول شگرفی به وجود آورده است. می توان از توریم 
برای کالس جدیدی از ساعت های اتمی استفاده کرد 
و روش جدیدی از حفظ زمان به طور دقیق تر را به کار 
گرفت.در حال حاضر ساعت های بادقت باالیی که ما 
برای هماهنگ  کردن ماهواره های موقعیت جهانی از 
آنها استفاده می کنیم به یک الکترون با مقدار انرژی 
مناســب برای جهش در مدار و برگشت آن وابسته 
هســتند.این جهش بســیار کوچک، مقدار بسیار 
دقیقی زمان می برد و می توان از این زمان به عنوان 
یک پاندول ریز اســتفاده کرد؛ بنابرایــن احتمال 
اینکه اکثر ســاعت های اتمی مدرن در هر دویست 
 میلیون سال یا بیشتر، یک ثانیه تاخیر داشته باشند
 وجــود دارد. فیزیکدانان موسســه مترولوژی ملی 
PTB آلمان 1۵ ســال پیش شــروع  به بررســی 
راه هایی بــرای اندازه گیری زمــان کردند؛بنابراین 
چگالی ازنظر تئوری باعث باال رفتن میزان اعتمادبه 

ضربان ساعت می شــود. هســته توریم ۲۲9 با قرار 
گرفتن در معرض نور فرابنفش، توانایی تشکیل یک 
ایزومر در حالتی موقتا پایدار را به دســت می آورد. 
هسته  توریم ۲۲9 بهترین گزینه  کنونی برای ساعت 
اتمی نوری براساس هســته  اتمی است. میزان دقت 
ساعت هسته ای توریومی مشــخص نیست، چنین 
 پیشــرفتی راه جدیدی را برای اندازه گیری ثانیه ها

 روی ما گشود.

 ساخت دقیق ترین ساعت اتمی دنیا با استفاده از توریم 

تکنولوژی

کمک داور ویدئویی
این سیستم پس از مدت ها کشــمکش به منظور 
کمک بــه تصمیم گیــری بهتــر داوران در »جام 
کنفدراســیون ها« به زمین های فوتبــال راه پیدا 
کرد و سپس در لیگ های معتبر »سری آ« ایتالیا و 

»بوندس لیگای« آلمان مورد استفاده قرار گرفت.
از سیستم یا کمک داور ویدئویی  می توان در چهار 

حالت استفاده کرد:
    تشخیص رد شدن کامل توپ از خط دروازه

    تشخیص ضربه پنالتی
    دادن کارت قرمز

    شناسایی بازیکن خطا کار

پس ازدرخواســت بازبینــی فیلم توســط داور، 
تیــم کمکی فیلــم را از زوایای مختلف مشــاهده 
 کــرده و رای خــود را از طریق هدســت بــه داور

 اعالم می کند.
تکنولوژی خط دروازه

این فناوری مجموعه ای از ابزارهاســت که مسیر 
 توپ را دنبال کرده و عبور آن از خط را مشــخص 
می کنند. فیفا و ایفاب سیستم های مختلفی را برای 
پیاده ســازی این فناوری تایید کرده اند که عمدتا 
بر ردیابی دوربین یا سنسورهای میدان مغناطیسی 

متکی هستند.
با این حال پیاده سازی تکنولوژی خط دروازه هزینه 

سنگینی را روی دست باشگاه ها می گذارد، تا جایی 
که آذر ماه سال گذشــته اتحادیه فوتبال اسکاتلند 

اعالم کرد که از این فناوری اســتفاده نخواهد کرد 
چرا که تنها ثروتمندترین لیگ های اروپایی از عهده 

پرداخت هزینه های آن بر می آیند.
متداول ترین سیســتم های این فناوری 

پرهزینه عبارتند از :
GoalControl

این سیســتم آلمانی از 14 دوربین با ســرعت باال 
تشکیل شــده که در نقاط مختلف استادیوم نصب 
شــده و هر هفت دوربین روی یک دروازه متمرکز 
هستند. نصب این سیســتم در هر استادیوم حدود 
۲۶0 هزار دالر هزینه ثابت دارد و استفاده از آن در 
هر بازی نیز به معنی 3900 دالر هزینه بیشتر است.

Hawk-Eye
این سیســتم پیش تر در کریکت، تنیس و اسنوکر 

مورد اســتفاده قرار می گرفت و مثل مورد قبلی از 
دوربین های ویدئویی با سرعت باال برای رهگیری 
توپ استفاده می کند. نرم افزار این سیستم موقعیت 
توپ را در هر فریم از طریق تجزیه و تحلیل پیکسل 

ها شناسایی می کند.
این نرم افــزار داده های مرتبط بــه حرکت توپ را 
در دیتابیس خود ذخیره کرده و آن را برای تجزیه 
و تحلیل بیشــتر در اختیار تیم ها قــرار می دهد. 
مسئوالن بوندسلیگا هزینه نصب این فناوری برای 

هر استادیوم را تا ۵00 هزار یورو برآورد کرده اند.
 Cairos GLT 

کمپانی Cairos Technologies با همکاری 
آدیداس سیســتمی را توســعه داده کــه به جای 
دوربین از میدان مغناطیســی بهره می برد. بدین 
منظور یک سنســور در توپ تعبیه می شــود که 
میدان مغناطیســی تولید شــده توسط سیم های 
نازک زیر محوطــه جریمه راشناســایی می کند. 
یک کامپیوتر نیز موقعیت توپ را با کمک سنسور 
 رهیابی کرده و عبور توپ از خط دروازه را تشخیص 

می دهد.
Goalminder

این سیستم ساده تر اســت و با نصب دوربین هایی 
در تیرک دروازه و خط کرنر تصاویر لحظه عبور توپ 

از خط را با نرخ ۲ هزار فریم در ثانیه ثبت می کند.
اغلب سیستم های فوق پس از شناسایی عبور توپ 
از خط هشداری رمزنگاری شــده را به داور ارسال 
می کنند و تصمیم گیری نهایی بر عهده داور بازی 

قرار دارد.
توپ هوشمند آدیداس

در ســاخت این توپ که »تل اســتار« نام دارد، از 
طیف رنگ هایی استفاده شــده که میزان انعکاس 
نور را زیر نور مستقیم آفتاب یا در محیط های با نور 
ناکافی در حد مناسبی حفظ می کند. عالوه بر این 
تل اســتار به میکروچیپی مجهز شده که اطالعاتی 
 نظیر ســرعت و مســیر حرکت توپ را محاســبه 

می کند. 

سیستم ضد پهپاد

با فراگیر شدن پهپادها برخی تماشاگران از آن برای 
ثبت نماهای نزدیک تر و اختالل در بازی استفاده 

می کردند. 
همین مسئله باعث شد بســیاری از استادیوم ها به 
عنوان منطقه عاری از پهپاد اعالم شده و ضوابطی را 
برای مقابله با آنها اتخاذ کنند. این سیستم ها اغلب 
ارتباط بین کنترل کننده و پهپاد را مختل کرده و 

آن را فرود می آوردند.
گجت های پوشیدنی داوران

آالرم های سیستم خط دروازه در صورت تشخیص 
عبور توپ از دروازه هشــدارهای رمزنگاری شــده 
 را از طریــق بازوبنــد هوشــمند به داور ارســال 
می کند. عالوه بر این همچون سال های قبل امکان 
برقراری ارتباط از طریق هدست های رادیویی برای 

داوران وجود دارد.

نگاهی به تکنولوژی های حاضر در جام جهانی فوتبال 2018
در سال های اخیر فناوری های مختلفی به ورزش محبوب فوتبال راه پیدا کرده که هدف از آن کمک به داوران، رهگیری فعالیت های بدنی ورزشکاران، افزایش ایمنی استادیوم ها و مواردی دیگر بوده 

است. در آستانه جام جهانی فوتبال نگاهی به مهم ترین فناوری های حاضر در این رویداد بزرگ داشته ایم.
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مدیرآموزشوپرورششاهینشهر:
از برگزیدگان جشنواره های جابر 

بن حیان و خوارزمی تجلیل شد
مدیر آمــوزش  و پــرورش  شاهینشهر
شاهین شــهر اظهار کرد: 200 نفر از برگزیدگان 
جشنواره های علمی جابر بن حیان و خوارزمی از 
بین 9 هــزار دانش آموز شــرکت کننده معرفی و 
تجلیل شدند.محمد اسماعیل زاده افزود: 3 هزار اثر 
در جشنواره جابر بن حیان ویژه دانش آموزان دوره 
ابتدایی به دبیرخانه این جشــنواره ارسال شد که 
پس از بررسی مرحله نخست 300 اثر و در مرحله 
نهایی 100 اثر انتخاب  و به عنــوان آثار برگزیده 
معرفی شدند. مدیر آموزش وپرورش شاهین شهر 
خاطرنشان کرد: در جشنواره نوجوان خوارزمی نیز 
دانش آموزان تحت پوشش این اداره 6 هزار اثر به 
دبیرخانه جشنواره ارائه کردند که هیئت داوران در 
مرحله نخست، 500 اثر و در مرحله نهایی 100 اثر 

را به عنوان آثار برتر برگزیدند.

سرپرستفرمانداریمبارکه:
محور مبارکه-پلیس راه یکی از 
نقاط حادثه خیز شهرستان است

سرپرست فرمانداری مبارکه در  مبارکه
نخستین جلسه شورای هماهنگی حمل و نقل و 
ترافیک شهرستان با اشاره به اقدامات خوبی که در 
زمینــه ترافیکــی در معابــر و راه های ســطح 
شهرستان در سال گذشــته انجام گرفته است، 
اظهار کرد: بســیاری از حوادث ترافیکی ســال 
گذشته در محور مبارکه-بروجن به وقوع پیوسته 
است.  جواد سلطانی با اشاره به وقوع بسیاری از 
حوادث ترافیکی سال گذشته در محور مبارکه-
بروجن و حادثه خیزی محور مبارکه - پلیس راه 
تصریح کرد: ابــاغ اعتبارات و انجــام عملیات 
اساســی در ایــن محــور توســط وزارت راه و 
شهرسازی، اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
با هماهنگی پلیس راه اصفهان-شیراز نسبت به 
ایمن ســازی نقاط حادثه خیز، آشکارســازی 
دماغه ها و نصب تابلو و عائم ترافیکی مورد نیاز 

اقدام کند.

رییسشبکهبهداشتودرمانشهرضا:
شاخص های سالمت در شهرضا 
باالتر از میانگین کشوری است

حجت ا... تنهایــی، رییس  شهرضا
شبکه بهداشت و درمان شهرضا، با بیان اینکه 
اجرای موفق طرح ایراپن در این شهرســتان 
باعث شد ایران در ردیف 10 کشور برتر جهان 
قرار بگیرد، تصریح کرد: شاخص های سامت 

در شهرضا، باالتر از میانگین کشوری است.
وی ادامه داد: با اجرای طــرح تحول در نظام 
ســامت و به دنبــال آن ایراپن در شــهرضا، 
امکانات بهداشتی و درمانی در مناطق مختلف 
شهرستان از جمله روستاها در دسترس عموم 
قرار می گیرد؛ اما به تازگی، روستاییان شهرضا 
از یک معضل بهداشتی - درمانی رنج می برند؛ 
آنها در حالــی نگرانی خود را از نبود پزشــک 
عمومی و متخصص در مناطق روســتایی این 
شهرستان اعام می کنند که یکی از مهم ترین 
اصول طرح تحول سامت، گسترش امکانات 
بهداشــتی در این مناطق بوده اســت.رییس 
شبکه بهداشت و درمان شهرضا نیز با تایید این 
مطلب اظهار کرد: شــمار زیادی از روستاهای 
شهرستان که در مسیر جاده شهرضا به اصفهان 
 واقع شده اند از نبود پزشک متخصص و عمومی

 رنج می برند.

محور مبارکه-پلیس راه یکی از نقاط حادثه  خیز 
شهرستان است

پیشنهادسردبیر:

بامسئوالن

رییس اداره تعــاون، کار و رفاه  کاشان
اجتماعی کاشان در نشســت خبری، اظهار کرد: 
سال گذشته با تصویب کارگروه اشتغال کاشان، با 
ارائه تسهیاتی معادل 1030 میلیارد ریال در قالب 

طرح تکاپو، برای 450 نفر شغل ایجاد شد.
حســن رمضانی افزود: با هدف توســعه مشاغل 
خانگی و اجرای سیاست اشــتغالزایی، 98 نفر از 
شهروندان به بانک های عامل معرفی شدند و رقمی 

معادل 29 میلیارد و 300 میلیون ریال تسهیات 
قرض الحسنه دریافت کردند که برای 322 فرصت 
شغلی ایجاد شــد. وی تصریح کرد: سال گذشته 
براساس گزارش کارگروه اشتغال کاشان، نام 3500 
نفر در سامانه رصد اشتغال شهرستان ثبت شد که 
اکنون مشغول به کار هســتند، هم چنین 1500 
نفر آنها از کاریابی غیردولتی به واحدهای تولیدی 

اقتصادی معرفی شدند.

رمضانی با اشاره به اهمیت توسعه بهداشت محیط 
کار در صنایع، تاکید کرد: حادثه های ناشی از کار 
12 درصد و آمار حادثه های فوتی ناشی از کار در 
شهرستان 11 درصد نســبت به سال قبل کاهش 
داشته اســت.وی گفت: با مشــارکت 200 نفر از 
شــهروندان در سال گذشته، 10 شــرکت تعاونی 
جدید با سرمایه 171 میلیارد ریال تشکیل شد که 
زمینه اشتغال 115 نفر در شهرستان فراهم شده 
است.رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاشان 
افزود: با هدف صیانت از نیروی کار و رصد اشتغال 
تبعه های خارجی، 473 مورد بازرسی از واحدهای 

تولیدی و صنعتی انجام شــد که مدیران کارخانه 
های متخلف به علت به کارگیــری کارگران فاقد 
پروانه اشــتغال، رقمی معادل 430 میلیون ریال 
جریمه و در نهایت 63 نیروی کار ایرانی جایگزین 

آنها شدند.
وی تصریح کرد: 1950 مورد شــکایت در ســال 
گذشته رســیدگی شــد که نزدیک به 500 مورد 
از این شــکایت ها به صورت توافقی بین کارگران 
و کارفرمایان حل و فصل شــد که ایــن مورد نیز 
 نســبت به ســال پیش از آن، ســه درصد رشــد 

داشت.

رییسادارهتعاون،کارورفاهاجتماعیکاشان:
طرح تکاپو موجب اشتغال 450 نفر در کاشان شد

علیدهقانانزواره رییس اداره تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی اردســتان 
گفت: 10 هزار و 500 نفر کارگر در این شهرستان 
زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند. جمشید 
عامری در نشســت خبری به مناســبت هفته کار 
وکارگر بیان کرد: بیــش از 70 درصد جمعیت این 
شهرســتان، با توجه به تعداد افــراد خانواده بیمه 
شدگان، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

وی افزود: تعداد 132 نفــر هم اکنون بیمه بیکاری 
دریافت می کنند که نسبت به سال 1395 کاهش 
50 درصدی دارد؛ همچنین در زمینه تلفات ناشی از 
حوادث کار با اقدام ها و آموزش های صورت گرفته 

کاهش 50 درصدی را شاهد هستیم.
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردســتان 
بیان کــرد: تعداد یک هــزار و 558 واحد تولیدی، 
کارگاه و کارخانه در این شهرستان مشغول فعالیت 
است و افزون بر 10 هزار و پانصد نفر در آنها اشتغال 

دارند.
وی افزود: مبلــغ 40 میلیارد ریال تســهیات در 
راستای اجرای طرح اشــتغال پایدار روستایی در 
سال 1396 به این شهرستان اختصاص داده شده 
بود که تا کنون 25 طرح با اعتبار 24 میلیارد ریال 
)با کارمزد 6 درصد( مصوب و به کارگروه اســتان 
معرفی شده است.عامری عنوان کرد: در کنار طرح 
اشتغال پایدار روستایی در 2 سال گذشته سه طرح 

ملی اشتغالزایی شامل اشــتغال فراگیر با 75 طرح 
مصوب شده که تســهیات اولیه شهرستان 194 
میلیارد ریال بود و با پیگیری مســئوالن اردستان 
 و حمایت اســتان به 300 میلیارد ریــال افزایش

  یافت.
وی اضافه کرد: همچنین طرح کارورزی با پرداخت 
6 ماه حقوق و حق بیمه از سوی دولت و طرح مهارت 

آموزی در محیط کار به تعــداد 142 نفر با توجه به 
سهمیه 97 نفری اردســتان اجرایی شده که 146 

درصد افزایش دارد.
به گفته رییــس اداره تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
 اردســتان؛ نرخ بیکاری این شهرستان 9/7 درصد
 می باشد که نسبت به ســال 1395 و نرخ بیکاری 

10/7درصدی کاهش یافته است.

وی در ادامه عنوان کرد: غبار روبی مزار شــهدای 
کارگر و دیدار با خانواده آنــان، دیدار با امام جمعه، 
بازدید از مرکزهــای کارگری، برگزاری جشــن و 
قدردانی از 15 کارگر نمونه شهرستانی و یک کارگر 
نمونه استانی و شــرکت کارگران و کارآفرینان در 
نماز عبادی سیاسی جمعه از جمله برنامه های هفته 

کارگر در اردستان است.

10 هزار و 500 کارگر اردستانی بیمه تامین اجتماعی هستند
رییسادارهکارتعاونورفاهاجتماعیاردستان:

خبر

مدیــر آمــوزش و پرورش  سمیرم
ســمیرم از  افتتاح یک آموزشــگاه اداره کل 
 نوسازی  و تجهیز مدارس استان و کلنگ زنی 
سه آموزشگاه خیرساز در این شهرستان خبر 

داد.

کلنگ زنی و افتتاح 4 واحد 
آموزشگاهی در سمیرم

عکسروز

مزایده
2/157 شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 
984/96 ش 2 /1/1/م ش له آقای صادق فقیهی علیه مجتبی و اکبر طاووسی به آدرس خ 
گلستان فلکه حج مغازه تابلوسازی بابت محکوم به و هزینه های اجرایی 156/228/125 
ریال اموال توقیفی مورد مزایده به شرح یک دستگاه سواری سایپا پراید به شماره انتظامی 
287 ن 11 ایران 13 بــه رنگ نقره ای متالیک مدل ســال 1387 نوع ســوخت بنزین 
)دوگانه سوز( و گاز CNG تعداد ســیلندر 4 تعداد محور 2 تعداد چرخ 4 به شماره شاسی 
S 1412287888329موتور 2709290 با توجه به توقیف خودرو موصوف به مدت حدود 
7 ماه در فضای باز که تاثیر منفی نســبت به کیفیت الستیکها داشته و باطری هم کارائی 
ندارد و وضعیت بیمه شخص ثالث و مدت اعتبار آن معلوم نیست با توجه به مراتب فوق و 
وضعیت و مدل خودرو )87( وضعیت معمول آن در بازار خرید و فروش اتومبیل در حدود 
مبلغ 80/000/000 ریال )معادل مبلغ هشت میلیون تومان( پس از کسر ارقام مواد فوق 
ارزیابی می گردد که مورد اعتــراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته اســت در نظر دارد 
جلسه مزایده ای در مورخ 97/2/30 در ســاعت 9 تا 10 صبح در محل اجرای احکام واقع 
در خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین ساختمان قضایی شهید محسن حججی برگزار می 
گردد طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل 
از جلسه مزایده به شماره حســاب 21713502051 بانک ملی و ارائه آن فیش به اجرای 
 احکام از اموال بازدید نمایند پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنــده مزایده خواهد بود.  
م الف: 2177 شعبه دوم اجرای احکام مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

)269 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ رای

2/158 کالسه 799/96 شــماره دادنامه: 31 تاریخ رسیدگی: 97/1/22 مرجع رسیدگی: 
شعبه دوم حقوقی شوراهای حل اختالف تیران، خواهان: ابوالقاسم امینی فرزند اسماعیل 
به نشانی تیران و کرون رضوانشهر منطقه صنعتی خ سی متری اول جنب بانک صادرات 
سنگبری الوان،  خوانده: مهدی اثنی عشری فرزند محمدرضا 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 شورا: در خصوص دادخواست ابوالقاسم 
امینی فرزند اسماعیل به طرفیت مهدی اثنی عشری فرزند محمدرضا به خواسته مطالبه 
مبلغ 200/000/000 ریال  وجه یک فقره چک به شماره 1396/7/5-0880/786618 
عهده بانک صادرات شعبه تیران به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه 
به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چــک، از ناحیه بانک محال علیه و با 
توجه به اظهارات خواهان در جلسه رســیدگی مورخه 97/1/15 و عدم حضور خوانده در 
جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت 
صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت 
از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 97/1/18 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا 
به مواد  198 و 519 و 522 از  قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به 
پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی 
و پرداخت 3/610/000 ریال بابت هزینه دادرسی و تمبر الصاقی در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه و پس از اتمام واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی 
 تیران می باشد. م الف:46 شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف تیران )337 کلمه، 

4 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/159 شــماره: 97/2027002759 - 1397/2/3 نظر به اینکه احد از ورثه ســید امیر 
موسوی خانم مینا موســوی با تســلیم دو برگ استشهاد شهود شــماره 67933 مورخ 
1397/02/02 دفترخانه اسناد رسمی شــماره 60 اصفهان، مدعی مفقود شدن یک جلد 
سند مالکیت مربوط به ششدانگ پالک 1777 فرعی باقیمانده که به پالک 42278 فرعی 
تبدیل شده به شماره چاپی 795947 و شــماره ثبت 102245 مورد ثبت در صفحه 459 
دفتر 559 که به صفحه 191 دفتر 72 خروجی نقل گردیده امالک بخش 5 ثبت اصفهان 
که به موجب تقسیم نامه شماره 77719 مورخ 1325/08/25 منجر به صدور سند مالکیت 
بنام سید امیر موسوی فرزند سید عبداله گردیده که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی از 
بین رفته و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک 

اصالحی ذیل  ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت  یا 
سند معامله  به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید  تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده مسترد گردد.بدیهی است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 2285 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق 

اصفهان  )240 کلمه، 2 کادر(
احضار

2/160  خواهــان: آقای علی جاللیــان فرزند محمــود، خوانده: آقــای علی مطهری 
شهرانی فرزند هوشنگ، خواسته: رســیدگی و صدور حکم به پرداخت وجه چک شماره 
079231382608 به مبلغ یکصد میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و تاخیر تادیه، 
کالســه پرونده: 445/96 ش 1، وقت رسیدگی: 97/3/28 ســاعت 4 بعد از ظهر، محل 
حضور: شعبه اول شــورای حل اختالف نطنز واقع در خیابان دولت مجتمع شورای حل 
اختالف نطنز، خواهان آقای علی جاللیان فرزند محمود دادخواستی به طرفیت آقای علی 
مطهری شهرانی فرزند هوشنگ به خواســته مطالبه وجه چک و ... مطرح که به کالسه 
445/96 ثبت شعبه اول شورای حل اختالف نطنز گردیده و چون خوانده مجهول المکان 
می باشد و از طرفی وقت رســیدگی به تاریخ 1397/3/28 ساعت چهار بعد از ظهر تعیین 
شده است لذا مراتب به وسیله یک نوبت نشر در روزنامه کثیراالنتشار ابالغ می گردد خوانده 
می تواند در دبیرخانه شورا حاضر و برگ ثانی دادخواست و ضمائم را عینا دریافت دارد در 
 صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ تلقی و شورا مبادرت به اتخاذ نظریه خواهد نمود. 
م الف: 35 شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف نطنز )183 کلمه، 2 کادر(

احضار
2/161  خواهان: خانم سهیال سبزواری فرزند رمضانعلی، خوانده: آقای محمدرضا اکبری 
بیرگانی فرزند عبدالوهاب، خواســته: تقاضای مطالبه مبلغ 100 میلیون ریال به انضمام 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/5/5 لغایت اجرای حکم و خســارت دادرسی، کالسه 
پرونده: 33/97 ش 1، وقت رسیدگی: 97/3/23 ساعت 4 بعد از ظهر، محل حضور: شعبه 
اول شــورای حل اختالف نطنز واقع در خیابان دولت مجتمع شورای حل اختالف نطنز، 
خواهان خانم سهیال ســبزواری فرزند رمضانعلی دادخواستی به طرفیت آقای محمدرضا 
اکبری بیرگانی فرزند عبدالوهاب به خواسته مطالبه وجه و ... مطرح که به کالسه 33/97 
ثبت شــعبه اول شــورای حل اختالف نطنز گردیده و چون خوانده مجهول المکان می 
باشد و از طرفی وقت رسیدگی به تاریخ 1397/3/23 ساعت چهار بعد از ظهر تعیین شده 
است لذا مراتب به وسیله یک نوبت نشــر در روزنامه کثیراالنتشار ابالغ می گردد خوانده 
می تواند در دبیرخانه شورا حاضر و برگ ثانی دادخواست و ضمائم را عینا دریافت دارد در 
 صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ تلقی و شورا مبادرت به اتخاذ نظریه خواهد نمود. 
 م الف: 32 شــعبه اول مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف نطنز )180 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

2/162 شماره دادنامه: 9609970370100528 شماره پرونده: 9009980358400713 
شماره بایگانی شعبه: 930118 شکات: 1- آقای عبدالجبار صالحی مقدم به نشانی اصفهان 
خانه اصفهان کوجان ک ش مرتضی رضایی، 2- خانم صدیقه زارع به نشانی خانه اصفهان 
خ گلخانه چهار راه بنفشه شمالی خ بنفشه شمالی دست راست کوچه دوم بن بست مهتاب 
منزل دوم سمت چپ درب طوسی زنگ دوم، 3- آقای خسرو سلیمانی حسن آباد وسطی 
4- خانم طلعت احمدی فرزند کاظم همگی به نشــانی اصفهــان خانه اصفهان کوجان 
خیابان شهیدان کاظمی روبروی مدرســه مکتبی منزل 4 طبقه اول، 5- نماینده محترم 
دادستان اصفهان به نشانی دادگستری اصفهان، متهم: 1- آقای بهروز نصیری )متواری( 
با وکالت آقای عباس قجاوند فرزند رضا به نشانی اصفهان ملک شهر ابتدای خیابان شهید 
مطهری کوی گلها آزمایشگاه تشــخیص طبی دکتر قاضی عسگر طبقه سوم، اتهام ها: 
1- مشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به قتل 2- ضرب و جرح عمدی 3- قتل عمدی 
مسلمان 4- حمل و نگهداری ســالح غیر مجاز، گردشکار: دادگاه پس از بررسی اوراق و 
محتویات پرونده و استماع مدافعات متهم، ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال و با تکیه به شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید. رای دادگاه: 
در این پرونده بهروز نصیری ده سرخی فرزند سیف اله که در حال حاضر متواری می باشد 
با وکالت تسخیری آقای عباس قجاوند متهم است به ارتکاب دو فقره قتل عمدی مرحوم 
مهران سلمانی فرزند خسرو و جواد صالحی مقدم فرزند عبدالجبار با شلیک گلوله از سالح 

جنگی و نگهداری سالح جنگی غیرمجاز  و نیز شرکت در منازعه منجر به قتل و ایراد جرح 
عمدی با شلیک گلوله به خسروایزدی موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و 
انقالب اصفهان و شکایت اولیه اولیاء دم مرحوم مهران سلمانی و شکایت اولیاء دم مرحوم 
جواد صالحی مقدم که به شرح دادنامه شماره 950348 مورخ 95/11/10 صادره از شعبه 
اول دادگاه کیفری یک استان اصفهان حکم بر قصاص نفس نامبرده )دوبار( و تحمل حبس 
به لحاظ سایر اتهامات محکوم شده است دادنامه مزبور به موجب دادنامه شماره 960219 
مورخ 96/7/19 صادره از شعبه نهم دیوانعالی کشور بلحاظ حضوری تلقی کردن دادنامه 
صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک استان نقض و برای رسیدگی مجدد ارجاع شده است. 
نظر به مراتب فوق و با عنایت به محتویات پرونده و نظریه کارشناس اسلحه شناسی مرکز 
تشخیص هویت ناجا از پوکه  های مکشــوفه از صحنه جرم و با عنایت به نظریه پزشکی 
قانونی که ورود گلوله به بدن مقتولین را تایید و علت فوت آنان را خونریزی داخلی متعاقب 
پارگی احشاء بدنبال ورود و اصابت جسم  نافذ پرتابه ای شتابدار)گلوله( تعیین نموده است 
و نظر به اظهارات ســایر متهمین پرونده و اینکه به جز متهم فرد دیگری از جمع دوستان 
و افراد حاضر در صحنه درگیری دارای ســالح نبوده و توجها به مراتب معنون در دادنامه 
منقوض شماره 9503748 صادره ازاین دادگاه و متواری بودن متهم و عدم حضورش در 
دادگاه و دفاع از اتهامات انتسابی، دادگاه اتهام وارده به متهم به جز شرکت در منازعه منجر 
به قتل و ایراد جرح عمدی نسبت به خســرو ایزدی، برای دادگاه محرز است لذا دادگاه با 
توجه به گذشت اولیاء دم مرحوم مهران سلمانی که به موجب سند تنظیمی شماره 36516 
مورخ 96/7/4 دفتر اسناد رسمی شــماره 248 اصفهان مضبوط در برگ 818 پرونده از 
متهم اعالم گذشت نموده اند حکم به قصاص نفس متهم بهروز نصیری ده سرخی ) یکبار 
قصاص( صادر و اعالم می دارد اولیاء دم مرحوم جواد صالحی مقدم می توانند پس ازقطعیت 
دادنامه و استیذان از ریاست محترم قوه قضائیه و جری تشریفات قانونی نسبت به استیفاء 
قصاص اقدام نمایند. ضمنا  دادگاه متهم موصوف را از بابت نگهداری ســالح غیرمجاز 
به تحمل پنج سال حبس تعزیری با استناد به مواد 384-381-290-211-160-135-

417-418 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و بند پ ماده 6 قانون مجازات اسالمی 
 اسلحه و مهمات و دارندگان ســالح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390/06/28 محکوم 
می نماید  و از بابت اتهام شــرکت در منازعه بلحاظ عدم تحقــق ارکان بزه از بابت ایراد 
جرح عمدی به شاکی خســرو ایزدی بلحاظ عدم احراز وقوع بزه به استظهار از اصل 37 
قانون اساسی رای برائتش صادر می گردد رای صادره وفق ماده 406 قانون آیین دادرسی 
کیفری  غیابی و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی و رسیدگی در 
این دادگاه می باشد. م الف: 1042 شعبه اول دادگاه کیفری یک استان اصفهان  )709 

کلمه، 7 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/163 شماره ابالغنامه: 9710106795000086 شماره پرونده: 9709986795000024 
شماره بایگانی شعبه: 970024  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
علیرضا حسین زاده، خواهان آقای علی قربانی دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای علیرضا 
حسین زاده به خواســته 200/000/000 مطرح که به این شعبه ) اصفهان خیابان سجاد 
خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب ســاختمان صبا پالک 57(  ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9709986795000024 شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف 
اصفهان )مجتمع شــهید حججی( ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1397/03/13 ساعت 
16/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد.  م الف: 2192 شعبه 20 
 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شــهید حججی( )168 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/173 شماره ابالغنامه: 9710106793500309 شماره پرونده: 9609986793501500 
شماره بایگانی شعبه: 961511  در خصوص پرونده کالســه 961511 شعبه 5 خواهان 
ابراهیم قرهی قهی  دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه چک به انضمام مطلق خســارات 
قانونی به طرفیت اکبر احمدیان دهاقانی تقدیم نموده اســت که وقت رسیدگی برای روز 
97/03/19 ساعت 11/30 تعیین گردیده اســت  با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی 

چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم طبقه 2 شعبه 5 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست  
و ضمائم را اخذ نمائید و در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی می گردد 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 2179 شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )143 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

2/174 شماره ابالغنامه: 9710106793700276 شماره پرونده: 9709986793700084 
شماره بایگانی شعبه: 970084  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
علی عبداللهی فرزند ظفر، خواهان آقای محمد علی موســی ئی هاردنگی دادخواستی به 
طرفیت خوانده آقای علی عبداللهی به خواسته مطالبه خســارت مطرح که به این شعبه 
)اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شورای حل 
اختالف( ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 9709986793700084 شعبه 7 حقوقی 
شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/03/20 ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تــا خوانده ظرف یک ماه پس 
ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 2187 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )172 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

2/175 شماره ابالغنامه: 9710106836200508 شماره پرونده: 9609986836201490 
شماره بایگانی شعبه: 961680  خواهان شــیوا توکلی به طرفیت خوانده رضا توکلی به 
خواسته اذن در ازدواج به شــماره بایگانی 961680 خ 2  دادخواستی تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که وقت رسیدگی 97/3/21 ساعت 9 تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای رضا توکلی و درخواســت 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 ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تــا خوانده پس از نظر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه نماید. )نشــانی: اصفهان خ میرفندرسکی)خ 
مدیر(- حدفاصل چهار باغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 4 - اتاق 
402(م الف:2220 شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( 

)131 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/176 در خصوص پرونده کالســه 960679  خواهان امیر حسین محمدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت حسین ایزدی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای مورخ 
97/3/21  ساعت 16 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق 4 راه وکال 
مجتمع شهدای مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:2171 شــعبه 16 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/193 شماره ابالغنامه:9710100352701004 شماره پرونده:9609980366100046 
شماره بایگانی شعبه:970117 ابالغ شونده حقیقی: سعید ســلطانی  به نشانی مجهول 
المکان، تاریخ حضور:1397/03/22 سه شنبه ســاعت: 12 ،محل حضور: اصفهان- خ 
چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 349، در خصوص شکایت روح اله رحیم طرفی علیه شما   در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی 
به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء 
انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه 
های آتی از طریق ســامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری) 
شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی 
و در صورت عدم دسترســی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. م الف:2165 
 شــعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرســتان اصفهان)101 جزایی ســابق( ) 166 کلمه، 

2 کادر(
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رژه موتوری به مناسبت  روز ملی ایمنی حمل و نقل

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن 

اخبار

برگزاری بیش از ۳۰۰ عنوان 
برنامه در هفته جوان 

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری در 
نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات که در 
سالن جلسات ورزش و جوانان استان برگزار شد، 
گفت: برنامه های پیش بینی شــده به مناســبت 
والدت حضرت علی اکبر )علیه الســام( و هفته 
جوان به همت ادارات ورزش و جوانان در ســطح 
استان  برگزار می شــود.حمید کریمی  با اشاره به 
اینکه برنامه های مختلفی در بخش های فرهنگی، 
اجتماعی، هنری و ورزشــی برای هفته جوان در 
استان در نظر گرفته شده است افزود: این برنامه ها 
از 8 الی 14 اردیبهشت در استان برگزار می شود.

مدیرکل ورزش و جوانــان چهارمحال و بختیاری 
برنامه های پیش بینی شــده برای هفته جوان در 
استان را 350 برنامه عنوان کرد و گفت: کلنگ زنی 
خانه جوان در مرکز استان از مهم ترین برنامه های 

هفته جوان در استان است.

 رژه موتوری به مناسبت
 روز ملی ایمنی حمل و نقل

به مناسبت ۷ اردیبهشــت روز ملی ایمنی حمل و 
نقل، رژه موتوری در شهرکرد برگزار شد.در آستانه 
روز ملی ایمنی حمل و نقل  رژه موتوری با مشارکت 
اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای و پلیس 
راه چهارمحال و بختیاری در شهرکرد برگزار شد.در 
این برنامه، 50 خودرو و موتور سیکلت، مسیر سه راه 
شهرک تا پلیس راه شهرکرد به اصفهان را پیمودند.
هفتم اردیبهشت به عنوان »روز ملی ایمنی حمل و 
نقل« نامگذاری شده است که امسال با شعار »روز 

حمل و نقل بدون حادثه« گرامی داشته می شود.

همایش تجلیل از فعاالن، 
مروجان و حامیان سالمت

همزمان با چهارمین روز از هفته سامت، همایش 
تجلیل از فعاالن، ســفیران و حامیان ســامت با 
حضور مســئوالن و 400 نفر از ســفیران سامت 
استان چهارمحال و بختیاری در سالن ابن سینای 
شهرکرد برگزار شد.در این همایش، از ۷5 فعال، 10 
مروج و ۲5 دستگاه اجرایی حامی سامت در استان، 
با اهدای لوح سپاس و تندیس همایش تجلیل به 
عمل آمد.اول تا هفتم اردیبهشت به عنوان »هفته 
سامت« نام گذاری شده و برنامه های امسال این 
هفته همزمان در سراسر کشور، با شعار »سامت 

برای همه« در حال اجراست.

فرماندار کوهرنگ:
سیالب در کوهرنگ ۴۵ میلیارد 

تومان خسارت وارد کرد
 فرماندار کوهرنگ گفت: سیاب در شهرستان کوهرنگ 
45 میلیارد تومان خســارت وارد کرد.مرتضی زمانپور 
با اشاره به برآورد خسارت های ایجاد شده سیاب در 
شهرستان کوهرنگ، بیان کرد: سیاب در شهرستان 
کوهرنــگ 45 میلیارد تومان خســارت وارد کرد.وی 
عنوان کرد: درپی بارش شدید باران و وقوع سیاب در 
روز دوشنبه هفته جاری خســارت های بسیار زیادی 
 به مراکــز پرورش ماهی، جــاده هــای ارتباطی، زیر 
ساخت های شهرستان، لوزام، دام و تجهیزات عشایر  و 
... وارد شد.فرماندار کوهرنگ تاکید کرد: در حال حاضر 
بخشی از مشکات عشایر رفع شده است و سازمان امداد 
رسان، مواد غذایی و لوازم ضروری را در اختیار عشایر 
گذاشته اند.ســیاب در روز دوشنبه سوم اردیبهشت 
ماه در منطقه بازفت موجب گرفتار شــدن عشــایر  و 
ایجاد خسارت های مختلف در بخش زیر ساختی در 

این منطقه شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری :
ژاپنی ها در طرح های زیربنایی 
استان  سرمایه گذاری می کنند

استاندار چهارمحال و بختیاری از اعام سرمایه گذاری 
ژاپنی ها برای اجرای طرح هایی زیربنایی و تولید انرژی 
های نو تجدید پذیر در این استان خبر داد. اقبال عباسی 
در نشست با گروه ســرمایه گذاران ژاپنی تاکید کرد: 
چهارمحال و بختیاری زمینه ها، فرصت ها و ظرفیت های 
فراوانی در حوزه های آب، تصفیه خانگی آب آشامیدنی 
و فاضاب، سدسازی، شبکه آبیاری، راه، راه آهن، صنایع 
تبدیلی و تکمیلی محصوالت کشاورزی، گردشگری، 
هتل ســازی و اجرای مجموعه های تفریحی و رفاهی 
دارد.اقبال عباســی افزود: زیرســاخت های سرمایه 
 گذاری به منظور اجرای طرح های مختلف از ســوی
 ســرمایه گذاران داخلی و خارجــی در چهارمحال و 
بختیاری فراهم است.عباسی تصریح کرد: اجرای طرح 
های سرمایه گذاری تولید انرژی های نو و تجدیدپذیر از 
مهم ترین اولویت های چهارمحال و بختیاری محسوب 

می شود.

مســئول بسیج مهندســین کشاورزی اســتان گفت: 
اجرای طرح بسیج همگام با کشــاورز و منابع طبیعی 
در چهارمحال و بختیاری آغاز شد.مســئول ســازمان 
بسیج مهندســین کشــاورزی و منابع طبیعی استان 
چهارمحال وبختیاری افزود: سازمان بسیج مستضعفین 
پس از اباغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام 
معظم رهبری)مد ظله العالی( و به منظور نقش آفرینی 
موثر بسیج در عرصه تولید مواد غذایی، اقدام به تشکیل 
سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی کرد.

سرهنگ پاسدار علیرضا رحیمی ادامه داد: این سازمان 
امیدوار اســت در سال جاری که از ســوی مقام معظم 
رهبری)مد ظله العالی( با عنوان سال حمایت از کاالی 
ایرانی نام گذاری شده اســت، با نقش آفرینی در بخش 
کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان بستر توسعه اقتصادی 
و در عرصه جنگ اقتصادی و دوشادوش سازمان جهاد 
کشاورزی، بتواند با ارتقای جهشی سطح علمی کشاورزان 
و تولید کنندگان در افزایش بهره وری و تولید سهیم باشد 
و قدم های شایسته ای را بردارد.وی یادآور شد: در حال 
حاضر این ســازمان با برخورداری از نیروهای داوطلب، 
متخصص، متعهد و والیــت مدار و ســازمان یافته در 

گروه های تخصصی، مروج ارزش ها و تفکر بسیجی در 
جامعه مهندسین کشاورزی می باشد.مسئول سازمان 
بسیج مهندسین کشاورزی استان تصریح کرد: در کنار 
ماموریت های متعدد فرهنگی، تربیتی، علمی و آموزشی، 
یکی ازماموریت های مهم و اساســی بسیج مهندسین 
کشــاورزی و منابع طبیعی که منطبق با سیاست های 
سال جاری سازمان بسیج مســتضعفین است،»اجرای 
 طرح ملی بســیج همگام با کشــاورز ومنابع طبیعی«

می باشــد.رحیمی گفت: این طرح از طریق تشــکیل 
کارگروه علمی کشاورزی و منابع طبیعی در یک پایگاه 
روستایی و عشــایری و با بهره گیری از خدمات علمی 
مهندســان و کارشناسان بســیجی و طی بازدیدهای 
علمی از مزارع و باغات نمونــه و الگوگیری از طرح های 
موفق کشــاورزی و نیز برگزاری نشست های مستمر با 
کشاورزان و تولید کنندگان صورت می پذیرد.وی افزود: 
هدف از اجرای این طرح در بخش کشاورزی؛ تاکید بر 

لزوم صرفه جویی و آموزش راهکارهای افزایش راندمان 
آبیاری در شرایط خشکســالی، ارتقای بهره وری منابع 
تولید به منظور تولید محصول سالم و کاهش فاصله بین 
متوسط عملکرد کشاورزان با عملکرد کشاورزان نمونه 
می باشد، که متاسفانه این اختاف در مورد محصوالت 
مختلف ۲ تا 1۲برابر گزارش شــده است و از طرفی در 
این طرح فارغ التحصیان به عرصه های کار و تولید در 
بخش کشاورزی آشنا خواهند شد.رحیمی ادامه داد: این 
طرح امسال در راستای همیاری درحفظ و احیای منابع 
طبیعی نیز در زمینه فعالیت، حمایت، حفظ، گسترش و 
احیای منابع طبیعی، کمک به جلوگیری از تخریب منابع 
طبیعی و حراست از آنها در برابر آسیب هایی که روز به 

روز درحال گسترش هستند، اجرا خواهد شد.
این مقام مســئول اضافه کرد: اعزام تیم های آموزشی 
و مشــاوره ای از دیگر برنامه های این ســازمان است 
که به منظور انتقال مباحث آموزشــی و مشاوره ای به 
کشاورزان، تولید کنندگان و یا فراگیران و عاقه مندان 
به فعالیت در عرصه های اقتصاد مقاومتی مرتبط با حوزه 
کشاورزی، دامپروری و منابع طبیعی در سراسر استان 

صورت می پذیرد.

اجرای طرح »بسیج همگام با کشاورز و منابع طبیعی « در  استان
 مسئول بسیج مهندسین کشاورزی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

دانشــکده  رییــس 
دندان پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد 
اظهار کرد: در حال حاضر 
در استان در زمینه های 
مختلف بهداشت دهان 
و دندان خدمات ارائه می شــود و مناطــق محروم نیز 
دسترسی به دندانپزشــک وجود دارد.میترا یداللهی با 
بیان اینکه در شاخص های ســامت دهان و دندان در 
کشــور و به تبع آن در استان با اســتانداردهای جهانی 
فاصله بسیاری داریم، خاطرنشان کرد: از شاخص های 
مهم در حــوزه دندان پزشــکی DMFT اســت که بر 
اساس آن شــمار دندان های پوسیده، پر شده و کشیده 
شده فرد در سنین مختلف بررســی می شود. یداللهی 

تاکید کرد: در اســتان پوســیدگی دندان بســیار زیاد 
اســت و می طلبد که مردم توجه بیشــتر به بهداشت 
دهان و دندان خویش داشته باشــند. وی عدم آگاهی، 
زمینه ارثی، مصرف مواد قندی بــاال را برخی از دالیل 
پوسیدگی دندان در استان برشــمرد و گفت: متولیان 
 امر همچون دانشــگاه علوم پزشــکی و رســانه ها در 
فرهنگ سازی به منظور افزایش بهداشت دهان و دهان 
نقش موثری دارند.یداللهی خاطرنشــان کرد: رعایت 
نکردن بهداشت دهان و دندان از عواملی است که نیازمند 
تبلیغات و فرهنگ سازی در کشور اســت و باید در این 
زمینه برنامه ریزی شــود تا همگان به شکل مستمر از 
مسواک و نخ دندان استفاده کنند.وی بیان کرد: اکنون به 
 طور متوسط هر کودک در استان دارای سه تا چهار دندان

 پوسیده است.

مدیر دفتــر حفاظت منابــع و بهره بــرداری منابع آب 
شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری درنشست 
هم اندیشی ســازگاری با کم آبی و مدیریت مصرف آب 
که با حضور اصحاب رسانه استان و مدیران دستگاه های 
اجرایی متولی برگزار شــد، اظهار کرد: در ســال های 
اخیر به ویژه در سال گذشته با کاهش نزوالت آسمانی 
روبه رو بودیم.محمدعلی ناصری افزود: ممکن اســت 
با بارش هــای چند روز اخیــر در اســتان برخی تصور 
کنند که این بارش تاثیر بســزایی در منابع آب داشته 
اســت؛ اما اکثر بارش ها رگبــاری بودنــد و به صورت 
جریان های ســطحی از حوزه های آبریز خارج شــدند 
و تاثیر چندانــی در ســفره های آب زیرزمینی ندارند 
 اما برای مــزارع و کشــاورزی نقش مهمی داشــتند.

ناصری گفت: در دشت شــهرکرد میزان کسری مخزن 

طی 10 ســال گذشته 
حــدود 193 میلیــون 
متــر مکعب اســت و 
حدود 16/۲6متر سطح 
آب زیرزمینی در دشت 
شهرکرد افت کرده است 

که بیشــترین میزان افت را در همین دشت داشته ایم. 
وی بیان کرد: دشت سفید دشت نیز کسری مخزن ۷5 
میلیون متر مکعب و افت ســطح حدود ۲۲ متر دارد و 
بیشترین افت مربوط به این دشت است و موجب خشک 
شدن چاه ها و قنوات در ســطح استان می شود. ناصری 
پرکردن چاه های غیرمجاز، در سطح دشت های استان 
را از مواردی دانست که نقش قابل ماحظه ای در کاهش 

برداشت آب از سفره های آب زیرزمینی داشته است.

افزایش بهداشت دهان و دندان نیازمند فرهنگ سازی است
مدیر دفتر حفاظت منابع و بهره برداری منابع آب شرکت آب منطقه ای: رییس دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

چهارمحال و بختیاری کمترین تعداد چاه غیر مجاز را در کشور دارد

ابالغ اجرائیه
2/164 شماره پرونده: 139604002003001242/1 شماره بایگانی پرونده: 9602458/1 
شماره آگهی ابالغیه: 139703802003000002  بدینوسیله به آقای منصور قیصری، نام 
پدر: علی، شماره شناسنامه: 714، شماره ملی: 1285791517 به نشانی اصفهان شهرک 
صنعتی دولت آباد جنب سایپا کدپستی 8138645991 ابالغ می شود که شهرداری خمینی 
شهر  جهت وصول مبلغ 40/000/000 ریال به استناد چک شماره 1141/874516 مورخ 
1396/8/25 برعهده بانک شهر شعبه جهان نمای اصفهان علیه شما اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرائی به کالسه 9602458 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور، محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان آگهی می شود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیــات اجرائی جریان خواهد یافت. م الف: 2068 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)152 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اجرائیه

2/165 شماره پرونده: 8800400200300036/1 شماره بایگانی پرونده: 8800053/1 
شــماره آگهی ابالغیه: 139603802003000371  بدینوسیله به ســنگبری رویال به 
مدیریت رجبعلی خاتم ساز، به نشــانی دولت آباد برخوار بلوار امام خمینی کوچه تیمچه 
ســنگبری رویال بدهکار پرونده کالســه 8800400200300036/1  که برابر گزارش 
مامور شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر رای کمیسیون موضوع ماده 77 قانون 
شــهرداری دولت آباد مبلغ 12/960/000 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به 
کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشــد.  لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد 
رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب 
است فقط یک نوبت در  روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت 
ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری 
عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 2069 اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان)166 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اجرائیه

2/166 شماره پرونده: 139604002003001772/1 شماره بایگانی پرونده: 9603286/1 
شماره آگهی ابالغیه: 139603802003000372  بدینوســیله به غالمحسین دادخواه 
تهرانی، نام پدر: رضا، تاریخ تولد: 1341/03/24 شــماره ملی 5499357722 شــماره 
شناســنامه 112 به نشــانی اصفهان پل غدیر خیابان مهرآباد مجتمع آالله کدپســتی 
8156944638 ابالغ می شود که بانک ملی شعبه بلوار رزمندگان خانه اصفهان به استناد 
قرارداد بانکی شماره 94000424-94/02/15 به مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل 
طلب  و مبلغ 3/162/710 ریال سود و مبلغ 42/267/700 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه 
تا تاریخ 1396/10/21 به انضمام خسارت روزانه به مبلغ 82334 ریال تا روز تسویه کامل 
بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9603286/1 
در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور مربوطه محل اقامت شما به شرح متن سند 
شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این 
آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات 
اجرائی جریان خواهد یافت. م الف: 2070 اداره اجرای اســناد رسمی اصفهان)183 

کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اخطاریه ماده 101

2/167 شماره پرونده: 139604002003000188/1 شماره بایگانی پرونده: 9600380/1 
شــماره آگهی ابالغیه: 139603802003000347  بدین وسیله به آقای عباس خواجه 
فرزند حسن به نشانی اصفهان خ احمدآباد پل چشــمه ک قاضی ک فروردین که طبق 
اعالم واحد ابالغ آدرس مذکور شناسایی نگردیده اســت ابالغ می گردد مستند به چک 
126902-96/1/10 عهده بانک صادرات بین امیر رحمانی و شــما در خصوص پرونده 
اجرایی کالسه 9600380 طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری، ششدانگ پالک ثبتی 
188 فرعی از 15191 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مبلغ 10/500/000/000 
ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی اموال معترض می باشید اعتراض کتبی 
خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دســتمزد 
کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 12/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید ضمنا به 

اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب 
اثر داده نخواهد شــد. این آگهی فقط در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ و منتشــر 
خواهد شــدو آگهی دیگری نخواهد داشــت. م الف: 2071 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان)172 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اجرائیه

2/168 شماره پرونده: 139604002003001109/1 شماره بایگانی پرونده: 9602142/1 
شماره آگهی ابالغیه: 139603802003000379  بدینوسیله به جمشید مظاهری تیرانی، 
نام پدر: رضا، تاریخ تولد: 1341/08/05 شــماره ملی 5499358923 شماره شناسنامه 
232 به نشــانی اصفهان مالصدرا خیابان جابرابن حیان کوچه 5 پالک 20 کدپســتی 
8168959761 ابالغ می شود که مدیریت شعب بانک ســپه اصفهان به استناد قرارداد 
بانکی شماره 269302939-1393/07/22 به مبلغ 26/251/936 ریال بابت اصل طلب 
و مبلغ 5/078/620 ریال سود و مبلغ 10/462/702 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 
1396/08/13 به انضمام خسارت روزانه به مبلغ 28326 ریال تا روز تسویه کامل بدهی 
طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9602142/1 در این 
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور مربوطه محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده،  لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 
در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز 
ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان 

خواهد یافت. م الف: 2242 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)183 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اخطاریه ماده 101

2/169 شماره پرونده: 139604002004000173/1 شماره بایگانی پرونده: 9600633/2 
شماره ابالغیه: 139705102004000114  بدین وسیله به آقایان 1- علی اکبر فالحی 
2- جواد فالحی و خانمها 1- رقیه فالحی هلق 2- بتول باقری بدهکاران پرونده ساکنین 
اصفهان خیابان پروین خیابان آل خجند کوچه شــکیب اصفهانی بن بســت صبا پالک 
47 که برابر گزارش مامور مربوطه امکان ابالغ واقعی میســر نگردیده که طبق تقاضای 
بستانکار مدیریت شــعب بانک مهر اقتصاد مورد وثیقه، ششدانگ عرصه و اعیان یکباب 
خانه پالک 44905 فرعی از 15190 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که برابر ســند 
رهنی شماره 74296 تنظیمی در دفترخانه اسناد رســمی شماره 129 اصفهان متعلق به 
آقای فرج اله فالحی هلق که در مقابل طلب مدیریت شعب بانک مهر اقتصاد اصفهان در 
رهن قرار گرفته است طبق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ چهار میلیارد ریال 
) 4/000/000/000 ریال( ارزیابی گردیده لذا برابر ماده 101 آئین نامه اجرائی بدینوسیله 
به شما اخطار می شــود ظرف مدت 5 روز از تاریخ درج آگهی باید کتبا اعتراض خود را با 
پیوست کردن قبض سپرده دستمزد ارزیاب مجدد به مبلغ شش میلیون و پانصد هزار ریال 
به اداره اجرا تسلیم دارید در صورتیکه به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابی قطعی و 
به همان قیمت آگهی خواهد شد. م الف: 2243 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)210 

کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اجرائیه

2/171 شماره پرونده: 139604002003001688/1 شماره بایگانی پرونده: 9603151/1 
شماره آگهی  ابالغیه: 139703802003000011  بدین وســیله به آقای غالمحسین 
افالکیان خوراسگانی فرزند حسن ساکن اصفهان خوراسگان کوی مهر اول کوی مهر که 
برابر گزارش مامور مربوطه آدرس شما شناســایی نگردیده است ابالغ می گردد که برابر 
سند ازدواج شماره 5667 مورخ 1370/09/23 دفترخانه ازدواج شماره 132 اصفهان: هدیه 
یک جلد قرآن یک میلیون ریال و مبلغ 5. 262 ریال مهرالسنه و بانضمام1 میلیون ریال 
بابت طاقه شال ترمه و بانضمام 40 مثقال طالی ساخته 18 عیار و بانضمام 40 عدد سکه 
بهار آزادی به خانم آزیتا پور قدیری بدهکار می باشــید که بر اثر عدم پرداخت، بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده، پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در 
این اداره مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ 
می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت 
در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشــر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی 
طبق مقررات علیه شــما تعقیب خواهد شــد. م الف: 2234 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان)201 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اجرائیه

2/172 شماره پرونده: 139604002003000816/1 شماره بایگانی پرونده: 9601774/1 

شماره آگهی ابالغیه: 139703802003000003  بدین وســیله به خانم الدن دهقانی 
فرزند حاجی محمد به شماره ملی 1911195425 ساکن اصفهان خ هزار جریب کوی امام 
جعفر صادق بوستان سعدی بن 5 شرقی و خانم سیده فردوس موسوی فرزند سید احمد به 
شماره ملی 1910249408 ساکن اصفهان خ شــیخ بهایی کوچه شمس آبادی بن بست 
پویا کدپستی 6381945878 بدهکار پرونده کالســه 9601774 که برابر گزارش مامور 
مربوطه شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی 93/5/4-104881319 
بین شما و بانک قوامین مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل، مبلغ 92/004/304 ریال 
بابت سود، مبلغ 7/699/700 ریال بابت خســارت تاخیر تا تاریخ 95/8/1 که روزانه مبلغ 
100000 ریال اضافه می گردد بدهکار می باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در 
این اجرا مطرح می باشد.  لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ 
می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت 
در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشــر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی 
طبق مقررات علیه شــما تعقیب خواهد شــد. م الف: 2233 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان)222 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اجرائیه

2/170 شماره پرونده: 139604002004000891/1 شماره بایگانی پرونده: 9603277/2 
شماره ابالغیه: 139705102004000085  بدینوسیله به خانمها و آقایان مریم رضوی 
نجف آبادی و نسرین سلطانی و سید عبدالحســین رضوی نجف آبادی و طاهره گرجی 
نجف آبادی و سیده مهرسان رضوی نجف آبادی به والیت سید عبدالحسین رضوی نجف 
آبادی ساکنین سپاهان شهر خیابان خوارزمی یک کوچه کیوان شرقی مجتمع اساتید واحد 
2 بدهکاران پرونده کالســه 9603277 که برابر گزارش مامور ابالغ، ابالغ واقعی میسر 
نگردیده ابالغ می گردد که برابر ســند رهنی شــماره 89294 بین شما و شرکت تعاونی 
کشــاورزی و دامداری وحدت مبلغ شــش میلیارد ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه بستانکار درخواســت صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه 
صادر و به کالســه فوق در این اجرا مطرح می باشــد لذا طبق ماده 19 آئین نامه اجرائی 
مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب اســت فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ درج و منتشر می گردد ظرف 
مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی 
دیگری عملیات اجرائی) موضوع ششدانگ آپارتمان و انباری و پارکینگ 19160 و 19228 
 و 19234 از 2250 بخش شش ثبت اصفهان( طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 

م الف: 2235 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)218 کلمه، 2 کادر( 
فقدان سند مالکیت

2/177 شماره: 96/2027002650 - 1397/02/03 چون آقای حمیدرضا توانگر فرزند 
ناصر  نسبت به تمامت هفده حبه و یک هفتم حبه مشاع از 72 حبه  ششدانگ با تسلیم 2 
برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما  طی 44778-1397/02/02گواهی 
شده و به تایید دفتر 107 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت هفده حبه و 
یک هفتم حبه مشاع از 72 حبه  ششدانگ ساختمان پالک 15201/112 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به شماره چاپی 501309 الف/88 که در صفحه 509 دفتر 436 به نام نامبرده 
فوق  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری 
انجام نشده و در رهن وثیقه نمی باشد. به علت نامعلوم سند مالکیت مفقود گردیده است و 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در 
این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 2426 شبان رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )238 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/178 شماره: 1317/96 به موجب رای شماره 1774 تاریخ 96/9/22 حوزه 4 شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه سعید خزائی فرزند 
فتح اله به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 27/000/000 ریال بابت 

اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای 
حکم در حق محکوم له مسعود عباسی فرزند حسن با وکالت سید محسن بنی هاشمی به 
نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی نرسیده به سه راه معلم ک 136 پ 2 طبقه سوم و 
پرداخت مبلغ1/387/500 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در 
حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است.  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:329 شعبه 4 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )208 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/179 شماره: 1484/96 به موجب رای شماره 1665 تاریخ 96/10/30 حوزه 3 شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه حیدر عیسی پره 
به نشــانی خمینی شــهر خ نبوی منش وازیچه ک 152 )آدرس جدید: مجهول المکان( 
محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 1/550/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 96/9/1 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی 
 است. مشخصات محکوم له: محمد حسین شــیرازی فرزند احمد به نشانی خمینی شهر 
خ ش رجایی ک ش مالکی منزل شیرازی، ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفــی 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، صریحًا اعالم نماید. م الف:334 شعبه 3 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )179 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/180 شماره: 706/96 به موجب رای شــماره 1668 تاریخ 96/11/24 حوزه 8 شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه اکبر مومنی فرزند 
حسین به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی کوچه ایران دومین فرعی سمت راست پ 
70 )مجهول المکان( محکوم است به پرداخت مبلغ 55/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا زمان چک 93/11/17 لغایت 
اجرای حکم و پرداخت نیم عشــر دولتی رای صادره غیابی است. مشخصات محکوم له: 
عباسعلی حجاری فرزند رحیم به نشانی خمینی شهر خ شهید مدنی بن بست گلشن،  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:326 شعبه 8 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )192 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/181 شماره نامه: 9610113633201524 شــماره پرونده: 9609983633201384 
شماره بایگانی شعبه: 961394 از دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر 
در پرونده مطروحه کالســه 961394  به خانم زهرا یزدانی اراضی فرزند نصراله خوانده 
پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده اســت و خواهان آن آقای محمد تقی 
عموتقی فرزند رجبعلی با وکالت خانم سمیه صهری به خواســته مطالبه وجه چک و در 
جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز شنبه مورخ 1397/04/19 ساعت 
9 صبح در دادگاه شعبه دوم محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات 
ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارســال دارید واال 
تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نسخه ثانی و برگ 
دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از رونامه های 
کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 336 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خمینی شهر )175 کلمه، 2 کادر(
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صدور حکم، برای متخلفان شکار 
در منطقه حفاظت شده کرکس

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
نطنز از صدور حکــم قضائی بــرای دو متخلف 
 شکار در منطقه حفاظت شده کرکس نطنز خبر

 داد.
علیرضا غالمی گفت: برای  دو نفر متخلف شکار 
و صید در منطقه حفاظت شــده کرکس به اتهام  
شکار غیر مجاز دو کل وحشی حکم قضایی صادر 
شد.وی افزود: بر اساس  قانون شکار و صید متهم 
ردیف اول به سه سال  حبس و متهم ردیف دوم 
به تحمل حبس به مدت یکســال و نیم  حبس 

محکوم گردیدند. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان 
خبر داد:

 دستگیری ۳۹۴ نفر شکارچی 
در سال گذشته

 مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان گفت: 
سال گذشته در اســتان اصفهان ۳۹۴ شکارچی 
توســط یــگان حفاظت دســتگیر شــدند که 
دستگیری پیش از آغاز به شکار غیر مجاز توسط 
متخلفان نیز ۱۲۷ مورد بوده است.سید رحمان 
دانیالی اظهار داشــت: اصفهــان دارای مناطق 
حفاظت شده متنوعی است که نگهداری از آنها 
سخت اســت اما نیروهای یگان حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان در راستای حفاظت از این 
 مناطق به شکل شبانه روزی مشغول گشت زنی 

هستند.
وی با بیــان اینکه در موارد بســیاری کشــف 
نگهداری غیرمجــاز حیات وحــش در منازل، 
گیر افتــادن حیوانات در نقاط غیر از زیســتگاه 
اصلی و گاه شــکار آنها توســط مرم به ما اطالع 
رسانی می شــود، ابراز داشــت: در سال گذشته 
۳۹۴ نفــر شــکارچی توســط یــگان حفاظت 
محیــط زیســت اســتان اصفهــان دســتگیر 
شــدند و دســتگیری پیش از شــروع به شکار 
 غیر مجاز توســط متخلفــان نیــز ۱۲۷ مورد 

بوده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
با اشــاره به اینکه ۳۹۸ مورد انــواع پرنده اعم از 
شکاری و غیر شکاری و ۱۸۲ قطعه انواع ماهی، 
کشف و ضبط شده است، ابراز داشت: همچنین 
در سال گذشته تعداد هشت خزنده، ۲۶ پرنده و 
چهار آهوی زنده کشــف شده از متخلفین نیز به 
محیط های مناسب منتقل شــدند و ۲۱۳ مورد 
انواع پستانداران و پرندگان نیز که به صورت غیر 
مجاز نگهداری و خرید و فروش می شــدند نیز 
کشف و ضبط شــدند.وی تاکید کرد: در مجموع 
از متخلفان ۱۳۳ قبضه ســالح مجاز، ۵۱ قبضه 
سالح غیر مجاز و یک قبضه سالح جنگی کشف 

شده است.

استاد دانشگاه تهران
 2 هزار گونه گیاهی ایران
 در خطر انقراض قرار دارد

پژوهشگر موسســه تحقیقاتی جنگل ها و مراتع 
باغ گیاه شناسی ایران گفت: از هشت هزار گونه 
گیاهی شناســایی شــده، ۲ هزار گونه منحصر 
به ایران اســت که در معرض خطر انقراض قرار 
دارد. ولی ا... مظفریان اظهار کرد: با افزایش چند 
برابری جمعیت، توسعه بی رویه شهر و روستاها، 
افزایش ساخت و سازها و تخریب روز افزون منابع 
طبیعی، گونه های گیاهی در حال کوچک شدن 

و نابودی هستند.
وی در ادامه از نبود پژوهش هــای عملیاتی در 
زمینه استحصال و بررســی مواد موثره گیاهان 
دارویی کشــور انتقاد کــرد و افزود: بــا وجود 
اینکه در زمینــه ترکیبات و خاصیــت گیاهان 
دارویی در دانشــگاه ها مقــاالت فراوانی تدوین 
شــده اســت اما در زمینه اقدامات بالینی برای 
اســتحصال مواد موثره این گیاهان و اســتفاده 
 از آن در درمــان بیماران، اقــدام خاصی صورت 

نگرفته است. 
مظفریان افزود: درحالی که بیش از ۸0 ســال از 
تاسیس دانشکده پزشکی و داروسازی ایران می 
گذرد، بیشــتر اطالعات گیاهان دارویی کشور 
برگرفته از پژوهش ها و اطالعات اروپایی هاست.
وی تصریح کرد: این درحالی است که روی هیچ 
یک از این گیاهان بومی بــه عنوان گونه دارویی 

اقدامی صورت نگرفته است. 
استاد دانشگاه تهران افزود: از مجموع گونه های 
گیاهی موجود در کشور نیز ۸۵0 گونه دارای ماده 
موثره دارویی شناخته و معرفی شده است که تنها 
۳۵0 مورد از این تعداد در عطاری ها استفاده می 

شود و مابقی ناشناخته است. 

عکس  روز 

کاهش ۳۰ درصدی »ازدواج «های  ثبت شده

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

مدیرکل حــوزه اســتاندار اصفهان گفــت: باید به 
موضوع تاب آوری برای سازگاری با فشارهای روانی 
و اجتماعی توجه ویژه داشــت، ضمن اینکه باید در 
زمینه سالمت روانی و اجتماعی سرمایه گذاری های 
بیشتری صورت بگیرد.ســعید صادقی با بیان اینکه 
در هفته ســالمت تاکید بر همه ابعاد سالمت شامل 
سالمت جســمی، روانی، اجتماعی و حتی سالمت 
معنوی اســت، اظهار کرد: اگر روی این چهار بعد به 
موازات یکدیگر ســرمایه گذاری نشود، جامعه دچار 
مشکل می شود.وی با بیان اینکه اگر به ابعاد مختلف 
سالمت توجه نکنیم تنها بهداشت جامعه را افزایش 
داده ایم بدون اینکه به بعد سالمت توجه کنیم، افزود: 
در این حالت مردمی با طول عمر زیاد و کاهش نرخ 
مرگ ومیر خواهیم داشــت که به مسائل اجتماعی 
آنها از جمله سالمت جســمی، روانی، اجتماعی و یا 
معنوی توجه و سرمایه گذاری نشــده و تنها انسان 
سالم جسمی داریم که مشکالت روانی، اجتماعی و 

معنوی بسیاری دارد.مدیر سابق اداره کل بهزیستی 
اســتان اصفهان با تاکید بر اینکــه عدالت در حوزه 
ســالمت باید در همه جا برقرار باشد، افزود: در همه 
محالت، شهرها، روســتاها و مناطق حاشیه نشین و 
سکونت گاه های غیررسمی باید عدالت برای دسترسی 
و توزیع سالمت موجود باشد به همین دلیل امروزه 
روی ســکونت گاه های غیررسمی ســرمایه گذاری 

بسیاری می شود.

مدیرکل حوزه استاندار اصفهان تاکید کرد:

لزوم توجه به تاب آوری برای کاهش فشارهای روانی
رییس حوزه علمیه اصفهان بــا بیان اینکه تا به حال 
ذره ای حیف و میل در کمیته امداد پیدا نشده است 
گفت: تاکنون حتی دشمن نتوانسته نسبت به کمیته 
امداد تهمتی بزنــد و تعرضی کند.آیت ا... حســین 
مظاهری در دیدار با  مدیرکل و شورای مدیران کمیته 
امداد اصفهان اظهار داشت: کمیته امداد خصوصیاتی 
دارد که سایر خیریه ها ندارند و تقاضا دارم که شما به 
این خصوصیات افتخار کنید.وی با اشاره به مهم ترین 
ویژگی کمیته امداد بیان کرد: حضرت امام )ره( و مقام 
معظم رهبری کمیته امداد را دوست داشته و دارند و 
این نهاد را حضرت امام )ره( تاســیس کردند و مقام 
معظم رهبری راه ایشان را ادامه دادند.وی با اشاره به 
ویژگی دوم نهاد کمیته امداد گفت: تا به  حال ذره ای 
حیف  و میل در این نهاد پیدا نشده است و باید بسیار 
شکرگزار این باشید تا به  حال حتی دشمن نتوانسته 
نســبت به کمیته امداد تهمتی بزند و تعرضی کند و 
این ها دست عنایت الهی است. خودشان چون منزه اند 

دشمن را هم خداوند نگذاشته است که بخواهد کمیته 
امداد را زیر سوال ببرد.مظاهری ادامه داد: بر همین 
اساس من همواره به مسئوالن رده باالی کمیته امداد 
گوشزد کرده ام که کمیته امداد را وارد سیاست نکنید 
که اگر چنین شود سیاست بازها با شما سیاست کاری 
می کنند و کمیته امداد زیر ســوال می رود. همیشه 
به مســئوالن رده باالی کمیته امداد این سفارش را 

می کردم. 

رییس حوزه علمیه اصفهان: 

کمیته امداد را وارد سیاست نکنید

چه کسی مسئول تعیین هویت مومیایی منسوب به رضاخان است؟

 طرح امحای مواد قاچاق
مکشوفه

عضو شورای شهر تهران گفت: تعیین هویت مومیایی منسوب به رضا پهلوی، به میراث فرهنگی سپرده شده است.حسن خلیل آبادی، عضو 
شورای شهر تهران با اشاره به پیدا شدن جسد مومیایی در حرم حضرت عبد العظیم )ع( و گمانه زنی ها مبنی بر گذشته این مومیایی در صورتی 
که این جسد متعلق به رضاخان پهلوی باشد، گفت: راه های علمی برای تشخیص هویت این جسد در میراث فرهنگی و در میان کارشناسان 

پزشکی قانونی وجود دارد که می توانند تشخیص دهند این جسد متعلق به چه کسی است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چگونه می توان در شرایطی که امکان حضور فرزندان شاه مخلوع در ایران وجود ندارد، آزمایش دی ان ای گرفت و به هویت 
این جسد پی برد، اظهار کرد: من از نظر علمی اطالعی ندارم که آیا نیازی به حضور یکی از اعضای این خانواده هست یا خیر و کارشناسان میراث فرهنگی باید 

در این خصوص نظر دهند.

ذره بین

فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان خبر داد:
کاهش 12 درصدی سرقت 

خودرو در اصفهان
فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان از کاهش 
۱۲ درصدی سرقت های خودرو در اولین ماه 
امسال نســبت به مدت مشابه ســال گذشته 
خبر داد. به گزارش  گروه اســتان های باشگاه 
خبرنگاران جوان از اصفهان؛ســرهنگ حسن 
یاردوستي اظهار داشــت: درراستای برخورد 
با ســارقان و کاهش میزان وقوع جرم سرقت 
در شــهر اصفهان، تیم های گشــت انتظامی 
محسوس و نامحســوس در اولین ماه امسال 

تقویت شدند.
وي گفت: یکي از موضوعاتي که پلیس اصفهان 
به طور مســتمر پیگیــری می کنــد مقابله با 
ســارقان و پیشگیري از ســرقت وسایل نقلیه 
اســت .این مقام انتظامي افزود: کلیه کالنتري 
های اصفهان با تشــکیل اکیپ هاي محسوس 
و نامحسوس موفق شــدند میزان وقوع سرقت 
خودرو را در فروردین ماه امســال نســبت به 
 مدت مشــابه ســال قبل ۱۲ درصــد کاهش

 دهند.
فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان در پایان با 
ابراز خرسندي از اینکه اولین ماه سال ۹۷ را با 
کاهش سرقت انواع خودرو پشت سر گذاشتیم، 
خاطر نشــان کرد: امیدواریم در ماه هاي آینده 
شــاهد روند نزولي جرائم و سرقت ها با تالش 
همکارانم وهمــکاري و همدلي مــردم فهیم 

وانقالبي اصفهان باشیم.

کالهبرداری با گزینه انصراف 
دستگاه عابر بانک

فردی که با ترفند دریافت پول نقد از افراد مسن 
و کم ســواد و انتقال همان مبلغ بــا عابر بانک 

به حســاب آنها، کالهبرداری می کرد دستگیر 
شــد.فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر 
و میمه گفت: این فرد با حضور مقابل دستگاه 
هاي خودپرداز افراد مسن و کم سواد را طعمه 
خود قرار مي داد و با این بهانه که دستگاه بیش 
از دو میلیون ریال به او پول نمي دهد و نیازمند 
مبلغ بیشتري اســت آنها را مجاب مي کرد تا 
مبلغي را به صورت نقدي به وي بدهند تا او این 
مبلغ را از طریق کارت به کارت به حسابشــان 

منتقل کند.
سرهنگ رجبعلی مختاری افزود:فرد کالهبردار 
پس از دریافت پول، هنگام عملیات انتقال وجه 
از طریق خود پرداز با فریب کاري به جاي گزینه 

تایید گزینه انصراف را وارد می کرد.
فرمانده انتظامي شهرســتان شــاهین شهر 
همچنین از شناســایی و دســتگیری اعضای 
باند ســارقانی که با اعمال زور و خشونت اقدام 
به ســرقت از کارگاه های صنعتی می کردند 

خبر داد.
ســرهنگ رجبعلي مختاري اظهار داشــت: 
در پي وقــوع چندین مورد ســرقت از کارگاه 
های صنعتی شهرســتان شــاهین شــهر و 
ضرب و شتم نگهبان شناســایي و دستگیري 
سارقان در دســتور کار ماموران پلیس آگاهي 
شهرستان قرار گرفت.وي افزود: ماموران پس 
از انجام یکسری کارهای تخصصی موفق شدند 
 اعضای ۶ نفره این باند را شناســایی و دستگیر

 کنند.
ســرهنگ مختاري ادامه داد: این ســارقان به 
صورت شــبانه و به وسیله ۲ دســتگاه وانت، 
کارخانجات و واحدهــاي را که تنها داراي یک 
نگهبان بودند و به وسایل امنیتي مثل دوربین 
مجهز نبودند انتخاب و بــا مراجعه به محل و 
 اغفال نگهبان و بستن دســت و پاي وي اقدام

  بــه ســرقت امــوال موجــود در محــل 
مي کردند.

اخبار

با مسئوالن

رییس ســازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی 
آموزش و پرورش گفت: آخرین مهلــت دریافت مجوز برای 
تاسیس پیش دبستانی تا آخر اردیبهشت ماه است.مجتبی 
زینی وند افزود: به استناد مصوبه شــورای سیاست گذاری، 
افرادی که قصد اخذ مجوز برای مراکز پیش دبستانی دارند 

در صورتی که از سایر سازمان ها و نهاد ها قبال مجوز پیش دبستانی داشته اند باید در این سامانه ثبت نام کنند و کد 
رهگیری به منزله صدور مجوز فعالیت مراکز پیش دبستانی است.وی تصریح کرد: با توجه به شرایطی که برای اخذ 
مجوز مراکز پیش دبستانی در نظر گرفته ایم، انتظار داریم تمام مسئوالن پیش دبستانی ثبت نام خود را در این سامانه 
انجام دهند و چنانچه از این کار ممانعت شود، سال آینده اجازه فعالیت به مراکز بدون مجوز را نمی دهیم.وی با بیان 
اینکه ۶ ماه فرصت قانونی برای اخذ مجوز از طریق سامانه در نظر گرفته شده است، گفت: ایجاد این سامانه از سوی 

وزارت آموزش و پرورش باعث تسهیل فرآیند قانونی اخذ مجوز شده است. 

آخرین مهلت دریافت 
مجوز تاسیس پیش 
دبستانی اعالم شد

رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به روند 
افزایشی تعداد طالق  در کشور در سال ۹۶ نسبت به سال 
۹0 گفت: در سال ۹0 به ازای هر ساعت ۱۶ طالق ثبت 
شده است که این تعداد در سال ۹۶ به ۲0 طالق در هر 
ساعت افزایش یافته است.سید حسن موسوی چلک با 

تاکید بر اینکه تحلیل وضعیت ازدواج و طالق سال ۹0 تا ۹۶ نشان می دهد که فاصله بین ۹۶ تا ۹0، ازدواج 
۳0 درصد تغییرات منفی داشته است، افزود: منظور از تغییرات منفی این است که تعداد ازدواج ثبت شده 
در سال ۹۶ نسبت به سال ۹0، ۳0 درصد کمتر شده است. فراوانی ازدواج ها نیز نشان می دهد که در سال 
۹۵، ۸۷۴ هزار و ۷۹۲ فقره ازدواج در کشور ثبت شده که در سال ۹۶ این تعداد به ۶0۸ هزار و ۹۷۷ فقره 
ازدواج کاهش یافته است. بر مبنای همین آمارها، تقریبا در سال ۹0 هر ساعت ۱۶ طالق ثبت شده است 

که این آمار در سال ۹۶ به ازای هر ساعت ۲0 طالق ثبت شده است.

کاهش ۳۰ درصدی 
 »ازدواج «های 
ثبت شده

درد، بخشی از رشد کردن است.گاهی اوقات زندگی 
به این دلیل درها را به روی تــان می بندد که وقت 
جلو رفتن اســت. به خودتان یادآور شوید که هیچ 
درد و غمی بی دلیل اتفاق نمی افتد. از چیزی هایی 
که اذیت تان کرده درس بگیرید ولی هیچوقت این 
درس ها را فراموش نکنید. فقط بــه خاطر اینکه با 
مشکالت دســت و پنجه نرم می کنید به معنی این 
نیســت که شکســت خورده اید. افتادن اتفاق های 
خوب زمان می برد. صبور باشید و مثبت فکر کنید. 
همه چیز درست خواهد شــد؛ البته شاید این اتفاق 
زود نیفتد اما باالخره می افتد. یادتان باشد که دو نوع 
درد وجود دارد: دردی که آسیب می زند و دردی که 
تغییرتان می دهد. هر دوی این دردها به رشد شما 
کمک می کنند.همه چیز در زندگی گذرا و موقتی 
است.هر وقت باران می آید، باالخره بند می آید. هر 
وقت ضربه مــی خورید، باالخره خوب می شــوید. 
بعد از تاریکی همیشــه روشنایی است هر روز صبح 
طلوع خورشید همین را می خواهد به شما بگوید اما 
معموال یادتان می رود و در عوض فکر می کنید که 

شب همیشه باقی می ماند. 
هیچ چیز همیشــگی نیست. همیشــه بهتر است 
که ســعی کنید کاری بزرگ انجام دهید و شکست 
بخورید تــا اینکه هیچ کاری انجــام ندهید و موفق 
شوید. زمانی همه چیز تمام می شود که کاری انجام 
ندهید و فقط شکایت کنید. بگذارید درس هایی که 
گرفته اید زندگی تان را بهبود بخشند. تغییر ایجاد 
کنید و هیچوقت به عقب نگاه نکنید و صرف نظر از 
اتفاق هایی که در ایــن راه طوالنی می افتد، یادتان 
 باشد که شــادی و خوشــبختی واقعی فقط زمانی 
می آیــد که دســت از شــکایت کردن بــه خاطر 

مشکالتتان بردارید. 
جای زخم های شــما نشــانه قدرت تان هســتند.

هیچ وقت به خاطر جای زخم هایــی که زندگی بر 
شما گذاشته است خجالت نکشید. این جای زخم ها 
یعنی درد تمام شده و روی زخم تان بسته شده است؛ 
یعنی توانسته اید بر درد غلبه کنید، درسی بگیرید، 
قوی تر شوید و به جلو پیش روید. اجازه ندهید این 

زخم باعث شوند زندگی تان را با ترس سپری کنید. 
هیچوقت نمــی توانید جای این زخم هــا را از بین 
 ببرید اما مــی توانید نگاه خودتان بــه آنها را تغییر 

دهید.
هر مشــکل کوچک، قدمی رو به جلو اســت. صبر 
کردن در زندگــی به معنی منتظر ماندن نیســت؛ 
صبر کردن توانایی داشــتن نگرشی خوب در زمان 
تالش برای رســیدن به رویاهایتان است. پس اگر 
می خواهید امتحان کنید، وقت گذاشــته و تا آخر 
راه را برویــد. در غیر این صورت، هیــچ دلیلی برای 
شروع کردن نیست. این می تواند به معنی از دست 
دادن راحتی و ثبات تان برای مدتی کوتاه باشد. بقیه 
چیزها آزمایش کردن قطعیت شماست، اینکه چقدر 
آن هدف را می خواهید و اگر آن را بخواهید، با وجود 
همه شکست ها و مسائل دیگر انجامش می دهید. هر 
قدمی که رو به آن برمــی دارید از هر چه که فکرش 
را هم بکنید حالتــان را بهتر می کند.می فهمید که 

مشکالت اتفاقاتی نیست که سر راه برایتان می افتد، 
چالش اصلی خود آن راه است و ارزشش را دارد. پس 
اگر می خواهید امتحانش کنید، راه را تا آخر بروید. 
هیچ حســی در دنیا بهتر از این نیست. منفی بودن 
دیگران مشکل شما نیســت. وقتی چیزهای منفی 
دور و برتان را می گیرد، مثبت باشید. وقتی دیگران 
می خواهند باعث ناراحتی تان شوند، لبخند بزنید. 
این بهترین و ســاده ترین راه بــرای حفظ انگیزه و 
تمرکزتان است. وقتی دیگران با شما بدرفتاری می 

کنند، خودتان باشید.
 هیچوقت اجازه ندهید تلخی یک نفر شخصیت تان 
را تغییر دهد. قبل از اینکه نگران چیزی باشــید که 
دیگران در موردتان می گویند، نگران کارهایی باشید 
که می کنید. اگر قرار باشــد اتفاقی بیفتد، باالخره 

خواهد افتاد. 
همیشــه در همه ســختی هایی که بــا آن روبه رو 
می شــوید، نقاط مثبتی هــم وجــود دارد اما باید 

بخواهید که دریچه قلب و ذهن تان را باز کرده و به 
استقبال آن بروید. زمان هایی هست که به نظر می 
رسد همه چیز بد پیش می رود و احساس خواهید 
کرد که این شــرایط سخت همیشــه می ماند. اما 
اینطور نخواهد بود. وقتی احساس کردید که کم کم 
ناامید و دلسرد می شــوید، یادتان باشد که همیشه 
 برای درست شدن مسایل، اول همه چیز باید خراب 

شود. 
گاهی برای اینکه به بهترین وضعیت خودتان برسید، 
باید بدترین وضعیت تان را پشــت سر بگذارید.بله، 
زندگی سخت است اما شما از آن سخت ترید. قدرت 
هــر روز خندیدن را در خودتان ایجــاد کنید. برای 
چیزهایی که قادر به تغییر آن نیســتید، اســترس 
نداشته باشید. ســاده زندگی کنید. سخاوتمندانه 
دوست داشته باشــید. صادقانه حرف بزنید. با دقت 
کار کنید و حتی اگر زمین خوردید، دوباره از جایتان 

بلند شوید. به رشد کردن ادامه دهید.

وقتی زندگی خوب پیش نمی رود

حقیقت این است که خوشبختی، نداشتن مشکل نیست، توانایی کنار آمدن با آنهاست. همیشه نگاهتان به چیزهایی باشد که دارید نه چیزهایی 
که از دست داده اید. آنچه اهمیت دارد این است که با چیزهایی که برایتان باقی مانده، چه می کنید. در ادامه به مواردی اشاره می کنیم که به شما 

در زمان سختی ها انگیزه می دهد.

 راهکارهایی برای بازگشت دوباره به زندگی روزمره؛
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داروی ایرانی پارکینسون، رونمایی می شود
پیشنهاد سردبیر:

منزل
کافه 

اسم این نوشیدنی را گذاشته ام نوشــیدنی طراوت بخش. موادی که در آن به کار رفته 
است عبارتند از:
۱ عدد لیمو ترش

۲ عدد خیار
۱ عدد پرتقال بزرگ

مقداری عسل و نعنا )اگر طعم آنها را دوست ندارید می توانید از 
آنها استفاده نکنید(

حدود ۱ لیتر آب )در صورت تمایل می توانید از آب  گازدار اســتفاده 
کنید(

یکی از خیارها را رنده کنید و در مخلوط کن بریزید، آب پرتقال و لیموترش 
را به آن اضافه کنید و با آب و عسل خوب مخلوط کنید. خیار دیگر را حلقه 
حلقه کنید و به همراه تمام مواد دیگر در یک پــارچ یا لیوان بزرگ 
بریزید. اگر طعم تند و تروتازه ای مثــل نعناع را با این ترکیبات 
می پســندید، مخلوط تان را با برگ هــای نعنا به عنوان 

چاشنی تزئین و میل کنید.

  نوشیدنی الغری
 خیار تازه و لیمو ترش

 تخم کتان
تخم کتان نزدیک به ۶۰۰۰ سال اســت که به عنوان یک ماده غذایی در جهان مصرف می شود. کمک به هضم غذا، روشــن شدن پوست، پایین آوردن کلسترول خون، 
کاهش میل به مصرف قند، تنظیم هورمون ها، مبارزه با سرطان و کاهش وزن، تنها تعدادی از خواص تخم کتان هستند.تخم کتان یا بذر کتان دانه ای ریز است و در 
 )ALA( رنگ های قهوه ای، قهوه ای مایل به زرد و طالیی یافت می شود. غنی ترین منبع گیاهی دسته ای از اسیدهای چرب امگا ۳ است که با نام آلفا لینولنیک اسید
شناخته می شوند.یک نکته جالب دیگر درمورد تخم کتان، داشتن مقادیر باالی لیگنان است. تخم کتان از این حیث رتبه  اول را در میان تمام مواد غذایی داراست. 
همچنین تخم کتان سرشار از ویتامین B۶، آهن، پتاسیم، مس و روی )زینک( است. این موارد به خوبی نشان می دهند که چرا تخم کتان یکی از مفیدترین مواد 

غذایی در سراسر کره  زمین است. تخم کتان یکی از منابع غنی از فیبر است و کربوهیدرات پایینی دارد. 

عطارباشی

خوراکی هایی که  میل شدید به شکر را کاهش می دهند
آمریکایی ها عاشق شیرینی هستند. در این کشور تقریبا 97 درصد زنان و 68 درصد مردان گزارش داده اند که دارای میل شدید به مصرف شکر دارند.این در حالی است که احتماال به دلیل جذب کالری اضافی، مصرف شکر به 
 سادگی منجر به افزایش دور کمر می  شود. همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می  دهد مصرف زیاد قند منجر به بروز سایر مشکالت، مانند دیابت و بیماری  های قلبی و عروقی می  گردد. با این حال گام های ساده ای وجود 

دارد برای این که بتوانید عالقه خود به مصرف شکر را کاهش دهید. یکی از این گام ها، انتخاب مواد غذایی سالم است:

توت ها 
یک انتخاب عالی و مغــذی برای توقف هــوس مصرف قند 
هســتند. توت ها اگرچه طعم شــیرین دارند، امــا به دلیل 
محتوای باالی فیبر به حفظ وزن در محدوده سالم کمک می 

کنند. عالوه بر این، توت ها دارای ترکیبات گیاهی هستند که 
خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی دارند. مصرف توت ها منجر 

به کاهش خطر ابتال به بیماری های مزمن مانند بیماری های قلبی و دیابت می شود.

شکالت تیره
 یکی از گزینه های غذایی 
است که مصرف کنندگان 
آن گــزارش کرده انــد، میل 
شــدید به مصرف شکر را کاهش 
می دهد. شکالت تیره حاوی بیش از 
7۰ درصد کاکائو است و ترکیبات گیاهی سالم مانند 
پلی فنل ها را دارد. برخی مطالعات نشــان داده اند 
که اثرات آنتی اکســیدانی و ضد التهابی پلی فنل ها 

به بهبود شاخص های سالمت قلب کمک می کند.

دانه های چیا 
منبع خوبی از مواد مغذی مهم از جمله اســیدهای چــرب امگا ۳ف فیبر 

غذایی محلول و ترکیبات گیاهی سالم هستند. در واقع 4۰ درصد از دانه های چیا 
یک دسر مفید را فیبرهای محلول تشکیل می دهند. دانه های چیا همه کاره هستند بنابراین اگر می خواهید 

برای تسلط به هوس شیرینی داشته باشید، می توانید پودینگ چیا را امتحان کنید.

ماست
یک میان وعده سالم حاوی 

پروتئین باال و کلســیم است. عالوه بر 
این برخی مطالعات پیشــنهاد کرده اند که 

ماســت می تواند یک میــان وعده 
مفید برای تنظیم اشتها و میل 
به مصرف شکر باشــد. ماست 
یونانی کم چــرب در میان انواع 

ماست، انتخاب سالم تری است.

خرما 
حتی نوع خشــک آن سرشــار از فیبر، 

پتاسیم، آهن و ترکیبات گیاهی مفید 
اســت. مصرف چند عدد خرما به 
جای نوشــابه ها و آب نبات ها می 

تواند میل شدید شما به مصرف شکر 
را مهار کند.

واردات برنج به کشور آزاد شد؛

تهدید سالمت مردم با برنج وارداتی

حبوبات 
حبوباتی مانند عدس و نخود فرنگی حاوی منابع گیاهی مانند فیبر و پروتئین هستند. در واقع یک فنجان 
عدس به شما ۱8 گرم پروتئین و ۱۶ گرم فیبر می رساند. هر دوی این مواد مغذی میل شدید به مصرف 

شکر را کاهش می دهد. مصرف عدس همچنین به کاهش وزن کمک می کند.

سیب زمینی شیرین
سرشــار از کربوهیدرات ها، فیبر و تعدادی از مواد معدنی و 
ویتامین ها از جمله ویتامین آ، ویتامین سی و پتاسیم است. 
کربوهیدرات های ســالم موجود در سیب زمینی شیرین 

پخته شده راهی سالم برای مهار مصرف شیرینی است

تخم مرغ 
پروتئین باالی آن میل شما به 
مصرف شکر را کاهش می دهد. 
تحقیقات نشان داده است که 
مصرف یک صبحانه با پروتئین 
باال گرسنگی را کاهش می دهد 
و هورمــون گرســنگی یعنی 
گرلیــن را مهار می 

کند.

آلو 
سرشار از فیبر و مواد مغذی است و طعم بسیار شیرینی 
دارد. محتوای بــاالی فیبر آلو و ســوربیتول های 
طبیعی موجــود در آن بــه کاهش 
یبوســت کمــک مــی کنــد. 
سوربیتول نوعی قند طبیعی 
اســت که به آرامی در روده 

جذب می شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
 ۷۰ درصد باند و چسب زخم در اصفهان

 تولید می شود
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 7۰ درصد از وسایل 
پزشکی مانند باند و چسب زخم در اصفهان تولید می شود.ابوالفضل اصالنی 
در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشــت: در حال حاضر 88۰ کارخانه 
و کارگاه تولید مواد غذایی فعال در سطح اســتان اصفهان داریم.وی بیان 
داشت: همچنین 4۳ کارخانه و کارگاه تولید لوازم آرایشی فعال در سطح 

وسایل پزشکی مانند اســتان اصفهان داریم و 7۰ درصد از 
باند و چســب زخم در اصفهان 

تولید می شود.اصالنی با اشاره 
به اینکه در حال حاضر ۲۵۰ 

شــرکت دارویی در کشور فعال 
اســت، اعالم کرد: از این تعداد ۱۲۰ 

شرکت داروســازی گیاهی و ۱۳۰ 
شرکت داروســازی صنعتی 

است.

داروی ایرانی پارکینسون، رونمایی می شود
 تولید داروی ایرانی پارکینســون، منجر به صرفــه جویی ارزی ۵ میلیون 
دالری خواهد شــد. حدود یک درصد از جمعیت ســالمند کشور مبتال به 
پارکینسون بوده و ســاالنه حدود ۱۰ میلیون دالر هزینه دارو درمانی این 
بیماران اســت.ترکیب دو مولکول »لوودوپا« و »بنســرازید« توسط یک 
شرکت سوئیسی تولید شده که درمان اصلی این بیماران است و بیش از ۱۰ 
سال است این دارو وارد کشور می شود؛ اما بخاطر پیچیدگی فرموالسیون، 
تاکنون تولید داخلی آن امکان پذیر نبوده است. این در حالی است که وجود 
تحریم ها در دوره های مختلف و در دســترس نبودن همیشگی دارو برای 
بیماران مشکالت فراوانی را ایجاد می کند؛ چرا که با عدم مصرف حتی چند 
دوز از این فرآورده، عالئم بیماری عود کرده و روند درمان ســخت تر می 
شود.حاال در روزهای ابتدایی سال ۹7 که به عنوان سال حمایت از کاالی 
ایرانی نامگذاری شده است، یک شرکت داروسازی داخلی برای اولین بار در 
کشور موفق به تولید این محصول  با نام »لوپارکین« شده است و توانسته 
سیستم درمانی کشور را به سمت خودکفایی هرچه بیشتر سوق دهد. تامین 
بی دغدغه دارو، برای بیماران مبتال به پارکینســون و کاهش ارز  ساالنه ۵ 
میلیون دالر، مهم ترین دستاورد در سال حمایت از کاالی ایرانی خواهد بود.

جنجال برنــج های وارداتی چند ســال پیش موجب شــد تــا موجی از 
روی گردانی از این مواد غذایی در جامعه ایجاد شــود. هشدارها نسبت به 
آلوده بودن این گونه از برنج ها به موادی مانند آرسنیک و سایر سموم و مواد 
نگهدارنده در حالی مطرح شد که چندین سال از ورود این گونه از مواد به 
ایران می گذشت و تقریبا مصرف آنها در جامعه رواج یافته بود. هر چند که 
در ماجرای آلوده بودن برنج ها موجی از تایید و تکذیب ها به راه افتاد و  از 
یک سو مجلسیان آن را تایید و از سوی دیگر سازمان ملی استاندارد آلوده 
بودن برنج ها را تکذیب کرد؛ اما محققان سالمت بر نبود مواد مغذی در این 

گونه برنج ها و نیز مضر بودن آنها برای سالمت اتفاق نظر دارند.
موش ها هم برنج هندی نمی خورند

مثال جالبی که همیشــه برای مضر بودن برنج هندی مــی گویند اینکه 
چنانچه مقداری برنج هندی یا پاکســتانی در معرض حیوانات موذی قرار 
گیرد و حتی در انبارهای نامناسب و به مدت زمان طوالنی نگهداری شود، 
آسیب نمی بیند؛ چراکه به دلیل داشتن آرسنیک در برابر جانوران موذی و 
هرگونه فسادی مقاوم هستند. به گفته بسیاری از کارشناسان؛ این برنج ها 
باید براســاس تاریخ مصرفی که برای آن تعیین می شود، مصرف شود در 
حالی که اســنادی موجود اســت که تاریخ مصرف این برنج ها یکی دو بار 
تمدید شده است. بر اســاس هشدار پزشــکان  برنج های هندی وارداتی 
با توجه به ویژگی هــای غیر معمول و غیر طبیعی که دارند مشــکوک به 
دستکاری ژنتیکی هستند و مصرف آنها می تواند منجر به بروز مشکالت 
گوارشی و سایر مشکالت برای سالمت انسان شود. واردکنندگان این برنج 
ها در تبلیغات اغواکننده خود خصوصیات متعــددی را از جمله ضدآفت 
بودن، خاصیت رژیمی، قد بلند بودن برنج ها و کیفیت باالی پخت مطرح 
می کنند در حالی که به طور کلی هنوز هیچ نوع برنج طبیعی در دنیا وجود 
ندارد که همه این خصوصیات را به طور یک جا داشــته باشد. ضمن اینکه 
ادعای ضد آفت بودن این برنج ها نیز مســئله دیگری اســت که احتمال 
استفاده از مواد شــیمیایی را در فرآیند تولید این برنج ها تقویت می کند 
که با اثبات این موضوع، می توان با قاطعیت اعــالم کرد که این ترکیبات 
شیمیایی به هیچ وجه توصیه شده نیســتند و تهدید جدی برای سالمت 

مصرف کنندگان به شمار می روند.
رقابت هند و پاکستان بر سر بازار برنج ایران

  در چند ســال گذشــته بازار برنج در ایران عرصه رقابت دو کشور هند و 

پاکستان بوده اســت. اســتقبال خوب مردم از این نوع برنج ها و نیز نبود 
نظارت ها و استانداردهای سخت گیرانه برای واردات موجب شده تا سود 
سرشاری از خرید برنج های هندی به جیب تولید کننده های هندی برود. 
هند ساالنه 4 میلیون تن برنج به کشور های مختلف صادر می کند که از این 
میان، ایران، عربستان سعودی، کویت، امارات، آمریکا و انگلیس بزرگ ترین 
مشتریان برنج باســماتی هند محسوب می شــوند. با توجه به داده های 
اتحادیه صادر کنندگان برنج هند، ۲۰ تــا ۲۵ درصد از صادرات کل برنج 

باسماتی هند به ایران می رود.
نگرانی از سالمت برنج های وارداتی

تقاضای ساالنه ایران برای برنج باسماتی حدود دو میلیون و 4۰۰ هزار تن 
برآورد می شــود که یک میلیون و 4۰۰ هزار تن آن در داخل تولید و بقیه 
از طریق واردات از کشــورهای مختلف از جمله هند، پاکستان ،اروگوئه و 
دیگر کشورها تامین می شود.به گفته کارشناســان، نیاز ایران به واردات 
ساالنه یک میلیون تن برنج و به طور متوســط هر ماه ۱۰۰ هزار تن ، بازار 

پرسودی را برای صادرکنندگان برنج به کشور فراهم کرده است. اخیرا 
دولت واردات برنج به کشور را با اما و اگرهایی آزاد کرده است. در پی 
ابالغ وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تسهیل واردات برنج به کشور، 
سخنگوی ســازمان غذا و دارو اعالم کرد در دستورالعمل سازمان 
غذا و دارو میزان مجاز مواد و فلزات ســنگین مانند آرسنیک و... 
بر اساس استانداردها تعیین شــده و برنجی که این استانداردها را 
دارا باشد، می تواند برای ورود به کشور مجوز دریافت کند.کیانوش 
جهانپور همچنین در مورد نحوه نظارت بر سالمت برنج های وارداتی با 
توجه به ابالغیه اخیر مبنی بر تسهیل واردات برنج به کشور، گفت: باید 
توجه کرد که میزان واردات برنج از نظر تنظیم بازار ارتباطی با حوزه 
کاری سازمان غذا و دارو ندارد و در حوزه وزارت جهاد کشاورزی و 
صنعت، معدن و تجارت است؛ اما سازمان غذا و دارو در زمینه ایمنی 
و سالمت برنج های وارداتی نظارت های الزم را انجام می دهد.وی با 

بیان اینکه معیارهای از قبل تعیین شده ای برای تامین سالمت 
و ایمنی برنج های وارداتی در پیوست دستورالعمل ابالغی، 

وجود دارد، افزود: در این دســتورالعمل میزان مجاز 
مواد و فلزات سنگین مانند آرســنیک و... بر اساس 
استانداردها تعیین شده و برنجی که این استانداردها 

را داشته باشد، می تواند وارد کشور شود.
برنج قاچاق نخرید

یکی از اصلی ترین معضالت در بازار برنج ایران وفور برنج های قاچاق و غیر 
استاندارد در بازار است که متاسفانه به دلیل کمتر بودن قیمت آنها نسبت 
به انواع دیگر خریداران بیشتری نیز دارد. مسئوالن سازمان غذا و دارو اعالم 
کرده اند که با توجه به نیروی انسانی و امکانات محدود سازمان غذا و دارو 
نظارت در ســطح عرضه به صورت محدودتری از سوی این سازمان انجام 
می شود. همین نبود نظارت کافی و البته ســودجویی افراد در وارد کردن 
اقالم غیر استاندارد حتی از مبادی رسمی موجب شده تا بازار برنج ایران پر 

از محصوالتی باشد که هیچگونه تضمینی بر سالمت آتنها وجود نداشته 
باشد. هر چند با آزاد سازی واردات برنج مسئوالن سازمان غذا و دارو 

در صدد ایجاد برچســب اصلت روی برنج های استاندارد و سالم 
هستند اما اینکه چرا قبل از آزاد سازی واردات این برچسب ها 

آماده سازی نشده، جای سوال دارد.

پریسا سعادت

بررسی ها نشان می دهد: 
 برخی آلرژی ها می توانند

 با سالمت روان مرتبط باشند
در یک مطالعه جدید مشــخص شــد اگزما، تب یونجه و آســم با افزایش 
خطر ابتال به بیماری های روان مرتبط هســتند.متخصصان با بیان اینکه 
بین سالمت روان و سه بیماری آسم، تب یونجه و اگزما ارتباط وجود دارد 
اظهار داشتند: در نگاه اول ممکن است به نظر آید که آلرژی ها به هیچ وجه 
نمی توانند با سالمت روان ارتباط داشته باشند. در واقع ارتباط بین خارش 
پوست و آبریزش بینی با مشکالت احساســی و شناختی غیرعادی به نظر 
می رسد.یک متخصص تایوانی در رابطه با علت بررسی ارتباط بین آلرژی ها و 
مشکالت روانی گفت: در برخی از بیماران مبتال به یکی از این سه نوع آلرژی 
مشاهده کردم آنان از مشکالت روانی و احساسی هم رنج می برند. به همین 
دلیل تصمیم گرفتم این رابطه را مورد بررسی قرار دهم. هر چند که پیش از 
این مطالعاتی در این رابطه انجام گرفته بود و سرنخ هایی وجود داشت.به طور 
مثال محققان دانمارکی در یک بررســی دریافتند کودکان مبتال به اگزما، 
آسم یا تب یونجه بیشتر دچار مشــکالت بیش فعالی، رفتاری و احساسی 
هستند.هر چند در مجموع، نتایج به دســت آمده در مطالعات پیشین در 
تضاد با یکدیگر بوده و هیچ نتیجه قطعی اعالم نشده بود.همچنین مشاهده 
شد در میان این سه نوع آلرژی، اگزما کمترین سهم را در افزایش این خطر 

داشته است. 
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 »نویر« برای بازگشت
 زمان تعیین نمی کند

 دروازه بــان برتر فوتبال جهان بــرای حضور در 
دروازه  زمانــی را تعیین 
نمی کند.مانوئل نویر 
در فاصلــه ۵۰ روز 
تا شروع مسابقات 
جهانــی،  جــام 
مشخص نمی کند چه 
زمانی در فصل رو به پایان در 
ترکیب بایرن به میدان خواهد رفت.گلر درجه یک 
فوتبال جهان که ماه ها قبــل دچار مصدومیت و 
شکستگی استخوان انگشت میانی شد، ماه ها دور 
از میدان بود. وی بعد از مدتی تمرینات فیزیوتراپی 
و بدنسازی از هفته گذشته وارد چرخه تمرینات 
تیمی شد؛ اما اکنون زمانی را برای حضورش در 
روزهای واپسین فصل مشــخص نمی کند.نویر 
در مصاحبه با بیلد اظهار داشت:باید صبرکنم که 
قدم های بعدی چطوربرداشته می شوند.همچنین 
حرف پزشکان هم مهم است.باید کامال آماده شوم 
و از وضعیت کنونی خارج شــوم تا بتوانم شرایط 

حضور در بازی را پیداکنم.

 رکوردی خاص 
برای »ادین ژکو«

مهاجم بوسنیایی رم به نخســتین بازیکن در 
تاریخ این باشــگاه ایتالیایی تبدیل شد که در 
چهار بازی پیاپی در 
لیــگ قهرمانان 
اروپــا موفق به 

گلزنی می شود.
دیــدار  در  رم 
رفت نیمــه نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا 
شکست سنگینی را متحمل شــد و با نتیجه  
۵ بــر ۲ برابر حریف خود تن به شکســت داد. 
ادین ژکو، مهاجم بوســنیایی رم در این دیدار 
هم موفق به گلزنی شد و توانست گل نخست 
تیمش را به ثمر برســاند. ژکو با گلزنی در این 
دیدار یک رکورد را به نام خود در باشــگاه رم 
به ثبت رساند. او به نخستین بازیکن در تاریخ 
این باشگاه ایتالیایی تبدیل شد که توانسته در 
چهار بازی پیاپی در لیگ قهرمانان اروپا موفق 
به گلزنی شود. این بازیکن بوسنیایی نقش پر 
رنگی در حذف شدن بارسلونا از لیگ قهرمانان 
اروپا داشت تا جایی که در هر دو دیدار رفت و 

برگشت برابر آبی  اناری ها موفق به گلزنی شد.

اعتراف کاپیتان رم: 
 صالح 

بازیکنی فوق العاده است
پس از شکست ۵-۲ مقابل لیورپول، دانیله دروسی 
کاپیتان رم توضیح داد که حریف با اســتفاده از 
تاکتیک توپ های بلند به تیمش آسیب زده است. 
دروسی گفت: »می دانیم 
که صــالح بازیکن 
بزرگی اســت و 
همین طور آدمی 
فوق العاده. برایش 
خوشحالم حتی با 
اینکه به ضرر ما شد. 
او در محوطه جریمه خیلی بهتر شده و دارد همان 
قدری که ما فکر می کردیم تاثیرگذار می شود. می 
توانیم به کاری که پیش از این در یک چهارم نهایی 
انجام دادیم بچسبیم، کاری که قطعا به ما می گوید 
این کار  شدنی است. وظیفه ماست که باور داشته 
باشیم و سعی کنیم، به خاطر خودمان و مهم تر از 
همه به خاطر مردمی که عاشق رم هستند. تنها 
تفاوتی که هست این اســت که مقابل بارسلونا 
بازی با بدشانسی همراه بود، با اتفاقات مشکوک. 
اینجا قوی شروع کردیم ولی بعد به خاطر سرعت 

و درندگی خط حمله آنها اذیت شدیم.

 چه کسی به جای ونگر
 راهی آرسنال می شود؟

احتمال دارد یک مربی ۵9 ســاله جانشــین 
سرمربی 68 ساله آرسنال شود.تغییر و تحوالت 
کادر فنــی توپچی های لنــدن در پایان فصل 
جاری حتمی است.آرســن ونگر چند روز قبل 
به صراحــت گفت که 
در پایــان فصــل 
جاری بعد از ۲۲ 
ســال همکاری 
از مقامــش به 
عنــوان مســئول 
انگلیسی  تیم  فنی 
کناره گیری می کند.بعــد از آن تالش مدیران 
باشــگاه قدیمی جزیره برای یافتن جانشینی 
شایسته آغاز شد.براساس آخرین اخبار اکنون 
این احتمال هست که به جای مسئول فنی 68 
ساله کنونی، مربی ۵9 ساله ژرمنی جایگزین 

شود.

ذوب آهن به دنبال جبران مافات سپاهان

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

شماره یک پرسپولیس و تیم ملی برای جشن قهرمانی سرخپوشان 
برنامه ویژه ای در ذهن دارد و بر این اساس قصد دارد در پایان این بازی 
با لباس محلی در مراسم حضور یابد. بیرانوند از همشهریان خود نیز 
دعوت کرده تا بخشی از سکوها را به اشغال خود درآورند تا اینچنین 
جشن باشکوهی را ترتیب دهد. پرسپولیس  روز جمعه و در هفته پایانی 

لیگ برتر مراسم جشن قهرمانی خود را در آزادی برگزار خواهد کرد.

سورپرایز بیرانوند برای جشن قهرمانی

در دور گروهی لیــگ قهرمانان اروپا که المپیاکــوس و یوونتوس با 01
هم بازی داشــتند، کریم انصاری فر پیراهن بوفــون را گرفت تا به 
دوست صمیمی اش هدیه بدهد.انصاری فر که به خوبی می دانست 
رحمتی چقدر به بوفون عالقه دارد پیراهن این دروازه بان را برایش 
گرفت.مهدی رحمتی حاال با این پیراهن انصاری فر در محل تمرین 

استقالل حاضر شد و آن را به دوربین باشگاه استقالل نشان داد.

رحمتی با پیراهن بوفون در تمرین استقالل

01
نتیجه سقوط نفت:

ضرر ۱۰میلیاردی وزارتخانه
روزنامه اعتماد سقوط باشگاه نفت تهران به لیگ 
یک را از دیــد دیگری 
بررسی کرده است. 
روزنامــه  ایــن 
در گزارشــی بــه 
اتفاقاتــی که طی 
یک ســال گذشته 
بــرای نفــت افتاده، 
اشاره کرده و نوشــته:»  ارزش سهام یک باشگاه 
لیگ برتري در بدبینانه ترین حالت چیزي حدود 
١۵میلیارد اســت؛ اما وقتي در لیگ یک حضور 
داشته باشد در خوشبینانه ترین حالت، ۵میلیارد 
تومان ارزش دارد، به عبارت ســاده تر اگر وزارت 
نفت زودتر و با روشــي درســت روند واگذاري 
باشــگاه را طي مي کرد جــداي از مباحث فني، 
 این باشــگاه را به عنوان یک باشگاه لیگ برتري

 )با ارزش حداقل ١۵میلیــارد( فروخته بود؛ اما 
حاال که با کج ســلیقگي ها به لیگ یک ســقوط 
کرده دیگر کســي برایش ١۵میلیــارد هزینه 
نمي کند. یعني ضرر ١۰میلیاردي به وزارت نفت 
که کسي مسئولیت آن را بر عهده نمي گیرد. به 
 راستي آیا آقاي زنگنه خبر از زیان ١۰میلیاردي 

دارد؟«

در حاشیه

کنداکتور

پیشخوان

درد سر باشگاه استقالل 
در آســتانه فصــل نقل و 
انتقاالت ، نگاه ستاره های 

استقالل به قرار داد تیام

ستاره طالیی به نشانه 
10 قهرمانی پرسپولیس

 بایرن- رئــال، ورژن 
مونیخ، جنگ دو غولوها!

وعده افتخــاری در 
جمع بازیکنان: 15 درصد 

قبل از فینال می دهیم

انگار مدیــران فدراســیون فوتبال تصمیمشــان درباره 
ســرمربی تیــم امیــد  را گرفتــه انــد. در شــرایطی 
که پیــش از این گفته می شــد جواد نکونام، ســرمربی 
موفق نســاجی و دســتیار ســابق کی روش در تیم ملی 
گزینــه اصلــی فدراســیون بــرای تیــم امید اســت؛ 

امــا گویا قــرار بر این شــده که هدایــت تیم امیــد به عهــده زالتکــو کرانچار ســپرده شــود. این خبر 
را کانال تلگرامی پشــت پرده فوتبال هــم تایید کرده و نوشــته فدراســیون فعال انتخابش را رســانه ای 
 نکرده اســت. احتماال این موضوع به دلیل مشــکل غیرفنی کرانچار اســت که همه در جریانش هســتید. 
مشکلی که باعث شد وزارت ورزش این مربی را گزینه مناسبی برای تیم امید نداند و احتماال حاال هم مسئوالن 
 فدراســیون فوتبال منتظرند تا تایید صالحیت کرانچار را از مقامات باالدســتی بگیرنــد و بعد انتخاب او را 

رسانه ای کنند.

 سرمربی سابق
  سپاهان روی
 نیمکت امید

امیر قلعــه نویــی بعــد از گذراندن فصلــی موفق در 
ذوب آهــن هنــوز معلوم نیســت که در ســال آینده 
هــم روی نیمکت ایــن تیم می نشــیند یا نــه. قلعه 
نویــی برنامــه اش را تحویــل آذری داده و مدیرعامل 
 باشــگاه هــم کامــال از او و برنامــه اش حمایــت 

می کند، اما هنوز معلوم نیست که بودجه الزم برای تحقق برنامه قلعه نویی فراهم خواهد شد. 
در چنین شــرایطی شــایعه مذاکره ســپاهان و تراکتورســازی با امیر مطرح شــده و خبرنگار فارس 
دربــاره این قضیه نظر ســرمربی ذوب آهــن را پرســیده. قلعه نویــی گفته:»من وجدانــا همه فکر و 
ذکرم ســه بازی باقی مانده ذوب آهن اســت و در حال حاضر به مســئله دیگری فکر نمی کنم اگر این 
 عزیزان ما را نخواهند طبیعی اســت که وقتی گزینه های دیگر پیشــنهاد بشــود در مورد آنها هم فکر 

خواهم کرد.«

قلعه نویی:

 فعال فقط به ذوب آهن
 فکر می کنم

 دعوت از 6 بانوی اصفهانی
 برای حضور در تیم ملی والیبال

سرمربی تیم ملی والبیال بانوان ایران اسامی دعوت شدگان 
به اردوی انتخابی و آمادگی تیم ملی والیبال بانوان کشــور 
در رده سنی بزرگســاالن  را اعالم کرد. بر این اساس مائده 
برهانی، فرزانه زارعــی، هاله متقیان، فرزانــه مرادیان، ندا 
چمالنیان و ریحانه داورپناه 6 بازیکــن ملی پوش اصفهانی 
هســتند که به این مرحلــه از اردوهای انتخابــی تیم ملی 
دعوت شده اند که قرار است برای شــرکت در اردوهای تیم 
ملی راهی تهران شوند، گفتنی اســت  این اردوها تا تاریخ 8 
 اردیبهشت در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد

 شد.

فعالیت های پیست اتومبیلرانی 
نقش جهان متوقف شد

کلیه فعالیت های پیســت اتومبیلرانی نقش جهان با نامه اداره 
کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان به حالــت تعلیق درآمد.

در اطالعیه ای که از ســوی هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری 
استان صادر شــد، آمده است: به اســتحضار کلیه ورزشکاران، 
اعضا و عالقه مندان به رشته موتورسواری و اتومبیلرانی استان 
اصفهان می رساند، با توجه به نامه شماره۲734 /9/ ۲۰3 مورخ 
97/١/۲9واصله از اداره کل  ورزش و جوانان، کلیه فعالیت ها اعم 
از مسابقات، تمرین، برگزاری همایش به دلیل عدم تایید پیست 
اتومبیلرانی نقش جهان توسط کارشناسان  فدراسیون تا اطالع 

ثانوی تعطیل اعالم می شود.

رییس هیئت اسکیت استان خبر داد:

اصفهان؛ پایتخت اسکیت ایران

حسن مالکی، رییس هیئت اسکیت استان اصفهان اظهار کرد: 
هیئت اسکیت اســتان اصفهان برترین هیئت کشور است و در 
رتبه اول کشور قرار دارد. برای اولین بار در تاریخ اسکیت ایران، 
اولین مدال جهانی را ترانه احمدی و لعیا عربی از اصفهان به دست 
آوردند و به همین جهت از اصفهان به عنوان پایتخت اســکیت 
ایران نام برده می شود. وی ادامه داد: در حال حاضر نیز با همکاری 
خوبی که با اداره کل ورزش و جوانان وجود دارد و همچنین کمک 
های بســیار خوب معاونت ورزش ســازمان فرهنگی تفریحی 
ورزشی شهرداری اصفهان در تالش هستیم زیرساخت های این 

ورزش محبوب را نسبت به گذشته مهیا کنیم.

سمیه مصور

هفدهمیــن دوره رقابــت هــای لیگ برتــر فوتبال 
کشــور در شــرایطی عصر جمعه با برگزاری هشت 
دیدار همزمــان به آخر خط می رســد کــه تکلیف 
 تیــم قهرمــان ایــن دوره از مســابقات و تیم های 
ســقوط کننده به دســته پایین تر پیش از به صدا در 
آمدن زنگ پایان مشخص شــده و تنها جدال بر سر 
نایب قهرمانی و کسب ســهمیه لیگ قهرمانان آسیا 

ادامه می یابد.
با توجه به رقابت تیم های ذوب آهن اصفهان، استقالل 
تهران و ســایپا برای قرارگیری در جایگاه دوم جدول 
رده بندی و کسب سهمیه مســتقیم لیگ قهرمانان 

آسیا، حساس ترین دیدارهای هفته پایانی 
مســابقات لیگ برتر به دیدارهای 

این تیم هــا با حریفانشــان 
برمی گردد جایــی که ذوب 
آهن ۵۲ امتیــازی در تهران 
به مصاف تیم ســقوط کرده 

نفت تهــران می رود، 
اســتقالل تهران 

۵١ امتیــازی  
نقــش  در 
به  جهان  
ف  مصــا

دیگر تیم اصفهانی می رود و تیم سایپا ۵١ امتیازی که 
با تعداد گل زده کمتر پایین تر از استقالل در رده سوم 
قرارگرفته اســت در تهران  مقابل تیم پیکان قرار می 
گیرد. شاگردان امیرقلعه نویی در شرایطی به مصاف 
نفت تهران می رود که این تیم با شکســت در هفته 
ماقبل پایانی سقوطش به دسته پایین تر مسجل شده 
و این بازی حکم بازی تشریفاتی برای این تیم دارد و 
هر نتیجه ای که در این بازی به دست آید، تاثیری در 
سرنوشت این تیم ندارد ولی از آنجایی که  سبزپوشان 
اصفهانی می توانند با برتری در این دیدار بدون توجه 
به نتیجه دیدارهای اســتقالل تهران و سایپا تهران بر 
رده دوم جدول رده بنــدی تکیه زده و جواز حضور در 
دور بعدی لیگ قهرمانان آســیا را به دست آورند، این 
دیدار برای شــاگردان امیرقلعه نویی اهمیت خاصی 
پیدا می کند به خصوص اینکه نایــب قهرمانی ذوب 
آهن می تواند اندکی از ناکامی دیگر 
تیم اصفهانی بکاهــد و  باعث 
خوشحالی هواداران اصفهانی 
شــود.  از نکات قابل توجه 
این رویارویــی جایگاه دو 
تیــم در  رده 

بندی اســت،  ذوب آهن با ۵۲ امتیاز در رده دوم قرار 
گرفته و تنها پرســپولیس قهرمان را باالی سر دارد، 
در طرف دیگر نفت تهران با ۲4 امتیاز در رده پانزدهم 
ایستاده و تنها یک رده باالتر از تیم انتهای جدول است. 
به نوعی می توان گفت در این هفته تقابل تیم های دوم 
جدول را شاهد هستیم منتها با این تفاوت که ذوب آهن 
در باالی جدول رتبه دوم را دارد و نفت تهران از پایین 

جدول رتبه دوم را از آن خود کرده است.
همچنین این دو تیم در جــدول رده بندی یک عدد 
مشترک دارند، عدد ۵ می تواند بهترین مشخصه برای 
اختالف جایگاه و امتیاز این دو تیم باشد. این عدد مقابل 
اسم ذوب آهن بیانگر تعداد باخت های این تیم است 
ولی همین عدد مقابل اسم نفت تهران تعداد پیروزی 

های این تیم را نشان می دهد.
در یکی از مهم تریــن دیدارهای هفتــه پایانی دیگر 

نقــش تیــم اصفهانــی در 
فوتبال جهان میزبــان تیم 
. استقالل تهران خواهد  د بو
فوتبــال  تیــم 

ســپاهان  که در این فصل از رقابت هــای لیگ برتر 
نتوانســت از اعتبار خودش در فوتبال ایران دفاع کند 
و به لطــف باخت نفــــت تهران در هفتــه پایانــی 
و در مصاف با استقالل دغدغه ای بابت ســقوط ندارد 
درحالی با خیال راحت از شفر و شاگردانش میزبانی می 
کند که پیروزی در این دیدار می تواند حداقل اندکی 
از رنج و آالم هوداران سپاهان که بدترین فصل رقابت 
های لیگ برتر را به چشم خود دیدند بکاهد، هودارانی 
که هفته گذشته به هنگام بازگشــت این  تیم از اهواز 
برای تسویه حساب با بازیکنان به فرودگاه می روند تا 
ماموران و مسئوالن سپاهان مجبور شوند بازیکنان را از 

درب پشتی فراری دهند.
نتایج ضعیف ســپاهان در این فصل در شرایطی رقم 
خورد که این تیم عنوان پرافتخارترین تیم لیگ برتر 
را یدک می کشید و با ۵ قهرمانی در این رقابت ها 
باالتر از ســرخابی های تهرانی قرار گرفته 
بود ولــی آن قدر عملکــرد ضعیفی را از 
خود به نمایش گذاشت که تا یک هفته 
مانده به پایان رقابت ها کابوس سقوط 
به دســته پایین تر همراه ایــن تیم بود 
 و امــروز به لطــف نتایج ضعیف 
و  نفــت  هــای   تیــم 
ســیاه جامگان در لیگ 

برتر ماندنی شد.

ذوب آهن به دنبال جبران مافات سپاهان
 هفدهمین دوره رقابت های لیگ برتر به ایستگاه پایانی رسید؛ 

فوتبال
سپاهان - 

ساعت استقالل
17

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات
جمعه 7 

ارديبهشت

کمک میلیاردی CAF به 
مراکش قبل از جام جهانی

کمتر از ۵۰ روز به آغاز رقابت های جهانی 
۲۰١8 روسیه باقی مانده است و تیم های 
مختلف در حال آماده ســازی خود برای 

حضور در این تورنمنت هستند.
یکی از حریفــان تیم ملی ایــران در این 
رقابت هــا )که بــه نوعی حســاس ترین 
دیــدار شــاگردان کــی روش مقابل این 
تیم برگزار می شــود(، تیــم ملی مراکش 
است.مراکشــی ها که روند آماده ســازی 
خوبی را پشت ســر گذاشــته اند و خود 
را مهیــای حضــوری قدرتمنــد پس از 
 ۲۰ ســال در جــام جهانــی می کننــد،
 به تازگی با کمک از ســوی کنفدراسیون 
فوتبــال آفریقا هم روبه رو شــده اند. این 
کنفدراســیون اعالم کرد بــه هرکدام از 
پنج تیم آفریقایی حاضــر در جام جهانی 
یعنی مراکــش، مصر، تونس، ســنگال و 
نیجریه مبلغ نیم میلیون دالر کمک کرده 
است.بدین ترتیب شــیرهای اطلس با این 
حمایت مالــی از ســوی CAF راهی جام 
 جهانی و میدان رقابت با ملی پوشان ایران 

می شوند.

جام جهانی

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2403 | April  26,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



اگر حوصله کار ندارید، استعفا دهید
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

شنیده ها

مدیر خانه ادبیات حوزه هنری اصفهان 
خبر داد

استقبال چشم گیر شعرا برای 
شعرخوانی در محضر رهبر 

انقالب
مدیر خانــه ادبیات حوزه هنــری اصفهان در 
خصــوص فراخوان بــرای حضــور در برنامه 
شعرخوانی در محضر مقام معظم رهبری اظهار 

کرد: چند سالی است که این جلسه در حضور 
مقام معظــم رهبری انجام می شــود و اجرای 
این برنامه و انتخاب شــعرای این برنامه نیز بر 
عهده حوزه هنری است و چند سالی است که 
جمع آوری آثار برای شــرکت در این برنامه به 

استان ها واگذار شده است.
حســین خالقی پور افزود: پس از جمع آوری 
اشعار و معرفی شعرا از استان ها به حوزه هنری 
کشور، داوری آثار و انتخاب آن انجام می گیرد؛ 
پس از اعالم فراخوان در ســه رو نخســت این 
فراخوان از 45 شاعر بیش از 160 شعر دریافت 
شــد که هنوز به روز رسانی نشــده و احتماال 
 آثار دریافتی تــا به امروز از 300 اثر رد شــده 

باشد.
مدیر خانــه ادبیات حــوزه هنــری اصفهان 
گفت: شــاعران بــا موضــوع آزاد می توانند 
 حداقل 3 و حداکثر 5 شــعر به آی دی تلگرام
 hazratemah_esf@ بدون محدودیت در 

قالب شعری ارسال کنند.

برگزاری یادواره شهدای 
نهج البالغه در گلستان شهدا

مراسم بزرگداشت شــهید محمدرضا تورجی 
زاده و یادبود شهدای نهج البالغه شهید محمود 
شهبازی و شــهید مدافع حرم حجت االسالم 

احمد قنبری امروز  برگزار می شود.
این برنامه با سخنرانی حجت االسالم حمیدرضا 
مهدوی ارفــع و مداحی محمد یزدخواســتی 
و قرائت قرآن توســط مســعود نیک دســتی 
 ســاعت 17 در خیمه گلستان شــهدا برگزار

 می شود.
میهمان ویژه این مراسم خانواده شهید مدافع 
حرم بابک نوری از رشــت هســتند و در این 
مراسم از کتاب خاطرات مادر شهید رونمایی 

می شود.

 به عنوان نخستین ترجمه نمایشی
 در جهان اسالم؛

 نرم افزار »طنین وحی« 
در اصفهان رونمایی می شود

 نرم افزار »طنین وحی« به عنوان نخســتین 
ترجمه گفتاری نمایشی قرآن کریم در جهان 
اسالم در ســالن اهل البیت )ع(  امروز رونمایی 
و معرفی می شــود.طرح بزرگ »طنین وحی« 
از سوی »مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه 
اصفهان« اجرا شــده اســت که در این طرح، 
ترجمه متن مقــدس قرآن با شــیوه ای نوین 

ارائه می شود.
در این نرم افزار نقل قول های قــرآن به صورت 

نمایشی با حضور حدود ۲40 نقش اجرا شده است 
و در قالب یک ترجمه گویای گفتاری - نمایشی با 
فضاســازی و ترکیب افکت ها و آواهای مناسب، 
عرضه می شــود.همچنین  آیاتی که شامل نقل 
قول نیســت، به صورت روایت بــا حس مربوط 
 که متن آیه را برای مخاطب مفهــوم کند، ارائه

 شده است. 
در قرن های گذشــته قرآن کریم به شکل های 
متفاوتی مانند متن مقدس با آرایه های هنری و نیز 
تالوت به گونه های ترتیل، تحقیق و تحدیر عرضه 
شده اســت؛ اما نرم افزار طنین وحی در روزگار 
دیجیتال کنونی معارف کالم نور را در قالبی نوین 
عرضه کرده به نوعی که در این نرم افزار با رویکردی 
هنری و معناگرا ترجمه قرآن کریم برای پارسی 

زبانان ارائه شده است.
گفتنی اســت ؛آیین رونمایــی از اولین ترجمه 
گفتاری نمایشــی قرآن کریم در جهان اســالم 
موســوم به پروژه بزرگ »طنین وحی« از سوی 
مرکز تحقیقات رایانه ای حــوزه علمیه  امروز در 

اصفهان برگزار می شود.

مدیر عامل شرکت مترو منطقه اصفهان:
سرفاصله حرکت مترو از آزادی 

تا صفه کاهش می یابد
مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان در نشست 
جانبی نمایشگاه تخصصی حمل و نقل پاک گفت: در 
حال حاضر خط یک مترو از خیابان امام خمینی)ره( 
تا پایانه صفه راه اندازی و در اختیار شهروندان قرار 
دارد. علیرضا فاتحی با بیان اینکه با افزایش طول خط 
یک تعداد مسافران مترو افزایش یافته است، افزود: 
روزانه حدود 45 هزار نفر مسافر از این حمل و نقل 
پاک برای سفرهای خود استفاده می کنند.مدیرعامل 
شرکت مترو منطقه اصفهان با بیان اینکه در سال 
جاری قیمت بلیت متــرو از خیابان امام خمینی تا 
پایانه صفه 700 تومان است، ادامه داد: بیش از ۲0 
کیلومتر سفر با مترو اصفهان با هزینه 700 تومان 
عاملی برای تشــویق مردم برای سفر با این وسیله 
است. فاتحی با بیان اینکه استفاده از مترو می تواند 
مشــکالت آلودگی هوا را کاهش دهد، خاطرنشان 
کرد: بخشی از عملیات اجرایی میدان آزادی و صفه 
تکمیل شده اســت و امیدواریم تا پایان خردادماه 
به صورت کامل این ایســتگاه ها تکمیل شود تا سر 
فاصله زمانی حرکت مترو به 15 دقیقه برسد.وی با 
بیان اینکه متولی مترو از صفه تا بهارستان، سازمان 
مسکن و شهرسازی است، گفت: قرارداد ریل گذاری 
این خط با پیمانکاران در سال گذشته منعقد شده 
و این خط ممکن اســت به دلیل مشکالت مالی به 
کندی پیشــرفت کند، اما امیدوار هستیم تا پایان 

سال آینده تکمیل شود.

مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان:
 میدل باس ها

 به منطقه ۱۱ می آیند
مدیر منطقه 11 شــهرداری اصفهان در حاشیه 
بازدید از نمایشــگاه تخصصی حمل و نقل پاک 
اظهار کرد: یکی از معضــالت منطقه 11 اصفهان 
معابر کم عرض این منطقه است و همین موضوع 
باعث بروز ترافیک می  شود؛ البته برنامه هایی در 
این خصــوص پیش بینی کرده ایم بــه طور مثال 
طراحی پیاده راه خیابان ابوذر به عنوان شلوغ ترین 

خیابان منطقه 11 در حال انجام است.
حمید اشــرفی ادامــه داد: برای حل مشــکالت 
ترافیکی این منطقه باید به سمت تملک و احداث 
خیابان هــای جدید رفــت؛ همچنیــن در حال 
مناسب سازی عرض  خیابان ها به ویژه خیابان های 
جدیداالحداث هســتیم که اگر ایــن موضوع در 
کمیسیون ماده 5 مصوب شود، آماده عریض کردن 
خیابان ها می شــویم.  وی در مورد احداث مسیر 
خط BRT و رینگ دوچرخه ســواری در منطقه 
11 شهر اصفهان، تصریح کرد: نه تنها عبور و مرور 
اتوبوس های BRT، بلکه اتوبوس های عادی هم در 
برخی از معابر این منطقه امکان پذیر نیست از این 
رو به دنبال تبدیل خطوط حمــل و نقل عمومی 
این منطقه از اتوبوس به میدل باس هستیم.مدیر 
منطقه 11 شهرداری اصفهان اضافه کرد: در این 
خصوص با سازمان اتوبوسرانی جلساتی برگزار شد 
و قرار است اگر نتوانیم تامین اعتیار کنیم از طریق 
واگذاری به بخش خصوصی این مهم را انجام دهیم.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری:

دفن پسماند در اصفهان به 
حداقل می رسد

مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شهرداری 
اظهارکرد: طبق برنامه پنج ساله شهر، اصفهان در 
سال 1400 شــهری بدون دفن پسماند نام گذاری 
شده اســت. بر این اســاس شــهرداری اصفهان 
سرمایه گذاری مناسبی برای سال ۹7 و ۹۸ در نظر 
گرفته تا دفن پسماند به حداقل برسد.علی دهنوی 
با بیان اینکه خطوط کارخانه کود آلی در حال اصالح 
است و بازیافت پسماند خشک با جدیت بیشتری در 
دست اجراست، ادامه داد: قرار است کارخانه جدید 
هاضم برای تولید کود راه اندازی شود که امیدواریم 
با اجرای این اقدامات، سال 1400 شهر بدون دفن 
پسماند داشــته باشــیم.وی با بیان اینکه قدمت 
برخی از خطوط کارخانه کود و زباله به 30 سال 
می رسد که باید اصالح شــود، گفت: حدود پنج 
الی شــش میلیارد تومان در کارخانه تولید کود 
هزینه می شــود تا تکنولوژی های نوین همچون 
خط تولید RDF، کود با روش هضم بی هوازی در 
سال جاری فعال شود.دهنوی با بیان اینکه برای 
رفع مشکالت زیست محیطی از جمله پسماند، 
آب و هــوا باید تمام مردم و مدیران مســئولیت 
اجتماعی خود را بشناسند، افزود: مسئوالن باید 
به توسعه حمل و نقل عمومی، پاکیزه بودن شهر و 
مدیریت آب توجه داشته باشند تا از شهری پاک 

برخوردار باشیم.

امام جمعه اصفهان در دیدار با مدیرکل اســتاندارد استان اصفهان و 
جمعی از پرسنل این اداره کل با اشــاره به منویات رهبر انقالب در 
خصوص تولید کاالی ایرانی با کیفیت اظهــار کرد: تولیدکنندگان 
باید برای مملکت دلســوزانه کار کنند و تولید با کیفیت و به صورت 
استاندارد برای عرضه در بازارهای داخلی تولید کنند تا مردم نیز ایرانی 
بخرند.آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد با بیان اینکه مسئله استاندارد 
در کشور ما تعریف نشده است، افزود: آیا استاندارد نسبی است یا اینکه 

یک حد اعلی و باال دارد که باید به آن رســید؟ باید تعریف استاندار 
مشخص باشد؛ اگر محصولی استاندارد است باید یک محصول کامل 
و باکیفیت باشــد. امام جمعه اصفهان گفت: پیامبر اکرم)ص( باالی 
قبری ایستاده بودند و فردی درون قبر در حال به خاک سپاری میت 
بود، آن حضرت دیدند آن فرد، کار خاک سپاری را به صورت صحیح و 
کامل انجام نمی دهد، ایشان در داخل قبر رفتند و کار دفن را به صورت 
صحیح و کامل انجام دادند، آن فرد پرسید کار من با شما چه تفاوتی 

دارد و فرقی به حال این مرده نمی کند، آن حضرت فرمودند که مؤمن 
کار را متقن و محکم و کامل انجام می دهد بنابراین همه ما به عنوان 
یک مسلمان و مؤمن باید کارهایمان را به صورت کامل و دقیق انجام 
دهیم و تولیدات ما نیز باید با کیفیت کامل باشد.وی خاطرنشان کرد: 
گاهی اوقات اجناسی خریداری می شود که مشخص است کیفیت و 
استاندارد ندارد و تولیدکننده برای تولید این محصول دلسوزی نکرده 

و دقتی نداشته است.

 امام جمعه اصفهان:
برای تولید برخی از کاالها، دلسوزی نمی شود

ایجاد عدالت اجتماعی از مهم ترین مطالبات شهروندان 
به وی ــژه در کالنشهرهاســت.  یکــی از اصلی ترین 
شاخصه های تحقق این مطالبه توزیع مناسب و عدالت 
محور ثروت در شهر است. طی ســال های اخیر عدم 
تحقق این امر منجر به توســعه ناموزون شهر و توزیع 
ناعادالنه ثروت شده و پدیده ای به نام منطقه برخوردار 
و محروم را ایجاد کرده است.از این رو وزارت کشور در 
اردیبهشت سال ۹6 راه اندازی »خزانه داری متمرکز« را 
به دنبال پراکندگی حساب های شهرداری های مناطق 
و سازمان های وابسته به شهرداری و عدم وجود رویه 
یکسان در کنترل این حســاب ها، تصویب و به همه 
کالنشهرهای کشور ابالغ کرده است.به دنبال این امر 
طرح پیشنهادی ۹ نفر از اعضای شورای اسالمی شهر 
اصفهان با موضوع »آسیب شناسی و رفع چالش های 
راه اندازی خزانه داری متمرکز درشهرداری اصفهان« 
در سی امین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان 
بررسی و با 1۲ رای مصوب شــد.فتح ا... معین، رییس 
شورای اسالمی شــهر اصفهان هدف از ایجاد »خزانه 
داری متمرکز« را پراکندگی حساب های شهرداری های 
مناطق و سازمان های وابســته به شهرداری دانست و 
گفت: عدم وجود رویه یکسان در کنترل حساب های 
شهرداری باعث شد که وزیر کشور طی بخش نامه ای 
طرح ایجاد خزانــه داری متمرکز در شــهرداری ها را 
برای واریز همه درآمدهای شهرداری به حساب خزانه 
متمرکز و توزیع درآمدها مصوب و به همه شهرداری ها 

ابالغ کند.وی با اشــاره به اینکه شورای اسالمی شهر 
اصفهان با انجام بررســی های الزم در قالب مصوبه ای 
شهرداری را ملزم به راه اندازی  »خزانه داری متمرکز« 
کرده است، اظهار کرد: بر این اســاس باید در حداقل 
زمان ممکن این بخش راه اندازی و آسیب شناسی مورد 
نیاز اجرای این طرح نیز ظرف سه ماه پس از راه اندازی 
انجام شــود.معین با بیان اینکه این بخش نامه وزارت 
کشــور در خصوص راه اندازی »خزانه داری متمرکز« 
در سال ۹6 ابالغ شده بود، افزود: شهرداری اصفهان در 

آغازین روزهای سال ۹7 ایجاد خزانه داری متمرکز را 
در دستور کار قرار داده و اجرای آن نیز توسط شهردار 
ابالغ شده اســت. وی کنترل بیشتر مالی شهرداری و 
حسابرسی سریع تر نسبت به حساب های درآمد و هزینه 
شهرداری را از مهم ترین مزایای راه اندازی »خزانه داری 
متمرکز« عنــوان کرد. علیرضا نصــر اصفهانی، نایب 
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان نیز با تاکید بر اینکه 
راه اندازی »خزانه داری متمرکز« بر همه شهرداری ها 
تکلیفی قانونی اســت، گفت: باید توجه داشت که با 

توجه به منابع جذب درآمــد و نیز هزینه های موجود 
در هر شهرداری ممکن اســت توزیع عادالنه خدمات 
صورت نگیرد.وی تصریح کرد: از آنجایی  که شهرداری ها 
درآمد جذب کرده و هزینه  می کنند و اعتبارات کسب 
شــده را در منطقه موردنظر خــود تعریف می کنند، 
با این روش ثــروت به صورت عادالنه توزیع نشــده و 
به سمت و ســویی  ســوق پیدا می کند که منطقه ای 
عمل شــده و توزیع عادالنه خدمات که شعار شورای 
اسالمی شهر است، محقق نشود. نایب رییس شورای 
اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: به زبان دیگر می توان 
گفت خزانه داری متمرکز و اســتقرار آن در شهرداری 
مرکزی و شــهرداری ها زمینه توزیــع عادالنه ثروت 
شهر در کل مناطق 15 گانه را دنبال می کند و بودجه 
به طــور متمرکز تجمیع پیــدا می کند.نصراصفهانی 
افزود: با اجــرای این طرح، هزینه ها متمرکز شــده و 
اینکه چه میزان از بودجه در کدام بخش هزینه شود با 
نظر و تشخیص و صالحدید شهرداری مرکزی صورت 
می گیرد ولی میزان جذب درآمد باتوجه به توانایی مالی 
مناطق درنظر گرفته خواهد شــد.وی به آسیب های 
احتمالی »خزانه داری متمرکز« نیز اشاره کرد و افزود: 
با اجرای این طرح و تمرکــز درآمدها در بخش خزانه 
متمرکز به دلیل اینکه درآمدهای جذب شده توسط 
مناطق مختلف شهرداری ممکن است در مناطق دیگر 
به مصرف برسد، انگیزه شــهرداری ها در جذب منابع 

مالی تحلیل می رود. 

راه اندازی »خزانه داری متمرکز« در دستور کار شهرداری قرار گرفت
 یک قدم مثبت برای توزیع ثروت در شهر؛ 

استاندار اصفهان در پنجاه و نهمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی استان اصفهان، با اشاره به نام گذاری سال حمایت از کاالی ایرانی، 
اظهار کرد: بررســی راهکارهای حمایت از کاالی ایرانی به عنوان دستور 
جلسه اصلی شورای گفت وگوی  استان در سال ۹7 انتخاب و بر اساس آن 
پیشنهادهای استانی و ملی در کمیته کارشناسی و جلسات رسمی شورا به 
تصویب می رسد. محسن مهرعلیزاده فرهنگ سازی عمومی برای مصرف 
کاالهای ایرانی، ترویج سبک زندگی ایرانی اسالمی، تهیه بانک اطالعاتی 
محصوالت تولیدی استان و اطالع رســانی آن در جامعه و ارتقای سطح 
دانش فعاالن و تشکل های اقتصادی به منظور  تولید محصوالت با کیفیت، 

بازاریابی، بسته بندی و فروش داخلی و صادراتی از موضوعات اصلی شورا در 
سال جاری عنوان کرد.  مهرعلیزاده با بیان اینکه در ابتدای فعالیت خود در 
استان گفتم که بروکراسی در اصفهان بیداد می کند، تصریح کرد: طی یک 
سال گذشته تا اندازه ای از بروکراسی کاسته شده، اما هم چنان کافی نیست 
و نتایج آن در پایش محیط کسب و کار مشهود است. وی اضافه کرد: مسائل 
اداری سرمایه گذار و فعال اقتصادی را برای توسعه فعالیت هایش خسته 
و آزرده می کند و مدیران دولتی اســتان باید محیط کسب و کار را برای 
سرمایه گذاری داخل و خارج  استان تسهیل کنند.مهرعلیزاده خاطرنشان 
کرد: استان اصفهان مهد صنعت و تولید است و دارای امکانات قابل توجهی 
در بخش های مختلف کسب و کار است، از نیروی انسانی متخصص گرفته 
تا زیرساخت های اقتصادی، اما جای تاسف دارد در پایش فضای کسب و 
کار از میانگین کشوری پایین تر اســت.وی از مدیران استان خواست که 

پایش محیط کسب و کار استان را ماهیانه در محل کار خود نصب کنند و 
با مشاهده آن تالش کنند با ارائه برنامه و نظارت بر عملکرد کارکنان، زمینه 
بهبود محیط کسب و کار استان را فراهم کنند.استاندار اصفهان خطاب به 
مدیران اســتان اصفهان گفت: اگر حوصله کار ندارید از مقام خود استعفا 
دهید و در جایگاهی دیگر به فعالیت خــود ادامه دهید. وی گفت: مدیر یا 
حوصله کار ندارد یا از سازمان های نظارتی می ترسد. سازمان های نظارتی 
ایرادهایی می گیرد که قابل برطرف شدن است و نباید در ریسک پذیری 
مدیران خللی ایجاد کند. مهرعلیزاده به مســئله آب در استان اشاره کرد 
 و گفت: با تمام وجود از تمام ظرفیت ها برای احیای زاینده رود اســتفاده 
می کنیم.وی با اشاره به انتقال آب از تونل کوهرنگ سه به حوضه زاینده رود، 
گفت: با وجودی که منابع مالی در استان برای اجرای این پروژه وجود داشته، 

اما بیش از ۲0 سال است این پروژه معطل مانده است.ا

اولتیماتوم مهرعلیزاده به مدیران استان:

اگر حوصله کار ندارید، استعفا دهید

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان در آیین 
تکریم و معارفه مدیر کل نظــارت و هماهنگی 
معاونت خدمات شــهری شــهرداری اصفهان 
با بیان اینکه شــهرداری یکــی از بزرگ ترین 
ســازمان های اداری و اجرایی کشــور به شمار 
می رود، اظهارکرد: در کشــور هیچ سازمانی به 

پیچیدگی و گســتردگی شهرداری 
نیست. در چنین ســازمانی باید هر 
کــس در جایگاه خود قــرار گیرد و 
وظایف محوله را به نحو احسن انجام 
دهد تا شــهری رو به جلو داشــته 

باشیم.
حیدر قاســمی با اشــاره به شرایط 
فعلی شــهرداری ها در بخش منابع 
مالــی، تصریح کــرد: امســال و در 

شــرایط رو به رو، کمبود منابــع مالی در تمام 
شهرداری های کشور مشترک است که با هزینه 
کرد درست و بهینه می توانیم بر مشکالت فائق 
آییم.معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان 
تاکید کــرد: با مدیریت خــوب می توان تبدیل 
تهدیدها به فرصــت ها را رقــم زد و با توجه به 
کمبود منابع مالی بیشــتر به حفظ بیت المال 
توجه کرد.وی به مسئله کمبود آب نیز اشاره و 
تصریح کرد: درختان حاشیه مادی ها گره خورده 
به زاینده رود است، اما زاینده رود در حال حاضر 
روزهای تلخی را تجربــه می کند، به طوری که 
هیچگاه در طول یک ســال خشک نبوده است.

قاسمی خاطرنشان کرد: اســتاندار اصفهان با 
جدیت مسئله آب را پیگیر است که امیدواریم 

نتایج خوبی حاصل شود.
وی با بیان اینکه راهکارهای مدیریت و کنترل 
مصرف آب بایــد مورد توجه قــرار گیرد، ادامه 
داد: اگر در آبیاری فضای ســبز، مدیریت بهینه 

مصرف محقق شــود، ضمن جلوگیری از هدر 
رفت آب، مباحث جزئی حاشیه ساز نیز حذف 
می شود.معاون خدمات شهری شهردار اصفهان 
با تاکید بر اینکه باید در فضــای فعلی و بحران 
کمبود آب، خودمان را با شرایط سازگار و تطبیق 
دهیم، گفت: بــا توجه به شــرایط بحران آب، 
امسال چنانچه از سوی شرکت های پیمانکار و 
ناظران کوتاهی صورت گیرد، جبران کوتاهی ها 
را خواهیم کرد.قاســمی گفت: حوزه خدمات 
شهری تعطیل پذیر نیســت و فعالیت ها در این 
ستاد با سرعت، دقت، انسجام و هماهنگی انجام 

می شود.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان:

حوزه خدمات شهری تعطیل پذیر نیست
مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شهرداری اصفهان از راه اندازی مرکز ساماندهی 
و توانمندسازی آســیب دیدگان اجتماعی شهر 
اصفهان خبر داد و گفت: با راه اندازی این مرکز 
در حوالی میدان استقالل شــاهد پایان چرخه 

تکراری حضور متکدیان در شهر خواهیم بود.

حســن محمدحســینی اظهارکرد: در گذشته 
در مجموعــه مدیریت شــهری و شــهرداری، 
رســیدگی بــه آســیب های اجتماعــی کــه 
خروجــی آن متکدیــان، کــودکان کار و 
 زنان خیابانی اســت، بــا جدیت انجام نشــده

 است.
مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکه شهرداری بر 
اساس قانون موظف به جمع آوری متکدیان از 
سطح شهر اســت، گفت: در گذشته شهرداری 
اصفهان در خیابــان پرویــن اعتصامی محلی 
را اجاره و آن را تجهیز کرد و بــا عنوان »مرکز 

فضیلت« در اختیار سازمان بهزیستی قرارداده 
بود.وی ادامه داد: ســازمان بهزیستی تعدادی 
پرســنل در مرکز فضیلت بــه کارگیری کرده 
بود تا افراد جمع آوری شــده از ســطح شهر به 
خصوص متکدیان اعم از زن و مرد و کودک که 
به این مرکز منتقل می شوند را سازماندهی کند، 
اما عمال این اتفــاق نمی افتاد.وی با 
بیان اینکه در مدیریت جدید شهری 
اصفهان طی سال گذشته، مسائل و 
مشکالت در ارتباط با چرخه تکراری 
متکدیان مورد بررسی قرار گرفت، 
افزود: در بررســی ها به این نتیجه 
رسیدیم که با دور باطل جمع آوری 
متکدیان و بازگشــت مجدد آنها به 
شــهر به نتیجه خوبی نمی رسیم به 

همین دلیل به قانون مراجعه کردیم.
مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شــهرداری اصفهــان تاکیــد کرد: براســاس 
مصوبه شــورای عالــی اداری، آیین نامه ای به 
منظور اصالح ســاختار و ایجــاد هماهنگی در 
فعالیــت دســتگاه های اجرایــی در خصوص 
مبارزه بــا تکدی گری، جمع آوری، شناســایی 
و تعییــن وضعیــت ایــن افــراد تعییــن و 
تصویب شــده و 13 دســتگاه موظف به انجام 
آن هســتند کــه قانــون وظایف هر کــدام را 
 مشــخص کرده و البته یکی از آنها شــهرداری

 است.

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری خبر داد:

پایان چرخه تکراری جمع آوری و رهایی متکدیان
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 افقی 
1- نوعي پارچه كم بها - بــازار تبادالت ارزي - 

كتاب مقدس هندوان
2- سست بنيان - چاشني غذا - كاشكي - سخن

3- ميان كــوه - اختالف نرخ خريــد و فروش 
ارز - سزاوار مرگ

4- گردش ها - هم جهت - ضمير وزني
5- از القاب اروپايي - كربالي سابق

6- كسي را نشناختن - جنبانيدن - باغ شداد
7- انباشتگي - الغر - هدف

8- از عوامل موثر بر قيمت دالر
9- گريزنده - نوعي كاميون - چوب پاسبانان

10- شبانگاه - فقر و تهيدستي - تنبيه و عذاب 
كردن

11- شلوار گشاد - خوش گوار - ساز كوبه اي
12- مغز - رئوس - به هم پيوسته
13- درس دادن - اخوي - سرور

14- دانشــكده - آن طرف - موي گردن اسب و 
شير - بوي ماندگي

15- نوعي درخــت با چوب ســخت - كارگزار 

يا واســط بين مشــتري و بازار تبادالت ارزي - 
همگاني
عمودی

1- چهارمين شــهر بزرگ هند - پندار - از زير 
سري ها

2- عدد و شــماره - زشت - از شــاخص  هايي 
نمايــان اقتصــادي  افــت  آن  در   كــه 

 مي شود
3- عالمــت مفعولــي - خوشــبخت - تقويت 

راديويي

4- لحظــه كوتــاه - از پرنــدگان درخت زي - 
آمادگي و تدارك

5- ره آورد روسيه - ضمير اجتماعي - ميوه خام
6- بيماري خفيف - روزگار - شكوه و عظمت

7- ماالمال - آواز - باالي چشم
8- مادر باران - مبتدي - كاسه آبخوري

9- از بخش هاي گوارشــي بدن - نفي انگليسي 
- تصديق روسي

10- نوعي زغال سنگ - درج شده - پيرو حضرت 
موسي )ع(

11- از جنس فلز سرخ - پدر تازي - بيرون راندن
12- ارز كشــور چك - نگهداري و محافظت - 

»هرگز نه« عرب
13- فرزند - نمايش متنوع - قصد و اراده

14- ميــزان رشــد توليدات ناخالــص داخلي 
ايــن كشــور تــا پايــان ســال 2008 برابر با 
 1/4درصــد خواهــد بــود - ســخن زيــر لب 

- شهر آلمان
15- مورد اعتمــاد - تزيين شــده - مربوط به 

فدراسيون.
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یادداشت

 همراه مادرش برای شــنيدن طنين دل 
انگيز آيات وحی به محل مســابقات بين 
المللی قرآن آمده بود و چه زيبا قرآن را 
گشــوده و كنار مادرش آرام گرفته بودو 
هر بار نگاهــی به مادرش مــی انداخت 
تا ببينــد چگونه محو آيات الهی شــده 
اســت. اين صحنه را كه ديدم ياد سخن 
مادرم افتادم كه هميشه می گفت: انس 
و الفت با قرآن را مادرهــا به كودكانش 
ياد می دهند، وقتی رحــل می گذارند، 
 به گلدان هــا آب می دهند، پــرده ها را 
می كشند و به روز تازه لبخند می زنند.  
مادرم هميشــه می گفــت : زيبا بزرگ 
شدن را فقط مادرها ياد كودكانشان می 
دهند،  تالوت قرآن را، سالم كردن را، شاد 
 بودن را، مهربانی را.  هميشــه می گفت : 
»مهر و تسبيح و كتاب دعايت را در بقچه 
ای از گل يــاس  همراه بــا گل محمدی 
بگذار  و هربار كه وضو می گيری انا انزلنا 
را با كودكت عاشــقانه بخوان «. آن وقت 
اســت كه او ارج چادر گلــدارش را می 
فهمد. می گفت : خردســالت را به خدا 
نزديك كن. به سوره ها، به آيه ها، به نور. 
مادرها راهنمايان باشكوهی هستند اگر از 
صدايشان بندگی و اطاعت برخيزد. مادرم 
راست می گفت كه تمام شــاهراه ها، از 
مسير كودكی می گذرد. از آغوش و زبان و 
درايت و ايمان مادر. از دوران فرزندی. از 

تعليم، از آموختن. 
صــدای اذان صبــح، حالــم را خــوش 
مــی كند مانند مــادر كه هميشــه اين 
ســاعت، خوش ترين حال دنيا را دارد. 
مانند مــادر كه رحلش را می گذاشــت 
وســط ســجاده و نغمه های دل انگيز 
وحی را تــالوت می كرد  و مــرا می برد 
آن جا كه دلــم خالی از هــر رنجی بود 
 و فقط خــدا بود و بس، بــا تالوتش آرام 
می گيرم. هنوز هم طنين تالوت مادر  را 
 تقليد می كنم و منتظر تاييدی از سوی او

 هستم.

 تمام شاهراه ها 
از مسیر کودکی می گذرد

سمیه مصور

در  َگَهــر  دریاچــه 
شهرستان دورود با آب 
زالل و طبیعت بکرش 
یکــی از بزرگ ترین 
آب  دریاچه هــای 
شیرین کشور به شمار 

می آید.

عکس روز

دریاچه زیبای َگَهر 
دورود

وقتی شیطان راست پنج گاه می نوازد
 روز چهارشنبه بعد از ظهر آقای اصولی عازم ويالی شمال بود كه در حوالی سد متوجه شد 

در مغزش دارند راست پنج گاه می نوازند. در اولين گشادی جاده دور زد و به باغ كرج 
رفت و پريد توی استخر. روز پنجشنبه تقريبا تمام  روز را در مغزش راست پنج گاه 

می نواختند و روز جمعه همه خروس ها راست پنج گاه می خواندند. روز شنبه 
آقای اصولی گفت: سرم به شدت درد می كند. سه روز تمام است كه بی وقفه در 

مغز من راست پنج گاه می نوازند. شيطان گفت: يك قرص آرام بخش بخور. 
- از ديشب تا حاال يك جعبه كامل قرص خورده ام.

- دوش آب گرم بگير.
- بدتر می شود هر وقت دوش می گيرم بيشتر در مغزم سنتور می زنند.

- در گوش هايت پنبه بچپان.
 - هيچ تاثيری نمی كند، در مغزم سنتور می زنند، نه در گوشم.

 - داری بهانه می گيری. حاال كه دستت به دم گاوی بند شده است، می 
خواهی از شر من خالص شوی؟ 

- شايد، اما آقای عزيز اين شما هستی كه از روز چهار شنبه تا حاال يك 
ريز داری سنتور می زنی.

- من مدت هاســت كه ســنتور نزده ام، اصال من هيچ گاه در عمرم 
سنتور نزده ام.

-  دروغ می گويی صدای راست پنج گاه دارد مرا می كشد.
شيطان انتظار شنيدن چنين برخورد خصمانه ای را نداشت.سرش را 

پايين انداخت و زير لب گفت: احساس می كنم كه دوستی ما به پايان 
رسيده است. من رها می كنم و می روم.)ادامه دارد(

اولين هنرســتان فنی و حرفه ای در ايران توســط كورش بزرگ در   
شوش جهت تعليم فن و هنر ساخته شد.

 ديوار چين با بهره گيری از ديواری كه كورش در شمال ايران در سال 
544 قبل از ميالد ساخته شد.

 اولين سيستم استخدام دولتی به صورت لشكری و كشوری به مدت 
40 سال خدمت و سپس بازنشستگی و گرفتن مستمری دائم را كورش 

كبير در ايران پايه گذاری كرد.
 كمبوجبه فرزند كورش به دليل كشته شدن 12 ايرانی در مصر و به 
جای عذر خواهی فرعون مصر از ايرانيان به دشنام دادن و تمسخر پرداخته 
بود و به همين دليل كمبوجيه با 250 هزار سرباز ايرانی در روز 42 از آغاز 
بهار 525 قبل از ميالد به مصر حمله كــرد و كل مصر را تصرف كرد و به 
دليل آمدن قحطی در مصر مقدار بسيار زيادی غله وارد مصر كرد . اكنون 
در مصر يك نقاشی ديواری وجود دارد كه كمبوجيه را در حال احترام به 

خدايان مصر نشان می دهد. 
داريوش بزرگ طرح تعليمات عمومی و ســوادآموزی را اجباری و به 
صورت كامال رايگان  بنيان گذاشت كه به موجب آن همه مردم می بايست 
خواندن و نوشــتن بداند كه به همين مناســبت خط آرامی يا فنيقی را 

جايگزين خط ميخی كرد كه بعدها خط پهلوی نام گرفت. 
داريوش بزرگ در پاييز و زمســتان 518 قبل از ميالد نقشه ساخت 
پرسپوليس را با الهام گرفتن از اهرام مصر و  نقشه آن را با كمك چندين 

تن از معماران مصری روی كاغذ آورد.

بریده ها

يادمه اون روزی كه فهميدم » سين جين « مخفف سوال جوابه، قشنگ   
چهار روز پياپی تشنج كردم از ذوق اين كشف!

 ترتيب درست ماه های سال بايد اين شكلی بود كه 9 ماه ارديبهشت، دو 
ماه آبان، يك ماه هم اسفند و تمام!

وقتی كسی بهتون ميگه اين آهنگ رو دوســت داره، همون موقع در جا 
بزنيد  بره آهنگ بعدی ! حس غريبيه!

 هيچ وقت نفهميدم چرا وقتی ناخودآگاه زبونت رو گاز می گيری دردت 
مياد، ولی وقتی از قصد اين كار رو می كنی هيچ دردی نداره... االنم نمی فهمم 

كه چرا داری زبونت رو گاز می گيری!
 چطوره كه زمســتون تو دمای 15 درجه با كاپشن يخ می زنيم ولی بهار 

همون دما با آستين كوتاه كيف می كنيم؟
 دليل اصلــی نخوابيدن، تالش برای خوابيدنــه وگرنه همين جوری كه 
نشستی، خواب خوابی، همين كه دراز می كشی روی تخت ديگه بيدار بيداری!

رفتيم خواستگاری بعد مامان دختره گفت: دختر منو از كجا ديدين؟ مامانم 
گفت:  واال  نيم رخش پروفايل واتس اپش بــود،اون يكی نيم رخ هم پروفايل 
تلگرامش بود،دستاشم تو الين ديديم،پاهاشم تو اينستا... چسبونديم به هم 

خوشمون اومد ديگه اومديم  خواستگاری.
مراحل ارادت ايرانی ها به ماه رمضان:دو ماه قبل :اوه اوه دو ماه ديگه ،يك 
ماه قبل :بدبختی از يه ماه ديگه بايد روزه بگيريم،دو روز گذشته : المصب فقط 
دو روز گذشته ،روز بيست و ششم : اين چهار روزم نمی گذره راحت بشيم،بعد 

رمضان :عجب ماه خوب و پربركتی بود .حيف كه تمام شد.

شبکه اجتماعیزنگ تاریخ

انجام پذیرفته اســت که 
از آرزوهای بــزرگ خود 

دست نکشیده اند.

»چهار اثر از فلورانس« 
اسکاول شین

»بی خیال آرزوهایت 
نشو!«

 آرزوهای بزرگ داشته 
باشــید و از آنهــا دســت 
نکشــید؛ همــه امــور 
مهم به دســت کسانی 

زنان مسن و ســالمند در ژاپن برای فرار از تنهايی و فقر مرتكب جرم می شوند تا 
به عنوان مجرم در زندان اسكان داده شــوند.ژاپن از مسن ترين جمعيت جهان 
برخوردار اســت و حداقل 27 درصد جمعيت آن باالی 65 ســال ســن دارند.

نتايج يك بررسی نشان می دهد دست كم يك پنجم زندانيان زن در اين كشور، 
شهروندان مســن هســتند و حداقل 9 نفر از هر 10 نفر از آنها به جرائم كوچك 
همچون سرقت Stealing از مغازه ها اقدام می كنند.در فاصله سال های 1980 
تا 2015 ميالدی تعداد افراد مسنی كه به تنهايی در ژاپن زندگی كرده اند بيش 

از شش برابر افزايش يافته و به شش ميليون نفر رسيده است.

 زن چينی كه راننده ماهری است، سال ها روش نبوغ آميزی را برای جلوگيری 
از جريمه شــدن در خيابان های پرتردد چين به كار برده و هيچ گاه لو نرفته بود 
تا اين كه چند وقت پيش، يك پليس محلی متوجه ترفند او شــد. او برگه های 
جريمه تقلبی درست كرده بود و خودش پشــت شيشه ماشينش می گذاشت، 
 بنابراين بقيه پليس ها با گمان اين كه او قبال جريمه شــده اســت، جريمه اش

 نمی كردند.
مرد جوانی كه بيشتر از حمله يك مار و يك خرس توانسته بود جان سالم به در 
ببرد، اين بار از حمله يك كوسه جان ســالم بدر برد. »ديالن مك ويليايمز« 20 
ســاله كه يك مربی آموزش شناست روز سه شــنبه در جزيره »كائوئی« ايالت 
هاوايی آمريكا توســط يك ببر كوســه كه حدود 6 تا 8 فوت طول داشت مورد 
حمله قرار گرفت.او عليرغم جراحت شديد توانســت فاصله حدود 30 متری تا 
ساحل را شنا كند و خود را به ساحل برساند.گفتنی است؛ خانواده اين پسر جوان 
از اينكه پسر آنها سه بار از حمله حيوانات وحشی جان سالم به در برده اند بسيار 

خوشحال هستند.

روش عجیب زنان ژاپنی برای رهایی از فقر و تنهایی!این مرد 3 بار مرد و زنده شد!

روش جالب برای جلوگیری از جریمه شدن!

استاد در سال 
1320 با يك ســبيل تنومند بر پشت لب 

در تهران متولد شــد. بعضی ها صدايش می كردند:»پير ما«،  
بعضی ها صدايش می كردند: »عمو سبيلو«، مادرش صدايش می كرد: 

»منوچهر:، خودش به  خودش می گفت: »م – پسر خاله و الف- اين كاره«. اگر زن 
می گرفت زنش صدايش می كرد: »هوی«. اين را می دانست كه هيچ وقت زن نگرفت. 
البته عده ای معتقدند آن قدر سرگرم نوشتن بود كه وقت ازدواج پيدا نكرد. حسنی نگو 
بال بگو/ تنبل تنبال بگو را حتما شــنيده ايد. خوب شاعرش منوچهر احترامی است. 

استاد جنس اش جور بود. از كودك دو ســاله تا پيرمرد صدساله مشتری اش 
بودند  همه نوع اثر ادبی هم در طبله عطاری اش پيدا می شــد. شعر، 

 داستان، نثر. خالصه استاد بيخودی به خودش نمی گفت:
 اين كاره! ) كبريت بی خطر(
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