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اینجا ایران است آقای تابش!
 به بهانه قیاس تیم سپاهان با تیم رئال مادرید؛
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۳۰ درصد صرفه جویی کنید
هشدار آبفای استان در مورد کمبود منابع آب:
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تمرکز نیروی انتظامی بر حوزه های امنیتی
فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان مطرح کرد:
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   رهبر معظم انقالب:   

مهم ترین نیاز امروز دنیای اسالم 
وحدت و پیشرفت علمی است

رهبر معظم انقالب اسالمی روز گذشته در دیدار شرکت کنندگان 
در کنگره بین المللی »نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم 
اسالمی«، مهم ترین نیاز امروز دنیای اسالم را »وحدت و یکپارچگی« و 

همچنین »حرکت جدی برای پیشرفت علمی در همه علوم«...

خرده روایت های پول های بی صاحب!
  وقتی در سازمان های مختلف برای هیچ و همه چیز باید پول بدهیم؛

  نصف جهان  به درس عبرت سایر استان ها تبدیل شده است؛  

ِاصَفهان آب َنداَرد!
»محمد جواد ظریف« شب گذشته به چین رفت، 
در ادامه به روســیه و در نهایت عازم مقر اتحادیه 
اروپا در بروکسل می شــود تا در آنجا با همتایان 
آلمانی، فرانسوی، انگلیســی و همچنین مسئول 

سیاست خارجی اروپا گفت وگو کند.
این اولین سفر وزیر خارجه پس از خروج آمریکا از 
برجام است. دور جدیدی از مذاکرات فشرده درباره 
سرنوشت برجام از این هفته با سفر به پکن، مسکو 
و بروکسل آغاز خواهد شــد. قرار است سه شنبه 
جلســه ای به میزبانی فدریــکا موگرینی، رییس 
این نهاد وابسته به اتحادیه اروپا،سه وزیر خارجه 
کشورهای اروپایی عضو پنج به عالوه یک )بریتانیا-
آلمان-فرانسه( و وزیر خارجه ایران برگزار شود. 

چندروز قبل بود که ترامپ خروج رســمی آمریکا 
از برجام را اعالم کــرد و اگر رییس جمهور آمریکا 
ایاالت متحــده تحریم های بنــد ۱۲۴۵ »قانون 
اختیارات دفاع ملی« )الیحه بودجه دفاعی آمریکا( 
را تعلیق نکند، روند بازگشت تحریم های ذیل این 
قانون آغاز خواهد شد. بند ۱۲۴۵ قانون اختیارات 
دفاع ملی، دولت آمریــکا را ملزم به اعمال تحریم 
علیه موسســات مالــی کشــورهایی می کند که 
دولت های متبوع آنها از کاهش قابل توجه خرید 
نفت خام از ایران خودداری کرده  باشند. کشورهای 
اروپایی امضاکننده برجــام این روزها بر پایبندی 

خود بر توافق هسته ای بدون حضور آمریکا ...

به بهانه آغاز سفرهای پسابرجامی ظریف

این بار جدی بگیرید

امیرعلی مرآتی 
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رهبر انقاب اسـامی با قدردانی از دسـت اندرکاران 
و پدیدآورنـدگان ایـن همایـش، بـه ویـژه شـخص 
حضـرت آیـت ا... مـکارم شـیرازی، گفتنـد: امـروز 
هـر حرکتـی کـه موجـب شـناخت بیشـتر گروه ها 
و فرقه هـای اسـامی از یکدیگـر شـود، یک حسـنه 
اسـت و ایـن گردهمایـی از مصادیـق حرکـت در 
جهت اتحـاد امـت اسـامی اسـت.حضرت آیـت ا... 
خامنه ای با اشـاره به تـاش دیرینه دشـمنان برای 
رو در رو قـرار دادن مسـلمانان، افزودنـد: در چنیـن 
شـرایطی، هر عملی که موجب شـناخت مسـلمانان 
از نقـاط قـوت یکدیگـر و زمینه سـاز هم افزایـی آنها 
شـود، به وحدت و یکپارچگـی امت اسـامی کمک 

خواهـد کرد.
ایشـان به نقش شـیعه در طـول تاریخ بـرای اعتای 
علـوم اسـامی و طبیعـی اشـاره و خاطرنشـان 
کردنـد: ایـن آثـار و خدمـات گرانبهـا بایـد بـه 
امـت اسـامی معرفـی شـوند زیـرا مایـه افتخـار و 
موجـب یکپارچگـی خواهنـد بود.رهبـر انقـاب 
اسـامی بـا تاکیـد بـر لـزوم مراقبـت جـدی بـرای 
جلوگیـری از ایجـاد هرگونـه شـائبه و گایـه میـان 
فـرق اسـامی، گفتنـد: یکـی از مسـائل بسـیار 
مهـم و مـورد نیـاز کنونـی دنیـای اسـام، موضـوع 
 پیشـرفت علمـی و حرکـت جـدی در ایـن زمینـه

 است.
حضرت آیـت ا... خامنه ای، علت اصلی تحت سـلطه 
قـرار گرفتـن دنیای اسـام را عقـب ماندگـی علمی 
دانسـتند و افزودنـد: دنیـای غـرب بعـد از قرن های 
متمادی عقـب ماندگی علمی، توانسـت با اسـتفاده 
از پیشـرفت های علمـی دنیـای اسـام، ثـروت و 
قـدرت علمـی، نظامـی، سیاسـی و تبلیغاتـی خـود 
را افزایـش دهـد و در نهایـت بـا اسـتعمار، وضعیـت 
کشـورهای اسـامی را بـه شـرایط کنونی برسـاند.

ایشـان بـا اشـاره بـه زورگویـی قدرت هـای غربـی 
بـه کشـورهای اسـامی و دنبالـه روی بسـیاری از 
حکام ایـن کشـورها از زورگویان بین المللـی، تاکید 
کردند: این شـرایط باید به واسـطه پیشـرفت علمی 
کشـورهای اسـامی تغییـر کنـد و دنیـای اسـام 

می تواند بـار دیگـر در قله تمدن بشـری قـرار گیرد.
رهبـر انقـاب، حرکـت در مسـیر پیشـرفت علمـی 
را وظیفـه حکومت هـای اسـامی و نخبـگان آن 
برشـمردند و گفتند: نخبگان دنیای اسـام باید یک 
حرکت عظیم فکـری و یک خواسـت عمومـی برای 
پیشـرفت علمی و رسـیدن به قله علم و دانـش را به 
وجـود آورند.حضـرت آیـت ا... خامنـه ای از حرکت 
جمهوری اسـامی ایران در مسـیر پیشـرفت علمی 
به عنـوان یک نمونـه موفق یـاد کردنـد و افزودند: بر 
اسـاس گزارش هـای مراکـز علمـی جهانی، شـتاب 
حرکـت علمـی ایـران در سـال های گذشـته، ۱۳ 
برابر متوسـط جهانی بوده است. ایشـان خاطرنشان 
کردند: ما این مسـیر را تا رسـیدن بـه مرزهای علم و 
دانش ادامـه خواهیـم داد و ایران بر خـاف غربی ها، 
آمادگی انتقـال دسـتاوردها و پیشـرفت های علمی 

خـود را بـه دیگـر کشـورهای اسـامی دارد.رهبـر 
انقاب، پیشـرفت در علوم اسـامی و علـوم طبیعی 
را ضـروری خواندنـد و افزودنـد: یکی از مـواردی که 
اسـام می توانـد در مسـائل مختلف بشـری »حرف 
نو« داشـته باشـد، در زمینه مسـائل فقهی است که 
بایـد در ایـن زمینـه کار بیشـتر و جدی تـری انجام 
شـود.حضرت آیـت ا...خامنـه ای بـا تاکید بـر اینکه 
باید در زمینه فلسـفه و علوم عقلی، سـرعت حرکت 
علمـی افزایش یابـد، گفتنـد: غربی ها، فلسـفه خود 
را تا عرصه های مختلف مسـائل سیاسی و اجتماعی 
امتـداد داده اند و ما نیـز بایـد چنیـن کاری را انجام 
دهیـم زیرا فلسـفه اسـامی، قوی تـر، ریشـه دارتر و 
مسـتحکم تر از فلسـفه غربـی است.ایشـان با اشـاره 
بـه گسـترش بیـداری در دنیـای اسـام و افزایـش 
گرایـش بـه اسـام در جهـان، خاطرنشـان کردنـد: 

امروز جوانـان در دنیـا، سـوال های زیـادی دارند که 
می خواهند پاسـخ آنها را در چارچوب اسـام بیابند؛ 
بنابرایـن باید حرکت علمی در دنیای اسـام شـتاب 
بگیرد و امت اسـامی بار دیگر بـه اوج اقتدار علمی و 
تمدنی خود برسـد تا دشمنان اسـام و آمریکایی ها 
نتواننـد بـه رؤسـای کشـورهای اسـامی دسـتور 
بدهنـد و »بایـد و نبایـد« بگویند.پیـش از سـخنان 
رهبـر انقـاب اسـامی، حجت االسام والمسـلمین 
اعرافـی، رییـس شـورای سیاسـت گذاری کنگـره 
»نقش شیعه در پیدایش و گسـترش علوم اسامی« 
گفت: »پاسـخ بـه شـبهات«، »تعمیق تفاهـم میان 
مذاهب اسـامی«، »بازشناسی سـرمایه های فکری 
شیعه و مسـلمانان« و »دسـتیابی به نقاط قوت برای 
تکمیـل و ارائـه علوم اسـامی« جـزو اهـداف اصلی 

کنگـره بوده اسـت.

کشف سالح های ساخت اسراییل 
در انبار های معارضان سوری

رســانه های سوری از کشــف یک انبار مهمات و 
ساح های سنگین ساخت رژیم صهیونیستی در 
جنوب دمشق خبر دادند.در این انبار مهمات که 
متعلق به معارضان ســوری بود، انواع ساح های 
سنگین و پیشرفته ســاخت رژیم صهیونیستی 
کشف و ضبط شده است.دولت دمشق بارها تل آویو 
را متهم به کمک به معارضان سوری کرده است. 
در فوریه سال جاری میادی، چندین انبار ساح 
در مناطق آزاد شده البوکمال و المیادین )از توابع 
دیرالزور(کشف شد. رژیم صهیویستی مدعی است 
که کمک های بشر دوستانه خود را به سوریه ارسال 
کرده این در حالی است که روزنامه صهیونیستی 
هاآرتص گزارش داد که هفت گروه معارض سوری 
با حضور در بلندی های جــوالن، مقادیر زیادی 
ســاح و مهمات از طرف صهیونیستی خریداری 

کردند.

در آستانه سفر اردوغان به لندن؛
انگلیس بیش از 1 میلیارد دالر 

سالح به ترکیه فروخت
انگلیس از زمان تاش برای کودتا در ترکیه، بیش 
از یک میلیارد دالر ســاح به این کشور فروخته 
است. این آمار و ارقام در آستانه سفر رجب طیب 
اردوغان، رییس جمهــور ترکیه به لنــدن و در 
بحبوحه انتقادات از اقدامات آنکارا علیه طراحان 
کودتای نافرجام و جنگ در ســوریه منتشر شده 
اســت.به رغم نگرانی های گروه های حقوق بشر و 
مقامات اتحادیه اروپا درباره ضعف حاکمیت قانون 
در ترکیه، این کشــور همچنان یکی از بازار های 

ترجیحی برای ساح های انگلیس است.

واشنگتن و لندن بر سر برجام 
دچار اختالف شده اند

ترزا می، نخســت وزیر انگلیس و دونالد ترامپ، 
رییس جمهور آمریکا، درباره تاثیرات ازسرگیری 
تحریم هــای یکجانبــه آمریــکا علیه ایــران بر 
شــرکت های اروپایــی، مکالمــه ای تلفنی باهم 
داشته اند. انگلیس، فرانسه و آلمان نگرانند مبادا 
شرکت های اروپایی که در ایران فعالیت دارند، به 
علت تحریم های ثانویه آمریکا علیه ایران، از سوی 
آمریکا مجازات شــوند. قرار اســت روز سه شنبه 
بوریس جانســون، وزیر امور خارجه انگلیس، با 
همتایان فرانسوی، آلمانی و ایرانی خود در اجاسی 
در بروکسل به میزبانی فدریکا موگرینی، مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا، شرکت کند. ناتالی 
توچی، مشــاور فدریکا موگرینــی، در این زمینه 
گفت: فکر می کنــم اروپاییان می تواننــد  با ارائه 
بسته ای )مشوق( به ایرانیان، موقتا برجام را حفظ 
کنند. آن بسته )پیشنهادی به ایران( ممکن است 
شامل تخصیص خطوط اعتبار مالی با ارز یورو )نه 
دالر آمریکا( و همچنین همکاری های گسترده تر و 
چندجانبه  )اروپاییان( با روسیه، چین و ایران باشد.

شینزو آبه: 
 به کره شمالی کمکی نمی کنیم

شــینزو آبه، نخســت وزیر ژاپن در مصاحبه ای 
تلویزیونی گفت که کیم جونــگ اون،  رهبر کره 
شــمالی باید این را بداند که توافقات با آمریکا و 
کره جنوبی جهت روابط بهتر و خلع ســاح اتمی 
برای به دســت آوردن کمک مالی از سوی توکیو 
کافی نیست.نخســت وزیر ژاپن همچنین گفت 
که تحریم های بین المللی باید علیه کره شمالی 
پابرجا بماند و هرگونه پاداش برای این کشور باید تا 
زمانی که پیونگ یانگ به صورت کامل برنامه های 
اتمی و موشکی خود را کنار نگذاشته، ارائه نشود.
رهبران آمریکا و کره شمالی قرار است در ۱۲ ژوئن 
 سال جاری میادی در سنگاپور دیدار و گفت و گو 

کنند.

مهم ترین نیاز امروز دنیای اسالم، وحدت و پیشرفت علمی است

رهبر معظم انقالب اسالمی روز گذشته در دیدار شرکت کنندگان در کنگره بین المللی »نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسالمی«، مهم ترین 
نیاز امروز دنیای اسالم را »وحدت و یکپارچگی« و همچنین »حرکت جدی برای پیشرفت علمی در همه علوم« دانستند و اظهار داشتند: امروز 
»بیداری« در دنیای اسالم به وجود آمده است و به رغم تالش غربی ها برای انکار آن، این بیداری زمینه ساز گرایش بیشتر به اسالم و نویدبخش آینده ای 

بهتر است.

 صدور رای  
برای 1۵ نجومی بگیر

 رییــس کل محاکــم عمومــی و انقــاب 
تهران در رابطــه با آخریــن وضعیت پرونده 
حقوق های نجومی گفــت: در رابطه با پرونده 
حقوق های نجومی تا به حال ۳۲ فقره پرونده با 
صدورکیفرخواست به محاکم ارسال شده که 
از این تعداد تاکنون ۱۵ فقره پرونده منجر به 

صدور رای شده است.
عبــاس پوریانی افــزود: ۱۵ فقــره از پرونده 
های مذکور پــس از صدور کیفر خواســت، 
منتج به صدور رای شــده و مابقــی در حال 
رســیدگی در دادگاه های تجدید نظر استان 
تهران اســت.وی در خصوص پرونده اماک 
شهرداری نیز گفت: تاکنون ۱۲ فقره پرونده 
در این مورد به محاکم تهران ارســال شــده 
که این پرونده هــا به مجتمــع قضائی ویژه 
 رســیدگی به جرایم کارکنــان دولت ارجاع

شده است.

انتقاد ایران از بیانیه دبیرکل 
سازمان همکاری اسالمی

ســخنگوی وزارت خارجه  بیانیه ضد ایرانی 

اخیر یوســف بن احمــد العثیمــه، دبیرکل 
سازمان همکاری اســامی را که در حمایت 
آشکار از اقدام سخیف دولت آمریکا در خروج 
از برجام صادر شد، محکوم کرد. قاسمی افزود: 
بیانیه  غیرمسئوالنه و ناشیانه دبیرکل سازمان 
همکاری اسامی به طور کامل خارج از شرح 
وظایف نامبرده، ناقض اصل بی طرفی دبیرخانه 
و هماهنگ با سیاســت ضد اســامی دولت 
آمریکا، رژیم صهیونیستی و دولت عربستان 
سعودی صادر شده و گامی دیگر در تضعیف 

اعتبار و جایگاه این سازمان است.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: »العثیمه« 
پیش از این نیز با عــدم درک صحیح اوضاع 
حساس منطقه و جهان اسام و به ویژه جایگاه 
موثر و تعیین کننده سازمان همکاری اسامی 
در مبارزه بــا رژیم صهیونیســتی و حمایت 
از آرمان آزادی فلســطین و قدس شــریف، 
موضع گیری های جانبدارانه و غیرسازنده ای 
 نســبت به تحوالت منطقه داشــته است و

  به ایشــان توصیه می کنیم بیــش از این به 
 موضــع گیــری هــای جانبدارانه بــه نفع

 اســتکبار جهانی و رژیم صهیونیستی ادامه 
ندهد.

رییس سازمان میراث فرهنگی:
 »تعطیالت زمستانی«

 هنوز تصویب نشده است
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری که چند روز پیش از موافقت وزارت 
آموزش و پرورش با اجــرای طرح تعطیات 
زمســتانی مدارس خبر داده بود، اینک اعام 
کرد که این طرح باید به تصویب هیئت دولت 
برسد. علی اصغر مونسان در اظهارنظر تازه ای 
تاکید کرد: طرح تعطیات زمســتانی )که در 
راســتای طرح تقویم آموزشی است( موضوع 
بزرگ و پیچیده ای نیست؛ اما باید در هیئت 

دولت تصویب شود.
وی همچنین گفت: تعطیات زمستانی شامل 
کارمندان دولت و دانشــجویان نمی شــود. 
مونســان اظهار کــرد: با معــاون اول رییس 
جمهور در این زمینه مکاتبه شــده و هرچند 
آقای جهانگیری موافقت ضمنی خود را اعام 
کرده اند؛ اما طرح تعطیات زمســتانی باید 
 در هیئت دولت به تصویب برســد تا اجرایی

 شود.

علیرضا معزی
دبیر شورای اطالع رسانی دولت:

دولت

امام جمعه مشهد گفت: مسئوالن کشــور نباید از 
قدرت پوشالی دشمن ترسیده و سست شوند. تصویب 
الیحه های » اف ای تی اف« که از دولت به مجلس 
داده شده، در حقیقت وصل کردن تراکنش بانکی ما 
به تراکنش بانکی جهانی و به معنای خود تحریمی 
است.آیت ا... علم الهدی اظهار کرد: در یک قرارداد 
چند جانبه وقتی یک نفر خارج شــد از نظر حقوقی 
سقوط کرده است و اگر بخواهیم برجام را ادامه دهیم 
دیگر برجام نبوده و بستن قرارداد با چند کشور دیگر 
اســت. نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: 
طبق ســخنان رهبری ما به اروپا اطمینان نداریم و 
باید تضمین بگیریم و یقیــن داریم که آنها تضمین 
نمی دهند. مانند برجام نشــود که بعد بگویید نشد 
ما تضمین بگیریم.عضو مجلــس خبرگان رهبری 
بیان کرد: برجام جز ضرر چیزی برای کشور نداشته 
وحاال چرا می خواهید این معاهده را ادامه بدهید؟ 
علم الهدی گفت: مردم به مسئوالن اعتماد کرده اند و 
باید مصالح شخصی را زیر پا گذاشته و از قدرت های 

پوشالی نترسند.

چرا می خواهید برجام  را 
ادامه دهید؟

آیت ا... علم الهدی:

روحانیت

کافه سیاست

عکس  روز 

 توجه رسانه های جهان
 به مطالعه کتاب آتش و 
خشم توسط رهبر انقالب

مهم ترین نیاز امروز دنیای اسالم، وحدت و 
پیشرفت علمی است

پیشنهاد سردبیر:

 دبیر شورای اطاع رسانی دولت خاطرنشان 
کرد: شفافیت نقش مهمی در سامان سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور دارد. 
اعتمادسازی زمانی ایجاد می شود که اطاعات 
را حق مردم بدانیم. در گذشــته به دالیلی، 
انتشــار اطاعات با احتیاط انجام می شد؛ اما 
اصرار بر این وضعیت آســیب هایی به همراه 
داشت. ما نمی توانیم مردم را نامحرم بدانیم، 
اطاعات از آنچه در کشــور رخ می دهد جزو 

حقوق اصلی مردم است.
معزی بیان کــرد: در جریان تصویب بودجه، 
دولت در سال 96 برای اولین بار قانون بودجه 
را به بحث عمومی در جامعه تبدیل کرد. در 
واقع دولت بودجه را به میــان افکار عمومی 
برد و همه مردم توانستند به اطاعات بودجه 
دســت پیدا کنند هر چند دولــت تاوان این 

شفاف سازی را هم داد.

دولت تاوان شفاف سازی را 
داده است

 ربیعی 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 

کابینه

معاون فرهنگی قوه قضائیه در خصوص الیحه حمایت 
از حقوق کودکان اظهار کرد: مسئله خشونت علیه 
کودکان امر بســیار نامطلوبی است که به هیچ وجه 
مورد تایید عقل، شرع و عرف نیست. مهربانی یکی 
از خصیصه های ایرانی اســت و همیشه از کشور ما 
به جاهای دیگر نشر پیدا کرده و باید این موضوع را 
به خصوص نسبت به کودکان بروز دهیم و از ایجاد 
موارد معدودی کــه در این رابطه دیده می شــود، 
جلوگیری کنیم.هادی صادقــی ادامه داد: کاری که 
در معاونت فرهنگی در این رابطــه انجام می دهیم 
بیشتر فرهنگ سازی اســت و برنامه های تلویزیونی 
می سازیم که در آنها شــیوه های رفتاری با کودکان 
بهتر آموزش داده شــود تا حدود زیــادی بتواند از 
اعمال خشــونت علیه کودکان و آزار آنها جلوگیری 
کند.معاون فرهنگی قوه قضائیه خاطرنشــان کرد:  
کودک آزاری شــایعی در ســطح جامعه نداریم و 
این مسئله اشــتباه نشــود،  آنقدری که این مسئله 
 در کشــورهای غربــی شــیوع دارد در کشــور ما 

شیوع ندارد.

 به دنبال فرهنگ سازی 
در حقوق کودکان هستیم

معاون فرهنگی قوه قضائیه:

قوه قضائیه

وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی با بیان 
اینکه ســاالنه بیش از ۴۴ هزار میلیارد یارانه 
در کشور پرداخت می شــود، گفت: به دلیل 
فقدان سیاست گذاری های اجتماعی درست، 
پرداخت این میــزان یارانه بــه کاهش فقر، 
افزایش اشتغال و  بهبود عدالت کمک نکرده 

است.
وی افزود: دولت محدود کردن فقر مطلق را در 
برنامه های خود قرار داده و در همین راستا در 
سال 96 و 9۷ به دنبال این است تا ۱۱ میلیون 
از فقرا در کشور ۸۰ درصد از حداقل دستمزد 

را دریافت کند.
 ربیعی گفت: در اغلب کشــورها شاهد دنبال 
شدن برنامه های توسعه ای هستیم؛ اما باید در 
نظر داشته باشیم که دنبال کردن سیاست های 
توســعه ای بدون اینکه وجه اجتماعی در آن 

دیده نشود، شکست خواهد خورد. 

یارانه ها به کاهش فقر 
کمک نکرد

پیشخوان

بین الملل

صفحه اینستاگرام ســردار ســلیمانی پس از واکنش 
او  به عملیات تافی جویانه ســوریه بــه مواضع رژیم 
صهیونیســتی، بســته شــد!پس از آنکه منابع خبری 
صهیونیستی از شلیک بیش از ۵۰ فروند موشک از خاک 
سوریه به سمت ۴ مقر مهم نظامی رژیم صهیونیستی در 

جوالن اشغالی خبر دادند، آژیرهای هشدار در جوالن اشغالی به صدا درآمد.
صفحه منتسب به سردار ســلیمانی پس از این حمات، تصویری را به اشتراک گذاشت که نابودی رژیم 
اشغالگر قدس را نشان می داد. پس از گذشت یک روز از انتشار این تصویر و به جهت مضمون ضد اسراییلی 

آن، صفحه منتسب به سردار سلیمانی توسط اینستاگرام غیرفعال شد.
 پیش از این نیز این صفحــه چندین بار به دلیل انتشــار تصاویر و فیلم هایی با چنین مضامینی بســته 

شده بود.

به گزارش انتخاب؛ احمدی نژاد گفت: هســته ای شــدن 
ایران، تولید ســوخت %20، صفحه ســوخت و صنعتی 
شدن تولید سوخت هسته ای، ساخت رآکتور آب سنگین، 
تولید آب سنگین از دســتاوردهای دولت من بود.وی در 
ادامه اظهار داشــت: زمانی که قرار بود مذاکرات با آمریکا 

در عمان شروع شود، در جلسه ای با حضور مقامات کشور اعام کردم که مذاکره در شرایطی که دشمن تصور 
می کند دست باال را دارد و تحریم ها اثر گذار بوده است، به ضرر کشــور تمام می شود؛ حتی اعام کردم که 
حاضرم خانواده ام را به گروگان و تضمین بگذارم که اگر طرح ها موفق نبود، خود وخانواده ام را اعدام کنند.وی 
ضمن انتقاد از برجام اظهار داشت: مجلس به جای رسیدگی محتوایی، به محل جنگ زرگری و سطحی بین 
جناح ها و البته تصویب سریع و حیرت انگیز توافق تبدیل شد.  ملت از محتوای توافق بی اطاع ماند و صرفا باید 

شاهد اظهارات مقامات درباره »دستاوردهای بی نظیر ادعایی«، این توافق  بود.

اینستاگرام، صفحه 
سردار سلیمانی را 
بست!

احمدی نژاد:

مخالف مذاکرات 
بودم

   رهبر معظم انقالب:   

نخســتین انتخابات 
پساداعش

تکاپــوی اروپا برای 
حفظ برجام

شرکای 380 میلیاردی 
ترامپ

کتابخوان حرفه ای پس 
از سه سال در نمایشگاه
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مردم از فروشندگان غیر مجاز، تانکر آب 
خریداری نکنند

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

در شهر

استاندار اصفهان مطرح کرد:
اجرای طرح جامع اشتغال 

پایدار در مناطق کم آب اصفهان
استاندار اصفهان در رابطه با لزوم ایجاد اشتغال 
پایدار در اســتان گفت: براســاس طرحی که 
برای مقابله با خشکسالی و کم آبی در دستور 
کار مدیریت استان قرار گرفته است، 63 هزار 
نفر اشــتغال پایدار در مناطق مختلف استان 
اصفهان به ویژه شرق این استان که کشاورزی 
به دلیل کمبود آب با مشکل مواجه شده، ایجاد 

می شود.
مهرعلیــزاده ادامــه داد: این برنامه شــامل 
طرح هایی از جملــه ایجاد صنایــع تکمیلی، 
صنایع مربــوط به بخش کشــاورزی و صنایع 
دستی اســت که طبق برآورد، اجرای آن به 7 
هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.وی گفت: 
این طرح ها بیشتر با استفاده از ظرفیت بخش 
خصوصی و همچنین ارائه تسهیالت دولتی و 
بانکی تامین مالی و اجرا می شود.مهرعلیزاده 
بیان کرد: در این راســتا یــک مدیریت واحد 
)عالوه بر کارگروه ســازگاری با کم آبی و طرح 
جامع اشتغال( در اســتانداری اصفهان برای 
رســیدگی ویژه به مشکل کشــاورزان تعریف 
شده و این مدیریت را ســید محسن سجاد بر 
عهده دارد که پیش از این فرماندار شهرستان 

لنجان بوده است.
اســتاندار اصفهان یادآوری کرد: روند کاهشی 
آب در طول 40 سال گذشته منجر به مهاجرت 
از روستاها )به ویژه شــرق اصفهان( به شهرها 
شد و در آن سال ها درصد جمعیت شهرنشینی 
و روستانشــینی هرکدام 50 درصــد بود که 
اکنون جمعیت روســتاها به زیــر 15 درصد 
رســیده اســت.مهرعلیزاده اضافه کــرد: اگر 
کارها با تدبیر انجام نگیرد، بی شــک شرایط 
 به همین شــکل ادامه پیدا کــرده و بدتر هم 

می شود.

بازار

خوش بو کننده

حاجی دلیگانی :
 میزان افزایش حقوق ها 

موجب فاصله طبقاتی می شود
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، 

بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی مصوبه 
دولت درباره میزان افزایــش حقوق کارکنان در 
ســال جاری را خالف قانون دانســت و تصریح 
کرد: نمایندگان مجلــس طبق قانون بودجه 97 
مصوب کردند که حقــوق کارکنان دولت از صفر 
تا 20 درصد به صورت پلکانی نزولی افزایش یابد، 
در صورتی که شــاهدیم دولت این میزان را بین 
 12 تا 16 درصــد اعالم کرده کــه خالف قانون

 است.
وی، هــدف مجلس از افزایش حقــوق کارکنان 
دولت به صورت پلکانی نزولی از صفر تا 20 درصد 
را، کاهــش فاصله طبقاتی عنوان کــرد و افزود: 
مصوبه دولــت درباره افزایش حقــوق کارکنان 
دولت در ســال جاری فاصله طبقاتی را افزایش 
می دهد که به طور قطع، مجلس با این بی قانونی 
مخالفت کرده و مقابل آن می ایستد.نماینده مردم 
شاهین شهر،میمه و برخوار در مجلس اضافه کرد: 
نباید این رویــه در دولت باب شــود که هر طور 
خودشان می خواهند و سلیقه ای از قانون برداشت 
داشــته باشــند، حقوق مردم در میزان افزایش 
دســتمزدها باید رعایت شــود.حاجی دلیگانی  
گفت: هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز 
باید نسبت به مصوبه دولت درباره میزان افزایش 
حقوق ها ورود کرده و به دور از جنجال سازی ها، 

موضوع را موشکافی و بررسی کند. 

بر اساس اعالم بانک مرکزی؛
بانک ها  می توانند ارز 

گردشگران را خریداری کنند
بر اســاس دســتورالعمل بانک مرکزی بانک ها 
می توانند ارز گردشــگران خارجــی، رانندگان 
ترانزیت خارجی، سرمایه گذاران خارجی با تایید 
سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و 
فنی ایران، نمایندگی های سیاســی مقیم ایران 
و همچنین دفاتــر نمایندگی بانک های خارجی 
را با درخواســت کتبی به نرخ روز اعالمی بانک 
مرکزی، خریداری کنند و در چارچوب مقررات 
ارزی به فروش رسانند.خرید ارز ازجانب بانک ها 
در جهت ایفای نقش اصلی آنها به عنوان واسطه 
گران در مدیریت منابع ارزی صورت می گیرد که 
منابع را از ســمت عرضه کنندگان به متقاضیان 

هدایت می کنند.

تکذیب واردات پارچه کفن
 از هند

در خصوص انتشــار خبری با عنوان واردات 20 
میلیون متر پارچه کفن هندی به ایران به نقل از 
رییس انجمن صنفی کارفرمایان نساجی استان 
اصفهان در میزگرد چالش های صنعت نســاجی 
و پوشــاک، مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت به منظور تنویر 
افکار عمومــی توضیحاتی ارائه داد:»براســاس 
آمار گمرک جمهوری اســالمی ایــران واردات 
رســمی انواع پارچه تاری و پودی سفید نشده و 
سفید شده در سال گذشــته، 726 تن بوده که 
در قیاس بــا کل پارچه تولیــدی و وارداتی رقم 
ناچیزی است.وزارت صنعت تاکید کرده که ردیف 
تعرفه مشخصی برای واردات پارچه کفن وجود 
 ندارد و از کشور هند وارداتی در این زمینه انجام 

نشده است«.

بیشترین تاخیر در پروازهای 
فروردین به »ایران ایر« رسید

هواپیمایی جمهوری اسالمی با داشتن تاخیر در 
57 درصد پروازهای فروردین ماه خود و همچنین 
سهم 21 درصدی از کل پروازهای تاخیردار، رتبه 
نخســت تاخیرهای پروازی را به نام خود به ثبت 
رساند.پس از این شرکت، دو شرکت هواپیمایی 
»آســمان« و »تابان« با داشتن 49 درصد تاخیر 
در مجموع پروازهای خود، به طور مشــترک در 
رتبه دوم قرار گرفته اند؛ رتبه ســوم تاخیرهای 
پروازی در فروردین ماه نیز به شرکت هواپیمایی 

زاگرس رسید .

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،979،000
تومان

1،010،000نیم سکه
تومان

596،000ربع سکه
تومان

370،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

197،159
تومان

      قیمت سکه و طال

دستگاه اتوماتیک خوشبو 
کننده جی ام مدل 105

 45,000
تومان

دستگاه اتوماتیک خوشبو 

102R کننده جی ام مدل

 49,900
تومان

دستگاه اتوماتیک خوشبو 
102S کننده جی ام مدل

 34,000
تومان

مرضیه محب رسول

در حالی که پس از برجام و شروع تبلیغات کم رمق 
برای صنعت توریســم ایران، شــاهد حضور بیشتر 
بازدیدهای خارجی ها از ایران و در مقابل آمار باالتر 
ســفرها خارجی ایرانیان به خصوص به کشورهای 
همسایه بودیم؛ اما در شــرایط فعلی به دلیل پایین 
آمدن ارزش پول ملی و نیز خــروج آمریکا از برجام 
و نیز برخــی از قوانین از جمله عــوارض خروج از 
کشــور این بخش از اقتصاد با ســرگردانی و عدم 
پیش بینی های الزم برای بازار مواجه است. این در 
حالی اســت که در کل دنیا رقابت های تنگاتنگی 
برای جذب توریســم به دلیل تاثیر بــاالی آن در 

پیشرفت های اقتصادی وجود دارد. 
شمشیر آخته دولت برای گردشگران 

در حالی که مردم به دلیل قابلیت های شگفت انگیز 
گردشگری در میان کشورهای همسایه و قیمت های 
پایین و امکانات باال، کشــورهایی ماننــد ترکیه و 
گرجستان ترجیح می دهند ، دولت در بودجه سال 
97 عوارض خروج از کشــور را  120 درصد افزایش 
داد؛ مسئله ای که به گفته مدیر یکی از آژانس های 
گردشگری؛ مسافرت های ارزان، قیمت خارجی را 
از صرفه می اندازد و عمــال بخش بزرگی از تورهای 
خارجی با عدم اســتقبال روبه رو می شود. هر چند 
سخنگوی دولت در واکنش به این نگرانی ها از مردم 

خواست که فعال به مسافرت های خارجی نروند.
باال و پاییــن قیمت بلیت ها زیر ســایه 

نوسانات ارزی
تک نرخی شدن قیمت ارز در حالی اعمال شده که 
عمال هیچ کس اطمینانی از در اختیار داشتن این ارز 
برای امور اقتصادی ندارد؛ این موضوع شامل بخش 
گردشگری و آژانس های هواپیمایی هم می شود در 
حالی که به گفته عضو کمیســیون گردشگری اتاق 
بازرگانی اصفهان؛ به دلیل نوســانات ارزی قیمت 
بلیت هواپیما از سال گذشته تا کنون 4 بار افزایش 
داشته اســت و عمال نمی توان نظارت و پیش بینی 
از آینده گردشــگری و برآوردی از قیمت ها داشت؛ 

همین مسئله موجب شده تا نرخ بسیاری از تورها در 
سال جدید به صورت لحظه ای اعالم شود. در همین 
زمینه مصطفی فنایی می گوید: اگر امسال دولت با 
همان نرخ چهار هزار و 200 تومان، دالر را در اختیار 
آژانس هــای هواپیمایی قرار دهــد و دالر دولتی به 
تورهای گردشگری تخصیص دهد، افزایش قیمتی 
در تورهای گردشگری خارجی نخواهیم داشت؛ اما 
اگر غیر از این باشد به طور قطع با قیمت فزآینده ای 

عرضه خواهد شد.
خطر برجام و آینده توریسم ایران

در حالی که پایین آمدن ارزش پول ایران در برابر دالر 
می توانست یکی از مشــوق های خوب برای جذب 
توریست های خارجی و فرصتی برای رونق اقتصاد 
گرددشگری داخلی باشد؛ اما اقدام اخیر آمریکا در 
خروج از برجام یکی از بزرگ ترین تهدیدات در زمینه 
ورود گردشگران خارجی به ایران خواهد بود؛ هرچند 
اروپا هنوز در مورد برجام تصمیم روشــن و قاطعی 

نداشته است؛اما بدون شک سفر خارجی ها به ایران 
تحت تاثیر تبلیغات ضد ایرانی آمریکا و مانع تراشی 

آنها قرار خواهد گرفت. 
تاثیرات باال و پایین نرخ ارز بر گردشگری 

داخلی
در کنــار تاثیر نــرخ ارز بــر توریســم بین الملل، 
صاحب نظران عقیده دارند که افزایــش نرخ ارز بر 
گردشگری داخلی نیز تاثیرگذار خواهد بود. برخی از 
آنها این تاثیرات را مثبت تلقی کرده اند و برخی نیز 
به اثرات منفی آن اشاره دارند.به عقیده برخی از آنها 
افزایش نرخ ارز، باعث کمتر شدن خروج گردشگران 
داخلی شده و به رونق مقاصد داخلی کمک خواهد 
کرد. برخی نیز مخالف این نظــر بوده؛ چراکه طبق 
گزارش ساالنه شورای جهانی سفر و گردشگری که 
در بازه های زمانی ده ساله تهیه و وضعیت گردشگری 
و اثرات اقتصادی آن در 181 کشــور دنیا را بررسی 
می کند، ایران در ســال 2010 رشد 3/9 درصدی 

در صنعت توریسم جهانی داشــته است؛ اما تا سال 
2020 با رکود مواجه شده و به 3/8 درصد می رسد؛ 
همچنین درآمد حاصل از گردشگری به ایران حدود 
2/4 میلیارد دالر در سال 2010 بوده که 2/5 درصد 
از کل صادرات ایران را بــه خود اختصاص می دهد. 
طبق این پیش بینی در ســال 2020 میالدی این 
مبلغ 5/1 میلیارد می رســد کــه 4/2 درصد از کل 

صادرات ایران را تشکیل می دهد. 
این آمــار رو به رشــد در حالی ارائه می شــود که 
کارشناسان پیش بینی می کنند که افزایش درآمد 
در گردشــگری ورودی تنها در کوتاه مدت محقق 
خواهد شد و به دالیلی در بلندمدت این اتفاق تداوم 
نخواهد داشــت؛ همچنین اســتقبال خارجی ها از 
تورهای ارزان قیمت ایران هــم در بلند مدت تحت 
تاثیر بی ثباتی های بازار ایــران قرار خواهد گرفت. 
به عقیده فعاالن گردشگری؛ثبات و آرامش در بازار 
ارز موجب می شود بسته سفر به یک کشور که شامل 
طیف گســترده ای از خدمات در آن کشور می شود، 
با گذشت زمان قیمت ثابتی برای گردشگر خارجی 
داشته باشــد و این مســئله در جذب گردشگران 

خارجی اهمیت باالیی دارد. 
کارشناســان اســتدالل می کننــد کــه عمــوم 
گردشگران اروپایی و آمریکایی از ماه ها قبل از سفر، 
برنامه ریزی های مربوط به سفر خود را انجام می دهند 
و اگــر در قالب تور به یک کشــور ســفر می کنند، 
این بســته ســفر را از مدت ها قبل تهیه می کنند. 
این درشــرایطی اســت که اگر نرخی که برای این 
بسته ها ارائه می شود، همواره با تغییر همراه باشد، 
آنها را دچار ســردرگمی خواهد کرد و ممکن است 
از ســفر به ایران منصرف شوند. در فضای آرام ارزی 
تورگردانان می توانند مطابق برنامه ریزی خود، مبلغ 
دریافت شده از گردشگر را صرف هزینه های سفر او 
کنند و از سودآوری بنگاه خود اطمینان الزم را داشته 
باشند. این در حالی اســت که نوسانات شدید ارزی 
کشور چنین آرامش خاطری را از فعاالن گردشگری 
ایران و همچنین گردشــگران ورودی به کشورمان 

سلب کرده است.

وقتی دولت ترمز اقتصاد گردشگری را می کشد

آمار عجیب و غریب سفرهای خارجی در نوروز امسال و نوسانات و پیچیدگی های نرخ ارز در 
سال جدید موجب شد تا بخش گردشگری در ایران با آینده ای مبهم روبه رو شود. 

  برگزار کنندگان تورهای گردشگری نگران بی ثباتی بازار ارز هستند  

رییس ســازمان برنامه و بودجه کشــور گفت: اعتباری 
بالــغ بــر 2 هــزار میلیــارد ریال بــرای ســبد غذایی 
 خانوارهــای جامعــه هدف در مــاه رمضــان اختصاص

 یافته است.
محمــد باقر نوبخــت اظهارداشــت: دولت در راســتای 

سیاســت های فقر زدایی، پرداخت یارانه هــای فروردین ماه را به موقــع انجام داده و در اردیبهشــت ماه 
نیز در زمان مشــخص یارانه ها را به حســاب خانوار ها واریز مــی کند. وی افزود: همچنیــن دولت با توجه 
به نزدیک شــدن به ماه مبارک رمضان، یک ســبدغذایی ویژه را نیــز به تمامی افرادی که تحت پوشــش 
بــوده و در جامعه هدف قــرار گرفته اند، اختصــاص می دهد. معــاون رییس جمهوری گفــت: اعتبار این 
 سبد غذایی در ســال گذشــته یک هزار و 600 میلیارد ریال بود؛ اما در ســال جاری بالغ بر 2 هزار میلیارد

 ریال است.

در راستای سیاست فقرزدایی دولت؛

سبد غذایی ماه رمضان 
مصوب شد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی بر 
نقش ارتقــای کیفیت وکاهش قیمــت کاالهای تولید 
داخل،مبارزه با قاچاق کاال،مهار واردات و فرهنگ سازی 
در حمایت از کاالی ایرانی تاکیــد کرد.نماینده مردم 
مبارکه در مجلس شورای اسالمی گفت: ایران با جمعیت 

80 میلیون نفری یک بازار بزرگ برای تولیدکنندگان محسوب می شوند؛ اما فرهنگ سازی نامناسب مانع 
استفاده تولیدکنندگان از این بازار است.زهرا سعیدی مبارکه با بیان اینکه  استفاده از تکنولوژی پیشرفته 
برای افزایش کیفیت کاالها موثر است، افزود: با تحول در ارتقای کیفیت کاالهای ساخت داخل انگیزه مردم 
برای خرید کاالهای ایرانی افزایش می یابد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به واردات کاالهای 
غیر ضروری گفت: در وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای حمایت از تولید و فروش کاالهای ایران 

باید از کاالهایی که مشابه آن درداخل تولید می شود، جلوگیری شود.

نماینده مردم مبارکه:

از واردات غیر ضروری 
جلوگیری شود

بر اساس بخشنامه رییس سازمان اداری و استخدامی، دستگاه های اجرایی مکلف شدند ظرف 10 روز اقدامات اولیه 
برای اعالم پرداختی در دســتگاه خود را انجام داده تا با مصوبه هیئت دولت، نحوه دسترسی دستگاه های نظارتی 
و عموم مردم به اطالعات دریافتی مدیران مشخص شود.جمشــید انصاری در بخشنامه ای به دستگاه های اجرایی 
مهلت 10 روزه برای دستگاه های اجرای تعیین کرد تا نماینده تام االختیار آنها برای اخذ نام کاربری و شناسه عبور 
سامانه مشخص شود تا قالب اطالعات کلیه اقالم پرداختی را از سامانه مذکور دریافت کنند.همچنین نحوه دسترسی 
دســتگاه های نظارتی و عموم مردم به اطالعات پرداختی به مدیران، پس از طی دوره آزمایشی و انجام اصالحات 

احتمالی با مصوبه هیئت دولت مشخص خواهد شد.

بر اساس بخشنامه رییس 
سازمان اداری و استخدامی؛ 

انتشار دریافتی مدیران 
طی ۱۰ روز آینده

خبر

  عکس روز

آران و بیدگل امسال تولید پسته ندارد
رییس اتحادیه فروش تانکر اصفهان با اشــاره به وضعیت بازار تانکر آب در اصفهان اظهار کرد: فروش 
تانکرهای خانگی آب در استان اصفهان به شدت افزایش پیدا کرده است.یدا... رضاییان  گفت: تانکرهای 
آب پلی اتیلن)پالستیکی( به شدت مضر و غیر بهداشتی هســتند؛ اما همچنان تولید و در بازار توزیع 

می شوند.
وی با بیان اینکه توزیع تانکرهای آب نیازمند پروانه کسب در این زمینه است، خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر تعداد فروشگاه ها و فروشندگان تانکرهای آب بیش از تولیدکنندگان آن است.رضاییان اذعان 
داشت: تانکرهای آب گالوانیزه از دور خارج شده و عمدتا به فروش تانکرهای آب پلی اتیلن)پالستیکی( 

روی آورده اند.
وی تصریح کرد: تاکنــون مجوز قانونی برای 250 مرکز تولید تانکرهای آب صادر شــده اســت؛ اما 
بیش از 400 فروشــنده بدون مجــوز و بعضا به صورت فصلــی در حال فعالیت هســتند.وی اضافه 
کرد: این احتمال وجــود دارد که با افزایش دما و گرم شــدن هوای اصفهان و به تبع آن اســتفاده از 
کولرهای آبی، مردم مجبور شــوند تا آب مورد نیاز خود را از مراکز ســیار توزیــع آب تامین کنند.
رضاییان با بیان اینکه مســئوالن باید از آذرماه ســال گذشــته به فکر تامین آب شــرب مورد نیاز 
مردم در تابستان امســال بودند، بیان داشــت: ســپاه و ارتش برای توزیع آب در تابستان به وسیله 
تانکرهای آب ســیار اعالم آمادگی کرده اند؛ اما بایــد برای تامین راننــدگان کامیون های تانکر آب 
از همین امــروز پیش بینی های الزم صورت گیــرد.وی با تاکید بر ضرورت تفکیک آب آشــامیدنی 
و آب شست وشــو در اســتان اصفهان عنوان کرد: در برخی از اســتان ها، آب قنات ها برای رفع نیاز 
 شست وشوی مردم و آب معدنی به وسیله تانکرهای ســیار برای رفع نیاز آب آشامیدنی مردم توزیع

 می شود.

رییس اتحادیه فروش تانکر اصفهان:

مردم از فروشندگان غیر مجاز، تانکر آب خریداری نکنند
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رسول صدرعاملی: 
 کاش هیچ گاه جنگی

 سر نمی گرفت
افتتاحیــه معنــوی هفتمین جشــنواره ملی 
فیلم کوتاه حســنات اصفهان بــا حضور جمعی 
از هنرمندان و مســئوالن برگزاری جشــنواره 

حسنات برگزار شد.

»رســول صدرعاملــی«، در افتتاحیــه معنوی 
جشنواره  فیلم کوتاه حسنات با بیان اینکه دنیای 
بدون جنگ و خشونت آرزوی همه مردم جهان 
اســت، اظهار کرد: کاش هیچ گاه جنگی ســر 
نمی گرفت و امروز شاهد این همه شهیدی که در 
گلستان شهدای اصفهان و دیگر شهرها به خاک 

سپرده شدند، نبودیم.
دبیر هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات 
اصفهان با بیان اینکه اگر شــهدایی که امروز در 
گلستان شهدا به خاک ســپرده شدند در جنگ 
شهید نشــده بودند، امروز شــاهد تحقق بخش 
زیادی از آرمان های انقالب بودیم، تصریح کرد: 
سعی داریم با ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری 
و همدلی و همزبانی با استفاده از ابزار هنر در حد و 
توان خود هر گونه خشونت را از جوامع بشری دور 
سازیم. همچنین »محمدسعید عشاقی« جانشین 
رییس جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات نیز در 
این مراسم با اشــاره اینکه امروز هفتمین دوره 
جشنواره حسنات را با حضور در گلستان شهدا و 
با تجدید میثاق با شهدای انقالب اسالمی و دفاع 
مقدس آغاز کردیم، افزود: جشــنواره حسنات با 
موضوعاتی همچون احسان و نیکوکاری و تعاون 
و همکاری جامعه هنری را به سمت موضوع ایثار، 
گذشت و همراهی با مســایل انسانی و اجتماعی 

همراه ساخته است.

با مسئوالن

نا امید نیستیم!

پیشنهاد سردبیر:

دیدگاه

معاون ارشاد استان اصفهان خبر داد:
انتشار 1826 عنوان کتاب در 

استان اصفهان
معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان گفت: آمار ما در رابطه با 
تعداد انتشار کتاب در سال گذشته هزار و 826 
عنوان کتاب بوده اســت.»پرویز طاهری« در 
خصوص آمار فروش کتاب اظهار کرد: آمار ما 
در رابطه با تعداد انتشار کتاب در سال گذشته 
هزار و 826 عنوان کتاب بوده است. وی افزود: 
از لحــاظ موضوع بنــدی 
انتشــار کتاب باید 
بیشترین  گفت: 
کتاب  عنوان 
در رابطــه با 
علــوم کاربردی 
سپس ادبیات در 
رتبــه دوم و علوم 
اجتماعــی در رتبــه 
ســوم قرار دارد. معاون فرهنگی هنری اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان اصفهان 
در خصوص آمار مجوزات صادره برای سال 97 
گفت: از ابتدای سال 97 تا روز 15 اردیبهشت 
نیز 143 عنوان مجوز پیش از چاپ کتاب صادر 

شده است.

عضو شورای شهر اصفهان:
صدها خانه تاریخی در 

اصفهان معطل مانده است
یکی از اعضای شــورای شــهر اصفهان گفت: 
صدها خانه تاریخی در اصفهــان معطل مانده 
است و روز به روز بیشتر تخریب می شود. می توان 
آن ها را در قالب های مختلف از جمله واگذاری 
مالکیت یا قراردادهای BOT با دید باز و فکر بلند،  
به بخش خصوصی ســپرد تا در آن ها اتفاقاتی 
فرهنگــی رخ دهد. »مهــدی مزروعی« اظهار 
کرد: خانه صفوی محلی است که اتفاقاتی مهم 
در آن در حال رخ دادن است. این مکان حدود 
یک سال است که به عنوان نوعی خانه گفتمان 
شهری عمل می کند. وی افزود: این خانه تاریخی 
در خصوص گفتمان شهری، گروه های مختلف 
اجتماعی و فرهنگی بــا ذائقه های مختلف و به 
بهانه های مختلف دور هــم جمع می کند. این 
اقدام، قدمی مثبت است که در نهایت به ارتقای 

سطح آگاهی جامعه منجر خواهد شد.

فیلم، دو ســکانس ویژه دارد که حذف شــده است. 
آن هایی که به هر طریقی توانسته اند نسخه اصلی فیلم 
سانسورشده »رضا درمیشیان« را ببینند، شاید پس از 
تماشای فیلمی که این روزها در سینماهای کشور در 
حال اکران است، متوجه شوند چرا کارگردان پنج سال 
صبر کرد تا شاید فیلم بریده بریده شده اش، رنگ پرده را 
به خود ببیند و البته بهتر متوجه می شویم چرا آن هایی 
که اجازه نمی دادند این فیلم اکران شود، روی خواسته 
و دستور خود مصر بودند. »عصبانی نیستم« یک فیلم 
سیاسی است. شاید هم بهتر است بگوییم یک »بیانیه 
سیاسی« اســت. همین اول 

مطلب، تکلیف مان را با کارگردان، بازی ها و فیلم نامه 
مشــخص کرده، اعتراف می کنیم »نوید محمدزاده« 
یکی از بهترین بازی های خــود را ارائه داده )این فیلم 
نخستیین فیلمی بود که نقش آفرینی محمدزاده در آن 

دیده شد و درواقع نخستین نقش آفرینی 
مهم او در این اثر رقم خورده است( فیلمی 
رئال درباره شرایط سیاســی و اجتماعی 

کشــورمان که توانمنــدی کارگــردان در پرهیز از 
واقع گرایی و روایت مستقیم داستان را به رخ می کشد. 
استفاده درست از تکنیک مونتاژ، حرکت، نمایش سریع 
و متوالی تصاویر و بازی با سبک عادی روایت داستان 
هم قابل توجه است. فضای فیلم بی اندازه »تلخ« است؛ 

از همان سکانس ابتدایی تا انتها . 
نوید )نوید محمدزاده( پیش روان پزشــک می رود و 
از عدم توانایی خود در کنتــرل اعصاب و هیجاناتش 
شکایت می کند. او در محل کارش با صاحب کار خود 
دعوا کرده، اخراج شده است. روان پزشک برای او 
یک قرص می نویسد و به او توصیه می کند هرگاه 
عصبانی شد، این جمله را با خود تکرار کند؛ »من 

عصبانی نیستم...« 
نوید اما عصبانی است. او یک دانشجوی »ستاره دار« 
اســت که از دانشگاه اخراج شــده، از همان 
دانشــگاهی که نامزدش »ستاره« در آن 
درس می خواند. هیچ کــس و هیچ چیز 
ندارد؛ نه آشنا، نه سرمایه و نه یک حامی 
که بتواند کمکــش کند تا یــک زندگی 
حداقلی بــا دختر مورد عالقه اش بســازد. او 
از همه چیــز و همه کــس عصبانی اســت... تنها 
دلخوشی اش »ســتاره« اســت. ما تمام فیلم شاهد 
رابطه  دو قهرمان اصلی هستیم که در الیه ای از 
حس رمانتیک پوشیده شده و تا پایان فیلم این 

احساس میان دو قهرمان نمود دارد. 
پایان فیلم حذف شــده و به نظر می رســد این 
حذف ضربه به داســتان زده و مشخص نیست 
»باران کوثری« در جشن افتتاحیه اکران، وقتی 
گفت اکران »عصبانی نیستم« پس از پنج سال، 

یــک 
ی  ز و پیــر

بــرای  بــزرگ 
درمیشیان است، دقیقا از 

کدام پیروزی حرف می زد! فیلمی 
که دو ســکانس اصلی و مهم آن )مرکز 

اهدای کلیه و پایان فیلم( حذف شده است. 
شــعارهای سیاســی تا دل تان بخواهد در این فیلم 
می شــنوید. از تکرار و تاکید دوست خواننده نوید که 
مدام از آن »هشت سال« حرف می زند که زندگی اش 
نابود شــد چون به قول خودش اجازه ندادند کنسرت 
بدهد و »احمدی نژاد« را غیرمستقیم )فقط اسمش 
را نیاورد( مســئول تمام بدبختی های خود می داند تا 
شمع روشن کردن »ســتاره « و »نوید« کف خیابان 
به یاد دوســتی که در جریان ماجراهای ســال 88 از 

دست داده اند! 
عکس تبلیغاتی-انتخاباتی رییس جمهور سابق از قضا 
درســت کنار آگهی کلیه فروشی، منشی پسرعموی 
پزشک نوید که خانمی محجبه با چادر و البته آرایش 
زننده و ناز و غمزه های آن چنانی اســت، ســکانس 
مصاحبه با مردم درباره اعدام)در سکانسی که از پایان 
فیلم حذف شده( ، سکانسی که نوید از همکالسی اش 
می خواهد با پسر حزب اللهی دعوا نکند چون در این 

صورت با او فرقی ندارد)!( و ... 
داســتان اصلی جذاب اســت اما روایت های فرعی 
فیلم حوصله سربر اســت. مثل حضور دو هم خانه ای 
نوید یا همان نوازنده ها که علــت بدبختی خود را در 
همان »هشت سال« معروف می دانند! حضور این دو 
شخصیت در طول داستان صرفا به بیانیه هایی سراسر 
بغض در حوزه موســیقی گذشــته و کارکرد دیگری 

در داســتان ندارد. این دو نه 
نقشی در روایت داستان اصلی 
ایفا می کنند و نه حضور یا حذف شان 
تاثیری در سرنوشــت داســتان دارد.درمیشیان در 
عصبانی نیستم به تماشاگر این اجازه را می دهد که به 
ذهن نوید وارد شــده و دنیا را از قاب چشمان او نظاره 
کند. دنیا در این فیلم »تهران« است با همه همهمه ها، 
شلوغی ها و غربتی که دارد. نوید به هر دری می زند تا 
شاید راهی باز شود که به تعبیر خودش از تمام دنیا فقط 
همین »ستاره« را داشته باشد و بس؛ اما آسمان هرجا 

می رود همان رنگ است که بود. 
عاشقانه ای که به تصویر کشیده شده، شاید از بهترین 
عاشقانه های سینمای ایران است که ماندگار می شود و 
افسوس که کارگردان اصرار داشته حرف سیاسی بزند و 
از این عاشقانه یک »سیاسی نامه« بسازد. تازه بهتر که 

پایان تلخ فیلم را حذف کردند. 
در نهایت »عصبانی نیستم« یک درام اجتماعی قوی 
و عصبی کننده اســت که ناامیدی و ناکامی نســل 
جوان تر ایران را به نمایش می گذارد. درمیشــیان در 
»عصبانی نیســتم« مثل »بغض«، مرثیه ای برای دو 
جوان به نمایش گذاشته اســت، دو جوان ایرانی که 
هیچ امیدی به آینده ندارند و به نظر می رســد کشور 
ما در شرایطی نیست که سینمای آن نیازی به چنین 
فیلم هایی داشته باشد. حتی اگر اوضاع واقعا همان قدر 
اسفبار باشد که درمیشیان می گوید، کمی »امید« نیاز 
داریم. همان شــعاری که دولت پس از  همان دولت 

هشت ساله شعارش را داد! 

نـا امــیـد نیستیم!
     نقدی بر »عصبانی نیستم« که این روزها در سینماهای اصفهان  روی پرده رفته است

سمیه پارسا 

مفاد آراء 
2/248 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان حوزه ثبت 
ملک خمینی شــهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 

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

1- رای شماره 1309 مورخ 97/02/05  آقای ابراهیم گلکار   فرزند تقی  بشماره کالسه 
0066 و به شماره شناسنامه 1130521524 صادره به شماره ملی 1130521524 نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری 2 طبقه به مساحت 121/28 مترمربع از پالک  1943 
فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 185 دفتر 161  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شــماره 0658 مورخ 97/01/22  آقای راه علی  هارون رشیدی   فرزند ذوالفقار  
بشماره کالسه 0075 و به شماره شناســنامه 335 صادره به شماره ملی 1129207773 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه و فوقانی به مساحت 133 مترمربع از پالک  614 فرعی 
از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه 
از مالک رسمی علی محمدی طی  سند 17234 مورخ 51/05/08 دفترخانه 63   مالحظه 

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

3- رای شماره 1106 مورخ 97/02/01  آقای محسن فرد عمادی   فرزند حسینعلی  بشماره 
کالسه 1789 و به شماره شناسنامه 1130349810 صادره به شماره ملی 1130349810 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مســاحت 123 مترمربع از پالک  481 فرعی از 107  
اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ارائه 
قولنامه از مالک رسمی حســینعلی فرد عمادی سند 13941 مورخ 94/04/14 به صورت 

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

4- رای شــماره 1089 مورخ 97/02/01  خانم زهرا رحمتی اندانی   فرزند رحیم  بشماره 
کالسه 2169 و به شماره شناسنامه 163 صادره به شماره ملی 1141646331 نسبت به 
ششدانگ یکباب مغازه تجاری  به مساحت 18/46 مترمربع از پالک  318 فرعی از 105  
اصلی واقع در اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 580 دفتر 

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

5- رای شماره 5950 مورخ 96/12/17  خانم فاطمه حسین خانی   فرزند یداهلل  بشماره 
کالسه 2123 و به شماره شناسنامه 24800 صادره به شماره ملی 1090245920 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 132 مترمربع از پالک  3294 فرعی از 87  اصلی 
واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ارائه قولنامه طی سند 

4495 از مالکیت سمیه منجری  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

6- رای شماره 1212 مورخ 97/02/03  آقای محمد حسن حاجی هاشمی ورنوسفادرانی    
فرزند عبدالعظیم  بشماره کالسه 1364 و به شماره شناسنامه 375 صادره به شماره ملی 
1141041383 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 140/41 مترمربع پالک  254 
و 253  فرعی از 118  واقع در ورنوسفادران   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ثبت در صفحه 20 دفتر 251 و ارائه قولنامه از مالک رســمی محمد حسین شیر محمدی 

ثبت در صفحه 56 دفتر 240  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

7- رای شماره 6121 مورخ 96/12/21  آقای نوراهلل برات پور ورنوسفادرانی   فرزند رحیم  
بشماره کالسه 1679 و به شماره شناسنامه 49 صادره به شماره ملی 1140938584 نسبت 
به ششدانگ  یکباب مغازه و فوقانی به مساحت 125/25 مترمربع پالک 149/2  فرعی از 
87  واقع در ورنوسفادران   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 33284 مورخ 
56/02/06 دفترخانه 61 و ارائه وکالتنامه از حسین علی برات پور طی سند 10644 مورخ 

22/09/19 از رحیم برات پور    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

8- رای شــماره 6239 مورخ 96/05/28  آقای رســول امینی   فرزند اسماعیل  بشماره 
کالسه 0335 و به شماره شناســنامه 4502 صادره به شماره ملی 1142273067 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 223/20 مترمربع پالک 301  فرعی از 82  واقع در 
صحرای سکه الزهرا خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 156674 

مورخ 84/01/18 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شماره 5949 مورخ 96/12/17  خانم فاطمه حسین خانی   فرزند یداهلل  بشماره 
کالسه 2055 و به شماره شناسنامه 24800 صادره به شماره ملی 1090245920 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 131/80 مترمربع پالک 2330 و 3294  فرعی از 
87  واقع در ورنوسفادران   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 
4494 و ارائه قولنامه از مالک رسمی علی محمد محمد نژاد سند 40562 مورخ 61/03/01 

دفترخانه 61    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

10- رای شــماره 1090 مورخ 97/02/01  خانم مرضیه بابایی   فرزند لطف اهلل  بشماره 
کالسه 1730 و به شماره شناسنامه 12584 صادره به شماره ملی 1140502026 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 114/59 مترمربع پالک 762  فرعی 
از 114  واقع در شمس آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از 
مالک رسمی غالمرضا و اعظم پریشانی سند الکترونیکی 14087 و 14088 سند 154031 

مورخ 83/08/11 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

11- رای شماره 1091 مورخ 97/02/01  آقای زین العابدین  بابایی   فرزند یداهلل  بشماره 
کالسه 1731 و به شماره شناسنامه 1140490702 صادره به شماره ملی 1140490702 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 114/59 مترمربع پالک 
762  فرعی از 114  واقع در شمس آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه 
قولنامه از مالک رسمی غالمرضا و اعظم پریشانی سند الکترونیکی 14087 و 14088 سند 

154031 مورخ 83/08/11 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

12- رای شماره 1123 مورخ 97/02/02  آقای محمد حسن سلیمانی درچه  فرزند صادق   
بشماره کالسه 3938 و به شماره شناســنامه 647 صادره به شماره ملی 1287613837 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 152/20  مترمربع از پالک  50 اصلی واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 67111 مورخ 37/12/18 دفترخانه 

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

13- رای شماره 1222 مورخ 97/02/03  خانم فاطمه طاهری  فرزند غالمعلی   بشماره 
کالسه 1308 و به شماره شناسنامه 57 صادره به شــماره ملی 1140942727 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 315/50  مترمربع از پالک  92  فرعی از 120 اصلی 
واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 302 

دفتر 174  و صفحه 305 دفتر 174 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

14- رای شماره 5603 مورخ 96/12/10  آقای عبداهلل کدخدایی الیادرانی  فرزند حسن   
بشماره کالسه 1247 و به شماره شناســنامه 796 صادره به شماره ملی 1284620689 
نسبت به ششدانگ  یکباب مغازه  به مســاحت 26/28  مترمربع از پالک  1  فرعی از 75 
اصلی واقع در دستگرد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 590 

دفتر 665  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

15- رای شــماره 5604 مورخ 96/12/10  آقای مجید صالحی خوزانی  فرزند قدمعلی 
بشماره کالسه 1246 و به شماره شناسنامه 24100 صادره به شماره ملی 1282709445 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 80 مترمربع از پالک  1  فرعی از 75  اصلی 
واقع در دستگرد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ثبت در صفحه 89 دفتر 668   

مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ چاپ نوبت اول: 97/02/09
تاریخ چاپ نوبت دوم : 97/02/23

 م الــف: 400   آقــای نبــی الــه یزدانــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امالک 
خمینی شهر

مزایده اموال منقول
2/620 اجرای احکام حقوقی شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده کالسه 963007/ج اول له آقای معین شرفی علیه آقای مهدی پاک نژاد مبنی بر 
مطالبه مبلغ 209/362/578 ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای 
دولتی در تاریخ 97/3/19 ساعت 11/5 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان 
 طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش یک دســتگاه وانت شــورلت به شــماره انتظامی
 673 ع 44 / ایران 23 که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده 
و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقــع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشــانی اصفهان پارکینگ صداقت مراجعه و از اموال 
بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در 
وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت و 
هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد. لیست اموال مورد مزایده: وانت شورلت 
تیپ کاستوم به شماره انتظامی 673 ع  44/ ایران 23 به رنگ آبی روغنی مدل 1358 نوع 
سوخت بنزین ظرفین دو تن تعداد 6 ســیلندر کلیه قطعات بدنه خودرو موتور در حد مدلی 
سالم می باشد که با توجه به در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در قیمت گذاری وسائط نقلیه 
مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال ارزیابی می گردد.  م الف: 1018 اجرای احکام حقوقی 

شعبه اول دادگستری اصفهان )248 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال منقول

2/621 اجرای احکام حقوقی شعبه 4 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده کالسه 962957/ج 4 له آقای سلیمان ویسی پروزی علیه معدن سنگ وشن شفیعی 
) شــرکت ابنیه معادن توس( مبنی بر مطالبه مبلغ 196/637/051 ریال بابت محکوم به 
و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی کــه مبلغ 14/904/190 ریال بابت حق بیمه 
اعالم شده از طرف سازمان کار و امور اجتماعی می باشد. در تاریخ 97/3/19 ساعت 10/5 
صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش یک 
دستگاه وانت نیسان به شــماره انتظامی 746 د 76 ایران 36 که توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی اصفهان 
پارکینگ محور بهارستان- اصفهان مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد 
بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.  تسلیم مال 
پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت و هزینه های اجرایی برعهده محکوم 
علیه می باشد. لیست اموال مورد مزایده: یک دستگاه وانت نیسان به شماره انتظامی 746 
د 76 / ایران 36 آبی رنگ مدل 1392 به شــماره موتور 640044 و شاسی 0310110 و 
کیلومتر فعلی کارکرد خودرو 63120 وضعیت ظاهری بســیار خوب، وضعیت فنی خوب، 
الستیک های جلو 70 درصد و الستیک های عقب 40 درصد دارای اتاق بار سالم وضعیت 
 تودوزی داخلی خودرو نســبتا خوب، لذا قیمت پایه مبلــغ 230/000/000 ریال ارزیابی 
می گردد.  م الف: 1006 اجرای احکام حقوقی شــعبه 4 دادگســتری اصفهان )278 

کلمه، 3 کادر(
مزایده اموال غیر منقول

2/622 اجرای احکام حقوقی شــعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالســه 962122 ج 4 له  آقای غالم حیــدر محمدی با وکالت  
آقای مهدی محقق دولت آبادی و علیه خانم زهره جهانگیری 2- حمیدرضا شفایی زاده 
3- سعید قاسمی نیا مبنی بر مطالبه مبلغ 1/142/690/519 ریال بابت محکوم به و هزینه 
های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 1397/3/19 ساعت 9/5 صبح در محل اجرای 
احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق15 جهت فروش 2/911 حبه مشاع از 72 
حبه شش دانگ ملکی پالک ثبتی با شماره 26/7012 بخش 14 با مشخصات مندرج در 
نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی زهره  جهانگیری و اکنون در تصرف مالکانه 
محکوم علیه می باشد. توسط کارشناس رســمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و 
نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نمایــد. طالبین خرید می توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 
10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی 
در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 
تسلیم ملک مورد مزایده پس ازپرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های 
اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: در خصوص ارزیابی دو 
دانگ مشــاع از پالک ثبتی فرعی 7012 از پالک اصلی 26 واقع در بخش 14 ثبت غرب 

اصفهان متعلق به خانم زهره جهانگیری اصفهانی واقع در اصفهان، خیابان فروغی، کوچه 
شهید برکتین)شماره 60(، کوچه شهید ابوسباع 6، کدپســتی 77541-81379 با توجه 
به مندرجات سند مالکیت تک برگی به شــماره چاپی 065082 پ 090 عرصه ملک به 
مساحت 1883/61 )یک هزار و هشت صد و هشتاد و سه ممیز شصت و یک صدم ( متر 
مربع شمالی- شرقی و با کاربری باغ به ابعاد مندرج در ســند مذکور و محدود به دو گذر 
شش متری بوده و اعیانی آن حدود 300 )سیصد( مترمربع می باشد. با توجه به توضیحات 
مذکور ودر نظر گرفتن متراژ پالک و سایر شــرایط، ارزش هر متر مربع این پالک پانزده 
میلیون ریال به عنوان قیمت پایه مزایده و جمعا شــش دانگ آن به مبلغ بیست و هشت 
میلیارد و دویســت و پنجاه و چهار میلیون و یکصد و پنجاه هزار ) 28/254/150/000( 
ریال و ارزش دو دانــگ آن به مبلغ نه میلیارد و چهارصد و هیجــده میلیون و پنجاه هزار 
ریال) 9/418/050/000( ریال اعالم می گردد. در نتیجه ارزش 2/911 حبه مشــاع آن 
به مبلغ 1/142/690/519 ریال ارزیابی می گردد که مقدار2/773 حبه مشاع آن به مبلغ 
1/088/276/685 ریال طلب محکوم له و مقدار 138/1000 )138 درصد( حبه آن به مبلغ 
54/413/834 ریال حق االجرای دولتی ارزیابی می گردد.  م الف: 987  اجرای احکام 

حقوقی شعبه چهارم دادگستری اصفهان )454 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

2/623 کالسه پرونده 96/2312 شماره دادنامه: 208-97/2/15 مرجع رسیدگی: شعبه 
چهارم شــورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: محمود نقدی فرزند محمد علی با 
وکالت قدرت اله خسروی به نشانی اصفهان خ شــیخ صدوق شمالی خ شیخ مفید کوچه 
سعدی جنوبی جنب ساختمان پاسارگاد دفتر آقای سعیدپور،  خواندگان: 1- سهیل ناظمی 
فرزند محمد علی به نشانی مجهول المکان 2- عباس علی گودرزی فرزند چراغ علی به 
نشانی خمینی شهر خ نبوی منش ک 120،  خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه 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 محمود نقدی فرزند محمدعلی  با وکالت آقای 
قدرت اله خسروی  به طرفیت 1- سهیل ناظمی فرزند محمد علی 2- عباسعلی گودرزی 
فرزند چراغ علی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
963689 مورخ 91/08/15 عهده بانک سپه 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 97/2/1  و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب 
ایشان و با عنایت به نظریه مشورتی اعضا شورا  و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب 
دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری، 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 خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 
پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/705/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک لغایت استهالک کامل دین برمبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی 
اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس 
ظرف مهلت 20 روز پس ازانقضا مدت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 
خمینی شهر می باشد. م الف:612 شعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

خمینی شهر )409 کلمه، 4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/625 شــماره صــادره:1397/04/489791-1397/2/18 چون تمامی ششــدانگ 
قطعه زمین تقریبا یک جریبی وصل براه صحرای ویشــکان پالک شــماره 373 فرعی 
از 129- اصلی واقع در جزن جزء بخــش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده 
ثبتی به نام نعمت اله کبیر سلطانی فرزند حســین در جریان است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 1397/03/17  ساعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
 تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف:72 اداره ثبت اســناد و امالک نطنز)144 کلمه، 

2 کادر(
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موفق ولی بدون شناسنامه و مرموز!

اخبار پیشنهاد سردبیر:

جریمه مزاحمت از طریق 
سیم کارت های بی هویت

در صــورت هرگونه ایجــاد مزاحمت از طریق 
ســیم کارت یا ارتکاب اعمال مجرمانه، نخست 
مالک سیم کارت باید در محاکم قضایی پاسخ گو 
باشــد، چراکه قانون وی را دارنده سیم کارت 
می شناســد؛ هر چند بعد از بررسی های فنی 
می توان مشــخص کرد که این تماس از سوی 
وی صورت نگرفته است، اما قانون در ابتدا مالک 
ســیم کارت را می خواهد و وی باید پاسخ گوی 

محاکم قضایی و شاکی باشد تا پس از شناسایی 
مجرم اصلی، کاربران بتوانند عالوه بر استفاده 
از سایت ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی، با ارســال کد ملی مالک خط به یکی 
از شماره های ۳۰۰۰۱۵۰ و ۳۰۰۰۵۰۴۹۰۱ از 
طریق یکی از خطوط تحت مالکیت، نسبت به 
 استعالم تعداد خطوط ثبت شــده به نام خود 

اقدام کنند. 
همچنین   بر اســاس اطالعات ســایت پلیس 
فتا، به افرادی که در فضای مجــازی اقدام به 
مزاحمت علیه شهروندان می کنند، هشدار داده 
شده اســت که طبق قانون جرایم رایانه ای به 
حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی یا هر 

دو آن محکوم می شوند.

در اقدامی علیه علم هواشناسی؛
 »ترامپ«پروژه رصد کربن

 در زمین را لغو کرد
دولت »دونالد ترامپ« پروژه ناســا برای رصد 
انتشــار گازهای کربن و متان در زمین را لغو 

کرد. 
هزینه این پروژه ســاالنه ده میلیون دالر بود.
پروژه ناســا برای پایش گازهای کربن و متان 
که به گرمایــش جهانی منجــر می گردد، لغو 

شده است. 
 )CMS( این پروژه که سیســتم مانیتور کربن
نامیده می شــد، منابع انتشار و رسوب کربن را 
رصد می کرد و مدل هایی با کیفیت از جریان 

این گاز در جهان می ساخت. 
اما طبق گــزارش ژورنــال Science دولت 
دونالد ترامپ بی سر وصدا این پروژه را متوقف 

کرده است.
این نشــریه اقدام مذکور را حمله ای گسترده 
به علم آب و هواشناســی نامیده اســت.  البته 
»ناسا«دلیل لغو این پروژه را محدودیت بودجه 
 و اولویت های مهم تر در بودجه امور علمی اعالم 
کرده اســت. از ســوی دیگر »اســتیوکول« 
سخنگوی ســازمان فضایی آمریکا گفته است 
دونالد ترامپ پیشــنهاد لغو پروژه CMS و ۴ 
ماموریت زمین شناختی دیگر را سال گذشته 

پیشنهاد کرده بود.

جشنواره ملی رسانه های 
دیجیتال سالمت 

نظر به پیشرفت تکنولوژی و پیدایش رسانه های 
دیجیتال و گسترش روزافزون استفاده از آن در 
زندگی اجتماعی بشر که یک دنیای رو به رشد 
و غیرقابل توقف محســوب می شود، جشنواره 
ملی رســانه های دیجیتال ســالمت، مهرماه 
امسال توسط معاونت اجتماعی وزارت بهداشت 

برگزار  می شود. با توجه به لزوم تکمیل خدمات 
حوزه ســالمت مبتنی بر  فناوری اطالعات و 
همچنین ضرورت  آمــوزش دائمی جامعه در 
جهت پیشگیری از بیماری ها و ایجاد فرهنگ 
خودمراقبتی به روش نویــن، مؤثر و کم هزینه 
 برای کاهش هزینه های درمان این جشــنواره  

دایر می شود.

تکنولوژی

گجتی که اجازه نمی دهد در 
مصرف نمک زیاده روی کنید

دانشمندان به تازگی نمونه اولیه گجتی منحصربه 
فرد مخصــوص کنترل میزان نمــک موجود در 
خوراکی هــا را بــا موفقیت روی ســه داوطلب 

آزمایش کرده اند.
پژوهش های دانشــمندان انجمــن قلب آمریکا 
نشان می دهد حدود یک سوم از بزرگساالن درآن 
کشــور نمی توانند میزان مصرف روزانه ســدیم 
)نمک( خــود را تنظیم کنند و به میزان بســیار 

 بیشتری ازحد مجاز و اســتاندارد ازاین چاشنی 
استفاده می کنند.

این دســتگاه شامل یک الیه بســیار نازک قابل 
تنفس و ســایر اجزای الکترونیکی انعطاف پذیر 
)دارای حســگر بــا قابلیــت شناســایی میزان 
ســدیم خوراک( اســت که می تواند خوراکی ها 
را آنالیــز کنــد. دســتگاه بــا اســتفاده از یک 
مــاژول بلوتوث اطالعــات دریافتــی را به یک 
 برنامه روی گوشــی هوشــمند یا تبلــت کاربر

 ارسال می کند. 
نرم افــزار همــراه دســتگاه، افــزون بــر 
شناســایی میــزان ســدیم بــه کاربــران 
 دربــاره تنظیــم رژیــم غذایــی خــود نیــز

 مشاوره می دهد.

طراحی کفشی با باتری قابل 
شارژ و کمربند نقاله!

»نایک«، حق امتیاز اختراع جدیدی مربوط به یک 
کفش ثبت کرده که شامل یک کمربند نقاله است 
و به افراد کمک می کند راحت تر کفش را بپوشند. 
 این کمربند نقاله شبیه یک مینی تردمیل است. 
در حقیقــت این کمربند نقالــه در داخل کفش 
نصب می شود و همزمان با ورود کفش به پا، آن 

را به جلو می راند. 
ایــن اختــراع شــامل یــک کفی اســت که 
 فضایی میــان قســمت رویی و داخــل کفش

 ایجاد می کند.
 همچنین  داخل کفش یک سیستم فعال سازی 
مانند یک سوئیچ یا مکانیزمی برای ردیابی وجود 

پا در کفش وجود دارد.
به همیــن دلیل به نظر می رســد ایــن کمربند 

را می تــوان بــه یــک موتــور متصل کــرد. از 
ســوی دیگر احتمــاال در آن یک باتــری قابل 
 شــارژ با ژنراتور انرژی جنبشــی وجود داشته 

باشد.

» اپل« که همواره محافظت از حریم شخصی را در اولویت خود قرار داده است، به تازگی تعدادی اپلیکیشن 
که حریم شخصی کاربرانش را نقض کرده اند، از فروشگاه اینترنتی و آنالین اپ استور خود حذف کرده است. 
توسعه دهندگانی که این قوانین را زیر پا بگذارند، در ابتدا اعالن و گزارشی مبنی بر عدم تطابق اقدام آن ها با 
مقررات اپل دریافت می کنند. آنان نیز باید اخطار مربوطه را برای مدیران بلندپایه اپل و متخصصانش توضیح 
داده، شفاف سازی کرده  و اقدامات الزم برای اصالح آن را بیندیشــند. در غیر این صورت، این اپلیکیشن ها 

بالفاصله از فروشگاه اپ استور حذف می شوند تا کاربران جدیدتری آن را دریافت و نصب نکنند. 

حذف اپ های 
نقض کننده حریم 
شخصی از اپ استور ور

ست
پ ا

ا
؟؟؟؟؟

WiGig یــک پروتــکل و اســتاندارد وایرلــس اســت کــه 
ســرعت بســیار باالیــی دارد. WiGig بــه گونــه ای طراحــی 
 شــده اســت کــه از باندهــای ۶۰ گیگاهرتــزی جهــت انتقال 

اطالعات استفاده کند.
WiGig بسیار شــبیه به کدهایی همچون ۸۰۱٫۱۱ac بوده و در 
فرکانس های بســیار متفاوتی کار می کند. در حالی که شبکه های 
وایرلس اینترنت مرســوم از باندهای ۲٫۴GHZ و ۵GHZ استفاده 
می کنند، WiGig به گونه ای طراحی شده است که از باندهای ۶۰ 

گیگاهرتزی جهت انتقال اطالعات استفاده کند.
WiGig را می توانیم به نوعی جایگزیــن وای فایی بدانیم که امروزه 
در حال استفاده از آن هستیم و با هدف فراهم آوردن سرعتی بیشتر 

طراحی شده است.
سرعت WiGig چقدر است؟

WiGig واقعا سریع است. اگرچه سیســتم های فیبری امروزه قادر 
هســتند در بعضی از مناطق ســرعت »۱ گیگابایت بر ثانیه« را نیز 
تأمین کنند، اما WiGig ســرعت به مراتب بیشتری خواهد داشت. 
این استاندارد می تواند ســرعت ۷ تا ۸ گیگابایت بر ثانیه را نیز برای 
کابر فراهم نماید. بدون شــک این سرعتی بســیار باال بوده و کاربر 
می تواند ســنگین ترین فایل ها را تنها در چند ثانیــه دانلود کند. از 
نظر تئوری WiGig توانایی این را دارد که ســرعت باالتری در حد 

۴۰-۵۰ گیگابایت بر ثانیه را نیز فراهم سازد، اما این چیزی نیست که 
دستگاه های امروزی قادر به پشتیبانی از آن باشند.

WiGigچه زمانی و چرا ساخته شد؟
WiGig یک اســتاندارد وایرلس مجــزا بوده که توســط اتحادیه 
Wireless Gigabit در سال ۲۰۱۲-۲۰۱۳ و با هدف اصلی تامین 
سرعتی بیشتر توسعه یافت. »اتحادیه وایرلس گیگابیت« پس از آن به 
»اتحادیه وای فای« پیوست و از آن زمان تا به امروز اتحادیه وای فای 

مدیریت آن را برعهده داشته است.

WiGig قرار است جایگزین استاندارد WiFi کنونی شود؟
پاســخ »خیر« اســت. وقتی ســیگنال های وایرلس به حدود ۶۰ 
گیگاهرتز برسد متوجه می شویم نقشــی متفاوت را خواهند داشت 
که از ســیگنال های وایرلس امروزی متمایز خواهند بود. امواج آن 
نمی تواند از دیوار عبور کند و شعاعی وسیع را پوشش دهد. دستگاه 
فرســتنده از آنتن هایی کوچک در اندازه انگشــت شست )یا کمی 
 بزرگ تر( بهره می برد که سیگنال را از دســتگاهی به دستگاه دیگر

 منتقل می کند.
چنیــن محدودیت هایی هــا در رابطــه بــا »وای گیــگ« وجود 
دارد. اگرچــه ایــن فنــاوری می توانــد ســرعت بســیار باالیی 
از اینترنت را برای شــما فراهم کنــد، اما اتصال تنها بــه اتاقی که 
دســتگاه فرســتنده در آن قرار دارد محدود می شــود. همچنین 
باید توجه داشــته باشــید کــه نبایــد در مســیر ســیگنال راه 
 بروید یا چیــزی را در برابــر آن قرار دهیــد؛ چراکه ارتباط شــما

 قطع می شود.
همان گونــه کــه فهمیده ایــد وای گیــگ اســتانداردی خواهــد 
بود کــه در کنــار وای فای فعلــی ما قــرار گرفتــه و می توانیم در 
مواردی خــاص از آن بهره بجوییــم. باید منتظر بمانیــم و ببینیم 
 ســرانجام چه زمانی می توانیــم از این فنــاوری در زندگی روزمره

 استفاده کنیم.

WiGig چیست و آیا اکنون زمان استفاده از سرعت باالی آن فرا رسیده است؟

فناوری

؟؟؟؟

»فیس بوک« یک گروه اختصاصی را مامور توســعه فناوری بالک 
چین کرده اســت. البته خود این شــرکت به طور رســمی در این 
زمینه اطالع رسانی نکرده است. هنوز دقیقا مشخص نیست هدف 
فیس بوک از تمرکز  روی فناوری یادشده چیست؟ برخی کارشناسان 
می گویند این شــرکت به دنبال ارتقای زیرســاخت های خود در 
حوزه پرداخت الکترونیک است و در مقابل، برخی دیگر می گویند 
قرار است در بســتر این فناوری ابزار تازه ای برای برنامه نویسان و 

توسعه دهندگان ابداع شود.
اســتفاده از فناوری بالک چین، به تمرکززدایی از روش های فعلی 

ذخیره سازی اطالعات و افزایش امنیت ابزار ذخیره سازی اطالعات 
منجر می شــود و بســتری برای تبادل ارزهای دیجیتــال مانند 

بیت کوین هم محســوب می شــود.رهبری این گروه چند نفره را 
»دیویدمارکوس« بر عهده دارد که قبال ریاست شرکت »پی پال« را 
هم برعهده داشت و در ماه های گذشته هم مدیریت برنامه پیام رسان 
فیس بوک را در دست داشــت. وی از تجارب زیادی در زمینه ارائه 

خدمات مالی و تبادل ارزهای دیجیتال برخوردار است.
برخــی منابع مطلــع مــی گوینــد ممکن اســت اســتفاده از 
ایــن فنــاوری در مــاه هــای آینــده در »اینســتاگرام« هم در 
 دســتور کار قرار بگیــرد؛ هر چنــد در این زمینه هیــچ قطعیتی

 وجود ندارد.

پیام رسان »گپ« بدون شناسنامه
با وجود اینکه هنوز پیام رســان گپ شناســنامه کاملی از خود 
منتشر نکرده اســت، اما با مراجعه به وب ســایت آن می توان 
دریافت که ایــن پیام رســان، ایرانی و تحت پوشــش قوانین 
جمهوری اســالمی ایران اســت که این خود برای بسیاری از 
کاربران اپلیکیشن نشانه ای از امنیت و دلیلی برای اعتماد است. 
هرچند ناقص بودن شناسنامه و عدم مشخص بودن نام شرکت 
یا شخص سازنده و پشــتیبان، می تواند موجب ایجاد شبهات 
بدی شود و ریزش بسیاری از کاربرانش را به همراه داشته باشد.

رمز ورود؛ پوسته سفارشی
یکی از کارهایی که پیام رسان »گپ« برای اپلیکیش خود انجام 
داد ارائه رمز ورود به اپلیکیشن و دسترسی به پیام هاست، کاری 
که بقیه پیام رسان های ایرانی از انجام آن غافل شدند.پیام رسان 
»گپ« قابلیت سفارشی سازی را نیز به کاربرانش ارائه داده است، 
به این صورت که هر کاربر می تواند پوسته دلخواهش را به این 
پیام رسان اضافه کند و از اینکه در محیطی مورد عالقه خود قرار 

گرفته است خرسند باشد.

ربات
قابلیت ربات های تلگرام آنقدر مفید و کاربردی اســت که 
باعث می شود بسیاری از سازندگان برای سهولت کار خود 
از آن استفاده کنند. همین شد که پیام رسان ایرانی »گپ« 
به فکر راه اندازی این سرویس برای کاربرانش افتاد، آن هم 
تحت عنوان »مرکز توســعه دهنده«. از تفاوت های مهم و 
کلیدی این دو می توان به امکان دسترسی به پرتال مدیران 
برای کنترل راحت و سریع ربات اشاره کرد؛ همچنین تفاوت 
کلیدی دیگری که میان ایــن دو وجود دارد، همکاری این 
بخش با بخش مالی این پلتفرم اســت که شــاید بهترین و 
مهم ترین دلیل موجود است. خدمات مالی و بانکی »گپ« 

که با بخش های مختلفی از آن همکاری می کند دارای کیف پول 
الکترونیک و... است.

آنالین نشدن
اگر بخواهیم ســری هم بــه معایب پیام رســان »گپ« بزنیم 
می توانیم از عدم وجود امکان پنهان کردن آنالین بودن یا نبودن 
کاربران و سپس عدم وجود قابلیت بی صداکردن هر چت گفت. 
این کار تنها با بی صدا کردن کل چت ها و پیام رسان امکان پذیر 
اســت. اگر از حق نگذریم، بدون توجه به معایب کلی و جزئی 
موجود در پیام رسان گپ، همچنین عدم وضوح پیشینه و سابقه 

آن می توان آن را از موفق ترین پیام رسان های ایرانی دانست. 
اما مســئله مهم دیگر این اســت که تعداد کاربران در ســایت 
»گــپ« برابــر بــا ۲,۲۹۸,۶۲۴ کاربــر اســت در حالی که 
 در کافه بــازار این مقدار چیــزی در حــدود ۵۰۰ هزار نصب 

فعال است. 
و  اپلیکیشــن ها  تمــام  بــر  عــالوه  امیدواریــم 
پیام رســان های ایرانــی دیگــر، »گــپ هــم« مخاطبــان 
 خــود را پیــدا کنــد و جایگزینــی بــرای نمونه هــای 

خارجی باشد.

کیف پول   
ارائه خدماتی از قبیل کیف پول و قابلیپ پرداخت و درخواست 
پول از مواردی هستند که بخش مالی و بانکی این اپلیکیشن را 
برجسته تر می کند و از طرفی هم موجب رونق کسب و کارهای 

مجازی در بستر این پیام رسان ایرانی می شود. 
 ui از دیگر مزایای پیام رسان »گپ« می توان به طراحی خوب
ux , و استیکرهای اختصاصی آن اشاره کرد؛ موردی که گاهی 

حتی محصور کننده است.

پیام رسان »گپ« ؛

موفق ولی بدون شناسنامه و مرموز!

برای ارز دیجیتال؛
»فیس بوک« هم به استفاده از فناوری بالک چین روی می آورد

عکس  روز 

 کتری موزیکال
 یک اختراع جالب

یکــی از جالب تریــن اختراعاتــی کــه در 
 گذشته دیده شــده اســت، کتری موزیکال

است. 
شاید صدای جوش آمدن آب شما را آزاردهد 
ولی با این اختراع می توانید نتی را انتخاب کنید 

که برای تان آرامش بخش است .

با اینکه هنوز پیام رسان »گپ« شناسنامه کاملی از خود منتشر نکرده است، اما با مراجعه به وب سایت آن می توان 
دریافت که این پیام رسان ایرانی، تابع و تحت پوشش قوانین جمهوری اسالمی ایران است که این خود برای بسیاری 
از کاربران اپلیکیشن نشانه   امنیت و دلیلی برای اعتماد است. هرچند ناقص بودن شناسنامه و عدم مشخص بودن نام شرکت 
یا شخص سازنده و پشتیبان می تواند موجب ایجاد شبهه های بدی شده و ریزش بسیاری از کاربران را به دنبال داشته باشد...
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نماینده مردم »شاهین شهر« در مجلس 
مطرح کرد:

استفاده از اتباع بیگانه به جای 
کارگران ایرانی

نماینده مردم شاهین شهر و  شاهینشهر
میمه و برخواردرمجلس شــورای اسالمی اظهار 
کرد: استفاده از کارگران غیرمجاز اتباع بیگانه، در 
واحدهــای کارگاهــی و صنعتی شهرســتان 
شاهین شــهر و میمه، کارگران شاهین شهری را 
بیکار کرده است.»حسینعلی حاجی دلیگانی« با 
اشــاره به اینکه آمــار متفاوتــی از به کارگیری 
کارگران غیرمجــاز وجود دارد، افــزود: برخی 
صاحبان کارگاه ها و واحدهای صنعتی در حالی به 
این تخلف ادامه می دهند که این شهرستان یکی 
از باالترین آمار بیکاری را در استان اصفهان دارد.

نماینده مردم شاهین شــهر و میمه و برخوار در 
مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: ادامه این 
سودجویی از کارگران غیرمجاز، عالوه بر بیکاری 
کارگران ایران، انحصاری شدن برخی از مشاغل 
را در اختیــار کارگران افغان ها قرار داده اســت.

حاجی دلیگانی ادامه داد: بخش صنعت ساختمان، 
به خصوص کارگاه های تولید آجر بیشترین جذب 
کارگران غیرمجاز کشــور همســایه را به خود 
اختصاص داده است. عضو کمیســیون برنامه  و 
بودجه مجلس شورای اسالمی با طرح این پرسش 
از کارفرمایان متخلــف که چرا بایــد کارگران 
شاهین شهری، گرگابی و گزی بیکار باشند، اظهار 
داشت: صاحبان ســودجوی برخی از کارگاه ها، 
بــدون آنکه هزینه هــای بیمه شــدن کارگران 
غیرمجــاز را بپردازنــد، با حقوق هــای کمتر از 
کارگران ایرانی، از کارگران خارجی سوءاستفاده 

می کنند.

نماینده مردم »فالورجان« در مجلس 
مطرح کرد:

پاسخی قاطع در انتظار 
آمریکاست

نماینــده مــردم فالورجــان  فالورجان
درمجلس شورای اســالمی در رابطه با حرکت 
جمعی از نمایندگان در آتش زدن پرچم آمریکا و 
نماد برجام اظهار کرد: در تبلیغاتی که شــخص 
رییس جمهور آمریکا برای انتخابات داشــت، در 
رابطه با متن سند برجام اشاره می کرد که آن را 
پاره خواهد کرد. همان زمان رهبر معظم انقالب 
پاسخ دندان شکنی به یاوه گویی های ترامپ دادند 
که اگر سردمداران آمریکا برجام را پاره کنند، ما 

آن را آتش خواهیم زد.
حجت االسالم موسوی الرگانی افزود: رهبر معظم 
انقالب از شروع مذاکرات همواره بر این موضوع 
تاکید داشتند که اعتمادی به  نظام سلطه نیست 
و من به این مذاکرات خوش بین نیســتم و البته 
از گروه مذاکره کننده حمایت الزم را داشــتند و 
آن ها نیز تمام تالش خود را در این موضوع انجام 
دادند؛ اما سرانجام آنچه شــد که ایران اسالمی 
به  تمام تعهدات خود در متن ســند برجام عمل 
کرد ولی آمریکا در عمل آن را نپذیرفت و شاهد 
عکس العمــل متفاوتی بوده ایم کــه البته جای 
تعجب هم نداشت و این موضوع قابل پیش بینی 

بود.
موســوی الرگانی ادامه داد: نباید فراموش کرد 
جواب گســتاخی های مکرر آمریــکا که خود را 
کدخدای جهان می داند، پاسخی قاطع و محکم 
باید باشد و اینکه طبق فتوای رهبر معظم انقالب 
اسالمی و مراجع تقلید، نظام اسالمی هیچ گاه به 
دنبال سالح هسته ای نبوده و استفاده صلح آمیز 
انرژی هسته ای را ســرلوحه کار خود قرار داده 

است .

نماینده مردم »مبارکه« در مجلس شورای 
اسالمی:

از واردات کاالهای 
غیرضروری جلوگیری شود

نماینــده مــردم مبارکه در  مبارکه
مجلس شورای اسالمی گفت: ایران با جمعیت 80 
میلیون نفری یک بازار بزرگ برای تولیدکنندگان 
ایرانی محســوب می شــود اما فرهنگ ســازی 
نامناسب مانع استفاده تولیدکنندگان از این بازار 
است. »زهرا سعیدی مبارکه« با بیان استفاده از 
تکنولوژی پیشرفته برای افزایش کیفیت کاالها 
افزود: با تحول در ارتقای کیفیت کاالهای ساخت 
داخل، انگیزه مردم بــرای خرید کاالهای ایرانی 
افزایش می یابــد. عضو کمیســیون اقتصادی 
مجلس با اشــاره به واردات کاالهای غیرضروری 
گفــت: در وزارت صنعت، معــدن و تجارت در 
راستای حمایت از تولید و فروش کاالهای ایران 
بایــد از کاالهایی که مشــابه آن درداخل تولید 

می شود جلوگیری کند.

سیالب به »برخوار« رسید

واکسینه شدن ۲۸۷ قالده سگ 
در »نطنز«

رییس شبکه دامپزشکی نطنز   نطنز
اظهار کرد: مبارزه با طرح »تب برفکی« با هدف 
پیشگیری از شیوع بیماری تب برفکی در صنعت 

دامپروری و حفظ منابع دامی انجام شده است.
»سید محمدمهدی نظام طاهری« با بیان اینکه 
طرح واکسیناسیون تب برفکی با مشارکت اداره 
دامپزشــکی و بخش خصوصی اجرا شد، افزود: 
کاهش خسارت، کم کردن هزینه های دامداران، 
همچنین کاهــش تلفــات از مهم ترین اهدف 
اجرای این طرح بوده است. وی افزود: تب شدید، 
تاول روی دهان و کاهش شدید تولیدات دام، از 

بارزترین عالئم بیماری تب برفکی است.
نظام طاهــری، با بیان اینکه ســال گذشــته 
۱۵۶ هزار و ۷۴8 نوبت ســر واکسیناسیون در 
شهرســتان نطنز صورت پذیرفت، افزود: از این 
تعداد ۲۷ هزار و ۵۱ نوبت سر واکسیناسیون تب 
برفکی دام ســنگین و ۶۲ هزار و ۶۶۳ راس دام 
سبک بوده است. نظام طاهری خاطرنشان کرد: 
درجهت مبارزه با بیماری هاری هم ۲8۷ قالده 
سگ در سطح شهرستان مورد واکسیناسیون 

قرار گرفته است.

365 رأس دام عشایر در 
»سمیرم« تلف شد

پــی  در  دام  رأس   ۳۶۵ سمیرم
بارش های سه روز اخیر در مناطق عشایرنشین 
شهرستان سردسیر ســمیرم در جنوب استان 
اصفهان تلف شد.سرپرســت اداره امور عشایر 
سمیرم، علت تلف شدن شماری از دام های عشایر 
را کاهش محسوس دمای هوا در پی بارش های 
جوی عنوان کرد. »علی اکبر نادری« افزود: بخش 
زیادی از دام های تلف شده به تازگی وارد مناطق 

ییالقی سمیرم شده بودند. 
وی اظهــار کرد: بخشــی از ایــن دام ها هنگام 
جابه جایی و انتقال با خودرو در ســرمای شبانه 
منطقه تلف شدند.نادری ادامه داد: بیشتر دام های 
تلف شده از بخش های وردشت و مرکزی سمیرم 
بودند اما از بخش پادنای بــزرگ هنوز گزارش 
تلفات دامی دریافت نشده است.بارش باران در 
یک هفته گذشته مشکالتی را برای عشایر و دام 

های آنان ایجاد کرد.
چهارهزار و ۷00 خانوار عشایری قشقایی شامل 
طایفه های دره شــوری، عمله، فارســیمدان و 
شش بلوکی هر ســاله با حدود ۷۵0 هزار رأس 
دام، به ییالق سمیرم کوچ می کنند.شهرستان 
سمیرم در ۱۶0کیلومتری جنوب اصفهان و ۱۶۴ 

کیلومتری شمال یاسوج واقع شده است.

رقابت شترهای جمازه در 
»ورزنه«

ورزنه به گزارش خبرگزاری صدا و 
سیمای مرکز اصفهان،  در مسابقات شترسواری، 
هرمزگان مقــاوم نخســت هشــتمین دوره 
رقابت های شترسواری قهرمانی کشور در ورزنه 

را کسب کرد. 
در این مسابقات تیم های کرمان و اصفهان پس 
از هرمزگان در رده های دوم و سوم قرار گرفتند. 
در بخش انفرادی هشتمین دوره مسابقات ملی 
شترسواری، محمد تاتا از جزیره قشم با شتری ۴ 
ساله به نام »زال گرگی« به مقام قهرمانی دست 
یافت. مهران ایمانی از قشم با شتری سه ساله به 

نام »گوشبر« در جایگاه دوم ایستاد.
همچنین حسن طایفه رشیدی با شتری هشت 
ساله به نام »شیدا« ســوم شد و فاضل ایمانی از 
اصفهان با شتری 9 ســاله به نام »سیاه» و علی 
گرگی نســب از کرمان با شتری ۶ ســاله به نام 
»طوفان« چهارم و پنجم شــدند .این رقابت ها 
به مسافت پنج کیلومتر و با استفاده از شترهای 

جمازه )تیزرو( برگزار شد. 
رژه نمادیــن کاروان شــترها، اجــرای زنــده 
موسیقی، رقص محلی لری و کردی و هنرنمایی 
»مجتبی کریــم زاده« قهرمان موتورســواری 

کراس، از دیگر بخش های این برنامه بود.

عکسروز

اخبار

رکود اقتصادی در صنعت کنسروسازی »شهرضا«

پیشنهادسردبیر:

بامسئوالن

فرمانده ناحیه مقاومت بســیج  شهرضا
شهرضا با بیان اینکه باید به این باور برسیم که با 
تالش خود کشور را بسازیم، اظهار داشت: تنها راه 
برون رفت ازمشکالت اقتصادی »اقتصادمقاومتی« 
اســت و آحاد جامعه هم باید این موضوع را باور 

کنند و مسئوالن امر نیز به این باور برسند.
سرهنگ »جواد داســتانی« با بیان اینکه بسیج 
سازندگی در همه عرصه های فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصــادی فعالیت می کنــد، افــزود: یکی از 
مهم ترین اهداف فعالیــت این نهاد، اجرای اصول 
اقتصادمقاومتی و تدابیر رهبــر معظم انقالب در 

این زمینه است.
فرمانــده ناحیــه مقاومت بســیج شــهرضا با 
اشــاره به اقدامات بسیج ســازندگی در راستای 
محرومیت زدایی در روســتاها و مناطق محروم، 
گفت: در ســال گذشــته، هشــت اردو توســط 
حوزه های مقاومت بسیج محالت و دو اردو توسط 
بسیج جامعه پزشکی و بسیج پیشکسوتان انجام 

شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بســیج شــهرضا با بیان 
اینکه یکی از مهم ترین عرصه های فعالیت بسیج 
ســازندگی، تالش برای محرومیت زدایی مناطق 
مختلف شهرستان شهرضاست، گفت: ساماندهی 
و اعزام گروه های جهادی اعم از بسیجیان خواهر 
و برادر به مناطق محروم برای اجرای فعالیت های 
عمرانی، فرهنگی، آموزشــی، بهداشت و درمان و 

مشاوره از اقدامات بسیج سازندگی است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج »شهرضا«:

اقتصادمقاومتی تنها راه برون رفت از مشکالت اقتصادی است
کاشان رییس دانشگاه کاشان با اشاره به 
امضــای راه اندازی رســمی پارک علــم و فن آوری 
»غیاث الدین جمشــید کاشــانی« با حضور رییس 
سازمان برنامه و بودجه، وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری 
و استاندار اصفهان توسط معاون پژوهشی وزارت علوم، 
رییس دانشگاه کاشان، معاون اســتاندار و فرماندار 
کاشان و رییس شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
گفت: سند پارک علم و فن آوری غیاث الدین جمشید 
کاشانی با حضور دکتر نوبخت، معاون محترم رییس 
جمهور، دکتر غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و 

دکتر مهرعلیزاده استاندار اصفهان به امضا رسید.
»عباس زراعت« در مراســم تاســیس پارک علم و 
فناوری غیاث الدین جمشــید کاشــانی، با پذیرش 
نخستین شــرکت دانشــگاهی به مدیریت همکار 
دانشکده مهندسی  دکتر مزدیان فر  و آقای رضایی 
به عنوان نخستین شرکت این پارک افزود: دستگاه 
جداســازی آب از نفت محصول این شــرکت است 
که محصول رســاله دکتــری دانشــجوی دکتری 
»کاوه رضایی« است و درحال حاضر در منطقه نفتی 

خارک نصب و به بهره برداری رسیده است. وی، سخن 
دکترنوبخت درمورد راه اندازی پارک علم و فناوری 
غیاث الدین جمشیدکاشــانی که این اقدام را نه یک 
انتخاب بلکه الزام دانست، یادآورشد وگفت: خطاب به 
دکتر »گرایی نژاد« مدیر بخش آموزش عالی سازمان 
برنامــه و بودجه، حمایت از ایــن برنامه   و تخصیص  
اعتبارات مناسب به آن  با اســتفاده از ظرفیت های 

قانون بودجه ۱۳9۷ و ۱۳98 را دستور داد.

رییس دانشگاه »کاشان« خبر داد:

راه اندازی رسمی پارک علم و فناوری در کاشان 

رییس جمعیت هالل احمر شهرستان سمیرم اظهار داشت: به دلیل بارندگی شدید، عشایر این  سمیرم
شهرســتان با مشــکل جدی مواجه شــدند و به همین دلیل نیروهای امدادی در قالب ۱۳ تیم به یاری آنان 
شتافتند.»سیدنورمحمد موسوی« افزود: نجات جان انسان ها برای نیروهای امدادی از هرچیزی مهم تر است؛ به 
همین دلیل با تمام توان به کمک رفتند و تا کنون به بیش از 8۳۳ خانوار امدادرسانی کردند. وی با اشاره به اینکه 
عشایر در کل شهرستان سمیرم در مناطق عشایرنشین مستقر هستند، گفت: صعب العبور بودن برخی مناطق، 

شدت بارندگی و وسعت دار بودن منطقه سبب سختی امدادرسانی می شود و عملیات  امدادرسانی ادامه دارد.

عملیات امدادرسانی به 
عشایر ادامه دارد

رییس جمعیت هالل احمر 
»سمیرم«:

مر
 اح

الل
ه

خبردیدگاه

ســازمان همکاری هــای  کاشان
اقتصادی )اکو( در کاشــان با افتتاح دفتر این 
سازمان، برنامه های فرهنگی را آغاز کرد. رییس 
دبیرخانه گردشگری استان های اصفهان، قم و 
مرکز در آیین گشایش دفتر فرهنگی منطقه ای 

اکو در کاشان با تاکید بر برنامه ریزی زمان بندی شده برای فعالیت ها از جمله برگزاری 9 هفته فرهنگی کاشان با 
حضور سایر کشورهای عضو اکو گفت: سه رویداد فرهنگی امسال در کشورهای ترکیه، تاجیکستان و آذربایجان 
برگزار می شود. »حمیدرضا مومنیان« فرماندار کاشان در این آیین گفت: گردشگری، صنایع دستی و هنر بر اساس 
اسناد باالدستی نیز جزو محورهای توسعه استان اصفهان هستند که کاشان باید با استفاده از ظرفیت های موجود، 
از آن بهره ببرد و یکی از راهکارها توسعه ارتباطات بین المللی است. کشورهای ایران ، پاکستان ، ترکیه ، افغانستان، 

جمهوری آذربایجان ، قزاقستان ، ترکمنستان ، قرقیزستان ، ازبکستان و تاجیکستان عضو »اکو« هستند. 

رییس دبیرخانه گردشگری استان های 
اصفهان، قم و مرکز خبر داد:

راه اندازی دفتر »اکو«  در 
کاشان

سرپرســت اداره حفاظــت  مبارکه

محیط زیست شهرســتان مبارکه، با اشاره به 
مهم ترین اقدامات اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان مبارکه در سال 9۶ اظهار کرد: اداره 
حفاظت محیط زیست شهرستان مبارکه در سال 

گذشته پایش ۴۲۷ واحدصنعتی، خدماتی و کشاورزی، بررسی و پاسخ گویی به ۲۶۲ مورد استعالم واصله به 
اداره و ۲0 مورد پیگیری قضایی که منجر به صدور ۱۶ رای قطعی شد را انجام داد. »مهران شنتیایی« اظهار کرد: 
پایش مستمر واحدهای بیمارستانی و مراکز پزشکی شهرستان در سال 9۶ شامل بررسی عملکرد سیستم 
تصفیه خانه فاضالب، نحوه مدیریت پسماندهای عفونی، امحا  و بی خطر سازی پسماندهای ویژه بود. وی  افزود: 
در نتیجه پایش  های شبانه روزی و پیگیری های مستمر کارشناسان این اداره 89 مورد اخطاریه زیست محیطی 

در بخش های آب و هوا، پسماند و فاضالب بهداشتی و صنعتی به واحدها تحویل داده شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان مبارکه:

پایش 4۲۷ واحد صنعتی، 
خدماتی و کشاورزی 

نماینــده مــردم شهرســتان  خمینیشهر
خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی، با اشاره به 
تذکر خود به وزیر نیرو درخصوص جلوگیری فوری 
از برداشــت بی رویــه آب در اســتان چهارمحال 
و بختیاری که موجب کاهش قابل توجه حقابه شرب 

اســتان اصفهان شده اســت، اظهار کرد: استاندار 
اصفهان پیگیر این موضوع بود و جلسه ای نیز عصر 
پنجشــنبه بــا حضــور نماینــدگان اســتان 
موسوی الرگانی، کوهکن، حاجی دلیگانی، مدیرکل 
 آب منطقه ای، معاون عمرانی استانداری در دفتر 

استاندار اصفهان داشتیم.
»ســیدمحمدجواد ابطحی« افزود: قرار بر این شد 
که دبی آب افزایش پیدا کند و بــا توجه به اینکه 
خروجی آب از ۱0 مترمکعب بــه ۵.۵ مترمکعب 
کاهش پیدا کرده بود که افت شــدید فشار آب در 
لوله های شهری را موجب شــد، در برخی مناطق 
شــهر اصفهان، برخوار، شاهین شــهر، فالورجان، 
 خمینی شــهر، شــاهد اعتراضات مردمی بودیم.

نماینــده مــردم شهرســتان خمینی شــهر در 
مجلــس شــورای اســالمی اعــالم کــرد: بنا بر 
قول های داده شــده از سوی اســتاندار و سازمان 
آب منطقــه ای، قطعــی آب در منــازل اســتان 
 اصفهــان را بــه ایــن علــت نخواهیم داشــت؛ 
اما مردم باید به صرفه جویی های خود ادامه دهند 
تا این وضعیت را به خوبی و بدون مشــکل پشت 

سر گذاریم.

نماینده »خمینی شهر« در مجلس:
برای جلوگیری از قطعی، دبی آب افزایش می یابد!

فعاالن صنعتی و کارآفرینان در هرگوشــه از خاک 
پهناور ایــران، در بخش های مختلــف، محصوالتی 
را تولید می کنند که بســیاری از آن هــا در نوع خود 
کم نظیر یا بی نظیر هستند. شاید برخی گمان کنند 
فعالیت در بخش های خاصی چــون صید و پرورش 
آبزیان، مختص مناطق جنوبی و شمالی کشور است 
که به لحاظ موقیعت جغرافیایی و اســتقرار در کنار 
دریاها، شرایط مناسبی برای این منظور دارند، اما این 

همه واقعیت نیست.
تالش اصفهانی ها در بازار تولید ماهی کشور

»مجتبی فوقی«، مدیر شــیالت و امور آبزیان استان 
اصفهان با اشاره به جایگاه این استان در تولید ماهی 
و سایر آبزیان، تصریح می کند: کشــور ایران دارای 
۲۷00 کیلومتر خط ســاحلی است که زمینه بسیار 
مناسبی برای صید انواع ماهی است. وی می گوید: از 
حدود دو دهه گذشته در کنار صید ماهی از سواحل 
شمالی و جنوبی کشور، در بعضی استان ها نیز مراکز 
پرورش ماهی ایجاد شــده است. مدیر شیالت و امور 
آبزیان استان اصفهان با بیان اینکه اصفهان در یکی از 
خشک ترین مناطق کشور واقع شده است، می افزاید: 
باوجود مشــکالتی نظیر کم آبی و خشکسالی در این 
استان، ساالنه ۷۳00 تن انواع ماهی های پرورشی در 

این استان تولید می شود.
مصرف ماهی در کشــور کمتر ازمیانگین 

جهانی
این سخنان در حالی است که »شهره مسائلی«، مشاور 
رییس سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان تصریح 
می کند: در سالیان اخیر میزان تولید آبزیان در استان 

اصفهان افزایش یافته و ۶0 درصد قزل آالی تولیدی 
در این استان به تهران صادر می شود.

وی ســرانه اندک مصرف آبزیان در این اســتان را از 
چالش های فراروی صنعت شیالت اصفهان می داند 
که در نهایت منجر به ایراد صدماتی به سالمت افراد 
می شود: سرانه مصرف ماهی در ایران 8.۵ کیلوگرم در 
سال است که استان اصفهان نیز تقریبا در همین مقدار 
است؛ در حالی که این میزان در جهان ۱8.9 کیلوگرم 

است. در شهرستان شــهرضا ۲۲ واحد تولید آبزیان 
وجود دارد که ساالنه بیش از ۴00 تن انواع ماهی تولید 
می کند، اما میزان مصرف آبزیان در این شهرســتان 
حتی پایین تر از میانگین استانی است که علت مهم 

آن مسائل اقتصادی است
مصرف ماهی در شهرضا کمتر از میانگین 

استانی است!
مشاور رییس سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان 

با اشاره به تحقیق انجام شــده برای سنجش میزان 
مصرف ماهی در میان شهرستان های استان، می گوید: 
۷۴ درصد از مردم شهرستان شهرضا، گرانی را علت 
مصرف کم ماهی عنوان کرده اند.مســائلی می گوید: 
کمتر از ۲0 درصد مردم این شهرســتان در یک ماه 
دو وعده غذایی ماهی مصــرف می کنند؛ کمتر از ۱0 
درصد مردم شهرضا بیشتر قزل آال مصرف می کنند 
و ماهیان پرورشی تنها در سبد غذایی ۵ درصد آنان 
جای دارد. وی تصریح می کند: میانگین مصرف ماهی 
در شهرضا ۲.۳ کیلوگرم در سال و  کمتر از میانگین 
استانی است، اما صنعت صید، صیادی و تولید کنسرو 
ماهی در کشور و استان اصفهان با چالش هایی مواجه 
است که ادامه فعالیت در این عرصه را برای فعاالن آن، 

دشوار کرده است.
کنسروسازی، صنعتی رو به افول

مســئول کمیته فنی صنعت کنسرو آبزیان کشور به 
خبرنگار ایمنا می گوید: تقریبــا ۱۳0 کارخانه تولید 
کنسرو در کشور وجود دارد، اما تنها ۳0 واحد از این 
کارخانه جات فعال هستند و بسیاری از واحدهای فعال 

نیز با نصف یا کمتر از نصف ظرفیت تولید می کنند.
وی علت رکود حاکم بر این کارخانه جات را مشکالت 
موجود در صنعت غذای کشور و صنعت کنسرو ماهی 
می داند. از مهم ترین مشکالت صنعت کنسرو، وجود 
معضالتی در تامین ماده اولیه است. مسئول کمیته 
فنی صنعت کنسرو آبزیان کشــور تصریح می کند: 
میزان صید داخلی، پاســخ گوی نیــاز کارخانه جات 
نیســت؛ درحالی که صید داخلی در مقایسه با صید 

صنعتی در جهان، کیفیت کمتری دارد.

رکود اقتصادی در صنعت کنسروسازی »شهرضا«

وقتی سخن از »تولید ملی و حمایت از کاالی ایرانی« می شود، شاید ذهن ها به سوی  شهرضا
محصوالتی همچون لوازم خانگی یا خودروسازی برود؛ اما تولید دنیایی متنوع از محصوالت را شامل 

می شود که شمارش همه انواع آن ها دشوار است...

  وقتی سرانه مصرف »ماهی« در استان پایین است  

صبح جمعه بــه دلیل بارش  برخوار
شدید باران در شهرستان برخوار، بار دیگر پس 

از پانزده سال سیالب به راه افتاد.
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مفاد آراء
2/198 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان امروز چاپ 
اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به بند الف( بمدت 2 ماه و نسبت 
به بند ب( بمدت یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
1. رای شماره 139460302008009067 -  17 / 09 / 94 - مریم فرقاني فرزند علیرضا 
ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 1244 فرعــي از 50 اصلي اله آباد به 

مساحت 42 / 118 مترمربع.
2. رای شــماره 139560302008005022 -  27 / 08 / 95 - علیرضافرهمندیــان 
فرزند هرمز ششــدانگ یکبــاب خانه مفــروزي ازپــالک 66 فرعــي از 171 اصلي 
مهدیه به مســاحت 20 / 184 مترمربع درازاء تمامت 92 ســهم مشــاع از 1000 سهم 
 ششــدانگ پالک 66. 171 انتقــال عادي مع الواســطه بالســویه ازطــرف فاطمه و

عزت کاویاني.
3. رای شماره 139560302008005023 -  27 / 08 / 95 - اکبرفرهمندیان فرزند ازل 
خان ششدانگ یکباب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیاني مفروزي ازپالک 66 فرعي از 171 
اصلي مهدیه به مساحت 50 / 135 مترمربع درازاء تمامت 5. 135 سهم مشاع به استثناء 
بهاء ثمنیه اعیاني از 1000 ســهم ششــدانگ پالک 66. 171 انتقال عادي مع الواسطه 

بالسویه ازطرف فاطمه وعزت کاویاني.
4. رای شــماره 139560302008005871 -  11 / 10 / 95 - فاطمه صغري ترکي پور 
فرزند محمدعلي ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 37 فرعي از 32 اصلي دست 

قمشه به مساحت 75 / 143 مترمربع.
5. رای شماره 139660302008001547 -  24 / 03 / 96 - رمضان بابادي عکاشه فرزند 
گودرز ششدانگ یکباب کارگاه تیرچه بلوکي مفروزي ازپالک 172 اصلي باقیمانده ) که 

به 231 اصلي تبدیل شده ( کامرانیه به مساحت 1022 مترمربع.
6. رای شــماره 139660302008001557 -  25 / 03 / 96 - الــه قلــي مرادي عمله 
فرزند عطاء ششــدانگ یکباب خانه مفــروزي ازپالک 172 اصلي که به شــماره 231 
تبدیل شده کامرانیه به مســاحت 201 مترمربع درازاء تمامت 200 ســهم مشاع از28. 
 318701 ســهم ششــدانگ پالک 172 اصلي انتقال عادي ازطــرف غالمرضانادري

 دره شوري.
7. رای شماره 139660302008001579 -  27 / 03 / 96 - امیرگالبي شهرضا فرزند 
مصطفي ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1621 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به 

مساحت 70 / 97 مترمربع.
8. رای شــماره 139660302008003150 -  15 / 06 / 96 - زهراخیر فرزند عبدالعلي 
ششدانگ یکباب خانه به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیاني 2 حبه وهشتادونه - سیصدوشصت 
وپنجم حبه آن و به اســتثناء بهاء پانزده - شــصت وچهارم آن از5 حبه وسي وهشت - 
سیصدوشصت وپنجم حبه آن از72 حبه ششــدانگ مفروزي ازپالک 482 فرعي از 21 

اصلي رشکنه به مساحت 70 / 96 مترمربع.
9. رای شــماره 139660302008003198 -  19 / 06 / 96 - مجتبــي جعفرپور فرزند 
علي اکبر ششــدانگ یکباب مغازه مفروزي ازپالک 683 فرعي از 32 اصلي دست قمشه 

به مساحت 60 / 21 مترمربع.
10. رای شــماره 139660302008003300 -  23 / 06 / 96 - مجتبي جعفرپور فرزند 
علي اکبر ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 683 فرعي از 32 اصلي دست قمشه به 

مساحت 70 / 278 مترمربع
11. رای شماره 139660302008003725 -  17 / 07 / 96 - فخرالسادات طبائیان فرزند 

سیدحسین  سه دانگ مشاع ازششدانگ:
الف( قســمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 3526  فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به 
مساحت 15 / 58  مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 3527. 2 جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
ب( قســمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 3527  فرعــی از 2  اصلی فضل آباد  به 
مســاحت 50 / 106  مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 3526. 2 جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
12. رای شــماره 139660302008003726 -  17 / 07 / 96 - محمدحسین اسحاقي 

فرزند رحمت اله  سه دانگ مشاع ازششدانگ:
الف( قســمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 3526  فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به 
مساحت 15 / 58  مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 3527. 2 جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
ب( قســمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 3527  فرعــی از 2  اصلی فضل آباد  به 
مســاحت 50 / 106  مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 3526. 2 جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
13. رای شــماره 139660302008003920 -  26 / 07 / 96 - محســن ترابي فرزند 
عبدالرحیم ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 103 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به 

مساحت 82 / 241 مترمربع.
14. رای شماره 139660302008004666 -  29 / 08 / 96 - حسین حداد فرزند حسن 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان چهارطبقه مفروزي ازپالک 2245 فرعي از 

1 اصلي ابنیه به مساحت ششدانگ 65 / 69 مترمربع.
15. رای شــماره 139660302008004667 -  29 / 08 / 96 - ناهیدطیارئــي 
شــهرضائي فرزند حسن ســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب ســاختمان چهارطبقه 
 مفروزي ازپــالک 2245 فرعــي از 1 اصلــي ابنیه به مســاحت ششــدانگ 65 / 69 

مترمربع.
16. رای شــماره 139660302008004694 -  30 / 08 / 96 - مهــدي میرعلي ملک 
فرزند عبدالرسول ســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 
1144 )که به شماره 13349 تبدیل شده ( فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت ششدانگ 

170 مترمربع.
17. رای شــماره 139660302008004698 -  30 / 08 / 96 - لیالجریــده دار فرزند 
یداله سه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 1144 )که 
 به شــماره 13349 تبدیل شــده ( فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مســاحت ششــدانگ

 170 مترمربع.
18. رای شماره 139660302008005265 -  30 / 09 / 96 - پرویزحاتمي فرزند عزیز 
ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 3536 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 

137 مترمربع.
19. رای شــماره 139660302008005443 -  07 / 10 / 96 - غالمرضااکبري فرزند 
مســیح اله ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 999 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به 

مساحت 57 / 344 مترمربع.
20. رای شــماره 139660302008005753 -  26 / 10 / 96 - حمیدرضارضائي فرزند 
عباسعلي ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1717 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به 
مساحت 72 / 249 مترمربع درازاء دویست وچهل وهشت - سیزده هزاروچهارصدونهم 
حبه مشاع ازیک حبه از72 حبه ششدانگ پالک 1717 فرعي انتقال عادي بیواسطه ازطرف 

عباسعلي رضائي.
21. رای شماره 139660302008005784 -  28 / 10 / 96 - مرتضي کاظمیني فرزند 
حسینعلي ششدانگ یکباب مغازه مفروزي ازپالک 1007 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به 

مساحت 37 / 48 مترمربع.
22. رای شماره 139660302008005786 -  28 / 10 / 96 - مرتضي کاظمیني فرزند 
حسینعلي ششدانگ یکباب مغازه مفروزي ازپالک 1007 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به 

مساحت 26 مترمربع.
23. رای شــماره 139660302008005797 -  28 / 10 / 96 - محمدحسن براهیمي 
فرزند عبدالستار ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 813 فرعي از 2 اصلي فضل آباد 

به مساحت 55 / 281 مترمربع.
24. رای شماره 139660302008005820 -  30 / 10 / 96 - محمدعلي کاله دوز فرزند 
جمشید ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 520 ) که به شماره 13887 تبدیل شده ( 

فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 62 / 136 مترمربع.
25. رای شماره 139660302008006048 -  14 / 11 / 96 - میثم جعفرپور فرزند حسن 
3 / 280 سهم مشاع از 30 / 407 سهم ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 169 فرعي 

از 32 اصلي دست قمشه به مساحت ششدانگ 86 / 247 مترمربع.
26. رای شــماره 139660302008006063 -  14 / 11 / 96 - کامران جعفرپور فرزند 
حسن 7 / 162 سهم مشاع از 7 / 289 سهم ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 169 

فرعي از 32 اصلي دست قمشه به مساحت ششدانگ 70 / 289 مترمربع.
27. رای شــماره 139660302008006150 -  21 / 11 / 96 - مرتضي طاوسي فرزند 
عبدالحسین سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1153 فرعي از 2 

اصلي فضل آباد به مساحت ششدانگ 70 / 197 مترمربع.
28. رای شــماره 139660302008006151 -  21 / 11 / 96 - مرضیه پورغالم فرزند 
حبیب اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1153 فرعي از 2 اصلي 

فضل آباد به مساحت ششدانگ 70 / 197 مترمربع.
29. رای شــماره 139660302008006160 -  23 / 11 / 96 - یعقوب کریمپور فرزند 
حسین سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 1 فرعي از 23 

اصلي سودآباد به مساحت ششدانگ 85 / 364 مترمربع.
30. رای شماره 139660302008006161 -  23 / 11 / 96 - میمنت آقاخاني فرزند رضا 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 1 فرعي از 23 اصلي 

سود آباد به مساحت ششدانگ 85 / 364 مترمربع.
31. رای شــماره 139660302008006165 -  23 / 11 / 96 - فاطمــه الســادات 
مدني فرزند ســیدمهدي ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 68 اصلي سید آباد به 
مســاحت 33 / 171 مترمربع درازاء 173 سهم مشاع از 127500 ســهم 84 حبه هفت 
 دانگ پالک 68 اصلي انتقال عادي مع الواســطه ازطرف کوکب آغا مدني احدي ازورثه

 سید ولي اله مدني.
32. رای شماره 139660302008006185 -  23 / 11 / 96 - اکبرترابي زیارتگاهي فرزند 
عوضعلي سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 168 فرعي از 

23 اصلي سود آباد به مساحت ششدانگ 169 مترمربع.
33. رای شــماره 139660302008006215 -  24 / 11 / 96 - قربانعلي حبیبي فرزند 
محمدقاسم سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 404 فرعي 

از 100 اصلي فیض آباد به مساحت ششدانگ 60 / 176 مترمربع.
34. رای شــماره 139660302008006230 -  25 / 11 / 96 - ســیده فاطمه حسیني 
فرزند ســیداحمد ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپــالک 1 فرعــي از 100 اصلي 
فیض آباد به مســاحت 38 / 148 مترمربع درازاء تمامت 148 ســهم مشــاع از 84000 
 ســهم ششــدانگ انتقال عادي مع الواســطه ازطرف محمدرضا مدني احــدي ازورثه

 سید حسام مدني.
35. رای شــماره 139660302008006231 -  25 / 11 / 96 - نوراله آقاســي فرزند 
عبدالکریم ســه دانگ ونیم مشاع ازششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1 فرعي از 
100 اصلي فیض آباد به مساحت 48 / 125 مترمربع درازاء تمامت 1272 / 11 سهم مشاع 
از 84000 سهم ششدانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف سیدمسعودرضا مدني احدي 

ازورثه سید حسام مدني.
36. رای شــماره 139660302008006232 -  25 / 11 / 96 - حمیدرضــاگل آقائي 
شاپورآبادي فرزند رضا دو دانگ ونیم مشــاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1 
فرعي از 100 اصلي فیض آباد به مساحت ششدانگ 48 / 125 مترمربع درازاء تمامت 1252 
/ 1 سهم مشاع از 84000 سهم ششدانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف سیدمسعودرضا 

مدني احدي ازورثه سید حسام مدني.
37. رای شماره 139660302008006274 -  28 / 11 / 96 - سیده فاطمه موسوي فرزند 
سیدکرمعلي ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزي ازپالک 3767 فرعي از 2 اصلي 

فضل آباد به مساحت 15 / 130 مترمربع.
38. رای شماره 139660302008006285 -  28 / 11 / 96 - محمدحسن لطفي فرزند 
غالمحسین ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 562 فرعي از 3 اصلي موغان به 

مساحت 46 / 137 مترمربع.
39. رای شماره 139660302008006302 -  28 / 11 / 96 - احمدرضاسروري فرزند 
بهرام ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالکهاي 8636 و 539 فرعي از 2 اصلي فضل آباد 

به مساحت 37 / 326 مترمربع.
40. رای شــماره 139660302008006305 -  28 / 11 / 96 - احمدرضاعســگریان 
فرزند غالمرضا ششــدانگ یکباب خانــه دوطبقه مفــروزي ازپــالک 517 فرعي از 
2 اصلي فضل آبــاد بــه مســاحت 65 / 101 مترمربــع درازاء هفــده - هفتادوپنجم 
 ســهم مشــاع از 5 ســهم ششــدانگ پالک 517. 2 انتقال عادي مع الواسطه ازطرف

 یداله ترابي زیارتگاهي.
41. رای شــماره 139660302008006319 -  28 / 11 / 96 - ســعیدحفاري فرزند 
محمدعلي سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 842 فرعي از 23 

اصلي سود آباد به مساحت ششدانگ 90 / 130 مترمربع.
42. رای شــماره 139660302008006320 -  28 / 11 / 96 - مجیدحفــاري فرزند 
محمدعلي سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 842 فرعي از 23 

اصلي سود آباد به مساحت ششدانگ 90 / 130 مترمربع.
43. رای شماره 139660302008006321 -  28 / 11 / 96 - جعفرشجاعي امنیه قمشه 
فرزند شکراله سه دانگ ونیم مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 587 فرعي 

از 21 اصلي رشکنه به مساحت ششدانگ 72 / 128 مترمربع.
44. رای شــماره 139660302008006322 -  28 / 11 / 96 - مریــم همائــي فرزند 
محمدمهدي دو دانگ ونیم مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 587 فرعي از 

21 اصلي رشکنه به مساحت ششدانگ 72 / 128 مترمربع.
45. رای شــماره 139660302008006332 -  29 / 11 / 96 - روزبــه جمالي فرزند 
غالمرضا ششدانگ سه باب مغازه باطبقه فوقاني مفروزي ازپالک 1686 فرعي از 2 اصلي 

فضل آباد به مساحت 35 / 73 مترمربع.
46. رای شــماره 139660302008006335 -  29 / 11 / 96 - ذبیــح الــه فرمانــي 
فرزند مصطفي سه دانگ مشاع ازششــدانگ قســمتي ازیکباب خانه مفروزي ازپالک 
15871 فرعــي از 2 اصلي فضل آبــاد به مســاحت ششــدانگ 18 / 3 مترمربع که به 
 انضمام ششــدانگ پالک هاي 7126. 2 و 10502. 2 جمعًا تشــکیل یــک باب خانه را

داده است.
47. رای شماره 139660302008006336 -  29 / 11 / 96 - پروین فردوسیان فرزند 
اسمعیل سه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتي ازیکباب خانه مفروزي ازپالک 15871 فرعي 
از 2 اصلي فضل آباد به مساحت ششدانگ 18 / 3 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 

هاي 7126. 2 و 10502. 2 جمعًا تشکیل یک باب خانه راداده است.
48. رای شــماره 139660302008006337 -  29 / 11 / 96 - طیبــه رحمتي فرزند 
 اسداله ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 103 فرعي از 21 اصلي رشکنه به مساحت

 04 / 83 مترمربع.
49. رای شــماره 139660302008006338 -  29 / 11 / 96 - محمدحســن شریفي 
نیا فرزند رحمن ششــدانگ یکباب مغازه ســه دهنه به مســاحت 20 / 76 مترمربع به 
انضمام سه دانگ مشاع ازششدانگ یک دستگاه راه پله مشــترک بامغازه مجاورجنوبي 
 راه پله بــه مســاحت 60 / 12 مترمربــع مفروزي ازپــالک 3198 فرعــي از 2 اصلي

 فضل آباد.
50. رای شــماره 139660302008006339 -  29 / 11 / 96 - شــهرام عشقي فرزند 
احمدرضا ششــدانگ یکباب مغازه مفروزي ازپالک 408 فرعــي از 3 اصلي موغان به 

مساحت 50 / 37 مترمربع.
51. رای شــماره 139660302008006346 -  29 / 11 / 96 - محمدحســن شریفي 
نیا فرزند رحمن ششــدانگ یکباب مغازه ســه دهنه به مســاحت 10 / 78 مترمربع به 
انضمام سه دانگ مشاع ازششدانگ یک دســتگاه راه پله مشترک بامغازه مجاورشمالي 
 راه پله بــه مســاحت 60 / 12 مترمربــع مفروزي ازپــالک 3198 فرعــي از 2 اصلي

 فضل آباد.
52. رای شماره 139660302008006352 -  29 / 11 / 96 - سیروس حیدرپوراسفرجاني 
فرزند حسن ششــدانگ یکباب مغازه باطبقات تحتاني وفوقاني مفروزي ازپالک 2244 

فرعي از 2 اصلي فضل آبادبه مساحت 43 / 47 مترمربع.
53. رای شــماره 139660302008006353 -  29 / 11 / 96 - مریــم آرامي نیا فرزند 
اسفندیار ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 11 فرعي از 21 اصلي رشکنه به مساحت 

75 / 96 مترمربع.
54. رای شــماره 139660302008006367 -  29 / 11 / 96 - ملیحــه ســتاینده 
فرزند اصغر دودانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپــالک 934 ) که به 
 شماره 5461 تبدیل شــده ( فرعي از 3 اصلي موغان به مســاحت ششدانگ 18 / 398 

مترمربع.
55. رای شــماره 139660302008006368 -  29 / 11 / 96 - محمدعلــي عابــدي 
فرزند جعفر چهاردانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 934 ) که به 
 شماره 5461 تبدیل شــده ( فرعي از 3 اصلي موغان به مســاحت ششدانگ 18 / 398 

مترمربع.
56. رای شــماره 139660302008006369 -  30 / 11 / 96 - محمد قاســمي فرزند 

محمدحسین  سه دانگ مشاع ازششدانگ:
الف( قســمتی از یــک باب خانــه مفــروزی از پــالک هــاي 1665 و 1666  فرعی 
از 100  اصلی فیــض آباد  به مســاحت 50 / 94  مترمربــع که به انضمام قســمتی از 
 پــالک هــاي 1641 و 1643 فرعــي از 100 اصلي جمعا تشــکیل یک بــاب خانه را

 داده است.
ب( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک هاي 1641 و 1643  فرعی از 100  اصلی 
فیض آباد  به مساحت 50 / 94  مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک هاي 1665 و 1666 

جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
57. رای شــماره 139660302008006372 -  30 / 11 / 96 - راضیــه عبدالي فرزند 

اسمعیل سه دانگ مشاع ازششدانگ:
الف( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک هاي 1665 و 1666  فرعی از 100  اصلی 
فیض آباد  به مساحت 50 / 94  مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک هاي 1641 و 1643 

فرعي از 100 اصلي جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک هاي 1641 و 1643  فرعی از 100  اصلی 
فیض آباد  به مساحت 50 / 94  مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک هاي 1665 و 1666 

جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
58. رای شماره 139660302008006384 -  30 / 11 / 96 - مهدي بهرامي اسفرجاني 
فرزند رضا ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 12فرعي از 21 اصلي رشکنه به مساحت 

45 / 129 مترمربع.
59. رای شماره 139660302008006405 -  30 / 11 / 96 - زهراعمرانپور فرزند حیدر 
ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 273 فرعي از 106 اصلي ارش آباد به مساحت 

17 / 206 مترمربع.
60. رای شماره 139660302008006414 -  30 / 11 / 96 - شرکت تعاوني اتوبوسرانان 
خودراننده شهرستان شهرضاششــدانگ یک قطعه زمین محصور به همراه چندین باب 
 ســاختمان احداثي مفروزي ازپالک 334 فرعي از 32 اصلي دســت قمشه به مساحت

 70 / 640 مترمربــع درازاء 640 ســهم مشــاع از 16339 ســهم ششــدانگ 
 پــالک 334. 32 انتقــال عــادي مــع الواســطه ازطــرف رحمــت الــه اقدامــي

 فرزندحسین.
61. رای شماره 139660302008006710 -  16 / 12 / 96 - سیدحمداله موسوي فرزند 
سیدمحمود ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 951 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به 

مساحت 18 / 106 مترمربع.
62. رای شماره 139660302008006827 -  20 / 12 / 96 - محمدصادق شیراني زاده 
فرزند محمدرضا ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزي ازپالک 151 فرعي از 

23 اصلي سود آباد به مساحت 25 / 189 مترمربع.
63. رای شــماره 139660302008006839 -  20 / 12 / 96 - مصطفي مرداني فرزند 
اسداله ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 1008 فرعي از 2 اصلي فضل آباد 

به مساحت 28 / 172 مترمربع.
64. رای شــماره 139660302008006840 -  20 / 12 / 96 - مظفرهــادي فرزنــد 
محمدعلي ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1023 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به 

مساحت 400 مترمربع.
 65. رای شماره 139660302008006845 -  20 / 12 / 96 - سیدمحمودصف الدین 
اردبیلي فرزند عبدالحسین ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 3068 فرعي از 3 اصلي 

موغان به مساحت 37 / 128 مترمربع.
66. رای شماره 139660302008006846 -  20 / 12 / 96 - اکبر رضائي فرزند علیرضا 
 ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 3068 فرعي از 3 اصلي موغان به مســاحت

 36 / 128 مترمربع.
67. رای شــماره 139660302008006852 -  20 / 12 / 96 - احســان بیرمي فرزند 
 کهندل ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپــالک 157 اصلي محمودیه به مســاحت

 80 / 237 مترمربع.
 68. رای شماره 139660302008006936 -  23 / 12 / 96 - سیدعیدي محمد تقوي 
فرزند سیدمحمدعلي ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1717 فرعي از 2 اصلي فضل 
آباد به مساحت 303 مترمربع درازاء تمامت 303 ششصدم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ 
انتقال عادي ازطرف پروین همت نسبت به اصل واقدس ریخته گر ومیمنت براتي نسبت 

به بهاء ثمنیه اعیاني همگي آحادي ازورثه یداله همت.
69. رای شماره 139660302008006952 -  24 / 12 / 96 - محمدرضاصادقیان فرزند 

جمشید ششدانگ:
الف( قســمتی از یک باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 1514  فرعی از 1  اصلی ابنیه  
به مساحت 29 / 205  مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 4247 فرعي جمعا تشکیل 

یک باب خانه نیمه تمام را داده است.
ب( قســمتی از یک باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 4247  فرعی از 1  اصلی ابنیه  
به مساحت 99 / 10  مترمربع که به انضمام قســمتی دیگر از پالک 4247 و 1514 جمعا 

تشکیل یک باب خانه نیمه تمام را داده است.
70. رای شماره 139660302008006980 -  26 / 12 / 96 - نجمه حق پناه فرزند اسداله 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 68 اصلي سیدآباد به مساحت 
ششدانگ 09 / 222 مترمربع درازاء تمامت بیست وپنج - سیصدوپنجاه وهشت حبه مشاع 
از84 حبه هفت دانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف مطهره بیگم مدني احدي ازورثه 

ولي اله مدني احدي ازورثه سیداسماعیل مدني.
71. رای شماره 139660302008006991 -  27 / 12 / 96 - محمدحسن باقي فرزند 
عباس ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 329 فرعي از 23 اصلي سودآباد به 

مساحت 13 / 140 مترمربع.
72. رای شــماره 139660302008007004 -  27 / 12 / 96 - علیرضافاضــل فرزند 
حیدرعلي چهاردانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 62 فرعي از 32 

اصلي دست قمشه به مساحت ششدانگ 390 مترمربع.
73. رای شماره 139660302008007007 -  27 / 12 / 96 - مریم خان احمدي فرزند 
عبدالرسول دودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 62 فرعي از 32 اصلي 

دست قمشه به مساحت ششدانگ 390 مترمربع.
74. رای شماره 139660302008007022 -  27 / 12 / 96 - زهراعلي نژاد فرزند منوچهر 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 68 اصلي سیدآباد به مساحت 
ششدانگ 09 / 222 مترمربع درازاء تمامت بیست وپنج - سیصدوپنجاه وهشت حبه مشاع 
از84 حبه هفت دانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف مطهره بیگم مدني احدي ازورثه 

ولي اله مدني احدورثه سیداسماعیل مدني.
75. رای شــماره 139760302008000256 -  26 / 01 / 97 - حمیدرضاجمالي فرزند 
نوراله ششدانگ قسمتي ازیکباب خانه مفروزي ازپالک 3229 فرعي از2 اصلي فضل آباد 
به مساحت 05 / 49 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 3220. 2 جمعًا تشکیل یک 

باب خانه راداده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 08 / 02 / 1397                   

تاریخ انتشار نوبت دوم: 23 / 02 / 1397       
 م الــف: 57  ســید اســداله موســوی رئیــس ادره ثبــت اســناد و امــالک

 شهرضا  
حصر وراثت

 2/404 آقــای ســلمان امینی والشــانی دارای شناســنامه شــماره 2619 به شــرح
 دادخواست به کالســه  106/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان الهام قاســمی والشانی به شناســنامه 2262 در تاریخ 
1396/3/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
 اســت به 1- مرتضی قاسمی والشــانی فرزند علی، ش.ش 13 )پدر( 2- سهیال شیخی
  والشــانی فرزند اســداله، ش.ش 255 )مادر( 3- سلمان امینی والشــانی فرزند ناصر،
 ش.ش 2619 )همسر( 4- تبسم امینی والشانی فرزند سلمان، ش.ش 1130838341 
)فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 505 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )149 کلمه، 

2 کادر(

مفاد آرا
2/205 شماره: 139760302016000050-1397/02/04 هیات موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139760302016000006 مورخ 97/01/07 هیــات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم سلطانی 
فرزند حسین به شماره شناسنامه 81 به شماره ملی 5499339058  صادره از حوزه یک 
تیران در ششدانگ یکدرب باغ به مســاحت 12148/13 مترمربع مجزی شده از پالک 
45 اصلی واقع در روســتای قلعه ناظر بخــش دوازده ثبت اصفهــان خریداری از مالک 
رســمی آقای علی صالحی قلعه ناظری محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
 در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/2/8 

تاریخ انتشار نوبت دوم:97/2/23 
م الف: 48  سید محمد حسن مصطوفی فروشانی رئیس ثبت اسناد و امالک تیران

مفاد آرا
2/207 شــماره صادره: 1397/31/486033 تاریخ ثبت صادره: 1397/2/4 آگهی مفاد 
آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر 

در ثبت دهاقان
مفاد آراء هیأت حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک دهاقان که در اجرای 
ماده 1 قانون و مــاده 8 آیین نامه صادر گردیده اســت و در اجرای مــاده 3 قانون در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشــار و محلی آگهی می شود تا شخص 
یا اشخاصی که به آراءء مذکور اعتراض داشته باشند در شــهر از تاریخ انتشار آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق آگهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رســید اخذ نماید و معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهی است در اینصورت اقدامات ثبت منوط به 
ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه محل ارائه ننمایــد اداره ثبت مبادرت به 
 صدور ســند مالکیت خواهد نمود. صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
1- رای شماره 139760302019000024 - 1397/1/28- آقای ابراهیم خدادادپور فرزند 
محمدرضا ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک شماره 34 فرعی از 122 اصلی واقع 
در اراضی خیرآباد دهاقان به مســاحت 1991 مترمربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف 

اسمعیل خدادادپور دهاقانی )مالک رسمی( 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/2/8

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/2/23 
م الف: 97/31 زهرا یعقوبی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان

تحدید حدود اختصاصی
2/617 شــماره صادره : 1397/42/488978-1397/2/16 نظر به اینکه به موجب رای 
شماره 10252 مورخ 1396/08/22 صادره از هیات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند 
رسمی تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه پالک شماره 4350/20 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام بهروز وحید دستجردی فرزند یداله و غیره 
در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک به 
استناد ماده 13 قانون مذکور طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه 
 مورخ 1397/03/19 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب
 این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 3546 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)156 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/618 شــماره صادره: 1396/42/466565- 1396/11/23 نظر به اینکه سند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 6 فرعی از 1724 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان در صفحه 
379 دفتر امالک 4  به شــماره ثبت 707 به شــماره چاپی 626092 به نام آقای عبداله 
صالحی فروز فرزند اصغر  ثبت و سند صادر گردیده اســت و مع الواسطه طی سند انتقال 
65151 مورخ 1385/5/20 دفترخانه 67 اصفهان تمامت ششدانگ به مجید شفیع زاده 
خولنجانی فرزند حسن انتقال قطعی یافته و طی اسناد رهنی 24705 و 24706 و 24707 
مورخ 1393/5/12 دفترخانه 127 اصفهان رهن بانک ملت قرار گرفته اســت ســپس 
نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده 37469 مورخ 1396/11/8 بانضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره 3185 مورخ 1396/11/8 به 
گوایهی دفترخانه 299 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت سهل 
انگاری مفقود گردیده است و درخواست صدور ســند   المثنی سند مالکیت ملک فوق را 
نموده اند  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 4069 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان )276 کلمه، 

3 کادر(
رای عدم افراز

2/619 شــماره: 1397/42/490428-97/2/20 نظر به اینکه خانمها زرین دخت زرین 
فر- پروین زرین فر- سیمین دخت زرین فر- نســرین زرین فر فرزندان حسین و خانم 
رضوان دعا نویس فرزند رضا مالکین 5 دانگ مشاع از ششدانگ پالک 543 فرعی 4858 
اصلی بخش 5 ثبت اصفهان امالک سابقه ثبت و سند مالکیت دارد، به طرفیت حمیدرضا 
زرین فر مالک یک دانگ مشاع از ششدانگ، عملیات ثبتی پالک مورد تقاضا خاتمه یافته 
است و در وقت مقرر شده در اخطاریه شــماره 1396/42/481414 مورخ 97/01/18 و  
آگهی شــماره 481463 مورخ 97/01/18 روزنامه اصفهان امروز چاپ اصفهان در تاریخ 
مقرر نماینده و نقشه بردار ثبت در محل حاضر و طی گزارش وارده به شماره 481414 مورخ 
97/01/18 اعالم داشته مورد تقاضا طبق سند مالکیت و وضع محل به صورت یکبابخانه 
می باشد، لذا طی نامه شماره 488056 مورخ 97/02/11 به شهرداری منطقه 6 اصفهان 
ارسال که شــهرداری طی نامه شــماره 1412 مورخ 1397/02/19 افراز ملک را مقدور 
ندانسته لذا با اســتناد به مواد 5 و 6 آئین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاعی مصوب 
آبان ماه سال 1357 شمسی تصمیم به رد درخواست افراز پالک فوق صادر و مقرر می دارد: 
نظریه مزبور برابر مقررات به طرفین ابالغ گردد. این رای به استناد قانون و آئین نامه افراز 
مصوب 1357/8/22 صادر گردیده و طبق ماده 6 آئین نامه بعلت عدم معرفی نشانی خوانده 
حمیدرضا زرین فر و همچنین به دلیل عدم قید نشانی متعاملین در سند انتقال طبق ماده 
18- آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 87/6/11 آگهی می گردد و از تاریخ انتشار 
آگهی به مدت ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح می باشــد. م الف: 4070 قویدل 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )276 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/626 شماره صادره:1397/04/489787-1397/2/18 چون تمامی ششدانگ قطعه 
زمین تقریبا پنج قفیزی وصل براه ویشکان معروف زیر قوزن پالک شماره 331 فرعی از 
129- اصلی واقع در جزن جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به 
نام نعمت اله کبیر سلطانی فرزند حسین در جریان است و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 1397/03/17  ساعت 10 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف:73 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)146 کلمه، 2 کادر(
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جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا:
لباس پلیس عوض می شود

 فرآیند تغییرات جدید لباس های پلیس با هدف 
زیباتر و کاربردی تر شدن این لباس ها آغاز خواهد 
شد. جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا، با اعالم 
خبر اعمال تغییراتی در لباس های ماموران پلیس 
اظهار کرد: با توجه به نیازهــای جدید به وجود 
آمده، اصالحاتی در خصوص لباس ماموران پلیس 

انجام گرفته است.
 ســردار محســن فتحی زاده افزود: تغییر لباس 
پلیس نیازمند طی شــدن یک فرآینــد قانونی 
است که در این فرآیند پس از ارائه پیشنهادات و 
جمع بندی روی اصالحات مدنظر، موضوع باید به 
اطالع ستاد کل نیروهای مسلح برسد و در صورت 
موافقت ستاد کل نیروهای مسلح، این تغییرات 
اعمال خواهد شد. وی در پایان با تاکید بر اهداف 
این تغییرات خاطرنشــان کرد: این تغییرات به 
کاربردی تر شدن لباس های ماموران پلیس و در 

عین حال زیباتر شدن آن خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش:
تعطیلی زمستانی مدارس امسال 

اجرایی نمی شود
تعطیالت دو هفته ای مدارس مدت هاست که از 
سوی دولت پیگیری می شــود و سازمان میراث 
فرهنگی و گردشــگری به همراه سازمان محیط 
زیست، پیگیر تعطیالت زمستانی دانش آموزان 
هســتند. مســئوالن دولتی بــر ایــن باورند با 
 تعطیل شدن مدارس در زمســتان، گردشگری
  رونــق می گیــرد و آلودگــی هــوا هــم کمتر 

می شود.
رضوانه حکیم زاده، معاون ابتدایی وزارت آموزش 
و پرورش دراین باره می گوید: تعطیلی زمستانی 
مدارس ممکن اســت فوایدی برای گردشگری 
و محیط زیســت داشته باشــد؛ اما نباید مسئله 
آموزش به حاشــیه برود. حکیم زاده تاکید  کرد: 
موضوع تعطیالت زمســتانی در شــورای عالی 
آموزش و پرورش مطرح شــده و فکر می کنم به 

سال تحصیلی جدید هم نرسد. 

خرده روایت های پول های بی صاحب!

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

زنگ خطر برای نیم میلیون 
حاشیه نشین در اصفهان

 عضو شورای اسالمی شهر اصفهان از سکونت 
نیم میلیون نفر در مناطق حاشیه نشین شمال 

و شمال شرق شهر اصفهان خبر داد. 
کوروش محمــدی گفــت: در اصفهان 450 
هزار تا نیم میلیون نفر حاشــیه نشــین وجود 
دارد کــه در میــان ایــن آمــار مهاجرانی از 
کشورهای افغانستان، پاکســتان و سوریه به 
چشــم می خورند که تنها به عنــوان مهاجر 
پذیرفته شده اند؛ اما هیچ قدمی برای آموزش، 
 فرهنگ ســازی و اشــتغال آنان برنداشــتیم

 به همیــن دلیل آنهــا به صورت خواســته یا 
ناخواســته وارد بازار آســیب های اجتماعی 

خواهند شد.
 وی ظهار کرد: مبنای شــکل گیری حاشیه ها 
رفع نیاز و شرایط حیاتی افراد است. مهاجرانی 
مسبب این مئله هستند که طی دو یا سه دهه 
گذشته به سمت کالنشــهرها روانه شدند؛ در 
حالی که از کمترین شرایط الزم برای انطباق با 
زندگی شهری در کالنشهر اصفهان برخوردار 

نبودند.

کشف و ضبط کارگاه تولید 
روغن زیتون تقلبی در اصفهان

رییس مرکز بهداشت شــماره یک اصفهان از 
کشــف و ضبط یک کارگاه تولید روغن زیتون 

تقلبی در اصفهان خبر داد.
حمید تــرک زاده اظهار داشــت: بــا درایت و 
هوشیاری بازرســان بهداشــت محیط مرکز 
بهداشت شــماره یک اصفهان و با هماهنگی 
معاون دادســتان اصفهان و نیــروی انتظامی 
یک کارگاه تولید روغن زیتــون تقلبی که به 
صورت مخفی در یک باب منزل مســکونی در 
خیابان پروین اصفهان فعالیت داشــت، کشف 
و ضبط شــد.وی افزود:  در این کارگاه از روغن 
سویا )حلب ۱۷ کیلویی( به جای روغن زیتون 
استفاده می کردند و در بطری های روغن زیتون 
و با برچسب تقلبی و حتی پروانه ساخت جعلی و 
آدرس جعلی تهیه و بسته بندی می شد و ۱40 
بطری روغن تقلبی زیتون آماده برای عرضه به 
بازار، ۲0 حلب روغن ســویا و ۲4 بطری روغن 
زیتون خالی و حدود ۳0 کیلوگرم برچســب 

تقلبی کشف و ضبط شد. 

اخبار

در جریان سفر یک روزه معاون وزیر راه وشهرسازی 
و دبیر شــورای عالی معماری و شهرســازی ایران 
به اصفهان در نشســتی که با حضور محمدسعید 
ایزدی، معاون وزیر و دبیر شورای عالی معماری و 
شهرســازی ایران ، حجت ا... غالمی، مدیرکل راه 
وشهرســازی اســتان، قدرت ا... نوروزی، شهردار 

کالنشهر اصفهان و اعضای شورای شهر و معاونین 
شهرســازی و معماری اداره کل راه وشهرسازی و 
شهرداری برگزار شــد، تفاهم نامه بازنگری طرح 

جامع اصفهان تنظیم و به امضا رسید. 
معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: طرح های جامع 
قبلی در زمان خود ویژگی های خوبی داشته ولی 

درحال حاضر برای شهر اصفهان با وضعیت کنونی 
مناسب نیســت ولی با تفاهمی که اکنون به امضا 
رســید با تغییر در نظام طرح ریزی و برنامه ریزی 
بحث طرح جامع اصفهان اصالح و تصویب خواهد 

شد.
دبیرشــورای عالی معماری وشهرسازی ایران ابراز 
امیدواری کرد که این طرح طی ۱۲ ماه نهایی شود 
و همزمان نیز موارد تجدید نظر در اســتان پیش 
رود و در این راســتا مرکزی برای تمرکز اطالعات 

ایجاد شود. غالمی، مدیر کل راه وشهرسازی استان 
اصفهان خاطر نشــان ســاخت: طرح های جامع، 
پاسخگوی نیاز مســائل امروز شهر نیست و با یک 
نگرش و رویکرد جدید و با شناســایی مسائل مهم 
شــهر، ارتقای کیفیت زندگی در فضاهای شهری 

حل خواهد شد .
قدرت ا... نوروزی نیزگفت امید است با امضای این 
تفاهم نامه با ســرعت بتوانیم کارها را پیش برده و 

چالش ها و مشکالت موجود را با آن مرتفع کنیم.

با حضور معاون وزیر راه وشهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت گرفت:
تنظیم تفاهم نامه جهت بازنگری طرح جامع اصفهان

زینب ذاکر

روایت اول: 
»رقم دریافتی برای صدور کارت ملی هوشمند ۳۲ 
هزار تومان است. 9 هزار تومان از این مبلغ در زمان 
درخواســت و تکمیل ثبت نام دریافت می شود که 
البته این رقم در جاهای مختلف از ۷ تا 9 هزار تومان 
متغیر است. ۲000 تومان نیز در زمان تحویل کارت 
دریافت می شود؛ همچنین بر اساس مصوبه مجلس 
۲0 هزار تومان هم برای واریز به خزانه دولت تعیین 
شده است؛ بنابراین دریافت هر رقمی خارج از رقم ۳۱ 
هزار تومان خالف است و در صورت تخلف مراجعین 
می توانند آن را با کــد و آدرس دفتر مورد نظر اعالم 

کنند تا رسیدگی شود.« 
9 هزارتومان برای درخواست کارت، ۲0هزارتومان 
برای خزانه دولت، ۲000 تومــان هم برای دریافت 

کارت ملی! به همین راحتی. 
وقتی در ســالن انتظار پســت پیشــخوان خیابان 
مسجدسید نشسته و منتظر بودیم تا جهت دریافت 
کارت ملی نــام مان را صــدا بزننــد و همزمان به 
دستگاهی که روی میز نصب شده بود تا از مراجعینی 
که برای دریافت کارت ملی آمده بودند، مبلغ ۲000 
هزارتومان بگیرند، با خودمان یک حساب سرانگشتی 
کردیم که با احتســاب اجبار 80 میلیون ایرانی به 
دریافت کارت ملی هوشــمند و با فــرض دریافت 
۲000 هزارتومــان از 80 میلیون نفــر، درمجموع 
۱60.000.000.000 پول دریافت خواهدشد. حاال 

اگر عدد 80 میلیون را ضــرب در ۲0 هزارتومانی که 
قرار اســت به گفته آقای ســخنگو به حساب خزانه 
دولت ریخته شــود، کنیــد  به رقم شــگفت انگیز 

۱.600.000.000.000 خواهیم رسید.  
از خانم متصدی باجه کــه ۲000 هزارتومان برای 
تحویل دادن کارت هــای ملی دریافــت می کرد، 
پرسیدیم این ۲000 هزارتومان برای چیست؟ گفت 
برای تحویل کارت! انصافا هیچ وقــت این قدر قانع 

نشده بودیم! 
روایت دوم: 

اپراتور ]...[با همراهی سازمان تامین اجتماعی طرحی 
 راه انداخته کــه در نگاه اول خــوب و جذاب به نظر
  می رسد. تمامی مشــموالن بیمه تامین اجتماعی
 می توانند با دردســت داشتن دفترچه بیمه خود به 
دفاتر پست پیشــخوان مراجعه کرده و سیم کارت 

رایگان دریافت کنند .
 ســیم کارتی که گفته می شــود مکالمه و اینترنت 
رایگان قابل توجهی هم به عنوان هدیه به مشترکان 
خود می دهــد. یکی از ملزومات ثبــت نام به همراه 
داشتن کپی کارت ملی است. از آنجا که یکی از اقوام 

روز قبل گفته بود در دفتر پســت پیشخوان ۱000 
تومان از او برای زیراکــس گرفتن از اصل کارت ملی 
دریافت کرده بودند، کپی کارت ملــی که به مقدار 
فراوان از آن در خانه یافت می شــد را با خودمان به 
همراه بردیم؛ اما در دفتر پست مربوطه متوجه شدیم 
متولیان امر، زرنگ تر از ما هستند)!(. با این بهانه که 
کپی کارت باید در قطع A5 باشــد و A4 و ... قبول 
نیســت، همان مبلغ ۱000 تومان دریافت شد! و باز 
با یک حساب سرانگشتی تصور کنید اگر از جمع 80 
میلیون ایرانی، حتی 5 میلیون نفر هم ســیم کارت 
اهدایی اپراتور مربوطه را دریافت کنند و هر نفر هم 
۱000 تومان کارت بکشد، چه مبلغی به حساب بیمه 

و اپراتور محترم با همدیگر واریز خواهدشد.
 نکته بعدی اینکه مگر کپی گرفتن از کارت ملی آن هم 
در سایزA5 چقدر می شود؟ روایت ها متفاوت است، 
اما بســته به A4 و یا A5 بودن کاغذ کپی، نرخ بین 
 ۲00 تا 500 تومان متغیر است. چه دلیلی دارد که
  در دفاتر پســتی ایــن مبلغ چهــار و یــا دوبرابر

 می شود؟
اســتاندار گفته بود مردم اگر از تظلــم خواهی در 
ســازمان های مختلف شــهری به نتیجه نرسیدند، 
سراغ خودم بیایند. بابت این همه گرانی و پول هایی 
 که با بهانه و بی بهانه و با زور و بی زور از مردم گرفته

 می شــود و مردم هم برای اینکه کارشان راه بیفتد، 
چاره ای جز پرداخت آن ندارند و هیچ سازمانی هم 

پاسخگو نیست، آیا مهرعلیزاده پاسخگو هست؟!

خرده روایت های پول های بی صاحب!
  وقتی در سازمان های مختلف برای هیچ و همه چیز باید پول بدهیم؛  

ابالغ رای
2/624 کالسه پرونده 96/2310 شماره دادنامه: 238 - 97/2/15 مرجع رسیدگی: شعبه 
4 شورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: محمود نقدی فرزند محمد علی با وکالت 
قدرت اله خسروی به نشانی اصفهان خ شــیخ صدوق شمالی خ شیخ مفید کوچه سعدی 
جنوبی جنب ساختمان پاسارگاد دفتر احمدپور، خوانده: شهرام بهمنش فرزند ماشاءاله به 
نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه حواله، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا:در خصوص دعوی آقای 
محمود نقدی فرزند محمد علی با وکالت آقای قدرت اله خسروی به طرفیت آقای شهرام 
بهمنش فرزند ماشاءاله به خواســته مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال وجه نقد بابت یک 
فقره حواله به شماره 85295  مورخ 96/3/30 عهده قرض الحسنه امام محمد باقر)ع( به 
انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه،، نظر به مفاد دادخواست تقدیمی، مالحظه 
رونوشــت مصدق حواله و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در 
جلســه مورخ 97/1/29 و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب وی و وجود اصل سند مستند 
دین در ید خواهان که داللت بر مشــغولیت ذمه خوانده می نماید و با احراز اشتغال ذمه و 
استصحاب دین، خواسته خواهان را ثابت دانسته و  به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد  9 و 18 و 19 و 25 و 27 
قانون شــوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و ماده 1258 قانون مدنی خوانده را به 
پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 2/050/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و  همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ  صدور گواهینامه عدم پرداخت 96/3/30  لغایت استهالک کامل دین بر مبنای 
شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
در حق خواهان محکوم می نماید. رای  صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از ابالغ قابل 
واخواهی در شورا و سپس ظرف مدت 20 روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر 
در محاکم عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر می باشد. م الف:613 شعبه چهارم 

حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر )357 کلمه، 4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/627 شماره صادره:1397/04/489756-1397/2/18 چون تمامی ششدانگ قطعه 
زمین تقریبا هفت قفیزی معروف سردشت  پالک شماره 289 فرعی از 129- اصلی واقع 
در جزن جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام نعمت اله کبیر 
سلطانی فرزند حسین در جریان اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 1397/03/17  ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

م الف:71 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)142 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2/628 کالسه پرونده : 640/96   شماره دادنامه : 94    تاریخ رسیدگی : 14/ 97/01، مرجع 
رسیدگی شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل، خواهان : سید 
علی مصباحی - آران و بیدگل-شــهرک صنعتی صباحی-بلوار اول - فرعی 5 ، خوانده : 
1- سمانه بیرامی اقباش - مجهول المکان ، 2- سید مجید بنی هاشمی - آران و بیدگل 
-بلوار امام- والیت 38 - ابتدای کوچه، 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 زیرمبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دادخواست سید علی مصباحی به طرفیت آقایان 1. سمانه بیرامی 
اقباش - سید مجید بنی هاشمی  به خواســته مطالبه مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون 
ریال وجه دو فقره چک به شــماره 8371700-96/3/27 ، 895143 - 96/6/25 عهده 
بانک صادرات - تجارت شعبه بازار آلومینیوم تهران به انضمام خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه. با توجه به محتویات پرونــده و گواهینامه ی عدم پرداخت وجه چک از ناحیه 
بانک محل علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 14 / 1/ 97 و نظر 
به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادر کننده  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 مورخ 

97/01/14 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دین و مستندا به ماده 11 قانون 
شوراهای حل اختالف و مواد 310 و 311 و 313 از 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 مدنی ، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ بابت 
اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تازمان اجرای حکم بر 
اسا شاخص اعالمی از ناحیه  بانک مرکزی و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 
حقوقی  دادگستری شهرستان آران و بیدگل می باشد . م الف: 80  محمدرضا کرمانی 
نصرآبادی قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم حقوقی حوزه قضایی شهرستان آران و 

بیدگل  )405 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

2/629 بدینوســیله به آقاي محمدرضائي عمروآبادي فرزند صفرعلي به شــماره ملي 
1199609528 متولد 15 / 03 / 1350 و قدرت اله رضائي فرزند صفرعلي به شماره ملي 
1199526770 متولد 06 / 09 / 1335  و نبــي اله رضائي عمروآبادي فرزند صفرعلي به 
شماره ملي 1199576239 متولد 01 / 10 / 1343 و علي اصغر رضائي فرزند صفرعلي به 
شماره ملي 1199597821 متولد 05 / 05 / 1347 و خانم ها فاطمه رضائي عمروآبادي 
فرزند صفرعلي به شــماره ملي 1199563005 متولد 20 / 11 / 1341 و خدیجه رضائي 
عمروآبادي فرزند صفرعلي به شماره ملي 1198609222 متولد 14 / 12 / 1353 همگي 
وراث مرحوم صفرعلي رضائي عمروآبادي و ساکنین: شهرضا منظریه عمروآبادبن بست 
ارکیده منزل ولي اله رضائي ابالغ مي شــود که خانم ربابه ربیعي بابوکاني جهت وصول 
مبلغ یکصدهزارودویست وشصت ودوریال بانضمام ده مثقال طالي ساخته شده هیجده 
عیارساخت معمولي مهریه مندرج درسندازدواج شــماره 20260 مورخ 21 / 09 / 1381 
دفترازدواج شماره 5 شهرضا علیه شما ) وراث مرحوم صفرعلي رضائي عمروآبادي ( اجرائیه 
صادرنموده که پس ازصدوراجرائیه پرونده دراین اجراتحت شــماره بایگاني 9600207 
تشکیل که باتوجه به درخواست بستانکارمبلغ مهریه مندرج درسند باتوجه به شاخص سال 
1388 به مبلغ 271226 ریال محاسبه شده ودرجریان رسیدگي مي باشد و طبق گزارش 
مامورکالنتري امکان ابالغ واقعي اجرائیه در آدرس اعالمي زوجه به شماوجودنداشــته 
است ، لذابنابه تقاضاي بستانکارطبق ماده 19 آئین نامه اجرامفاداجرائیه فقط یک مرتبه 
در یکي ازروزنامه هاي کثیراالنتشارچاپ اصفهان جهت ابالغ به شمادرج ومنتشر میشود 
 وچنانچه ظرف مدت بیســت روز ازتاریخ این آگهی که روزانتشــارتاریخ ابالغ محسوب 
مي شود، نسبت به پرداخت بدهي خوداقدام ننماید،عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.  
م الف: 104 محمدمهدي یوسفیان مســئول واحداجراي اسناد رسمي شهرضا )273 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی 

2/630 نظر به اینکه خواهان محمد احمدی به طرفیت نصیر شهســوار زئی - شــرکت 
فرش بهارستان به خواسته مطالبه وجه دادخواســتی به مجتمع شوراهای حل اختالف 
آران و بیدگل  تقدیم نموده است که پس از ارجاع به شــعبه دوم حقوقی آران و بیدگل به 
کالســه پرونده 715/96 ثبت و برای تاریخ 97/04/31 ساعت 20 وقت رسیدگی تعیین 
گردیده از آنجاکه خوانده فــوق مجهول المکان بوده لذا به تجویز مــاده 73 قانون آئین 
دادرســی امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا در جلسه دادرسی حاضر گردیده 
. ضمنا نامبرده میتواند تا قبل از جلســه رســیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
 و ضمائم آن به شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف آران وو بیدگل مراجعه نماید. 
م الف:  75 رئیس شورای حل اختالف شعبه دوم حقوقی شهرستان آران و بیدگل)129 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2/635 شماره دادنامه :9709970351400085 شماره پرونده: 9609980351400668 
شماره بایگانی شــعبه: 960768 خواهان: آقای پرویز مفید فرزند رحیم به نشانی استان 
اصفهان شهر اصفهان خ امام خمینی خ بسیج کوی مهران پالک 2، خوانده: آقای حسین 
شفیعی فرزند یداله به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 2- تامین 
خواسته 3- مطالبه خســارت دادرسی 4- اعســار از پرداخت هزینه دادرسی، گردشکار: 
دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص دعوی آقای پرویز مفید به طرفیت آقای حســین شفیعی به خواسته مطالبه 
خسارت ناشــی از تاخیر در پرداخت دیه از تاریخ 1388/1/1 لغایت زمان اجرای حکم به 

مبلغ 305/000/000 ریال مطالبه خســارات دادرســی با این توضیح که خواهان مدعی 
اســت مطابق قرارداد مورخ 1381/6/18 طی قرارداد مضاربه ای که با خواهان داشــتم 
از سال 1388 از پرداخت سود و اصل ســرمایه خودداری نموده و با وجود مراجعات مکرر 
که نهایتًا با طرح دادخواســت در شــعبه 4 حقوقی اصفهان دادگاه طی دادنامه شــماره 
9109970368401153 مــورخ 1391/9/12 حکم به محکومیــت خوانده به پرداخت 
سرمایه و سود نمود ولی با توجه به اینکه خســارت تاخیر تادیه را درخواست ننموده بودم 
دادگاه در این خصوص رای صادر ننموده اســت لذا تقاضای دریافت خسارت تاخیر تادیه 
را دارم با عنایت به قرارداد مورخ 1388/6/18 و با التفات بــه دادنامه مارالذکر و دادنامه 
شماره 9609970369900011 مورخ 1396/1/14 شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر مبنی بر 
تایید دادنامه اصداری شــعبه 4 دادگاه حقوقی و با توجه به عدم حضور خوانده در جلســه 
رسیدگی مورخ 97/1/26 و عدم ارائه هیچ گونه دفاعی در قبال دعوی خواهان و مصون 
ماندن مستندات دعوی از هر گونه ایراد و اعتراض خواندگان لذا دادگاه دعوی را وارد دانسته 
مستندا به مواد 219 و 220 قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 205/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته 
و همچنین پرداخت هزینه دادرسی مربوطه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای 
صادره غیابی می باشد ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می 
باشد در خصوص دیگر خواسته خواهان مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با عنایت 
به پرداخت هزینه دادرسی توســط خواهان لذا دعوی در فرض ثبوت اثر قانونی نداشته 
مستندا به ماده 84 قانون مارالذکر قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد. رای صادره ظرف 
 بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 

م الف: 3140 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )406 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

2/631 کالسه پرونده 960723 شــماره دادنامه: 96/12/23-9609976796903344 
مرجع رسیدگی: شــعبه 39 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان ها: 1- ایرج گلناری 
افوسی فرزند عباسقلی 2- اکبر گلناری افوسی فرزند ایرج به آدرس اصفهان میدان شهدا 
خ ابن سینا کوچه شهید رجب زاده بن بست نســترن پ 29 واحد 3، خوانده: آقای بهروز 
معتمد فرزند ا... مراد به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه، گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
 مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید، رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقایان ایرج و اکبر گلناری افوســی به 
طرفیت آقای بهروز معتمد به خواسته مطالبه مبلغ 8/000/000 ریال ناشی از تصادف بابت 
خسارات وارده به اتومبیل پژو مدل 92 به شماره انتظامی 985 و 98- ایران 53 به انضمام 
کلیه خسارات دادرسی، با عنایت به اظهارات خواهان ها در جلسه رسیدگی مورخ 96/12/6 
کروکی و گزارش پلیس راهور، نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مصون از اعتراض 
طرفین دعوی می باشــد و احراز مالکیت خواهان ردیف دوم، شورا خواسته خواهان ها را 
ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1 
و 2 قانون مسئولیت مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 11/637/500 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 96/10/18 تا تاریخ وصول و مبلغ 1/500/000 
ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان ها صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی 
و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت 
 واخواهی ظــرف 20 روز قابــل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومــی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:3138 شعبه 39 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )301 کلمه، 

3 کادر(  
ابالغ رای

2/632 کالسه: 960609 شماره دادنامه:970997679470007 مرجع رسیدگی: شعبه 
هفدهم شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: زکریا لطفی به نشــانی اصفهان میدان 
جمهوری خ رباط اول کوچه الله مجتمع 5 واحدی طبقه 2، خوانده: قدرت ا... کریمی به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه ســفته، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشــورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رســیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای 
زکریا لطفی به طرفیت قدرت ا... کریمی به خواســته مطالبه مبلغ 170/000/000 ریال 
سفته های به شماره خزانه داری کل 416170-96/5/6 و 415736-96/5/6 به انضمام 
مطلق خســارات قانونی با عنایت به بقای اصول مســتندات در ید خواهان که ظهور در 

اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده 
در جلسه رســیدگی و مصون ماندن خواســته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای 
مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به اســتناد مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 
198و515و519و522 قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 170/000/000  ریال بابت اصل خواســته و 
مبلغ 3/231/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواســت 96/5/15 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشــد در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی 
به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از نقض مهلت واخواهی قابل 
تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:3130 شعبه 

17 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )275 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

2/633 شماره دادنامه :9609976793204361 شماره پرونده: 9609986793200554 
شماره بایگانی شعبه: 960567 خواهان: خانم مریم شاهین پور عباس آبادی فرزند علی به 
نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان پروین خیابان سپیده کاشانی کوی خاور پالک 
3، خوانده:  آقای خانعلی رئوفی به نشانی مجهول المکان، خواسته: تعدیل و افزایش نفقه 
فرزند مشترک، 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 مریم شاهین پور 
عباس آبادی به طرفیت خانعلی رئوفی به خواسته تعدیل و افزایش نفقه فرزند مشترک به 
انضمام خسارات دادرسی، ضمن بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به دادخواست 
تقدیمی خواهان و اظهارات وی در جلسه رسیدگی و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
درجلسه حضور نداشــته و الیحه دفاعیه ای ارائه ننموده و از طرفی نفقه فرزند به عهده 
پدر می باشد، لذا شورا دعوی خواهان را وارد دانســته و به استناد ماده 1199 ق.م و طبق 
نظر کارشناسی که در مهلت مقرر از اعتراض مصون مانده حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 4/200/000 ریال از تاریخ 96/07/12 ماهانه به صورت مستمر بابت نفقه 
عباس فرزند مشترک صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و بیست روز پس از ابالغ 
 قابل واخواهی در همین شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم خانواده 
می باشــد. م الف: 3128 شــعبه دوم مجتمع شــماره یک شــورای حــل اختالف 

اصفهان)مجتمع شهید حججی( )253 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

2/634 شماره دادنامه :9509970354800587 شماره پرونده: 9309980358400207 
شماره بایگانی شعبه: 940320 شکات: 1-  آقای سروش رئیسیان فرزند جلیل 2- آقای 
جلیل رئیســیان فرزند خواجه علی با وکالت آقای محمد ارشــدی فرزند رحیم به نشانی 
اصفهان خ نیکبخت ســاختمان اداری نیکبخت ط 4 واحد 101، متهمین: 1- خانم زهرا 
نجفی 2-  آقای علی مقصودی 3- آقای علی محمد احمدی فرزند باران همگی به نشانی 
اصفهان روشن دشت شهرک روشن دشت نبش 20 متری نگار مجتمع پردیس منزل آقای 
علی محمد احمدی، اتهام ها: 1- تخریب عمدی 2- ورود به عنف 3- فحاشی و توهین،  
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده کفایت ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت 
از خداوند متعال و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
اتهام آقایان 1- علی محمد احمدی فرزند بــاران 2- علی مقصودی دایر بر ورود به عنف 
و فحاشی و اتهام 3- خانم زهرا نجفی دایر بر ورود به عنف و فحاشی و تخریب عمدی با 
توجه به شکایت آقایان جلیل و سروش رئیســیان هر دو با وکالت  آقای محمد ارشدی و 
گزارش واصله از مامورین انتظامی و تحقیقات انجام شــده و اظهارات گواهان در دادسرا 
و کیفرخواست صادره از دادسرا و متواری شــدن متهمین و عدم دفاع آنها با وصف ابالغ 
قانونی و سایر قراین و امارات دادگاه بزههای انتسابی به متهمین را محرز و مسلم دانسته 
با استناد به ماده 134 قانون مجازات اسالمی و مواد 608 و 677 و 694 قانون تعزیرات هر 
کدام از متهمین ردیف اول و دوم را به تحمل 74 ضربه شالق تعزیری به جهت فحاشی و 
تحمل سه سال حبس تعزیری به جهت ورود به عنف و متهم ردیف سوم را به تحمل 74 
ضربه شالق به جهت فحاشی و تحمل سه سال حبس به جهت ورود به عنف و سه سال 
حبس به جهت تخریب عمدی محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف20 روز پس از 
ابالغ در همین دادگاه قابل واخواهی است. م الف: 3178 شعبه 122 دادگاه کیفری دو 
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خواصیکهباگرفتنآبمیوهازبینمیرود
پیشنهاد سردبیر:

قابلیتهایشگفتانگیزایراندرزمینهپزشکی

وزیر بهداشت سال گذشته اعالم کرد ۴۰ درصد پیشرفت علمی 
کشور مرهون حوزه پزشکی است این مســئله بــه خوبی نشان 
دهنده قابلیت های باالی ایران در سطح بین المللی در زمینه 
پزشکی و درمانی اســت. این در حالی است که امروزه استفاده 
از ظرفیت های پزشکی و توریسم درمانی یکی از قابلیت های 
پولساز اقتصادی در کشورهایی است که از لحاظ دانش و فناوری 
در دنیا حرفی برای گفتن دارند بر این اساس بسیاری از کشورها 
با وارد کردن تکنولوژی های روز پزشکی و استفاده از پتانسیل 
نیروهای متخصص انسانی، تالش می کنند تا به جذب بیماران 
در خارج از مرزهای شان بپردازند و از این طریق بخشی از هزینه 
های درمانی و تجهیزات پزشکی در داخل را تامین کنند؛ اگر چه 
برخی کشورهای عربی مانند امارات و ترکیه در خاورمیانه چند 
سالی است که برنامه ها و طرح های بزرگ پزشکی خود را برای 
جذب توریست های درمانی آغاز کرده اند و در این راه موفق هم 
بوده اند؛ اما هنوز به دلیل کمبود در زمینه دانش و نیروی انسانی 
متخصص نتوانســته اند جایگاه ثابتی در صنعت پزشکی دنیا 
داشته باشند این در حالی است که ایران به دلیل وفور نیروهای 
متخصص و رسیدن به سطح دانش تراز اول تخصصی و پزشکی 
در ســطح دنیا می تواند در زمینه پتانسیل های پزشکی بسیار 

فعال و در عرصه اقتصادی پولساز باشد.
سلول های بنیادی

پیش بینی می شــود بازار تجاری این سلول ها و محصوالت و 

فناوری حاصل از آن تا ۲۰۳۰ میالدی به حدود بیست میلیارد 
دالر برسد ایران جایگاه سوم جهان در بخش پیوند سلول های 
بنیادی در خاورمیانــه را دارد و به گفتــه  مدیرعامل انجمن 
ســلول های بنیادی؛ جزو ۲۰ کشور پیشــرو در زمینه سلول 
های بنیادی است.بر همین اســاس در حال حاضر بیش از ۶۰ 
کارآزمایی بالینی در زمینه سلول های بنیادی در ایران انجام می 
شود؛ اهمیت این مسئله در حالی است که در ایالت ماساچوست 
یک میلیارد دالر بودجه برای مطالعات در زمینه ســلول های 
بنیادی در نظر گرفته شده اســت.  در میان همسایگان ایران 
قطر در سال گذشته۴ میلیارد دالر در حوزه سلول های بنیادی 
هزینه کرده است. سرمایه گذاری عظیم در زمینه سلول های 
بنیادی در کشورهایی مانند چین، کره، ژاپن، هندوستان، قطر و 
عربستان در حالی صورت می گیرد که ایران به رغم دانش فنی 
باال به دلیل کمبود سرمایه گذاری ها در خطر عقب افتادن در 

جایگاه برتر خود در آسیا قرار دارد.
ناباروری

ایران یکی از پیشرو ترین کشــورها در زمینه درمان ناباروری 
است. رییس انجمن علمی تخصصی ناباروری و باروری ایران در 
همین زمینه می گوید: اولین کشــور خاورمیانه در درمان های 
نوین ناباروری هستیم و جایگاه باالیی در دنیا داریم. این جایگاه 
در حالی اســت که ایران به بســیاری از علوم نوین و پیشرفته 
علمی در زمینه ناباروری دسترســی دارد و این مسئله موجب 
شد تا بسیاری از عمل ها در این زمینه که در برخی از کشورهای 
اروپایی و آسیایی با محدودیت های قانونی مواجه است در ایران 

به راحتی انجام شود.
پیوند عضو

اگر چه در سال های گذشته شــائبه هایی مبنی بر انجام اعمال 
پیوندی در ایران بــرای اعراب خارج از نوبت و ویژه خبرســاز 
شــد؛ اما ایران به دلیل دانش تخصصی و علمی در این زمینه 
در خاورمیانه جایگاه بسیار ویژه ای دارد. به گفته رییس مرکز 
مدیریت پیوند و بیماری های خاص وزارت بهداشــت؛ در حال 
حاضر، ایران باالترین رتبه پیوند اعضا در بین کشورهای منطقه 

آسیا و آفریقا را دارد. 
جراحی زیبایی

قرار گرفتن ایران در صدر جدول متقاضیان عمل های زیبایی در 
دو دهه گذشته  باعث شده تا علم زیبایی در دنیا پیشرفت های 
قابل مالحظه ای داشته باشد و حتی در چند سال گذشته برخی 
از افراد مشهور و حتی نه چندان خوشنام، برای عمل زیبایی به 

خصوص عمل بینی به ایران سفر کنند.
تولید دارو

ایران از جمله معدود کشورهایی اســت که در دو دهه گذشته 
توانســته برخی از مهم تریــن داروها به خصــوص در زمینه 
بیماری های خاص را در داخل تولید کند.تولید داخلی واکسن 
آنفلوآنزا و آنتی بوتولیسم برای اولین بار از جمله دستاوردهای 
دارویی ایران در ســال های اخیر است؛ همچنین تولید داروی 
مقابله با ایدز، تولید داروی درمان زخم پای دیابتی و تولید دارو 
برای درمان کم خونی بیماران تاالســمی برای نخستین بار در 

جهان از دیگر دستاوردهای دارویی کشور به شمار می رود.

پریسا سعادت

منزل
کافه 

این نوشیدنی مقوی و بسیار آرام بخش است و برای 
تقویت معده و تنظیم دستگاه گوارش اثرات مطلوبی دارد.

مواد الزم :
شیر یک لیوان، انجیر خشک  ۵ الی ۶ عدد، گالب ۳ قاشق

طرز تهیه :
انجیر را از وســط نصف کرده و پس از شستن در شیر 
بریزید و دریــک ظرف در دار به مــدت یک روز در 
یخچال بگذارید. وقتــی کامال خیس خورد آن را در 
میکسر بریزید و گالب اضافه کنید. زمانی که مخلوط 

و یکنواخت شد آن را در لیوان ریخته نوش جان کنید.
اگردوست داشتید با اضافه و یا کم کردن تعداد انجیر 

میزان شیرین بودن آن را تغییر دهید.

نوشیدنی شیر و انجیر

تخم کتان
یکی از بهترین خواص بذر کتان این اســت که حاوی مقدار زیادی صمغ گیاهی و لعاب 
دار است. صمغ گیاهی یا موسیالژ، موســیالژ غذا را در معده نگه داشته تا به 
سرعت در روده کوچک تخلیه نشود، در نتیجه جذب مواد مغذي بیشتر 
می شود. اگر می خواهید پوست، مو و ناخن سالم تری داشته باشید، دو 
قاشق غذاخوری تخم کتان را به اســموتی و آب میوه هایتان  اضافه 
کنید. روغن تخم کتان نیز به خاطر داشتن غلظت باالیی از چربی 
های سالم، بسیار مفید است. طبق تحقیقات، تخم کتان و گردو به 

کاهش وزن کمک می کنند. چون تخم کتان سرشــار از چربی و فیبر های سالم است و باعث می شود 
مدت زمان بیشتری احساس سیری داشته باشید.مصرف تخم کتان به طور طبیعی سطح کلسترول 
را کاهش می دهد. یکی از مهم ترین خواص تخم کتان، مبارزه با سرطان سینه، پروستات، تخمدان و 
کولون است. این گیاه خطر ابتال به سرطان سینه را کاهش می دهد. سه نوع لیگنان در تخم کتان یافت 
می شود که توسط باکتری های روده ای به انتروالکتون و انترودیول تبدیل می شوند و به طور طبیعی 
باعث تعادل هورمون ها می شوند. لیگنان های موجود در دانه های کتان، خطر ابتال به سرطان آندومتر 

و تخمدان را نیز کاهش می دهند.

نکاتی در مورد عسل طبیعی 
عسل خام و تصفیه نشده با عسل تصفیه شده ای که در سوپر مارکت ها فروخته می شود، تفاوت 
دارد. عسل هایی که از جاهای مختلف می خرید شبیه هم نیستند. مثال عسلی که از سوپرمارکت 
می خرید خام، طبیعی و تصفیه نشده نیست. مواد مغذی عسل طبیعی در آنها خیلی کم است یا 
اصال  وجود ندارد. عسل خام و تصفیه نشده، گرده زنبور عسل دارد که از مغذی ترین مواد غذایی 
محسوب می شــود. گرده زنبور عســل پروتئین زیادی دارد و در طب چینی برای بهبود تغذیه 
نامتعادل، سرزندگی و نشــاط، افزایش طول عمر و انرژی استفاده می شــود. برای کنترل وزن، 
زیبایی، ضد پیری، انواع آلرژی ها و سالمت کلی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. وقتی عسل بیش 
از حد تصفیه یا پاستوریزه شود، گرده زنبور عسل داخل آن از بین رفته و بسیاری از خواص عسل 
نیز به همراه آن از بین می رود. بسیاری از شــرکت ها به این خاطر عسل را تصفیه می کنند که 
ماندگاری آن بیشتر شود؛ اما در این فرآیند عسل مواد مغذی خود را نیز از دست می دهد. بسیاری 
از شرکت ها شربت ذرت با فروکتوز باال که از ذرت اصالح شده ژنتیکی ساخته شده، به عسل اضافه 
می کنند. طبق تحقیقات، این شربت ذرت ارتباط مســتقیمی با دیابت، چاقی، فشار خون باال و 
آسیب های کبدی دارد و منجر به ساخته شدن پالک ها و تنگ شدن عروق خونی نیز می شود. 
پیدا کردن عسل صد در صد ارگانیک تقریبا غیر ممکن اســت. با توجه به اینکه زنبورها چندین 
کیلومتر دورتر از کندو پرواز می کنند، هیچ کدام از زنبورداران و کشاورزان نمی توانند تضمین 
کنند که آن عسل از آفت کش ها در امان مانده یا نه. طبق محاسبات انجام شده یک کندوی عسل 
باید حدودا ۲۶ کیلومتر دورتر از درختان و گیاهان دیگر باشد تا کامال ارگانیک بماند. عسل را باید 
از محله ها، شهرها یا مکان هایی که اطمینان و شناخت بیشتری دارید بخرید نه از سوپرمارکت ها. 

این گونه بهتر می فهمید عسلی که می خرید در کجا تهیه می شود. 

در مصرف این 5 ادویه هوشیار باشید
بدون شک در خصوص فواید زردچوبه، جوز هندی، زنجبیل و دیگر ادویه ها زیاد شــنیده و خوانده اید. همه اینها جزو ادویه های خوب برای سالمتی هستند و می توانید از آنها برای خوش طعم کردن انواع 
غذاها اســتفاده کنید؛ اما زیاده روی در مصرف هر یک از این ادویه های مفید به خصوص برای افرادی که بیماری خاصی دارند و دارو مصرف می کنند می تواند مشکل ساز شود. با ما باشید تا با این مشکالت 

بیشتر آشنا شوید.

جوز هندی باعــث خوش طعمی غذاها 
می شود؛ اما نباید در مصرف آن زیاده روی کرد. این 
ادویه از درخت جوز بویا حاصل می شود که خواص 
مسکنی و آنتی باکتریال دارد و برای تسکین دندان 
درد مشهور است؛ اما درعین حال می تواند توهم 
زا باشد. در ســال ۲۰۰۲، در مقاله ای که در مجله 
Emergency Medicine Journal به چاپ 
رســید عنوان شــد که جوز هندی به عنوان مواد 
مخدر مصرف می شود. یک نوجوان، ۵۰ گرم از این 
ادویه را با میلک شــیک خود ترکیب کرد و دچار 
گیجی، توهم و سرگیجه شد. متخصصان معتقدند 
که مصرف بیش از ۵ گرم جــوز هندی همچنین 
می تواند عالئم مواد مخدر را از خود نشان دهد و در 

برخی اعضای بدن لمسی و بی حسی ایجاد کند.

مصرف زیاد جوز هندی توهم زاست

صرف زیاد دارچین به کلیه ها آسیب می زند
م

دارچین، افزایش قند خون بعد از صرف غذا را کنترل می کند و به این 
ترتیب می تواند برای افراد مستعد ابتال به دیابت و همچنین مبتالیان به این 
بیماری مفید باشد. این ادویه همچنین برای افرادی که دغدغه تناسب اندام 
دارند،  بسیار کمک کننده است؛ اما هیچ یک از این فواید باعث نمی شود که 
در مصرف آن زیاده  روی شود. چون این ادویه حاوی ترکیبی به نام کومارین 
است که میزان باالی آن می تواند به کبد و کلیه ها آسیب بزند. تا جایی که در 
سال ۲۰11، این ادویه در لیست ترکیبات معطری قرار گرفت که میزان آن در 
محصوالت غذایی صنعتی نباید بیش از ۲ میلی گرم برای هر کیلوگرم باشد.
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اکثر غذاهای آسیایی حاوی زنجبیل هستند. این ادویه در طب سنتی 
چینی به خاطر خواص مسکنی که روی مشکالت معده و مشکالت شکمی دارد 
بسیار استفاده می شود. زنجبیل برای کاهش حالت تهوع و استفراغ نیز بسیار موثر 
عمل می کند؛ اما این ادویه نیز مانند ادویه های ذکر شده موارد منع مصرف دارد. 
افرادی که به طور روزانه داروهای ضدانعقاد )داروهای رقیق کننده خون و برطرف 
کننده لخته های خونی( مصرف می کنند باید نسبت به میزان ویتامین K مصرفی 
روزانه خود حساس باشند چون ممکن است تداخل دارویی ایجاد شود. باید بدانید 
برخی مواد غذایی و ادویه ها مانند زنجبیل حاوی این ویتامین است.وزارت بهداشت 
 K و سالمت کانادا اعالم کرده است که نیازی به حذف مواد غذایی حاوی ویتامین
نیست؛ اما افرادی که داروهای ضدانعقاد مصرف می کنند باید در خصوص مصرف 
این مواد غذایی و همچنین ادویه هایی مانند زنجبیل از پزشک خود سوال کنند.

فلفل باعث سوزش معده می شود

فلفــل جــزو ادویه هــای 
پرطرفدار اســت که تاثیر زیادی در 
خوش طعم شــدن غــذا دارد؛ اما اگر 
با دســت باز این ادویــه را به غذاهای 
خود اضافه می کنید ممکن است چند 
دقیقه بعد از مصــرف و در حین هضم 
غذا دچار پشیمانی شوید. چرا؟ چون 
فلفل باعث تشــدید احساس سوزش 
معده می شــود.این ادویه سرشــار از 
ماده ای به نام کاپسائیســین است که 
باعث تحرک مری شده و ترشح شیره 
معده را زیاد می کند؛ بنابراین می تواند 
خطر ریفالکس معده )یا همان سوزش 
و ترش کردن( را بیشتر کند. اگر بیشتر 
اوقات دچار ســوزش معده هســتید 
از مصرف فلفل اجتنــاب کنید و اگر 
نمی توانید غذای تان را بدون چاشنی 
میل کنید بهتر اســت از ســبزیجات 

معطری مانند پیازچه استفاده کنید.

 در صورت مشکالت کبدی باید از مصرف زردچوبه پرهیز شود

نتایــج مطالعات متعدد خبــر از خواص 
ضدســرطانی زردچوبه دارد. ایــن ادویه  مفید به 
هضم غذا نیز کمک می کند؛ اما با این حال موارد 
منع مصرفی نیز دارد. افرادی که از ســنگ کلیه و 
همچنین یک بیماری کبدی رنــج می برند برای 
مصرف زردچوبه نیاز به اجازه پزشک دارند. چون 
زردچوبه حاوی ترکیبی به نام کورکومین است که 
ممکن اســت با داروهای رقیق کننده خون مانند 
وارفارین و برخی داروهای ضدالتهاب تداخل پیدا 
کند؛بنابراین اگر داروی خاصی مصرف می کنید و 
یا از بیماری خاصی رنج می برید قبل از مصرف این 

ادویه نظر پزشک خود را جویا شوید.
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متخصص تغذیه:
 خواصی که با گرفتن آب میوه

  از بین می رود
متخصص رژیم درمانی و تغذیه گفت: تفاله میوه ها 
سرشار از مواد مغذی و فیبرهای محلول و نامحلول 
است که به عملکرد صحیح دستگاه گوارش کمک 
زیادی می کنــد؛ این فیبرهای نامحلول ســرعت 
جذب چربی و قنــد را در بدن افزایــش می دهد.

ســید ضیاءالدین مظهری اظهار داشت: استفاده 
از میوه های طبیعــی و تازه بهتریــن حالت برای 
تامین نیازهای بــدن افراد به شــمار می رود.وی 
گفت: گرفتن آب میوه ها باعث می شــود تا قسمت 
زیادی از ترکیبات مفید و ویتامین های آنها از بین 
بروند؛ همچنین تفاله میوه ها سرشار از مواد مغذی 
و فیبرهای محلول و نامحلول است که به عملکرد 
صحیح دســتگاه گوارش کمک زیــادی می کند، 
فیبرهای نامحلول ســرعت جذب چربی و قند را 
در بدن افزایش می دهد.متخصــص رژیم درمانی 
و تغذیه گفت: باید توجه داشــته باشیم که میوه ها 
نیز خــواص چاق کنندگی دارنــد و زمانی که آب 
میوه ها را مصــرف می کنیم، انــرژی آنها چندین 
برابر افزایش پیدا می کند.مظهــری ادامه داد: اگر 
آب میوه ها در محیط های غیربهداشتی تهیه شود، 
احتمال آلودگی آنها به مراتب افزایش خواهد یافت؛ 
همچنین ممکن اســت این میوه ها در لیوان های 
آلوده به دست مشتری برســد و بیماری را به افراد 
منتقل کند.وی افزود: توجه کنید که آب میوه های 
پاکتی نیز دارای قند زیاد هستند؛ همچنین برخی 
میوه های شــیرین و دارای قند پس از خراب شدن 
خاصیت الکلی به خود می گیرند که مصرف آنها نیز 

عوارض زیادی برای فرد در پی دارد.
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پرونده یوفا علیه »بوفون«
جنجال هــای  یوفــا، 
جانلوییجــی بوفون 
در دیــدار برابــر 
رئــال مادریــد را 
مورد بررسی قرار 
می دهــد. در دقیقه 
۹۲ بــازی تیم هــای 
یوونتوس و رئال مادرید در استادیوم سانتیاگو 
برنابئو، جانلوییجی بوفون، کاپیتان یوونتوس 
به دلیل اعتــراض به داور بــرای اعالم ضربه 
پنالتی، از زمیــن بازی اخراج شــد و پس از 
بازی صحبت های تنــدی علیه مایکل اولیور 
داور انگلیســی مســابقه انجام داد که البته 
صحبت های او مورد انتقاداتی نیز قرار گرفت.

پس از گذشت دقیقا یک ماه از بازی جنجالی 
و دراماتیــک رئال مادریــد و یوونتوس، یوفا 
برای بررسی اقدامات بوفون در آن مسابقه دو 
پرونده انضباطی گشوده است. به گزارش وب 
سایت یوفا؛ اولین پرونده، دریافت کارت قرمز 
مســتقیم بوفون به دلیل اعتراض به اولیور را 

مورد بررسی قرار می دهد. 

پایان هاینکس؛
 آخرین بازی بوندسلیگا

یوپ هاینکس قبل از بازی با اشتوتگارت در 
هفته پایانی بوندس لیگای 
آلمان از بازیکنانش 
خواســت با نهایت 
تــوان وارد رقابت 
شوند. او گفت: » از 
االن نباید این بازی 
را فدای جدال نهایی 
جام حذفی آلمان کنیم. جدال 
با اشتوتگارت برای ما اهمیت دارد؛ هم برای 
ما و هم برای رقیب. این، آخرین بازی من در 
بوندس لیگاست؛ اما شاید به زودی برگردم. به 
هرحال در مجموع فصل خوبی داشتیم و من از 
عملکرد بازیکنانم نهایت لذت را بردم. امسال 
در چند بازی به خطر افتادیم؛ اما در مجموع 
بی رقیب نشان دادیم. امیدوارم بایرن در فصل 
آینده هم با کواچ همین روند مقتدرانه را ادامه 

دهد و موفق شود«.

ناراحتی »پله«  ازمصدومیت 
تلخ آلوس

اســطوره فوتبال برزیل از مصدومیت شدید 
دنی آلوس و از دســت رفتن جام جهانی ابراز 
ناراحتی کرد.دنی آلوس 
به دلیل مصدومیت 
جام جهانی ۲۰۱۸ 
روســیه را از داد. 
پله ۷۷ ســاله در 
توئیتر خود نوشــت: 
ناراحــت  »خیلــی 
هســتم که چنین خبری را شنیدم. می دانم 
که از دست رفتن جام جهانی چه حس و حال 
بدی دارد و به خوبی آلوس را درک می کنم. 
امیدوارم که او به زودی ســالمتی خود را به 

دست بیاورد«.
مصدومیت آلوس برنامه های پیکه، سرمربی 
تیم   ملــی فوتبال برزیل را با مشــکل روبه رو 
کرده است و به نظر می رســد دنیلو، بازیکن 
منچسترســیتی و رافینیــا از بایــرن مونیخ 
گزینه های این مربی برای جانشــینی آلوس 

باشد.

تالش یووه برای بازگرداندن 
»موراتا« به تورین

موراتا ســال ۲۰۱4 از رئال مادرید جدا شد و 
به یوونتوس پیوســت و دو فصل بسیار خوب 
را با این تیم ســپری کرد. 
ســپس رئــال بند 
را  او  بازگشــتی 
فعال کرد و ستاره 
اســپانیایی را به 
مادریــد بازگرداند 
و یک فصل نیــز از او 
استفاده کرد. در نهایت موراتا با 
رقمی حدود 66 میلیون یورو از رئال به چلسی 
پیوســت ولی در چلسی نتوانســت روزهای 
خوب گذشته اش را تکرار کند و حاال به دنبال 

جدایی از این باشگاه است.
یوونتوس که خــط حمله خــود را نیازمند 
تقویت می بیند، ســعی دارد مهاجم ســابق 
خود را به آلیانــز برگرداند. موراتــا در زمان 
حضــورش در یــووه، در ۹3 بازی رســمی 
برای این تیــم، ۲۷ گل به ثمر رســاند و ۱۹ 
 پاس گل بــرای هــم تیمی هایش ارســال

 کرد.

اینجا ایران است آقای تابش!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

  قاب روز

اقدام خیرخواهانه ستاره محبوب استقالل
فرهاد مجیدی طی اقدامی نیکوکارانه در موسسه خیریه امید حضور یافت.ستاره محبوب 
اســتقاللی ها که این روزها دوران مربیگری را می گذراند در خیریه امید حضور یافت و با 

بیماران صعب العالج دیدار و گفت وگو کرد.

ماندن برانکو در پرســپولیس تنها خبری نیست که قرمزها به خاطر 
آن خوشــحال خواهند شد و ســروش رفیعی هم با پســتی که در 
اینستاگرامش منتشر کرده باعث خوشحالی طرفداران پرسپولیس 
شــده؛ چرا که او خبر جدایی اش از باشگاه الخور را تایید کرده است.
سروش از مدت ها قبل و طبق شایعاتی که در رسانه ها منتشر شده بود 

گزینه اصلی برانکو برای پرسپولیس فصل جدید بوده است.

رفیعی به پرسپولیس بر می گردد

سایت »گل« خبر داد که علیرضا جهانبخش، فصلی استثنایی را در 07
لیگ هلند گذراند و به نظر می رسد چند باشگاه بوندس لیگایی پیدا 
کرده است. امیر هاشــمی مقدم، مدیر برنامه های جهانبخش اعالم 
کرد که چند باشــگاه آلمانی برای جذب موکلش ابراز تمایل کردند. 
بوندس لیگا یک چالش ی بزرگ برای علیرضاست به رغم اینکه این 

لیگ یکی از بهترین لیگ های دنیاست. 

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان درباره شانس ذوب آهن برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا اظهار داشت: ما با یک گل در بازی رفت استقالل را شکست دادیم؛ اما هنوز اتفاقی نیفتاده و 
ما یک نیمه سخت هم در تهران پیش رو داریم. به طور حتم استقالل برای این بازی بی نهایت انگیزه دارد 

تا مقابل تماشاگرانش که ورزشگاه را پر می کنند، نتیجه بازی رفت را جبران کند. 
ما باید با تمرکز باال بازی کنیم تا در نهایت به چیزی که می خواهیم دست پیدا 
کنیم. قاســم حدادی فر در مورد اینکه خیلی ها معتقدند ذوب آهن در بازی 
رفت با خوش شانسی استقالل را شکســت داد، تاکید کرد: قبول دارم که در 
بازی رفت روز خوبی نداشتیم. اســتقالل در نیمه اول نمایش خوبی داشت و 

چند فرصت خوب را از دســت داد؛ اما در نیمه دوم آنها کار خاصی انجام 
ندادند و ما خوشــبختانه از یک پنالتی که به دست آوردیم، نهایت 

استفاده را بردیم. در مجموع ذوب آهن در بازی رفت سرحال نبود 
ولی تالش می کنیم تا در بازی برگشــت نمایش بهتری داشته 
باشیم. هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در مورد تعریف و 
تمجید های صورت گرفته از وی و اینکه با آمدنش به زمین، ریتم 
بازی ذوب آهن تغییر کرد،گفت: در مورد تعویض باید بگویم که 

این تصمیم سرمربی بود و ستاری هم یکی از بازیکنان خوب تیم 
ما محسوب می شود. با این حال آقای قلعه نویی خواست که تغییر 

تاکتیک بدهد. در تیم ذوب آهن تمام تیم زحمت می کشند و امیدوارم 
که در بازی برگشت به مرحله بعدی صعود کنیم. 

پیشنهاد بوندس لیگایی برای لژیونر تیم ملی
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حدادی فر: 

یک نیمه سخت در انتظار ذوب آهن است

چاپ آگهی مزایده باشگاه 
تراکتورسازی 

در پایان لیگ هفدهم، مســئوالن سپاه تصمیم 
گرفتند موضوع واگذاری باشــگاه تراکتورسازی 
را که بحــث آن از چندی قبل مطرح شــده بود 
به شــکلی جدی دنبال کنند. بعــد از برکناری 
مصطفی آجورلو و حضور عباس الیاسی به عنوان 
سرپرست جدید باشگاه، بحث حسابرسی و انجام 
کارهای مالی و کارشناسی آغاز شد و سرپرست 
جدید با توجه به شرایط باشــگاه تراکتورسازی 
با تالشــی مضاعف به دنبال فراهم کردن بستر 

واگذاری بود.
بعــد از انجــام حسابرســی های مالــی و 
کارشناسی هایی که الزم به انجام بود، در نهایت 

آگهی مزایده باشــگاه تراکتورســازی در 
روزنامه رسمی به چاپ رسید تا متقاضیان 
کسب مالکیت باشگاه تراکتورسازی اقدامات 
الزم را در این راســتا انجــام دهند.در آگهی 
مذکور اعالم شده شــرکت تراکتورسازی ایران 
)ســهامی عام( اصالتا وکالتا در نظر دارد صد در 
صد سهام شرکت فرهنگی ورزشی تراکتورسازی 
)ســهامی خاص( را واگذار کنــد.از متقاضیان 
درخواست شده بسته پیشــنهادی خود را طی 

هفت روز آینده ارسال کنند.

مربی سال NBA اخراج شد!
تیم تورونتو رپتورز با کسب 5۹ پیروزی در مرحله 
گروهی لیگ بسکتبال حرفه ای آنزیما موسوم به 
NBA به عنوان تیم نخست کنفرانس شرق راهی 

مرحله پلی آف شد. 
ثبت این تعداد پیروزی در تاریخ باشــگاه، یک 
رکورد به حســاب می آیــد که به نــام »دواین 
کیسی« ســرمربی تنها تیم کانادایی NBA به 
ثبت رسید. بدشانسی محض رپتورز اما این بود 
که در پلی آف حریف کلیولندی شــد که لبران 
جیمز آن را یک تنه پیش می برد.»کیســی« که 
توســط اتحادیه مربیان لیگ به عنوان بهترین 
مربی سال انتخاب شد، نتوانست از پس کلیولند 
بر بیاید و توسط »ماسای اوجیری« مالک رپتورز 

از این تیم اخراج شد! 

 حرف زدن در مورد »مسی«
 در خانه، ممنوع است!

مادر ابرستاره رئال مادرید اظهار داشت:زمانی که 
6 ساله بودم، مادرم در یک خانه سالمندان فوت 
کرد.بعد که ازدواج کردم، صاحب 4 فرزند شدم؛ 
کریس هدیه ای آسمانی بود. مادر رونالدو عنوان 
کرد: در محفل خانواده، یکسری موضوعات مثل 
لیونل مسی، ابرستاره بارســلونا وجود دارند که 

حرف زدن درباره آنان، ممنوع است.
او اظهارداشــت:در جمع خانواده در مورد لیونل 
مسی، به هیچ وجه حرف نمی زنیم.این کار ممنوع 
است.چون بیرون از منزل به قدر کافی با نام بردن 
اسم مسی، به کریس حمله می شود. ما در خانه 
تالش می کنیم تا کریس به قــدر کافی، توانش 

را بازیابد. 

در حاشیه

پیشخوان

جنجال و بــزن بزن در 
تشک کشــتی تا بیرون 

سالن، محاکمه در خیابان

بنازیم به این تیم

برنامه ریزی ای اف سی 
قلب ایران را هدف قرار داد، 

لعنت بر این تقویم

 افتخاری: با شفر مشکل 
داشــتم که قراردادش را 

تمدید نمی کرد
پیش نویس قرارداد با 
چند غلط در اختیار برانکو، 
4 میلیارد الزم است برای 

گرفتن بله

»محمد العطاس« بازیکــن جوان تیم فوتبــال الجزیره 
امــارات در آســتانه دیدار برگشــت با پرســپولیس در 
مرحله حذفی لیگ قهرمانان آســیا در خصوص شرایط 
این مســابقه صحبت و تاکید کرد که ایــن تیم به دنبال 
پایــان خوش در ایــن فصل و جبــران عنوان از دســت 

رفته در لیگ امارات اســت.العطاس گفــت: می دانیم کــه تیم حریف تماشــاگران زیادی دارد و پشــت 
این تیم می ایســتند ولی این موضــوع عزم و اراده ما را بیشــتر می کنــد. به تماشــاگران توجهی نداریم 
بلکه تمرکزمان روی بازی اســت. فشــار تماشــاگران قدرت ما را بیشــتر مــی کند.بازیکن تیــم الجزیره 
تاکید کــرد: مهاجمان مــا توانایی گلزنــی در هر لحظه و هــر ورزشــگاهی را دارند. در بــازی قبل مقابل 
 پرســپولیس تیم ما موفق شــد در نیمه دوم کار را به تســاوی بکشــاند و در لحظات پایانــی گل برتری را 

بزند.

کری خوانی بازیکن 
الجزیره برای 
پرسپولیسی ها

 بازگشت آندرانیک تیموریان به تیم ملی را باید جدی 
گرفت یا حداقل خبرگزاری میزان که چنین عقیده ای 
دارد. در شرایطی که ســعید عزت اللهی بازی تیم ملی 
مقابل مراکش را از دســت داده، علی کریمی جانشین 
چندان مناسبی برای او محســوب نمی شود و تکلیف 

مصدومیت امید ابراهیمی هم هنوز مشخص نیست. خبرگزاری میزان هفته گذشته از مالقات کاپیتان 
سابق تیم ملی با کی روش خبر داد. مالقاتی که از دید نویسنده مطلب می توانست به معنای بازگشت آندو 
باشد؛ اگر چه در آن زمان بحث حضور تیموریان در کادر فنی تیم ملی هم مطرح شد؛ اما خبرگزاری میزان 
در گزارشی که منتشر کرده از آندو به عنوان یکی از بازیکنانی نام برده که احتمال حضورشان در روسیه 
وجود دارد. باید دید کی روش با دعوت از آندو همه را شــگفت زده می کند یا اینکه تصمیم دیگری برای 

خط میانی تیمش خواهد گرفت.

 کاپیتان سابق تیم ملی 
 دوباره شاگرد 
کی روش می شود

سال ها از زمانی که تیم ســپاهان به دلیل به کارگیری بهترین 
بازیکنان ایران و پرداخــت هزینه های چند صــد میلیونی با 
تیم رئال مادرید اسپانیامقایســه می شد، می گذرد. زمانی که 
زردپوشان نصف جهان در دوران طالیی خود به سر می بردند 
و با مدیریت محمد رضا ساکت و به کارگیری بهترین بازیکنان 
ایران توانسته بودند انحصار سرخابی های تهران در گرفتن جام 
قهرمانی را بشکنند و به عنوان یک تیم شهرستانی بر سکوی اول 
جدول رده بندی لیگ برتر بایستند تا اینکه مدیر عامل جدید 
این باشــگاه در تازه ترین اظهارنظرش دوباره این تیم را با تیم 
رئال مادرید مقایسه کرد! با این تفاوت که این بار، دلیل قیاس 
باشگاه اصفهانی با یکی از تیم های مطرح جهان هزینه کردن 

میلیاردی این تیم نبود و دور ماندن رئالی ها 
از جایگاه اولی در لیگ اللیگا و قرار گیری 
این تیم در رتبه سوم، دلیل این قیاس قرار 

گرفته بود.
مســعود تابش در گفت و گو با ایلنا مدعی 
شده بود که طالیی پوشــان نصف جهان 
مانند رئال مادرید باید برای قهرمانی بسته 
شوند. مدیرعامل باشگاه سپاهان همچنین 
ادامه بود که تیم رئال مادرید اســپانیا نیز 
این فصل بــا وجود اینکه بــرای قهرمانی 
بسته شده بود نتوانسته تا اینجای رقابت 
های اللیگا به مقامی بهتر از سومی دست 

یابد و بین رده ســوم و چهارم جدول 
رده بندی در حال جابه جایی است.

این اظهار نظر تابش درحالی مطرح 
می شــود که این تیم برخالف تیم 

رئــال مادریــد در هفدهمیــن دوره 
رقابت های لیگ برتر بــا نمایش عملکرد 
دور از انتظــار بــا قرارگیــری در رتبــه 
چهاردهم جدول رده بندی به لطف نتایج 
ضعیف تیم های ســیاه جامگان مشــهد 

و نفت تهران در لیگ ماندنی شــده بود. ضعیــف ترین نتایج 
تیم سپاهان در ادوار لیگ برتر در شــرایطی در فصل گذشته 
رقم خورد که این تیم برای دوره گذشــته لیــگ برتر نیز برای 
قهرمانی بسته شده بود و مســئوالن وقت این باشگاه با آماده 
کردن شــرایط کاری برای زالتکو کرانچار خــود را به عنوان 
مدعی مطرح کــرده بودند ولــی اوضاع بر وفق مــراد طالیی 
پوشــان پیش نرفت تا اینکه بــا ادامه یافتــن نتایج ضعیف، 
 مدیر عامل باشــگاه و همچنین ســرمربی تیــم از کار برکنار

 شدند.
مقایســه کردن ســپاهان با تیم رئال مادرید در حالی از سوی 
مسعود تابش مطرح می شــود که مدیرعامل سابق این باشگاه 
نیز زردپوشــان اصفهانی را با تیم آرســنال مقایســه کرده و 
گفته بود تغییر ســریع ســرمربی به دنبال نتایج ضعیف یک 
تیم تنها در منطقه خاورمیانه و آســیا رخ مــی دهد و چنین 

مســئله ای را در اروپا نمــی بینیم به طوری که تیم آرســنال 
با وجود گرفتن نتایجی نوســانی همچنان بــا ونگر ادامه می 
دهد ولی نه تنهــا زالتکو کرانچار در ســپاهان ماندنی شــد 
بلکه به دنبال ادامــه یافتن نتایج ضعیف ایــن تیم و در آمدن 
صدای هواداران این باشــگاه و درخواســت آنها از اســتاندار 
اصفهان، مدیر عامل باشــگاه نیز از ســمت خود بر کنار شــد 
تا نشــان داده شــود که همان طور که طاهری خود پیش تر 
 گفته بود اینجا ایران اســت و تغییرات در آن ســریع صورت

 می گیرد.با ماندگاری سپاهان در لیگ برتر سروصدای هواداران 
این تیم کمتر شده و آنها منتظر شــروع لیگ جدید هستند تا 
سپاهان که عنوان پرافتخارترین تیم لیگ برتر را یدک می کشد 
دوباره تحت عنوان یک تیم مدعی در فصل جدید خود را نشان 
دهد ولی مدیر عامل جدید ســپاهان باید بداند که تنها کسب 
نتایج خوب می تواند هواداران سپاهان را آرام کند و مقایسه با 
هیچ تیم اروپایی جوابگوی عملکرد ضعیف زردپوشان نخواهد 
بود. اگر  این تیم دوباره نتواند جایگاهی  در صدر جدول داشته 
 باشد، باید تابش نیز با صندلی ریاست از این باشگاه خداحافظی

 کند.

اینجا ایران است آقای تابش!
 به بهانه قیاس تیم سپاهان با تیم رئال مادرید؛

 سمیه مصور
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اصفهانی های بافرهنگ
پیشنهاد سردبیر:

ذره بین

دیدار روز

امام جمعه اصفهان:
هنوز عده ای فکر می کنند 

می توان با آمریکا سازش کرد
امام جمعه اصفهان گفت: هنوز در کشــور ما 
افرادی گمان می کنند که می تــوان با آمریکا 
سازش کرد؛ من یقین دارم که در این افراد نور 

ایمان وجود ندارد.

آیت ا... »سید یوسف طباطبایی نژاد« در جمع 
نمایندگان ولی فقیه در سازمان منابع طبیعی 
با اشاره به اقدام پلیدانه ترامپ در مسئله برجام 
اظهار کرد: دشــمنان ما توانایی نظام اسالمی 
را می بینند و بــه خوبی از آن اطــالع دارند و 
همین پیشرفت ها سبب غیظ و نفرت دشمنان 

شده است.
وی افزود: هنوز در کشــور ما افــرادی گمان 
می کنند کــه می توان با آمریکا ســازش کرد، 
من یقین دارم که در این افراد نور ایمان وجود 

ندارد، البته منافقان این گونه هستند.
امام جمعه اصفهان گفت: خداوند در قرآن کریم 
می فرماید»مؤمنان کســانی هستند که وقتی 
جمعی از مردم)منافقان( بــه آنان می گویند 
مردم علیه شما جمع شده اند و بترسید از این 
 تجمع مردمی، مؤمنان نمی ترسند و می گویند 
خدا برای ما کافــی اســت و او بهترین وکیل 
اســت«؛ در حقیقت شــیطان، اولیای خود را 
می ترساند و مؤمنی که می داند همه چیز دست 

خداست، از هیچ چیز نمی ترسد.
وی با اشــاره به آیه آخر سوره فتح خاطرنشان 
کرد: احساس می کنم تشبیهی که در این آیه 
آمده است با مؤمنان و انقالبیون و انقالب زمان 
ما تطبیق می کند؛ در این آیه آمده است مثال 
یاران پیامبر)ص( و کســانی که با پیامبر)ص( 
هســتند، همچون درخت کوچکی اســت که 
سر از خاک برداشــته، زود رشد می کند، قوی 
می شود و روی پای خود م  ایستد و رشد سریع 
آنان، مایه تعجب زارع و کســی که درخت را 
کاشته است، می شــود؛ این امر سبب غیظ و 

نفرت دشمنان خواهد شد.
طباطبایی نژاد با بیان اینکــه درختی که امام 
راحل)ره( در زمان ما کاشته و به ثمر رسیده، با 
سرعت پیش می رود، اذعان داشت: ما همچنان 
روی پای خود ایســتاده ایم، تکیه بر دشــمن 
نمی کنیــم و پیشــرفت انقالب اســالمی در 

بخش های مختلف را ادامه می دهیم.  
وی با اشــاره به دســتاوردهای مختلف نظام 
اسالمی و ضرورت تبیین این دستاوردها برای 
 آحاد مردم یادآور شــد: کارهای زیادی وجود 
دارد که مســئوالن می توانند انجام دهند اما 

غفلت شده است.

رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی 
شهری شهرداری مطرح کرد:

پیاده راه سازی چهارباغ 
محرک توسعه شهر

رییــس اداره مطالعات و برنامه ریزی شــهری 
شــهرداری اصفهان از پیاده راه سازی چهارباغ 
به عنوان یک پروژه محرک توســعه یاد کرد و 
گفت: برای زیرســاخت های رونق گردشگری 
به نقاط قوت و ضعف پروژه های محرک توسعه 

توجه شود.
»فریــاد پرهیز« اظهارکــرد: فعالیت هایی که 
در محورهــای تاریخی و گردشــگری تعریف 
می شــود، باعث افزایش تقاضای سفر و تمایل 
هر چه بیشتر گردشــگران برای بازدید از این 

محورها خواهد شد.
وی محورهای تاریخی را محرک توسعه خواند 
و تصریح کرد: در اصفهــان پروژه های محرک 
توســعه زیادی وجود دارد که تاکنون بسیاری 
از آن ها شناسایی و نقاط ضعف و قوت پروژه ها 

مورد بررسی قرار گرفته است.
رییــس اداره مطالعات و برنامه ریزی شــهری 
شهرداری اصفهان افزود: محورهای گردشگری 
شــهر اصفهان نیز تعریف شده اســت، زیرا در 
نظر داریم استقبال برای ســفر به اصفهان به 
 عنوان شــهری تاریخی و توریستی را افزایش

 دهیم.
وی از پیاده راه ســازی چهارباغ به عنوان یک 
پروژه محرک توســعه یاد کــرد و گفت: باید 
زیرساخت های رونق گردشــگری فراهم و به 
نقاط قوت و ضعف پروژه های محرک توســعه 

توجه شود.

یک جامعه شناس می گوید طبق آمار حفظ 
نظافت در اصفهان به عنوان یک رفتار 

اجتماعی نهادینه شده است؛
اصفهانی های بافرهنگ

»مرتضی پدریان«، آسیب شــناس اجتماعی در 
رابطه با برخی هنجارهای اجتماعی ازجمله آب 
دهان انداختن درمعابر عمومی می گوید: این رفتار 
اگرچه شاید چندان شایع نباشد اما چهره خوبی 
از شهر نشــان نخواهد داد. البته بروز و تکرار این 
موضوع از سوی برخی افراد به دلیل این است که 
نسبت به اثرات منفی آن در جامعه آگاهی ندارند.

این جامعه شــناس ادامه داد: این رفتار ناهنجار 
بیشتر در فصول سرد سال که افراد بیشتر بیمار 
می شوند، اتفاق می افتد که البته انجام آن عالوه 
بر ناپســند بودن خود رفتار،  باعث گســترش 

بیماری های واگیردار نظیر »سل« می شود.
این استاد دانشگاه، فرهنگ ســازی را راهکاری 
بســیار موثرتر از جریمه کردن افــراد به منظور 
حذف این ناهنجاری اجتماعی از جامعه می داند 
و تاکید می کند: باید این تفکر که تا چوب باالی 
سر افراد نباشد، درست رفتار نمی کنند، از ساختار 
ذهنی و تصمیم گیری مسئوالن حذف شود و با 
تولیدات فرهنگی و هنری مانند انیمیشن، فیلم و 
تیزرهای تبلیغاتی به تدریج، مردم را از پیامدهای 
ناگوار این عمل آگاه کنند تا دیگر شــاهد چنین 
صحنه هایــی در کوچه پس کوچه های شــهر 

نباشیم.
وی می افزاید: اصفهان همــواره در حوزه نظافت 
شهری در بین شهرهای کشور زبانزد خاص و عام 
بوده است و مردم به این آگاهی رسیده اند که در 
گشت و گذارهای خود، طبیعت را آلوده نکنند. 
در مطالعه ای کــه روی ۱۵۰ خانــوار اصفهانی 
انجام دادم، مشاهده شــد ۹۵ درصد آنان پس از 
طبیعت گردی، حتی زباله هایی که دیگران ریخته 
اند را نیــز جمع آوری می کنند؛ این امر نشــان 
می دهد که حفظ نظافــت در اصفهان به عنوان 

یک رفتار اجتماعی نهادینه شده است.

هشدار آبفا استان درباره کمبود منابع آب:
۳۰ درصد صرفه جویی کنید

مدیر روابط عمومی شــرکت آبفا اصفهان گفت: 
قطعی اخیر آب در شهرک رسالت و سپاهان شهر 
موقتی بود؛ اما مردم بایــد حداقل ۳۰ درصد در 

مصرف آب صرفه جویی کنند.
»ســیداکبر بنی طبا«، در خصــوص قطعی آب 
در شــهرک رســالت در خیابان امام خمینی و 
سپاهان شــهر در دو نوبت اظهارکرد: این قطعی 
موقتی و علت آن کاهش ۳۰ درصدی ورودی آب 
به تصفیه خانه بوده است. وی افزود: قطع آب در 
این مناطق از پیش تعیین شــده نبود و شرکت 
آبفا برنامه ای برای قطع و جیره بندی آب نداشته 
است. بنی طبا در پاسخ به اینکه آیا باز هم شاهد 
قطعی آب در شهر اصفهان خواهیم بود؟ گفت: با 
افزایش دمای هوا و لزوم تامین آب شرب و عبور 
از تابستان خروجی ســد مدام کنترل می شود تا 

مشکلی برای آب شرب شهروندان ایجاد نشود.

 سخنگوی جهاد کشاورزی
 اصفهان خبر داد:

پرورش ۱۰ هزار قطعه شترمرغ 
پرواری در اصفهان

»سیدمحمد موســوی« درمراســم کلنگ زنی 
مجتمع زنجیره ای پرورش شــترمرغ در منطقه 
برســیان بــا هــدف اشــتغال زایی در مناطق 
آســیب دیده از کم آبــی اظهار داشــت: کلنگ 
احداث مجتمع شــترمرغ مولد با ظرفیت ۵۰۰ 
قطعه شــترمرغ ماده، ۲۵۰ قطعه شترمرغ نر و 
ده هزار قطعه شــترمرغ پرواری با برآورد هزینه 
۲۳۰ میلیــارد ریال ســرمایه ثابت و ســرمایه 
در گردش زده شــد.وی بیان داشــت: فاز دوم 
شامل احداث کشــتارگاه و صنایع وابسته است.

سخنگوی جهاد کشاورزی اصفهان تصریح کرد: 
شترمرغ، پرنده ای است که به دلیل خاستگاهش 
)آفریقای جنوبــی( بــا مناطق گرم و خشــک 
ســازگاری دارد و محصوالت جانبــی حاصل از 
تولید و پرورش آن؛ گوشــت، چرم، پر، پوست، 
تخم )در تزیینات و نقاشــی استفاده می شود( و 
روغن شترمرغ اســت که با توجه به کاربردهای 
این تولیدات، مزیت اقتصادی نیز دارد. وی گفت: 
شــترمرغ وارد ایران شده و اســتان اصفهان هم 
 اکنون یکی از مراکز پرورش این پرنده در کشور

 است.

مدیرکل ثبت احوال اســتان گفت: دو میلیون وششصدوسی ودو 
هزار نفر از مردم استان کارت ملی هوشمند دریافت کرده اند.

»حسین غفرانی«، با بیان اینکه تاکنون ۶۵.۲ درصد از جمعیت 
هدف در اصفهان کارت ملی هوشــمند دریافت کرده اند،  اظهار 
کرد: تا پایان فروردین ۹۷  برای دو میلیون و ۶۳۲ هزار نفر از مردم 

استان کارت ملی هوشمند صادر شده است.
وی با بیان اینکــه جمعیت هدف دریافت کارت ملی هوشــمند 
۴ میلیون و ۳۶ هزار نفر اســت، افزود: بیشترین درخواست برای 
دریافت کارت ملی از ســال ۹۱ تا کنون در سال ۹۶ اتفاق افتاده 

است. کارت ملی هوشــمند تا پایان امسال کاربدی خواهد شد و 
کارت ملی های نمونه قدیم تنها تا پایان خرداد اعتبار دارد.

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان با اشــاره به شروع فعالیت 
سامانه های سیار دریافت اطالعات و صدور کارت ملی هوشمند، 
اظهار کرد: سامانه های سیار بیشــتر برای خدمات دهی به نقاط 
روستایی، عشایری و تمام مکان های شــهری اعم از پادگان ها و 
زندان هاست که مراجعان قادر به عزیمت به مراکز ثابت نیستند.   
غفرانی با اشاره به ادامه فعالیت صدور کارت در مراکز ثابت گفت: 
مردم عادی همچنان می توانند برای انجام مراحل دریافت کارت به 

دفاتر پیش خوان دولت و باجه های پستی مراجعه کنند.
وی در خصوص برخی نارضایتی ها از عکس کارت ملی اظهار کرد: 
عکس به صورت زنده است و تقریبا عملیات صدور کارت ملی به 
صورت یک بسته انجام می شــود؛ از عکس زنده هم نمی توان در 
راستی آزمایی هویت بیش از این انتظار داشته باشیم، اما در بستر 
و اصل ســامانه، عکس به صورت متناسب و با کیفیت وجود دارد 
و در آینده قرار نیســت که مرتب به کارت مراجعه شــود، در هر 
مراجعه ای به سوابق مراجعه می شود که در سوابق فرد هم عکس 

با کیفیت موجود است.

مدیرکل ثبت احوال استان خبرداد:
صدور بیش از دو میلیون »کارت ملی هوشمند« در اصفهان

سـازمان ها  از  یکـی  رییـس  پیـش  چندوقـت 
در یکـی از اسـتان های شـمالی کشـور بـه مـردم 
اسـتان خـود توصیـه کـرده بـود بـرای اینکـه بـه 
سرنوشـت اصفهانی هـا دچـار نشـوند، در مصـرف 
آب صرفه جویـی کنند! ایـن مقام مسـئول، وضعیت 
اصفهـان، خشکسـالی زاینـده رود و کم آبـی مـردم 
شـهرمان را بـرای روشـن تر شـدن اذهـان و افـکار 
عمومی مثـال زده بـود تا بلکـه درس عبـرت خوبی 

باشـد!
ایـن بـار نوبـت بـه امـام جمعـه مینـاب رسـید تـا 
اصفهان و اصفهانی هـا را درس عبرتی برای سـایران 
بداند. حجت االسـالم »معتمدی فر« در آیین پایانی 
ششـمین جشـنواره شـکرگزاری انبـه و یاسـمین 
گل گفتـه اسـت: اگـر الزم باشـد مـا مینابی هـا آب 
نمی خوریـم، امـا اجـازه نمی دهیـم باغات سرسـبز 
مینـاب بـه سرنوشـت زاینـده رود مبتـال شـوند. او 
در بخـش دیگـری از سـخنان خـود در ایـن رابطـه 
گفـت: مـردم مینـاب مثـل اصفهانی ها نیسـتند که 
اجـازه دهنـد شهرشـان بـه سرنوشـت زاینـده رود و 
اصفهان دچـار شـود. درختان بـه  عنوان شـش های 
زمیـن در زندگـی آدمـی نقـش بسـزایی دارنـد و ما 
وظیفه داریـم از آن هـا حفاظـت کنیـم. امـام جمعه 

مینـاب تاکید کـرده اسـت: مینـاب و مینابـی بیدار 
اسـت و با تمـام تـوان از داشـته های خود حراسـت و 

پاسـداری می کنـد.
همین چندخـط شـاید تلنگری باشـد بـرای آقایان 
مسـئولی که کاری کردند تـا اصفهانی کـه روزگاری 
نـه چنـدان دور در سرسـبزی، زیبایـی، دارندگـی و 

برازندگی و سراپاشـور زندگی بودن شـهره بود، حاال 
کارش به جایی برسـد کـه مثالی بشـود بـرای دیگر 

شـهرها و اسـتان ها! 
تعجبـی نـدارد. زاینـده رود کـه فقـط یـک رودخانه 
نبـود؛ نمـاد مذهـب، هنـر و تاریـخ یـک شـهر بـود. 
مثل این اسـت که »بـرج آزادی« را از تهـران بگیرند 

یـا »تخت جمشـید« را از شـیراز یـا چـه می دانـم، 
»امیرچخمـاق« را از یـزد و »غـار علیصـدر« را از 

همـدان و »بـازار بـزرگ« را از تبریـز.
اصفهان بـدون زاینـده رود هم زنده اسـت؛ امـا دیگر 
سـرزندگی قبل را ندارد. این را از حال ناخوش شـهر 
هـم می شـود فهمیـد و از مسـافرانی کـه هرسـاله با 
فرارسـیدن تعطیـالت نـوروزی و تابسـتانی، دیگـر 
مثـل قبـل »اصفهـان« را در لیسـت سـفرهای خود 
قرار نمی دهند. از هتـل هایی که روز بـه روز خالی تر 
می شـود و از کویـری کـه تـا پشـت درهـای شـهر 
پیشـروی کـرده اسـت. حـاال مسـئوالن میـراث و 
گردشـگری، مدام از افزایش آمار گردشـگران سخن 
بگوینـد یـا از ظرفیـت هتل هایـی کـه پـر می شـود! 
آنچـه خالـی اسـت، دل مـردم ایـن شـهر اسـت که 
منتظـر هسـتند دوبـاره اصفهـان زنـده و سـرزنده 
گـردد؛ تـا شـور زندگـی دوبـاره در این شـهر جاری 
شـود. برای اصفهـان جالب نیسـت که عبرت  سـایر 
اسـتان ها شـود. ایـن طـوری پیش بـرود چندسـال 
دیگر تصاویر شـهر، مردم»اصفهـان« و »زاینده رود« 
را در کتـاب هـای درسـی چـاپ می کننـد و معلم ها 
درکالس می گوینـد: ببینیـد! اگـر می خواهیـد مثل 
اینها نشـوید، در مصـرف آب صرفه جویـی کنید. در 
کارگاه هـای آموزشـی هـم درس مدیریـت آب مـی 
دهند و اصفهـان را مثـال می زننـد. از ما گفتـن بود! 

ِاصَفهان آب َنداَرد
  نصف جهان  به درس عبرت سایر استان ها تبدیل شده است 

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان گفت: مردم ایران امروز هم مثل 
همیشه پای ارزش های نظام اسالم و خون شهدا ایستاده اند و آمریکا 

عددی نیست که بتواند این ملت را تهدید کند.
سردار »مهدی معصوم بیگی« درحاشــیه راهپیمایی نمازگزاران نماز 
جمعه شهر اصفهان که در اعتراض به توهین های اخیر آمریکا صورت 
گرفت، اظهار کرد: دشــمنی های آمریکا و رژیم صهیونیســتی علیه 
جمهوری اسالمی ایران، مسئله تازه ای نیست و اقدام اخیر آمریکا در 
خروج از برجام را می توان اقدام مبارکی دانست چراکه ادعای بلند مدت 

جمهوری اسالمی ایران را در رابطه با غیراعتمادبودن آمریکا و زورگویی 
دولت این کشور، برای همه دنیا اثبات کرد.

وی افــزود: معتقدیم همان گونــه که خداوند متعــال در قرآن کریم 
فرموده است، مکر دشمنان نیز به خودشان باز خواهد گشت، این اقدام 
دشمنان، برکات زیادی برای جمهوری اسالمی ایران به همراه خواهد 
داشت. فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان گفت: مردم ایران امروز 
هم مثل همیشه پای ارزش های نظام اسالم و خون شهدا ایستاده اند و 

آمریکا عددی نیست که بتواند این ملت را تهدید کند.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه نیروهای مسلح، از جمله نیروی انتظامی 
پا در رکاب و گوش به فرمان مقام معظم رهبری آماده هستند و هرگونه 

تحرک دشمن برای ناامن کردن جامعه را با قدرت پاسخ خواهند داد.
معصوم بیگی اقدامات آمریکا را موجب اتحاد و انســجام بیشتر مردم و 
مسئوالن عنوان کرد و یادآور شد: امروز مردم ایران متحدتر از همیشه 
ایستاده است و نقشــه ها و توطئه های دشمنان را یکی پس از دیگری 
خنثی می کند و اجازه نخواهد داد خدشه ای به این آب و خاک وارد آید.

وی در پایان اذعان داشــت: نیــروی انتظامی جمهوری اســالمی بر 
 خود واجب می داند در شــرایط کنونی با تمام تالش، وظایف خود در

حوزه های امنیت، به خصوص حوزه هایی که مورد نظر دشــمن است، 
به کار گیرد.

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان مطرح کرد:
تمرکز نیروی انتظامی بر حوزه های امنیتی

حاشیه نوشتی بر یک میزگرد

یک شهر تاریخ؛ تاریخ یک شهر
اصفهان شهری است که از قدیم 
بــر حفــظ هویــت و نمادهای 
تاریخی و فرهنگی آن تاکید شــده اســت. این 
مسئله موجب شده است هر مسئول و مدیری با 
شــعار حفظ و حراســت از بنیان های تاریخی و 
فرهنگی، برنامه هایش را در اصفهان اجرایی سازد. 
ایــن در حالی اســت کــه اصفهان با ســرعتی 
شتاب آلود به سمت توسعه و مدرن شدن در حال 
پیشروی است و این موضوعی است که تضادها و 
ناهماهنگی هــای مدیریت شــهری را به همراه 
داشته است. این مسئله و دغدغه های ناشی از آن 
در میزگردی در رابطه با منظر تاریخی اصفهان 

مورد بررسی قرار گرفته است.
اسناد باالدستی در نظر گرفته می شود

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان درمورد طرح های اجرایی گفت: در محور 
تاریخــی، فرهنگی اصفهان طرح هــای اجرایی 
باید به صورت اسنادی از باالدست به شهرداری 
ابالغ شود. وی همچنین اظهار کرد:  بیش از ۲۰ 
سال است به مرمت بافت های تاریخی ورود پیدا 
کرده ایم. مبنای کار  طرح های تفصیلی و اسنادی 
باالدســتی و مقرراتی اســت که عمدتا مصوبه 
شورای عالی و منشورهای جهانی است.مدیرعامل 
سازمان نوسازی و بهســازی شهرداری اصفهان 
گفت: یکی از منظرهای تاریخــی اصفهان کوه 
صفه است که به عنوان یک اصل پذیرفته شده در 

طراحی شهری است. وی اضافه کرد: اصفهان به 
طور قطع نیازمند سند و پیوست فرهنگی تاریخی 
قوی است که باید تدوین شود. از زمان ابالغ سند 
سال ۱۳۶۶ بیش از ۳۰ سال گذشته و این سند 
ناقص است و پاسخ گوی برخی مسائل امروز شهر 
نیســت. اصفهان به عنوان یک برند به یک سند 

قوی نیاز دارد که باید در ســطح ملی مورد بحث 
قرار گیرد و متاثر از مسائل جهانی است.

تضادوتفکر دربازسازی شهرجریان دارد

مدیر واحد طراحی و معماری ســازمان نوسازی 
و بهسازی شــهرداری اصفهان، با اشاره به نبود 
هندسه در بدنه سازی چهارباغ گفت: اینجا برزیل 
نیست که در سواحلش هندســه بیندازیم! دبیر 
واحد طراحی و معماری سازمان نوسازی، بهسازی 
ادامــه داد: قوانین و مقررات بســیار زیاد ملی و 

منطقه ای وجود دارد که بر مرمت طرح ها تاکید 
می کند. 

معطری با بیان اینکه مرمت های شهر اصفهان را 

نباید سفید و ســیاه دید و باید به نقاط مثبت آن 
هم نگریســت، افزود: ما از آثار تاریخی حفاظت 
می کنیــم و آن را مرمت نمی کنیــم، اما برخی 
مواقع ناچاریم این بناها را بازسازی کنیم تا از آن 

محافظت شود. 
مدیر واحد طراحی و معماری ســازمان نوسازی 
و بهسازی شهرداری اصفهان تصریح کرد: اینکه 
گفته می شود چرا کف چهارباغ پایین رفته است 
ناشی از بی اطالعی برخی است؛ این اقدام منجر 
شده تا »پی« ساختمان های صفوی که در معرض 
آســیب بود، تقویت شــود. حتی سنگ های لبه 
باغچه ها با فکر و نظر طراحی اجرا شده است. در 
این خیابان ۴۵ سانتی متر آسفالت برداشته شده 

و این کار با فکر بوده است.
»چهارباغ« پشت درهای بسته

پژوهشــگر معمــاری ایرانــی گفــت: یکی از 
مشــکالت شــهر ما درمورد چهارباغ این است 
که پشــت درهای بســته تصمیماتی گرفته می 
شــود؛  از این رو برآیند خوبی از آن نمی بینیم. 
»حمیدآقاشــریفیان اصفهانــی« تصریح کرد: 
متاسفانه اطالعات ما در این حوزه فراگیر نیست 
و مسئوالن شــهری در این باره اطالعات الزم را 
ندارند. این درحالی است که اصفهان سابقه بسیار 
زیاد تاریخــی دارد و برای جلوگیــری از نابودی 
 شهر باید به تاریخ و فرهنگ شــهر اهمیت داده 

شود.

باران جهانبخش

اخبار

شهرداری
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افقی:
1- ويزيتور - يكي از پيشــروان ســرمايه گذاري و 

نويسنده روزنامه سهام
2- سرها - خط كج - بدبوي پرخاصيت

3- روستا - آب بسته - نرده - فراز
4- ثروتمند - استراتژي گسترش بنگاه براي كاهش 
بيكاري در اين كشــور پيگيري شــده اســت - تير 

پيكاندار
5- زمينه - محل خريدوفــروش پول - غرش جانور 

درنده - حرف تصديق
6-- غذاي تزريقي - عدد اول - ارشادكننده

7- بخشاينده - همســر حضرت ابراهيم )ع( - شهر 
مذهبي نزديك تهران - مخفف شاه

8- نخستين كتاب »گان« از پيشگامان تحليل هاي 
تكنيكال كه در سال 1924 منتشر شد

9- مادر تازي - ويتامين خوني - ستارگان - بيم
10- از نام هاي مردانه فرنگي - عدد فوتبالي - تازگي

11- از ســبزي هاي خوردني - سنگيني - خردمند 
- نفس خسته

12- دو يار قد بلند - هيكل - سكه طالي مسكوك در 
زمان داريوش كبير هخامنشي

13- ميوه ترش و شيرين - تيرگي - مخفف اگر - پاره 
كردن

14- از حبوب - اســتفاده از امكانات دولتي يا افراد 
داراي نفوذ در نهادهاي دولتي براي كســب ســود 

شخصي - آرزوها
15- نوآوري - شركت خودروسازي هند

عمودی:
1- از اعضــاي هيئت ارتباطات خارجــي آمريكا كه 
معتقد اســت چين احتماال مجبور اســت بر حجم 
دارايي هاي خود بــه دالر بيفزايد - از اعضاي گروه 7 
كه 53 تريليون دالر يعني دو سوم از درآمد اقتصادي 

جهان را در اختيار دارد
2- جمله قرآني - موجب رحمت - نظر

3- بازي نفس گير - داراي حق - مخفف كاه - افراد 
جامعه

4-  از دندان ها - ســنگ طلق - سازمان كشورهاي 
صادركننده نفت دنياي سوم با هدف ايجاد هماهنگي 

در سياست نفتي
5- ويران - مــرد ثروتمند معــروف - عالمت جمع 

فارسي
6- درياي تازي - لحظه كوتاه - واحد شــمارش در 

بازي تنيس - از شاخص هاي بورس معروف دنيا
7- خارج ورزشي - ماللت - كمياب

8- از اوراق بهادار - پول سابق فنالند - مسلك
9- نيكوكاران - زمين بلند - شهر شرق آلمان

10- گرامي - مقابل بازدم - نام تركي - آخر و انتها
11- پايه - ياريگر - ضمير مفعولي

12-  اساس - صداي اسب - كشور خودمان
13- ديوار قلعه - ضدنيك - هنر - باال آمدن  آب دريا

14-رغبت - عدد - همسايه
15- يكي از عوامل مهم در نوســانات ارزي - دختر 

كارتوني معروف
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یادداشت

 ارديبهشت ماه در هوای دلپذير بهاری، سفر به 
كاشان جزوی از مســافرت های ما اصفهانی ها 
می شــود، به بهانه ديدِن مراسم گالب گيری. 
فصل شــكفتن گل های محمدی از اواســط 
ارديبهشت تا اواســط خردادماه، بهانه خوبی 
اســت برای همراه شــدن با طبيعــت زيبا و 
عطرانگيز كاشان  كه مردم زيادی را به سمت 
اين ديار می كشاند؛ به خصوص اينكه  برپايی 
جشنواره هايی به مناسبت مراسم گالب گيران 
فرصت مناسبی است برای پركردن قفسه های 
كوچك عطاری خانه يمان كه در اين ماه جان 

مضاعف می گيرند. 
در اين روزهای گالب گيران گلكارها وگلچين ها 
زير ديگ هايشــان را روشــن می كننــد،  با 
شيشــه های گالب كاشــان كه هر چند  در 
ســاليان اخيركشــاورزانی از ديار مازندران، 
خراســان و كرمان نيز در زمين های شيب دار 
و كوهستانی شان به كاشت گل محمدی رغبت 
نشــان داده اند و مراســم گالب گيری به راه 
می اندازند؛ اما هنوز هيچ گالبی به پای گالب 
كاشان نمی رســد و شــايد برای همين است 
كه خانه كعبه تنها با گالب كاشان شست وشو 

داده می شود.
كيفيت باالی گالب كاشان و قدمت چندساله 
مراسم گالب گيری، توجه بيشتر مسئوالن را 
می طلبد تا با حمايت از كشــاورزانی كه اقدام 
به  كاشت گل محمدی می كنند گام بلندی در 
راستای توسعه اين صنعت بومی بردارند زيرا ما 
هنوز در سرمايه گذاری و تجارت اين محصوِل 
با كيفيت، می لنگيم و نتوانسته ايم در امر توليد 
اين كاالی ايرانی آن گونه كه شايســته است 

كوشا باشيم. 

روزهایگالبگیران

سمیه مصور

در ســالروز پیروزی 
اتحاد جماهیر شوروی 
بر آلمان نازی در 73 
سال پیش 13 هزار نفر 
از اعضای ارتش روسیه 
در »میدان ســرخ« 

مسکو رژه رفتند...

عکس روز

رژهروزپیروزیدر
میدانسرخ»مسکو«

دیکتاتورها هم »عاشق«  می شوند
درفهرست اولويت های اســتالين، زنان رتبه ای پايين تر از انقالب، رسالت 
ماركسيستی، خودپرستی، فعاليت های روشنفكرانه و ...داشتند. استالين 
درسال 1911با معشوقه وهمسرش »ناديا« درجريان فرار ازتبعيد درسيبری 
آشنا شد. خانواده ناديا به اســتالين پناه دادند و آن دو درسال 1919 وقتی 
استالين 41 ساله و او دختر جوانی بود، ازدواج كردند. آن ها يك پسر به نام 
»واسيلی« و دختری به نام »سوتالنا« داشتند. استالين درنامه های خود به 
ناديا، او را با كلماتی مهربانانه و عاشــقانه خطاب می كرد و در ابراز عشق و 
دلتنگی از دوری همسرش هيچ ابايی نداشت. اما در سال های بعد به خصوص 
در دوران بازسازی اقتصادی شوروی در دهه 1930 اين نامه ها مختصرتر و 

گاه بسيار سرد و بی عاطفه به نظر می رسند. 
زندگی ناديا و ژوزف استالين، بحران های فراوانی داشت. هر دو جسور بودند، 
حتی در انظار عمومی نيز به هم پرخاش می كردند؛ تااينكه يك شب در يك 
مهمانی مشاجره سختی بين شــان روی داد. فردای آن روز پيكر ناديا كه با 
شليك گلوله خودكشی كرده بود، پيدا شــد؛ برخی معتقدند استالين او را 
كشته است. اســتالين به زنان قوی و زيرك اعتماد نداشت و از زن هايی كه 
»صاحب عقيده« بودند، نفرت داشت. از زنان دلفريب كه عطرزياد به خود 
می زدند و پوتين های پاشنه بلند می پوشــيدند هم بدش می آمد. با اينكه 
برخی معشوقه هايش زنان روشنفكر بودند، اما اودختران نوجوان تربيت پذير 

يا روستايی را كه درمقابلش تسليم  می شدند ترجيح می داد.

بریدهها

 پيامك اومده تور جام جهانی روســيه 12 شــب 18 ميليون تومان. 
داداش! من اگه 18 ميليون پول نقد تو حسابم بود كه به سازمان ملل اعالم 

استقالل می كردم!
 ما می فهميم زمانی كه شما پشــت فرمون نشستيد، بارون می زنه و 
آهنگ مورد عالقه تون رو گوش می ديد، واقعا احساس خوبی داريد، ولی 

با استوری منتقل نمی شه!
 منو برگردوين به دورانی كه سرسره رو بر عكس باال می رفتيم!

 جمله هر اومدنی يه رفتنی داره رو فاميل های ما وقتی ميان خونه مون 
مهمونی، نقض می كنن!

 رفتم آشغال ها  رو بندازم تو سطل آشغال، گوشيم دستم بود، اشتباهی 
گوشی رو انداختم، پريدم تو سطل آشغال دنبال گوشيم، هركی از جلوم 
رد می شد می گفت پسر فالنيه ها، ببين بعد از هفت سال درس خوندن 

كارش به كجا رسيد!
 نوشته سيلوستر استالونه از الك پشت هايی كه 43 سال پيش تو فيلم 
راكی استفاده شده، هنوز نگه داری می كنه! داداش الك پشت 300-200 
ســال عمر می كنه، در اصل اونا هستن كه سيلوستر اســتالونه رو پيش 

خودش نگه داشتن!
 پيراهن تيم ملی تو خونه هرايرانی قابليت رونمايی شدن داره!

خيلی دوســت دارم همه اش از جمله »حتی شــوخيش هم خوب 
نيست« استفاده كنم؛ ولی هميشه شوخيش هم خوب بوده!

شبکه اجتماعیزنگ تاریخ

هوای گرگ ومیش را 
دوست دارم. فقط در این 

لحظه هاست که حس 
می کنم می خواهد 

اتفاق مهمی روی دهد. 
در گرگ ومیش همه 
چیز زیبا جلوه می کند؛ 

خیابان ها، میادین و عابران.

 تنهایی پر هیاهو 
»بهومیل هرابال«

بعضی چیزها در 
تاریکی بیشتر به 
چشم می آیند...

ما در تاریکی بیشتر 
همدیگر را تماشا 

می کردیم تا در 
روشنایی. همیشه 

واژگونی يك كاميون پر از شكالت مايع، بزرگراهی در كشور لهستان را شكالتی 
كرد. تصوير ارسال شــده از محل واژگونی كاميون حامل شكالت نشان می دهد 
كه سطح بزرگراه از شكالت پوشيده شده و ترافيك سنگينی در دو جهت رفت و 
آمد ماشين ها ايجاد شده است. مقامات آتش نشانی اعالم كردند كه شكالت مايع 
بعد از پخش در سطح بزرگراه، جامد شده و تنها با آب داغ امكان شست وشوی آن 
وجود دارد. يكی از مقامات آتش نشانی به خبرنگار محلی گفت:»حتی لكه های 
نفتی از شكالت آسان تر پاك می شوند.« اين حادثه تلفات جانی به همراه نداشت. 

تنها راننده كاميون به علت شكستگی دست به بيمارستان منتقل شد.

شركت كيجو از چين كه  فروشــنده اين وان حمام است، ادعا می كند سنگ های 
استفاده شده درساخت اين وان خاصيت شفادهندگی دارد. وی می گويد از اين نوع 
وان ها در جهان به تعداد انگشت شماری وجود دارد. به گفته »ريكا بريسا« رييس اين 
شركت، سنگ های استفاده شده در اين وان از نظر چينی های باستان بسيار ارزشمند 
بوده است. وی ادعا می كند: ميليون ها سال انرژی زمين در اين سنگ ذخيره شده و 
می تواند هر دردی را درمان كند. خريدار اين وان حمام ترجيح داد نامش افشا نشود. يك سرباز زن به اسم »شاميكا بوراگ«، طی يك تصادف در سال 2016 كه 19 

سال سن داشت، گوش چپ خود را از دست داد. 
در يــك روش نادر و قابــل توجه، جراحان ارتــش در تگزاس موفــق به پيوند 
دادن يــك گــوش غضروفی جديــد در ســاعد اين زن شــدند كه تــا مدتی 
در بدن رشــد كرده و رگ های خونــی در آن انتقال داده شــده بود، ســپس 
آن را جايگزيــن گــوش ســمت چپش كــه در ســال 2016 از دســت داده 
 بــود، كردنــد. جراحــان پالســتيك موفق بــه پيوند گــوش به ســاعد زن 

سرباز شدند.

بزرگراهیکهدرلهستانشکالتیشدپیوندعجیبگوشزنجوانرویدستش

عجیبترینوگرانترینوانحمامدردبی!

چرازنانرابهگلتشبیهکردهاند؟
]...[ برای اين است كه بوی ناخوشايندی از افعال قبيح اين افراد )در اينجا حشره ها( 

به مشام متعلقه شــان می رســد و موجب بروز درگيری های متعدد می شود. 
منتقدان معتقدند، اين اعمال بودار الكردار، بوی خون می دهد! سرنوشت 
»ژنرال دو گل« مرحوم، گواه خوبی برای اين ادعاست! حافظ )عليه الرحمه( 
البد يك چيزی می دانسته كه گفته: بوی شــير از لب همچون شكرش 

می آيد/ گرچه خون می چكد از شيوه چشم سيه اش! 
6- اصوال جای گل در باغچه يا گلدان است. خوراكش نيز آب، آفتاب و 

خاك )ترجيحا خاك غنی سازی شده با انواع كود!( است. 
گل در عمر كوتاهش، سعی مذبوحانه ای در تلطيف فضای اطراف دارد. 

غافل از اينكه مثل مرغ، در عروسی و عزا سرش را می برند. البته سرنوشت 
گل های حاضر در مراسم شــادی، به مراتب بهتر از مراسم عزاداری، 

شدت تالم صاحب گل يا صاحب عزا را بيشــتر به رخ می كشاند و 
گل های بی گناه را زودتر راهی ديار نيستی می كند!

 شاعر در سوگ ســرودی برای خويش می فرمايد: » از خاك 
برآمديم و در خاك شديم.« 

 درحالــی كه بانــوان عزيز اصــوال در همنشــينی با خاك 
)به خصوص از نوع غنی سازی شــده اش(، مشكالت اساسی 
دارند. مولوی در تكميل اين فرمايش می فرمايد: » جسم خاك 

از عشق برافالك شد!«

  اشتياقی« است؛ يعنی اگر  بين طنزپردازان بگوييد مهنــدس طنزپردازان »محســن تنهــا 
مهندس را نديدی؟ همــه می دانند كه منظورتان، محســن 

اشــتياقی اســت؛ هيچ كســی فكر نمی كند فردی ديگر مدنظرتان 
بوده است. مهندس متولد 1353 در تهران و مردی رند است. »مردرند« 

نام مســتعارش نيز هســت. مهندس يك پســری نيز دارد كــه خواننده 
اســت و دارد از خودش مشــهورتر می شــود. كتابی هم نوشــته به نام 
»چهار فصل ناتمــام«. اصال به ما چه كه مهنــدس چی دارد و چی 

ندارد؟! ايشــان يك ذوق طنزنويسی دارد كه برای ما كفايت

 

             می كند. »كبريت بی خطر«
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