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ارزآوری معکوس!
  قابلیت های جالب ارزآوری اقتصاد ایران، از نیروی کار تا روده دام  
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دیگر خودرویی از »چهارباغ عباسی« عبور نخواهد کرد
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان:
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سپاهان منتظر »قلعه نویی«  نیست
مدیرعامل باشگاه زردپوشان:
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 آیین افتتاح هفتمین جشنواره ملی 
»فیلم کوتاه حسنات« اصفهان برگزارشد

شب هنر و هنرمندان اصفهان
در شــبی که جای خالی »زاون قوکاســیان« بازهم به 
چشــم می آمد، آیین افتتاح هفتمین جشــنواره ملی 
»فیلم کوتاه حسنات« اصفهان با حضور مسئوالن استان و شهر اصفهان، 

هنرمندان و هنرجویان و خیران استان اصفهان برگزار شد... 

 دست به نام و نشان های
 این شهر نزنید

 به بهانه تازه ترین سخنان مدیرکل بنیاد شهید استان که گفته نصب تصاویر و المان های 
شهدا در شهر اصفهان ضعیف است

 خالصه جلسه روز گذشته شورای شهر 

وضعیت آب اصفهان در پایتخت جدی گرفته نمی شود!

4

برای هرکســی بد شد، برای روســیه احتماال بد 
نشد! مسکو اقدام »ترامپ« را درباره خروج آمریکا 
از »برجــام« محکوم کــرد؛ اما به نظر می رســد 
شرکت های روسی کمترین آســیب را از تبعات 
اقتصادی تحریم های آمریکا بر ایران در مقایســه 
با شــرکت های اروپایــی خواهند داشــت؛ حتی 
این شــرکت های روســی می توانند بهره مندی 
قابل توجهی از این اقدام داشته باشند و شاید خیلی 
هم بدشان نیامد که آمریکا برجام را زیرپاگذاشت! 
حاال و درشرایطی که فضای کسب و کار در ایران 
برای اروپایی ها دشوار شــده است، فضا در اختیار 
روسی ها قرارخواهدگرفت. این یک احتمال است 
که دررابطه با شرایط »پسابرجام« مطرح می شود؛ 
اینکه احتماال روس ها می توانند با سرعت تمام در 
ایران به پیش روند. بعد از بازگشــت شرکت های 
اروپایی به ایران بعد از برجــام، فضا برای فعالیت 
شرکت های روسی اندک شــده بود؛ موضوعی که 

اکنون به نظر دوباره در حال تغییر است.
»دالنو« یک تحلیلگر بین المللی است که در همین 
باره می گوید: شــرکت های روســی حتی بعد از 
برگشتن همه تحریم های ایران به فعالیت خود در 
بازار و اقتصاد ایران ادامه خواهند داد و این فعالیت 
هیچ اعتراض و آشــوبی در پی نخواهد داشــت. 
شرکت های روسی به کار در میان محدودیت های 

قانونی و اقتصادی عادت دارند... 

خوش به حال چین و روسیه 
شد!

امیرعلی مرآتی 

ادامه در صفحه 2
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 تا قبل از اینکه »محمدعلی افشانی« به عنوان یکی 
از گزینه های تصدی شهرداری تهران معرفی شود، 
کسی نام و نشانی از این چهره نمی شناخت. کسی 
که متولد ۱۳۳۸در دهدشــت در استان کهگیلویه 
و بویراحمد اســت و اطالعات موجــود در صفحه 
ویکی پدیای او از چند خط تجاور نمی کند که همین 
چند خط هم در چند هفته اخیر به پروفایل او اضافه 
شده است. تا پیش از سال ۱۳۹۴، به سختی می توان 
خبری یا مطلبی دربــاره او پیدا کرد. هیچ اطالعات 
روشنی از سوابق او پیش از ســال ۸۰ وجود ندارد 
و از مواضع سیاسی و ســوابق او در دو دهه نخست 

جمهوری اسالمی، اطالعاتی در دسترس نیست.
افشانی از سال گذشته معاون عمرانی وزیر کشور و 
رییس سازمان شهرداری هاست. در دولت یازدهم، 
دو سال استاندار فارس بود. پیش  از آن طی سال های 
۸۰ تا ۸۴، رییس سازمان نوسازی مدارس و معاون 
وزیر آمــوزش و پرورش بــود. ظاهــرا پیش تر در 
 معاونت عمرانی اســتانداری خوزستان مسئولیت 

داشته است.
دانش آموخته مقطع کارشناسی عمران از دانشگاه 
شیراز است. در سال ۷۹ در اولین دوره کارشناسی 
ارشد مدیریت MBA در دانشگاه شریف ثبت نام کرد 

و در سال ۸۲ مدرک گرفت.
از اعضای شــورای مرکزی ۵۵ نفــره حزب اعتماد 
ملی بوده اســت؛ اما پیش از عضویت در این حزب 

هیچ فعالیت و سابقه روشــن سیاسی نداشته است. 
بزرگ ترین حاشیه کارنامه سیاسی اش هم استعفای 
نمادین)نمایشی( گروهی از مدیران دولت هفتم، در 
حمایت ازنمایندگان رد صالحیت شده مجلس ششم 
بود. در سال های روی کارآمدن دولت احمدی نژاد، 
به ســاخت و ساز مشغول بود و شــرکتی در همین 
زمینه تاسیس کرده بود که از قضا از اسم و رسم آن 
شرکت هم اطالعاتی دردست نیست! و آن طور که 

یکی از سایت های خبری نوشته بود، تنها در میان 
آگهی های مربوط این شرکت در روزنامه رسمی، نام 
»مرتضی حاجی« نیز به عنوان بازرس اصلی شرکت 
به چشم می خورد. حاجی از نزدیکان به رییس دولت 
اصالحات است و جالب اینکه افشانی و حاجی هردو 
هم در آموزش و پرورش و هم در شرکت خصوصی با 
یکدیگر همکاری کرده اند. اینکه برای اداره تهران چه 
سیاست و برنامه ای دارد هم مشخص نیست. عنوان 

برنامه ای که برای اداره پایتخت در شورای شهر ارائه 
داد، »شهر زیست پذیر؛ شهروند مشارکت پذیر« بود. 
به هرحال او یک »مهندس عمران« است و احتماال 
در اداره شهر تهران هم به »ساخت و ساز« اهمیت 
بیشــتری خواهدداد. پیش از این در پاســخ به این 
سوال که برنامه اش برای مهار کردن جریان افراطی 
ساخت وساز در تهران چیست، به صورت سربسته و 
کلی گفته بود »اجازه نمی دهم ســوداگران، شهر را 

مدیریت کنند.« 
به هرحال ایــن چهره تقریبا گمنام از روز گذشــته 
رسما سکان دار ساختمان »بهشت« شد و حاال مردم 
تهران چشم به راه هستند تا ببینند شهردار جدید 
چه در آستین دارد و چندمرده حالج است. »بهشت« 
۱۲ سال در دستان »قالیبافِ« اصولگرا بود. پس از 
قالیباف امــا اتحاد اصــالح طلب-کارگزارانی روی 
کارآمد و از آن روز تا به حال شهرداری تهران دچار 
چالش ها و حواشی زیادی شده و روی آرامش را به 
خود ندیده اســت. مردم تهران از رایی که به لیست 
امید دادند، پشــیمان به نظر می رسند. چون حاال 
تهران قربانی زدوبندهای پشت پرده و حزب و حزب 
بازی شده اســت و به ویژه پس از استعفای نجفی، 
برخی اعضای شــورا و چهره های نام آشنای اصالح 
طلب-کارگزاران نشــان دادند منفعت و مصلحت 
خودشان از هرچیزی مهم تر است حتی از سرنوشت 
شهری که آلودگی و ترافیک خفه اش کرده و زلزله 
کابوس هرروزه مردمانش شده و هزار و یک درد گفته 

و ناگفته دارد. 

حمالت انتحاری در کلیساهای 
اندونزی 9 کشته برجای گذاشت

 عامالن انتحاری به ســه کلیســا در »سورابایا« 
دومین شهر بزرگ اندونزی حمله کردند و دستکم 
۹ نفر را کشتند و ۴۰ نفر دیگر را نیز زخمی کردند.
بنا بر گزارش خبرگزاری رویترز؛ مقامات پلیس در 
حال تحقیق درباره این حادثه هستند تا از انفجار 
در یک کلیسای چهارم جلوگیری کنند. هنوز هیچ 
گروهی مسئولیت این انفجارها را برعهده نگرفته 

و تحقیقات درباره این حادثه همچنان ادامه دارد.

ادعای تقلب در انتخابات پارلمانی عراق؛
  دستور بازشماری آرا 

در استان کرکوک
 اســتاندار کرکوک عراق روز شــنبه قانون منع 
آمد و شد را در این استان اعالم کرد و دستور داد 
آرای انتخابات پارلمانی به صورت دستی بازشماری 
شود. وی تاکید کرد سامانه الکترونیکی شمارش آرا 
نتایج »غیرمنطقی« به همراه داشته است.راکان 
الجبوری، استاندار استان نفت خیز کرکوک قانون 
منع آمد و شد از اواسط شب تا ساعت شش صبح را 
برای جلوگیری از هرگونه تنش و درگیری قومی یا 
طایفه ای میان کردها، عرب ها و ترکمان ها اعالم 
کرد.الجبوری در بیانیه خود هیچ توضیحی درباره 
جزییات مربوط به سامانه الکترونیکی شمارش آرا 
نداد.مردم عراق برای نخستین بار پس از شکست 
عناصر گروه تروریستی داعش در کشورشان پای 
صندوق های رای رفتنــد. در این انتخابات حدود 
هفت هزار نامزد از ائتالف های مختلف بر ســر به 
دست آوردن ۳۲۹ کرســی پارلمان عراق رقابت 

کردند.

ادعاي مشاور رسانه اي پيشين ترامپ:
»جان کري« با سه ايراني در 

پاريس ديدار کرده است
مشاور رســانه اي پیشــین دونالد ترامپ، رییس 
جمهور آمریــکا در پیامي توئیتري مدعي شــد: 
جان کري، وزیر خارجه پیشین این کشور با یک 
هیئت ایراني در پاریس دیدار کرده است.اوزبورن 
در این پیام توئیتري نوشت: » جان کري به تازگي 
در پاریس با سه ایراني دیدار کرد. یکي از دوستان 
من به نام جي کي بالستینگ که نزدیک میز آنها 
نشسته بود گفت که وي از ترامپ انتقاد کرده است. 
این هیئت ایراني، یک تیــم پنج نفره از محافظان 
امنیتي را همراه داشت و با خودروهاي دیپلماتیک 
از آنجا رفت. معلوم نیست اعضاي این هیئت ایراني 
چه کساني بودند یا موضوع اصلي رایزني هاي آنها 

چه بوده است «.

 عدم شرکت سفرای اروپايی 
در مراسم گشايش سفارت آمريکا

روزنامه تایمز آو اسراییل نوشت: چهل دیپلمات 
خارجی از جمله سفرای اتریش، جمهوری چک، 
رومانی و مجارستان طی مراسمی در وزارت امور 
خارجه اسراییل که به مناســبت انتقال سفارت 
آمریکا به  )شهر اشغالی( قدس برگزار می شود، 

شرکت خواهند کرد.
وزارت امور خارجه رژیم صهیونیســتي هشتاد و 
شش سفیر خارجی مستقر در فلسطین اشغالي 
را به این مراسم دعوت کرد. این مراسم قرار است 
یک روز پیش از افتتاح رسمی این سفارتخانه در 
قدس برگزار شود. بسیاری از کشورهای اروپایی 
از اقدام دونالد ترامپ، رییــس جمهور آمریکا به 
علت آن که در راستای اجماع بین المللی نیست 
انتقاد کرده و گفته اند ترجیح می دهند برای به 
رسمیت شناختن این شهر تا زمانی که وضع آن 
در گفت وگو با فلســطینیان نهایی شود، منتظر 

بمانند.

شهردار »بهشت« انتخاب شد

سرانجام تکليف »بهشت« مشخص شــد. »محمدعلی افشانی« با 19 رای اختالف نسبت به 
حسينی مکارم ، به عنوان شهردار جدید تهران انتخاب شد. 

نامه نمايندگان به روحانی
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی 
نامه ۱۵۶ نفر از نمایندگان به رییس جمهور 
در خصوص ضرورت اجــرای ماده ۱۰ قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از سوی 

هیئت رییسه قرائت شد.
این ماده به دولت اجازه می دهد تا در صورت 
وقوع حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی 
و سیل، با اســتفاده از مبلغ تنخواه نسبت به 
جبران خســارات زیان دیدگان اقدام کند؛ 
نمایندگان نیز در این نامه بر ضرورت جبران 
خسارت کشاورزان بر اثر حوادث غیرمترقبه 
در اکثر استان ها و دستور رییس جمهور در 

این زمینه تاکید کرده اند .

  »بطحايی« به مجلس  می رود
تبعیض در معرفــی دانش آموزان به مدارس 
مختلف »وزیر آموزش و پرورش« را با اعالم 
وصول سوال ۷ نماینده به صحن علنی مجلس 
شورای اسالمی کشــاند. محمدعلی وکیلی، 
عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی در 
نشست علنی صبح دیروز پارلمان موارد اعالم 
وصولی را قرائت کرد.بر این اساس، سوال علیم 
یارمحمدی، نماینده زاهــدان در مجلس به 
عالوه شش نماینده دیگر از محمد بطحایی، 
وزیر آموزش و پرورش در مورد علت کمبود 
نیروی انسانی و فضا های آموزشی و تبعیض 
در معرفی دانش آمــوزان به مدارس مختلف 

اعالم وصول شد.

غالمحسین غیب پرور 
رییس سازمان بسیج:

بسیج

وزیر امور خارجه کشــورمان گفت: بــرای ما مهم 
اســت که مذاکرات مان با گروه ۵ شــروع شود. با 
توجه به نحوه تضمینی که ســایر اعضای ۱+۵ بعد 
از خروج آمریکا در مورد اجــرای برجام و دریافت 
منافع برجام توســط مردم ایران مــی دهند، باید 
مذاکراتی انجام شــود. ظریف گفت: سفرم به سه 
کشــور مهم است. ما ســفرمان را با چین و روسیه 
که همواره با مــردم ایران قبل و بعــد از تحریم ها 
همراه بودند، شــروع کردیم. روابط مــا با چین و 
روسیه حساس بوده و بعد از تحریم ها مهم خواهد 
بود. با اتحادیــه اروپا با توجه به اینکه کشــورهای 
اتحادیه بیشترین درخواســت را از ایران داشتند 
با خارج شــدن آمریکا از برجام مهم ترین اقدامات 
ما گرفتن تضمین اســت و همان طــور که رییس 
جمهور گفتنــد برای همــه انتخاب هــا آمادگی 
داریــم؛ اما اگر قرار باشــد برجام ادامــه پیدا کند 
 باید منافع مــردم ایران هــم از برجــام تضمین

 شود.

مهم ترين اقدام ما گرفتن 
تضمین از اروپاست

ظریف:

برجام

کافه سیاست

عکس  روز 

استقبال رسمی روحانی 
از سيریسنادر سعدآباد

اعتبار روحانی به شدت در حال سقوط است

پیشنهاد سردبیر:

رییس سازمان بسیج مســتضعفین گفت: با 
اتفاقات چند روز اخیر شاید دیپلماسی به پایان 
رسیده باشد و ما باید روی پای خود بایستیم 
و کشوری که نتواند شــکم خود را سیر کند 
محکوم به فناست.ســردار غالمحسین غیب 
پرور گفت: انقالب اسالمی داعیه خدمت به 
مردم را دارد، باید همــه کمک کنیم که این 
انقالب روی پای خود بایســتد و بــی نیاز از 
بیگانگان باشد. در ســازمان بسیج ۸ طرح به 
عنوان طرح های اعتالی بسیج نام گذاری شده 
که یکی از آنها طرح بسیج همگام با کشاورز 
است که در چهل هزار روستای کشور انجام 
شده اســت.غیب پرور ادامه داد: نقش بسیج 
نقش تصدی گری نیست، بلکه نقش کمک 
رسان اســت. ما می خواهیم به دولت کمک 
کنیم تا در زمینه کشاورزی پیشرفت کنیم تا 

در تمام اقالم مورد نیاز کشور خودکفا شویم .

کشوری که نتواند شکم خود 
را سیر کند، محکوم به فناست

صادق زیباکالم
 استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران:

دیدگاه

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه امنیت کشورها 
مورد تهدید کشــورهای ســلطه اســت، گفت: ما 
آمادگی داریم که هر نوع مبــارزه ای را برای مقابله 
با تروریســت ها انجــام دهیم.وی افــزود: در این 
مقطع بیش از همه ادوار گذشــته دشــمن برای 
جلوگیری از پیشرفت کشورهای اسالمی در تالش 
اســت و  ناجوانمردانه در کشورهای اسالمی ایجاد 
تفرقه می کنند؛ البته وزارت امورخارجه و ســفیر 
می تواند نقش موثری داشته باشد؛ اما قوه قضائیه 
هم می تواند نقش مهمی را در این زمینه داشــته 
باشد.وی افزود: مســئله امنیت مهم است و امنیت 
کشورها مورد تهدید کشورهای سلطه است. سعی 
می کنند جریان تکفیری و تروریستی از خألهایی 
که در مرزو غیرمرز وجود دارد سوءاستفاده کنند. 
بعضا ترددهای غیرمجاز ممکن است صورت گیرد 
و نقش دستگاه قضائی در این زمینه  پررنگ است و 
ما آمادگی داریم که هر نوع مبارزه ای را  برای مقابله 

با  تروریست ها انجام دهیم.

برای هر نوع مبارزه  با 
تروريست ها آماده ايم

 سخنگوی دستگاه قضا:

قوه قضائیه

استاد علوم سیاسی دانشــگاه تهران گفت: 
خیلی ها به من حملــه می کنند و می گویند 
دست شما و دست آقای روحانی در یک کاسه 
بود و شما بازارگرمی کردید که مردم بیایند 
و در انتخابات شرکت کنند؛ یعنی وضعیتی 
که دولت آقای روحانی در چهار ســال اول 
داشت، به رغم همه مشکالت و مسائلی که 
ایشان با آن روبه رو بود، به گونه ای نبود که 
اینقدر اعتبارش را از دســت بدهد. در نیمه 
دوم سال ۹۶، اگر منحنی ترسیم کنیم اعتبار 
ایشان دارد به شدت ســقوط می کند و یک 
منحنی دیگری اگر ترسیم کنیم که اسمش 
را منحنی پشیمانی گذاشته ام، این منحنی 
دارد به ســرعت رو به صعــود و باال حرکت 
می کند؛یعنی روزبه روز بر تعداد کسانی که 
ابراز و احساس پشیمانی می کنند از اینکه به 

ایشان رای دادند، بیشتر و بیشتر می شود. 

اعتبار روحانی به شدت در 
حال سقوط است

پیشخوان

بین الملل

حســن روحانی، رییس جمهور بعد از امضای ۵ ســند همکاری 
میان ایران و سریالنکا، با تاکید بر اینکه اساس سیاست خارجی 
بر مبنای اخالق، اعتماد و توجه به مقررات بین المللی است،گفت: 
ما بسیار خوشحالیم که جمهوری اسالمی در هرگونه توافقی که 
حضور یافته و آن را امضا کرده به تعهدات خود به طور کامل پایبند 

بوده است.

رییس قوه مجریه افزود: بســیار متاســف هســتیم که یکی از 
کشــورهای ۱+۵ در توافق بسیار مهم هســته ای که مورد تایید 
ســازمان ملل هم قرار گرفته، نقض شده اســت و آمریکا اعالم 
کرده که از این توافق خارج می شود؛ این به معنی زیرپا گذاشتن 
 اخالق، سیاســت، راه صحیح دیپلماتیک و مقررات بین المللی

 است.

وی تاکیــد کــرد: در صورتــی کــه ۵ کشــور دیگــری کــه 
در این توافق بــا ما همراه بودنــد به تعهدات خــود عمل کنند 
و بــه طــرف ایرانــی تضمین دهنــد کــه منافــع جمهوری 
اســالمی بــا ادامه برجــام محقــق خواهد شــد، ایــن توافق 
 برخــالف میل آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی باقــی خواهد 

ماند.

روحانی:
منافع مان تضمین شود، برجام باقی خواهد ماند

یک نماینده مجلس از جلســات محرمانه بین دولت و 
مجلس برای تصویب لوایــح چهارگانه در مجلس خبر 
داد و گفت: برخی آقایان تصمیم گرفتند تا تیر ماه این 
لوایح چهار قلو در مجلس مصوب و تحویل دولت شود.
این نماینده افزود: الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی، 

الیحه اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین 
مالی تروریسم و الیحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته 
فراملی )پالرمو( همان الیحه چهار قلو هستند.وی با تاکید بر اینکه محتوای این لوایح با شعار دولت و حقوق 
شهروندی مغایرت دارد، افزود: این لوایح در راستای همان »اف ای تی اف« است که دولت تعهد کرده تا 
تیرماه این لوایح در ایران تصویب و ارائه شود. به همین دلیل به رغم مغایرت هایی که این لوایح با قانون 

اساسی و آیین نامه داخلی مجلس دارد، در حال مصوب شدن در مجلس است.

روزنامه کیهان نوشــت: روزنامه ســازندگی به قلم محمد 
قوچانی، مطلبی با عنوان »بازگشــت سردار سازندگی« را 
منتشر کرد و نوشت »بازگشت مهاتیر محمد به ریاست دولت 
مالزی، یادآور تالش اکبر هاشمی رفسنجانی برای بازآفرینی، 
نظام سیاسی ایران است. این مقایسه ریاکارانه و غیرواقعی در 

حالی است که اصالح طلبان همچنان که گفته شد هاشمی را عالیجناب سرخپوش قتل های زنجیره ای می خواندند 
و از او چهره دیکتاتور ضد توسعه می ساختند؛ اما بعدها به طور تاکتیکی و فریبکارانه از هاشمی حمایت کردند.ثانیا 
برخالف آقای هاشمی که اشتباهات راهبردی بسیار بزرگی داشت، مهاتیر محمد از یک بار اعتماد به آمریکا عبرت 
گرفته بود و مانند هاشمی مدعی نشد که برای توسعه باید از قدرت نظامی دست بکشیم.مهاتیر محمد پیش از این 
چند بار با اشاره به تحوالت آسیای شرقی و بحران اقتصادی  یی که جورج سوروس سرمایه دار صهیونیست آمریکا 

به این منطقه تحمیل کرد، گفته بود:» ما یک شبه به خاطر خوش بینی به آمریکا گدا شدیم«.

پشت پرده تصويب 
 لوايح چهار قلو
 در مجلس

کيهان نوشت: 

 »هاشمی« 
مهاتیر محمد نبود 

  با رای اکثریت اعضای شورای شهر تهران »محمدعلی افشانی« شهردار پایتخت شد ؛ 

بازگشــت اروپــا به 
اقتدار؟

در  محدودســازی 
فرهنگ کارساز نيست

جزئيات افزایش حقوق  
بازنشستگان

قرار بود از اروپا تضمين 
بگيریم روحانی تضمين داد!

این هم تضمين!

یادداشت

زینب ذاکر

خوش به حال چین و روسیه 
شد!

... ادامه از صفحه اول
آمریکا سیســتماتیک ایران را به ســمت کار با 

روسیه و چین سوق داده است.
البته فراموش نکنیم که »ســرگئی ریباکوف«، 
معاون وزیر امور خارجه روســیه اخیرا و پس از 
اعالم خروج آمریکا از برجام گفت که دو کشــور 
قصد دارند به همکاری های اقتصادی خود در تمام 
حوزه ها ادامه دهند و تاکیــد کرد ما از تحریم ها 

هراسی نداریم.
شبیه این سخنان را از مقامات چینی هم شنیدیم. 
به نظر می رسد عهدشکنی آمریکا بیش از همه به 

نفع چین و روسیه خواهد بود! 
آمریکا سیســتماتیک ایران را به ســمت کار با 

روسیه و چین سوق داده است. 
و البتــه فراموش نکنیم که ســرگئی ریباکوف، 
معاون وزیر امور خارجه روســیه اخیرا و پس از 
اعالم خروج آمریکا از برجام گفت که دو کشــور 
قصد دارند به همکاری های اقتصادی خود در تمام 
حوزه ها ادامه دهند و تاکیــد کرد ما از تحریم ها 
هراسی نداریم که شبیه این سخنان را از مقامات 

چینی هم شنیدیم. 

بهارستان

حکم داعشی ها صادر شد؛
اعدام برای هشت متهم

حجت االسالم موسی غضنفرآبادی، رییس 
محاکم انقالب تهران از صدور حکم هشــت 
متهم پرونده تروریستی و اعضای گروه داعش 
خبــر داد.وی افزود: دادگاه ایــن افراد را به 
اتهام معاونت در افساد فی االرض مستحق 
اعــدام تشــخیص داده اســت.رییس کل 
محاکم انقالب گفت: ایــن حکم به متهمان 
یا وکالی قانونی آنها اعالم می شــود و آنها 
۲۰ روز از اعالم حکم فرصت اعتراض دارند.

غضنفرآبادی گفت: پــس از اعتراض پرونده 
به دیوان عالی کشور خواهد رفت تا در آنجا 
درخصوص قطعی شدن حکم تصمیم گیری 

شود.
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ارزآوری معکوس!
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

اصفهان پایلوت طرح های 
 فنی و حرفه ای درکشور

 می شود
»محســن مهرعلیــزاده« در دیــدار رییس 
ســازمان آموزش فنــی و حرفه ای کشــور با 
اشــاره به پتانســیل ها و ظرفیت های استان 
اصفهان، اظهارکــرد: روحیــه پرتکاپو بودن، 
اعتالطلبی و تنوع فعالیت های کاری اســتان 
که در طوالنی مدت به مهــارت و گره خوردن 
این مهارت بــا فرهنگ، آداب و رســوم مردم 
تبدیل شــده، زمینه رشــد و انگیزه کاری را 
در مردم ایجاد کرده و شــرایط را برای اجرای 
طرح های پایلوت در استان فراهم کرده است.

استانداراصفهان یکی از مشکالت سازمان های 
فنی و حرفــه ای در گذشــته را »اداره محور« 
بودن به جای »پروژه محور« بودن عنوان کرد 
و افزود: باید از فرصــت به وجود آمده و دیدگاه 
مدیران استان مبنی بر نگاه پروژه ای به مسائل 
اســتفاده کرد. وی با اشــاره به لزوم ارتباط با 
صنوف مختلــف به منظور آمــوزش اصناف و 
ارائه مدرک به آنان افزود: باید مردم احســاس 
کنند فردی که گواهی آموزش فنی وحرفه ای 
دارد از نظر مهارت و قیمت خدمات ارائه شده 
قابل اعتماد است و در صورت نداشتن مهارت 

سازمان فنی وحرفه ای پاسخگوست. 
این طــرح می توانــد از اصفهان آغاز شــود. 
مهرعلیزاده به طــرح مهارت آموزی در محیط 
کار واقعی اشاره کرد و افزود: این طرح فرصت 
خوبی برای ارتباط بیشتر اتاق اصناف و سازمان 
فنی و حرفه ای است که این سازمان در مسیر 
این طرح داخل خانواده مهارت آموزی در سطح 
جامعه قرار می گیرد. »سلیمان پاک سرشت« 
نیز دراین دیــدار اظهارکرد: اصفهان اســتان 
پیشــرو در زمینه های فنی وحرفه ای است و 
می تواند در کنار برنامه های آموزشی و اشتغال 

کمک کننده به برنامه های استان باشد. 

بازار

سشوار

سیم کارت بحران رونمایی شد
مدیرعامل یکی از اپراتورهــای USO از آمادگی 
این اپراتور بــرای ارائه »ســیم کارت بحران« در 
کشور خبر داد. »محمدرضا قوی« اظهار کرد: این 
 USO شرکت به عنوان یکی از نخستین اپراتورهای
کشور، ارائه خدمات تلفن ثابت، همراه و اینترنت 
به روستاها و مناطق صعب العبور را آغاز کرد و در 
حال حاضر 1000 روستا در کشور را تحت پوشش 
داریم. وی افزود: برخی مناطق در کشور هستندکه 
برای اپراتورهای تلفن همراه از نظر جغرافیایی یا 
اقتصادی توجیه نــدارد. وی تاکید کرد: در مواقع 
بحران، مانند وقوع زلزله، به دلیل حجم گسترده 
تماس های تلفنی یا قطــع برق، ارتباط تلفن های 
همراه در اپراتورهای دیگر قطع می شود. در چنین 
شرایطی حتی مسئوالن مرتبط با مدیریت بحران 

نیز با مشکل ارتباط مواجه می شوند. 

دبیر» انجمن لبنی« اعالم کرد:
تخفیف ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت 

لبنیات در ماه مبارک رمضان
دبیر انجمــن لبنی گفــت: کارخانه جات صنایع 
لبنی در ماه مبارک رمضان، محصوالت خود را با 
تخفیف 10 تا 1۵ درصدی در سطح فروشگاه های 
تعیین شــده وزارت جهــاد و وزارت صنعت ارائه 

خواهند کرد.
»رضــا باکری« گفــت: هیچ گونه کمبــودی در 
محصوالت لبنی در ماه مبــارک رمضان نخواهد 
بود و درباره تغییر قیمت ها، مراحل کارشناســی 
در سازمان حمایت طی و به ستاد تنظیم بازار ارائه 
شده و امیدواریم این هفته به تصویب برسد؛ اما هر 
چه درباره تغییرات قیمتی تصویب شود، بعد از ماه 

مبارک رمضان اجرایی خواهد شد.  

خودروسازان فرانسوی و 
آلمانی بازنده اصلی لغو برجام 

به گفته تحلیلگران، شــرکت های خودروسازی 
فرانسوی و شرکت دایملر آلمان احتماال بیشترین 
آسیب را در میان شرکت های اروپایی از تصمیم 
آمریکا به خروج از برجــام خواهند دید.گروه پژو 
ســیتروئن فرانســه و گروه رنو از زمان برداشته 
شدن محدودیت ها در سال 201۵، حضور خود را 
در این کشور گسترش داده اند و شرکت مرسدس 
بنز دایملر نیز عالقه مند به گسترش حضور خود 
در بازار ایران است.تحریم های تجاری آمریکا به 
صورت مستقیم بر شــرکت های اروپایی تاثیری 
ندارد، اما اگر این شرکت ها به دنبال فروش خودرو 
یا قطعات در بازار آمریکا باشــند، تبعات ثانویه 
تحریم ها گریبان این شرکت ها را خواهد گرفت. 
در حال حاضر شرکت رنو در آمریکا فروش ندارد، 
هرچند شرکت نیسان ژاپن که شریک این شرکت 
فرانسوی است، در آمریکا فروش دارد و اغلب از 
موتورها و تجهیزات فرانسوی در محصوالت خود 
اســتفاده می کند. بدین ترتیب رنو ممکن است 
به دلیل حضــور در ایــران از تحریم های آمریکا 
متاثرشود. براســاس اعالم موسســه  بی .ام.  آی 
ریســرچ، ابهامات زیادی درمــورد تحریم های 
تجاری آمریــکا وجــود دارد. این موسســه در 
گزارش خود می افزاید: »بخــش خودرو یکی از 
بزرگ ترین منتفعان توافق هسته ای سال 201۵ 
بوده و راه را برای میلیون ها دالر سرمایه گذاری 
شرکت هایی نظیر پژو ســیتروئن و رنو باز کرده 
اســت... فوری ترین تاثیر خروج آمریکا از برجام 
احتماال کاهش سرمایه گذاری های جدید خواهد 
بود. شرکت هایی که از قبل در ایران فعال بوده اند، 
به ویژه شرکت های اروپایی نیز با ابهام مواجه اند 
زیرا نمی دانند این تحریم هــای ثانویه چگونه بر 
شرکت هایی که در آمریکا فعالیت تجاری دارند 
تاثیر خواهد گذاشت. موسسه تحقیقاتی جفریز 
هم گفته، تاثیرات مالی تحریم ها بر شرکت های 
پژو و رنو که سهم حدود 40 درصدی از بازار 1.6 
میلیونی بازار خودروی ایران را دارند، خیلی باال 

نخواهد بود. 
این موسســه بــرآورد کــرده که منافــع مالی 
فعالیت های شــرکت پژو در ایــران حدود 200 
میلیون یورو )240 میلیون دالر( فروش و سودی 
حدودا 10 میلیون یورویی )12 میلیون دالری( 
است که 0.3 درصد از کل سوددهی این شرکت را 
تشکیل می دهد.  موسسه تحقیقاتی ایونکور آی 
اس آی هم گفته، اگر اتحادیه اروپا نتواند توافق 
با ایران را حفظ کند، تولید کنندگان فرانســوی 

ممکن است آسیب ببینند.

سکه تمام 
بهار آزادی

 2،031،000
تومان

1،011،000نیم سکه
تومان

596،000ربع سکه
تومان

376،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

195،760
تومان

      قیمت سکه و طال

AC9140 سشوار رمينگتون مدل

 301,900
تومان

سشوار پرومکس مدل 6180

 119,000
تومان

Edition سشوار حرفه ای مدل

 103,500
تومان

برداشت نخست
»علی ربیعی« بــه دانمارک مــی رود. اهداف این 
ســفر عالوه بر مالقات های جداگانه بــا وزیر کار و 
اشــتغال، نیز وزیر امور اجتماعــی و تبادل نظر در 
خصوص مســائل اشــتغال و امور اجتماعی عنوان 
شده اســت. وزیر کار اعالم کرده،  با توجه به  اینکه 
کشور دانمارک دارای کمبود نیروی کار متخصص 
و عالقه منــد به پذیــرش نیــروی کار متخصص 
اســت، اعزام نیروی کار به کشور دانمارک از جمله 
موضوع هایی اســت که  با وزیر کار این کشور مورد 
بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین در حوزه 
انتقال تجارب در زمینه اشــتغال به ویژه اشــتغال 
روستایی با توجه به تجربیات خوبی که این کشور 
دارد هم رایزنی خواهیم کرد. ربیعی از دیگر اهداف 
سفر خود به  دانمارک را تبادل تجربیات در زمینه 

صندوق های بازنشستگی عنوان کرد.
 نیروی کارمتخصص می دهیم چه چیز می 

گیریم؟
وزیــر کار درحالی از اعزام نیروهــای متخصص به 
دانمارک و تالش برای تحقق این امر سخن می گوید 
که فرار مغزها در ایران به مرز هشدار رسیده است. 
در سالی که قرار بر حمایت و ارتقای تولیدات ملی 
است و در این راه بیشتر از هر چیز نیاز به تخصص و 
به کارگیری نیروهای ماهر داریم، معلوم نیست وزیر 
محترم بنابر چه اصلی زمینــه فراهم کردن خروج 

متخصصان از کشور را هموارتر می کند!
برداشت »دوم«

صنعت »فراوری روده دام«، یکــی از نادیده گرفته 
شــده ترین صنایعی اســت که عالوه بر جلوگیری 
از تخریب محیط زیســت جزو پنچ محصول گران 
ارزآور کشور به حساب می آید و  قابلیت اشتغال زایی 
و سوددهی بسیار باالیی دارد. صنعتی که قادر است 
از برخی دورریزتریــن فراورده های دامی پنج هزار 
فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد و  ۵00 

میلیون دالر ارزآوری داشته باشد. 
چرا موانع اداری با رایزنی مرتفع نمی شود؟

یکی از اصلی ترین علل عقب ماندن صنعت فراوری 
روده در ایران، به رغم داشتن پتانسیل های خوب، 
باالبودن قیمت تمام شــده ای اســت که در عمل 
چیزی به جز موانع بروکراتیک و قوانین دست و پا 
گیر نیست. این صنعت که محصوالتش در سراسر 
اروپا و آمریکا خواهان بسیاری دارد، از سال گذشته 

به دلیل مشکالت در زمینه تامین مواد اولیه و عدم 
ایجاد تسهیل واردات توسط ســازمان دامپزشکی 
عمال زمینگیر شــده است. »جمشــیدنفر« رییس 
اتحادیه صادرکنندگان روده، ســال گذشته اعالم 
کرد وقتی درخواســتی برای صدور مجوز واردات 
روده به سازمان دامپزشکی ارســال می کنیم، سه 
ماه طول می کشد به ما پاســخ دهند. نفر، درمورد 
مشــکالت گمرکی صادرکننــدگان روده در ورود 
موقت مواد اولیــه نیز گفت: روده کاالیی نیســت 
که در داخل رســوب کنــد و 100 درصد آن صادر 
می شود؛ اما مسائل مربوط به ضمانت نامه های ورود 
موقت، قیمت تمام شده محصوالت ایران را افزایش 
می دهد. هر چند مسئوالن دامپزشکی این مسئله 
را تنها دلیل رکود این صنعت نمی دانند، اما معلوم 
نیست چرا تا کنون هیچ وزیر، معاون و نماینده ای در 
سطح جهانی برای احیای این صنعت و استفاده از 
تجارب بین المللی، به رغم پتانسیل های باال رای زنی 

نکرده است.
برداشت »سوم«

»خاک« از ارزشــمندترین دارایی های هر کشــور 
اســت. این ماده به دلیل قابلیت طوالنی بازسازی و 
استفاده های فنی و استراتژیک، اهمیت زیادی دارد؛ 
البته آنچه ایران زیاد دارد خاک خوب و مرغوبی است 
که این روزها در بازارهای کشورهای کوچک عربی 
خواهان بســیاری دارد. بر همین اساس چند سالی 
است خاک حاصلخیز جنوب ایران به قطر و امارات 
قاچاق می شــود؛ این امر در ســایه ممنوعیت های 
قانونی در جهت خروج خاک از کشور صورت گرفته 
است، اما بر اساس برخی گزارش ها روزانه 1۵00تن 
خاک از معدن چهار سرخ کرمان به کنگان بوشهر 
حمل و در آنجا توسط لنج و کشتی بارگیری شده، 

به کشور امارات انتقال داده می شود.
خــاک را در کشــورهای عربــی چکار 

می کنند؟

بیشــتر خاک قاچاق کشــور از نوع »پیت« است. 
»پیت ماس« طبق تحقیقات به عمل آمده، بهترین 
ماده کامــال ارگانیک بــرای جوانه زنی، کشــت و 
نگه داری گیــاه )به خصوص گیاهــان آپارتمانی( 
 اســت که در ســطح حرفه ای نیز مورداســتفاده

 قرار می گیرد. 
آمارهــا و نظرهای کارشناســی نشــان می دهد، 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ازجمله قطر و 
امارات، مقصد نهایی خاک های ایران است. عرب ها 
حاضر هستند برای دســت یافتن به خاک ایران به 
هر میزان هزینه کنند تا بتوانند این خاک با ارزش 
را به دســت بیاورند. نرخ جهانی خاک نباتی برای 
هر مترمکعب حدود یک دالر اســت که وقتی این 
کاال قاچاق باشد، باقیمت کمتری به دست خریدار 
می رسد، اما پرســود بودن این کاال به فاکتورهای 
دیگری برمی گردد: اینکه این کاال فاســد شــدنی 
نیست، حمل و نقل بی دردسری دارد، بنابراین وقتی 
فروش آن به طور گسترده انجام شود، پرسود خواهد 
شد؛ از طرف دیگر صادرات خاک کشاورزی معموال 
به صورت خام است که قیمت بسیار کمتری دارد و 
خریداران با خرید خاک خام و فرآوری آن، این خاک 
فرآوری شده را با قیمت بسیار باالتری به بازارهای 

هدف می فروشند.
برداشت »چهارم«

»آب« یکی دیگر از کاالهای استراتژیکی است که 
از ایران صادر می شــود. این مسئله به خصوص در 
ماه های اخیر و شیوع کم آبی در کشور بسیار پرسش 
برانگیز اســت اینکه چرا آب و منابــع آبی ایران به 
راحتی از کشور خارج می شود و هیچ برنامه یا طرح 
خاصی در این زمینه به منظور ذخیره ســازی این 
ماده حیاتی برای مصرف داخلی صورت نمی گیرد؟!

 صــادرات آب از ایران در ســال چقدر 
ارزآوری دارد؟

بر اســاس آمارهای ارائه شده، درســال گذشته به 
میــزان یک میلیــون و ۷00 هزار دالر آب بســته 
بندی از ایران صادر شده و عمده کشورهای مدنظر 
به عنــوان بازار هدف شــامل عراق، افغانســتان و 
ترکمنستان بوده اســت. البته در ماه های انتهایی 
سال گذشته کشورهایی مانند روسیه و قطر نیز در 
سایه گسترش روابط دیپلماتیک به صف مشتریان 
آب ایران اضافه شدند؛ این در حالی است که ایران با 
برخی از کشورهای همسایه بر سر حقابه و طرح های 
آبی اجرا شده در این کشــورها مشکالت عدیده ای 

دارد.

شاید تیتر عجیب به نظر برسد اما این اقتصاد ایران است که به اندازه تیتر باال، سر در گم و بدون 
برنامه اداره می شود. اگر چه درست این است که از هرفرصتی برای رسیدن به درآمد و گرفتن 
بازار درسطح بین المللی باید استفاده کرد، ولی هرج ومرج و استفاده از فرصت ها بدون آینده نگری و 
برنامه ریزی های هدف دار، این روزها درالبه الی اخبــار اقتصادی و در پِس جنجال های ارز و طال قابل 

تامل و گاه تاسف است...

مدیر دفتر بازار برق شــرکت توزیع بــرق اصفهان با بیان 
اینکه احداث سامانه های خورشــیدی نه تنها می تواند به 
توسعه انرژی های پاک منجر شود، گفت: نصب پنل های 
خورشیدی پنج کیلوواتی در منازل می تواند زمینه تولید 
برق و کســب درآمد را همزمان ایجاد کند.وی افزود:  این 

طرح در قالب نصب پنل های خورشیدی پنج کیلوواتی در منازل می تواند زمینه تولید برق و کسب درآمد را 
همزمان ایجاد کند. مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق اصفهان تصریح کرد: این قرارداد و تعهد به صورت 
20 ساله و با خرید نرخ تضمینی صورت می گیرد و به ازای هر کیلووات مصرف برق، هزینه پرداختی هر مشترک 
۵0 تا 60 تومان است. وی تصریح کرد: بستر مناسبی برای مددجویان کمیته امداد با همکاری این ارگان در  
فراهم کردن سرمایه اولیه و ارائه تسهیالت به آنها موجب می شود، خود تبدیل به تولیدکننده شوند و درآمد و 

مستمری را از محل فروش انرژی کسب کنند.

 
پنل های خورشیدی 
راهی برای درآمد زایی 
مددجویان کمیته امداد

مدیرعامل پخــش فراورده های نفتی اســتان اصفهان 
گفــت: ادامه کمبــود آب مصرفی پاالیشــگاه اصفهان، 
به کاهش تولیــد 40درصدی این واحــد بزرگ صنعتی 
منجر می شود. »حسین صادقیان« اظهار کرد: این واحد 
صنعتی روزانه ۵۷ میلیون لیتر انــواع بنزین، نفت و گاز 

و نفت کوره تولید می کند که ادامه کمبود آب برای این واحد پاالیشــگاهی، بر تامین ســوخت استان های 
اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، سیســتان و بلوچســتان و فارس، تاثیر می گذارد. 
وی از »حسینعلی حاجی دلیگانی« خواست در رایزنی با نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی و وزارت نیرو، مسئوالن را از اهمیت تامین آب کافی پاالیشگاه اصفهان باخبر کند. صادقیان اظهار 
داشت: پاالیشگاه اصفهان هم  اینک، نیازهای سوختی بخشی از استان های مرکزی و شرق کشور را از طریق 

حمل ونقل جاده ای تامین می کند.

کاهش تولید پاالیشگاه 
اصفهان به دلیل 
کمبود آب

 هفتمین نمایشــگاه تخصصی گل و گیاه، گیاهان دارویی، ماهیان تزئینی و فرآورده هــای طبیعی از 23 تا 2۹ 
اردیبهشت ماه در اصفهان برگزار می شود و هوای این شهر را بهاری تر می کند. این نمایشگاه که در ۹ هزارمترمربع 
برگزار می شــود، 160 غرفه را در خود جای داده و فعاالن عرصه گل و گیاه و گیاهان دارویی در سراسر کشور را 
گرد هم جمع کرده است. مشارکت کنندگانی از استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، تهران، قزوین، اراک، 
مشهد، شیراز و همدان در این نمایشگاه حضور خواهند داشت و انواع گل و گیاه شامل گیاهان آپارتمانی و فضای 
باز و گل های شاخه  بریده، گیاهان دارویی و محصوالت سالم غذایی، گل آرایی و درختچه های تزئینی، انواع پیاز، 

دانه، بذر، سم، کود، نشاء و تجهیزات گلخانه ای و باغبانی را به نمایش می گذارند.

اردیبهشتی دیگر با 
 نمایشگاه گل و گیاه

گاه در اصفهان
ش
مای
ن

  عکس روز

مناطق کوهستانی »اشکورات« رودسر با 470 هکتار مساحت زیر کشت، 
برداشــت 220 تن محصول و تولید 50 درصد گل گاوزبان کشور، پایتخت 

گل گاوزبان ایران است. مدیرعامل فوالدمبارکه گفت:باید بــر کیفیت مواد و تجهیزات 
ورودی شرکت نظارت بیشتری شــود تا مواد اولیه باکیفیت در 

اختیار خطوط تولید قرار گیرد.
سبحانی با تاکید بر توجه بیشتر به مباحث ایمنی، آماده سازی 
و پشتیبانی خطوط تولید برای توســعه سبد محصوالت فوالد 
مبارکه و دستیابی به اهداف ساالنه شرکت افزود: اقدامات فوالد 
مبارکه در احیای زاینده رود به عنوان یکی از اقدامات ماندگار و 

ارزشمند این شرکت است و  ما به عنوان یک شــهروند وظیفه داریم با ارائه پروژه ها و طرح های مختلف 
در حفظ منابع آبی و استفاده بهینه از آن همت گماریم. سبحانی در ادامه از پیش بینی و ارائه راهکارهای 
مناسب برای پشتیبانی خطوط تولید به عنوان یکی از مهم ترین اصول موفقیت و پایداری سازمان یاد کرد 
و گفت: پیش از اینکه موضوعات مختلف به گلوگاه تبدیل شود، باید برای آنها راهکارهای مناسبی داشته 
باشیم. مدیرعامل فوالد مبارکه با تاکید بر اهمیت تولید محصوالت کیفی با ارزش  افزوده باال تصریح کرد: 
باید بر کیفیت مواد و تجهیزات ورودی شرکت نیز نظارت بیشتری صورت گیرد تا مواد اولیه باکیفیت در 
اختیار خطوط تولید قرار گیرد.گفتنی است در ابتدای این جلسه گزارش پیگیری اقدامات کمیته مدیریت 
اعم از تولید گندله سنگان بر اساس برنامه، تسریع در اجرای پروژه های توسعه 2.۷ میلیون تن، شناسایی و 
اجرای اقدامات ضروری در مدیریت آب، برنامه ریزی جهت تأمین قطعات یدکی در توسعه های اخیر، انجام 
 پروژه های تحقیقاتی جهت شناسایی و جایگزینی مواد وارداتی با مواد تولید داخل و... از سوی دبیر کمیته

 مطرح شد.

مدیر عامل فوالد مبارکه:

 لزوم نظارت بر کیفیت مواد و تجهیزات ورودی
 شرکت فوالد مبارکه

دریچه

ارزآوری معکوس!
مرضیه محب رسول  قابلیت های جالب ارزآوری اقتصاد ایران، از نیروی کار تا روده دام  
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ماه رمضان همراه با برنامه های 
صدا و سیمای اصفهان

صداوسیمای اصفهان با پخش برنامه های متنوعی 
از روزه داران مــاه مبــارک رمضــان پذیرایی می 
کند.معاون سیمای صداوســیمای مرکز اصفهان 
گفت: ویژه برنامه افطار با عنوان یک شهر ضیافت 
و ویژه برنامه ســحر با عنوان حیــات طیبه در ماه 
مبارک رمضــان از قــاب تلویزیــون اصفهان به 
نمایش درمی آید.»علی معصــوم زاده« به پخش 
ســخنرانی های مذهبی در طول روز اشاره کرد و 
افزود: ترتیل  قرآن کریم هر روز بعد از نماز صبح از 
بارگاه ملکوتی امام زاده هالل ابن علی علیه االسالم 
آران و بیدگل  وساعت 4 بعدازظهر از امامزاده نرمی 
اصفهان به صورت زنده پخش می شود. معاون صدای 
مرکز اصفهان هم با بیان اینکه دو ویژه برنامه سحر 
و افطار با عنوان های در بارگاه ملکوت و دعوت نامه 
در ماه مبارک رمضان از رادیــوی اصفهان پخش 
می شود، گفت: زمان این برنامه ها 90 دقیقه است 
که همراه با ســخنرانی مذهبی، آیتم های متنوع، 
احکام و مسابقات همراه است. »سیدصالح پرورش« 
به پخش دعای افتتاح و ابوحمزه ثمالی از رادیوی 
اصفهان اشاره کرد و افزود: برنامه نمایش قرآنی با 
عنوان طنین وحی، آیین و رسوم های بومی محلی و 
روزه اولی ها از دیگر برنامه های صدای صداوسیمای 

مرکز اصفهان در ماه مبارک رمضان است.

مشاعره قرآنی رمضان با اجرای 
»اسماعیل آذر«

تهیه کننده برنامه رمضانی »شــمس و قمر« از 
پخش این برنامه با موضوع اشعار استخراج شده 
از آیات قران کریم در ماه مبارک رمضان خبر داد. 
»امیرحسین آذر«، با اشــاره به برنامه رمضانی 
»شمس و قمر« که قرار اســت از شبکه آموزش 
پخش شود، گفت: برنامه با اجرای »اسماعیل آذر« 
در۲۵ قسمت 40 دقیقه ای تولید شده و موضوع 
برنامه اشعاری است که از آیات قرآنی استخراج 
شده است. در واقع محتوای برنامه را کتابی به نام 

»قرآن در شعر فارسی« تشکیل می دهد.

اینستاگردی

شب هنر و هنرمندان اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

قاب جادویی

بلیت سینما در ماه رمضان 
نیم بها می شود

هر ساله مخاطبان ســینمای ایران در روزهای 
منتهی به ماه مبارک رمضان، پیگیر اخبار اکران 
ویژه مــاه مبارک رمضان هســتند. اکرانی که 
چندین سال اســت در تهران برگزار می شود و 
برخالف تصور برخی از منتقدان،  مورد استقبال 
جمع کثیری از مخاطبان سینما قرار می گیرد.

امسال نیز قرار است طرح اکران ویژه ماه مبارک 
رمضان از پنجشــنبه ۲7 اردیبهشت ماه آغاز 
شود؛ طرحی که مانند هر سال از آغاز تا پایان 
ماه مبارک رمضان در دو بخش برپا می شــود؛ 
بخش اول ســانس هایی هســتند که قبل از 
ساعت 17 فیلم های سینمای ایران را نمایش 
می دهند که این سانس ها با بلیت های نیم بها به 

فروش می رسند.
بخش دوم سانس هایی هســتند که از ساعت 
17 آغاز می شــوند و تا ۲ ســاعت قبل از اذان 
صبح روز بعد ادامه می یابنــد که فروش  بلیت 
در این ســانس ها که طرح »افطار تا ســحر« 
نامیده می شــود، به صــورت تمام بها خواهد 
بود.نکته قابل توجه در اکران ویژه ماه مبارک 
رمضان این است که طبق نظام نامه اکران سال 
97، نمایــش فیلم های ســینمایی در ایام ماه 
 مبارک رمضان هر دو هفته، یک هفته محاسبه

 می شود.

باران جهانبخش

جشــنواره ای کــه بــا محوریــت گســترش 
ســال  از  نیکــوکاری  فرهنــگ  احســان  و 
 1۳۸9 هر ســال بــه میزبانــی اصفهــان برگزار 

می شود.
»محســن مهرعلیــزاده« اســتاندار اصفهــان از 
میهمانان ویژه آییــن افتتاحیه بود. اســتاندار در 
سخنانی گفت:»خوشــحالم که این ارج نهادن به 
هنر و هنرمندان در مردم اصفهان همچنان می تپد 
و این فضا می تواند در آینده به عنوان گواه رشــد، 
بزرگی و اعتالی فرهنگی به مردم دنیا گواهی دهد 
که هنرمندان عزیز اصفهانی در حیطه ای مردمی و 

خیر حرکت می کنند«.
مهرعلیزاده در ادامه از همه دستگاه ها خواست تمام 
انرژی خودشــان را بگذارند تا این روحیه احسان و 
نیکوکاری را تقویت کنند  و افزود: »رشد هنر بدون 
اتکا به مردم و بدون آن که منعکس کننده مســائل 
مردم باشد، نمی تواند مسیر درســت را طی کند؛ 
این دیار مشــهور به خوبی ها و ارزش هاست و باید 
در راســتای خیریه خدمتی کنیم و وظیفه خود را 

انجام دهیم«.
معاون وزیر و رییس سازمان امور سینمایی و سمعی 
بصری وزارت ارشاد نیز پیامی به جشنواره ملی فیلم 

کوتاه حسنات ارسال کرد.
 در بخشی از این پیام آمده بود: »جشنواره ملی فیلم 
کوتاه حسنات، غنای مضمونی گنجینه فیلم کوتاه 

کشور را سبب می شود. 
معنا و مصداق احســان و نیکــوکاری را اگر فقط 
در جود و بخشــش به همنوع بپنداریم، وســعت و 
ژرفای این کلیدواژه را محدود و مقید ســاخته ایم.

اهتمام جمعیت های نیکــوکار و مروجان فرهنگ 
احســان در اســتان اصفهان به برگزاری جشنواره 
فیلم کوتاه حسنات، ضمن عطف توجه هنرمندان 
فیلم ســاز بــه آفرینش هــای خالقه بــا موضوع 
احســان و نیکوکاری، زمینه گســترش و اشــاعه 
 ایــن فضیلت ارزشــمند اخالقــی را نیــز فراهم 

می کند.«
اما میهمان ویژه آیین افتتاحیه »همایون اسعدیان« 
بود. کارگــردان اصفهانی تبار ســینمای ایران که 
با آثار درخشــانی همچون »بوســیدن روی ماه« 
و »طال ومس« توانمنــدی های خــود را به اثبات 

رسانده است. 
اسعدیان یکی از دو چهره ای اســت که قرار بود در 
 هفتمین جشنواره حســنات از آنها تقدیر به عمل
 آیــد. در آیین تجلیل از این کارگردان، اســعدیان 
گفت: بــه »کیومرث پوراحمــد« غبطه می خورم، 
برای زندگــی یک فیلم ســاز، یک ســریال مانند 
»قصه های مجید« کافی است؛ اگر افتخاری داشته 
باشــم این اســت که همشــهری این مرد هستم. 
به »امرا... احمدجــو« و »اصغر فرهــادی« غبطه 

می خورم و افتخار می کنم که اصفهانی هستم.
کارگردان اصفهانی سینمای ایران ادامه داد: خیلی 

می ترسم؛ زیرا نگاهی که از بیرون به ماست موجب 
می شــود که دعا کنم بخش های پنهان زندگی ما 
برای کسی مشــخص نگردد تا نگاه ها نسبت به من 
عوض نشــود؛ نه تولد ما به اختیار ماست نه مرگ 
 ما، تنها مدت زمان بین این دو رخــداد در اختیار

 ماست.
این کارگردان اصفهانی عنوان کــرد: در این مدت 
زمان کم زندگی چاره ای  جز اینکه عشق، محبت و 
دوست داشتن را ترویج کنیم نداریم؛ اگر توانسته ام 
این دوست داشــتن را برای مخاطبانم ترویج کنم 

برای من کافی است.
همچنین در بخش تجلیــل از هنرمندان نیکوکار و 
خیریه های برتر استان اصفهان، از منصور گلناری 
برای خیریه بیماران آســیب نخاعی تجلیل شــد. 
گلنــاری در این باره گفــت: به جای مــن باید  از 
علیرضانصر و اعضای هیئت مدیره که در طول این 

دوازده ســال زحمات زیادی برای خیریه کشیدند 
تجلیل شود. اصفهان را همه ایرانیان به چند ویژگی 
می شناســند، یکی به هنر، به فرهنــگ دیرینه و 
به مشاهیر آن، به ۲۳ هزار شــهید واالمقام آن، به 
رودخانه خشک زاینده رود و به امر خیر و خیران آن. 
»حسین مالیی« رییس جشنواره ملی فیلم کوتاه 

حســنات نیــز در 
ادامه اذعان داشت: 
یــک  حســنات 
مجموعه خصوصی 
اســت و از ابتدا به 
دنبال این بودیم تا 
نیکوکاری را با ابزار 
هنر فرهنگ سازی 
کنیــم؛ چراکه با 
زبان هنــر گوش 
شنوا بیشتر است؛ 
خوشحالیم که در 
هفت سال گذشته 
این جشــنواره به 
خوبی برگزار شده 

است.
در ادامــه نوبت به 
قدردانی از دومین 
اصفهانی  هنرمند 

رسید که به تجلیل از »حســن اکلیلی« اختصاص 
داشت. این بار نوبت به کیومرث پوراحمد رسید که 

در وصف اکلیلی سخن بگوید.  
پوراحمــد گفــت: »بازیگر خوب بســیار اســت 
امــا  هنرمندانــی مانــدگار هســتند کــه در 
درجه نخســت انســان هســتند بعــد هنرمند، 
 مســئول یــا... و حســن اکلیلــی این چنیــن 

است«.
همچنین در ادامه این مراسم از خیریه های اشتغال 
امام حسین )ع( و شــجره طیبه نیز تجلیل به عمل 

آمد.

شب هنر و هنرمندان اصفهان

در شــبی که جای خالی »زاون قوکاسیان« بازهم به چشــم می آمد، آیین افتتاح هفتمین 
جشنواره ملی »فیلم کوتاه حسنات« اصفهان با حضور مســئوالن استان و شهر اصفهان، 

هنرمندان و هنرجویان و خیران استان اصفهان برگزار شد... 

  آیین افتتاح هفتمین جشنواره ملی »فیلم کوتاه حسنات« اصفهان برگزارشد 

ابالغ رای
2/646 در خصوص دادخواست آقای حسین حســن پور آرانی فرزند مرتضی به طرفیت 
آقای سجاد ستوده فر فرزند علی به خواســته مطالبه مبلغ هشت میلیون و هشتصد هزار 
ریال وجه دو فقره چک به شماره های 140/665173 مورخ 96/06/10 و 140/665172 
مورخ 96/04/10 هر دو عهده بانک صادرات ایران بانضمام خســارات دادرسی و تاخیر 
تادیه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده به ویژه تصاویر مصدق چکهای مذکور 
و گواهینامه های عدم امکان پرداخت تنظیمی از ســوی بانک محــال علیه و با توجه به 
وجود چکهای مســتند دعوا در ید خواهــان و امضای خوانده در ذیــل چکها و با عنایت 
به اینکه امضای مذکور مصون از تعرض مانده و با التفــات به حاکمیت وصف تجریدی 
بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خوانده واســتحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با 
استظهار از اصل استصحاب در مورد اشتغال ذمه خوانده - و اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه 
خوانده ارائه اقامه و یا تحصیل نگردیده است و خوانده نیز علی رغم وصف ابالغ در جلسه 
رسیدگی حاضر نشــده و به نحو دیگری نیز دفاعی به عمل نیاورده است النهایه دعوی 
خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 310 ، 311 ، 313 ، 320 قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مــواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته 
و همچنین پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررســید چکهای مذکور لغایت زمان اجرای حکم بــر مبنای نرخ اعالمی تورم 
بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گــردد . 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 تجدیدنظر در محاکم محترم عمومی حقوقی این شهرستان می باشد. م الف: 87 
 زهره گرامی نوش آبادی قاضی شعبه اول شورای حل اختالف آران و بیدگل )321 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

2/647 شــماره پرونده : 403   شماره دادنامه : 657    تاریخ رســیدگی 96/12/2، مرجع 
رسیدگی : شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف - شهرستان آران و بیدگل، خواهان : 
حسین حسن پور فرزند مرتضی - آران خ محمد هالل روبروی داروخانه گل محمد مغازه 
همراه پارسا، خوانده : حسین خوشه چرخ فرزند احمد - آران و بیدگل میدن آزادگان بلوار 
مطهری حکمت سوم منزل پدری، خواســته : مطالبه وجه چک، گردشکار : پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت ان 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 دادخواست حسین حســن پور به طرفیت حسین خوشه چرخ به 
خواسته مطالبه مبلغ دو میلیون و صد هزار تومان 21/000/000 ریال وجه دو فقره چک 
به شماره 9507/087770-07، 95/12/25 و 087771-9507-07 ، 96/2/25  به مبلغ 
چهارده میلیون ریال عهده بانک ملی شعبه بیدگل بانضمام خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک 
محل علیه ، با توجه به اظهارات خواهان در جلســه رسیدگی مورخه 000000000 و نظر 
به اینکه اصل ســند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهوردر 
اشــتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی کــه حکایت از پرداخت وجه 
چک نماید ارائه نگردیده ، فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه 
مورخه 000000000و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده 11 
قانون شــوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 ، 519 ، 
522 از قانون آئین دادرســی مدنی ، حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ جمعا 
21/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک تا زمان اجرایی حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت هزینه 
های دادرســی 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 تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگســتری شهرستان آران و بیدگل

 می باشــد . م الــف: 86 محمدرضــا کرمانــی نصرآبــادی قاضی شــورای حل 
 اختالف شــعبه چهارم حقوقی حــوزه قضایی شهرســتان آران و بیــدگل )403 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ راي

2/529 شماره دادنامه :9709976836700036 شماره پرونده: 9609986836700536 

شماره بایگاني شعبه: 960578 خواهان: خانم زهره محمدي باغوحوشي فرزند رمضانعلي 
به نشــاني اصفهان خ آتشــگاه خ میرزا طاهر کوي قدس بن بســت گل نثار کدپستي: 
8175555413 همراه: 09908914600 کدملــي: 1111227055، خوانده: آقاي فرهاد 
نصري نصرآبادي فرزند حسین به نشاني مجهول المکان، خواسته: طالق به درخواست 
زوجــه، راي دادگاه: در خصوص دعوي زهره محمدي باغوحوشــي فرزند رمضانعلي به 
طرفیت آقاي فرهاد نصري نصرآبادي فرزند حسین مبني بر صدور حکم بر احراز شرایط 
اعمال وکالت به جهت تخلف خوانده از شروط ضمن عقد نکاح و اجازه جهت اجراي صیغه 
طالق خواهان خواسته اش را چنین بیان کرده: در سال 1377 با خوانده ازدواج نموده و به 
عقد نکاح او درآمده اســت و خوانده در مدت زندگي مشترک با وي به مصرف مواد مخدر 
و روان گردان روي آورده و اعتیاد به مصرف آن پیدا کرده است به مدت 5 سال حبس به 
جهت حمل و مصرف مواد مخدر محکوم گردیده و در حبس بوده اســت و بعد ازآزادي از 
زندان مجددا به مصرف مواد مخدر روي آورده و در اثر آن به مدت دو ســال و نیم است 
زندگي مشترک را ترک کرده اســت و نفقه هم نداده است به جهت تحقق شروط ضمن 
عقد نکاح درخواست رســیدگي دارد دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده مفاد سند 
ازدواج شماره 980-1377/11/12 دفتر رسمي ثبت ازدواج شماره 110 اصفهان و رونوشت 
شناسنامه خواهان اوال رابطه زوجیت طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز است و اینکه 
دادگاه و داوران طرفین در اجراي ماده 27 قانون حمایت خانواده ســعي در ایجاد سازش 
نمودند ولیکن موثر واقع نگردید و زوجه اصرار بر طالق دارد و با توجه به شرح دادخواست و 
اظهارات خواهان در جلسه دادرسي و نظر به اینکه خوانده داراي سابقه محکومیت به جهت 
نگهداري کراک و تریاک و شــیره و اعتیاد به آن مي باشد گواهان هم گواهي داده اند که 
خوانده حدود 2/5 سال است منزل و زندگي را ترک کرده است و به جهت مجهول المکان 
بودن به خوانده هم دسترسي نبوده و دفاعي هم از ســوي وي انجام نشده است بنابراین 
به نظر ادعاي خواهان بر تحقق بندهاي 7 و 8 شروط ضمن عقد و اعتیاد خوانده که ... بر 
اساس زندگي بوده و به جهت ترک زندگي مشترک مقرون به واقع و دعوي او وارد است و با 
نظر موافق قاضي مشاور مستندا به ماده 1119 قانون مدني و مواد 26-27-31-33 قانون 
حمایت خانواده حکم به احراز شرایط اعمال وکالت صادر و اعالم مي شود به زوجه اجازه 
داده مي شود با مراجعه به یکي از دفاتر ثبت طالق به وکالت از طرف زوج و با حق توکیل 
به غیر و در صورت بذل کل یا قسمتي از مهریه قبول بذل کند و با انتخاب نوع طالق خود 
را مطلقه نماید و رعایت شرایط موضوع مواد 1134-1135-1136-1140-1141 قانون 
مدني به عهده مجري صیغه طالق خواهد بود و مدت اعتبار حکم از تاریخ قطعیت شش ماه 
مي باشد زوجه بیان داشته است مدخوله مي باشد و یک فرزند پسر دارند به نام امیر حسین 
متولد 1386/5/22 که با مادرش) خواهان( زندگي مي کند بنابراین حضانت او به خواهان 
 واگذار مي شــود و زمان مالقات پدر با وي هر ماه یک روز هفته در روزهاي جمعه تعیین 
مي شود، خواهان راجع به حقوق مالي درخواســتي در این پرونده نداشته دادگاه با تکلیف 
مواجه نمي باشــدو هنگام ثبت طالق ارائه گواهي پزشک ذي صالح درخصوص وجود 
حمل یا عدم آن از سوي خواهان الزم است این راي غیابي است و ظرف مهلت بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه پس ازآن هم به مدت بیســت روز دیگر قابل 
تجدیدنظرخواهي در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مي باشد. م الف: 2189 شعبه 7 

دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شهید قدوسي( )608 کلمه، 6 کادر(  
ابالغ وقت رسيدگي

2/600 شماره ابالغنامه: 9710100351000961 شماره پرونده: 9609980351001256 
شماره بایگاني شــعبه: 961536  آگهي ابالغ وقت رســیدگي و دادخواست و ضمائم به  
مجتبي باقري فرزند محمدرضا، خواهان  شــهاب ابراهیمي فرزند حسین دادخواستي به 
طرفیت  خواندگان مینا رضایي فرزند عباسعلي، محسن زاد افشار فرزند محمد علي، محمد 
مهر علیان فرزند مهدي، احمد منصور خاني فرزند محمد و مجتبي باقري فرزند محمدرضا 
به خواسته  اعتراض به عملیات اجرایي مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 212(  ارجاع 
و به شماره پرونده کالســه 9609980351001256 شــعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي 
شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگي  مورخ  1397/03/30  ساعت 9تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسي مدني به علت مجهول المکان 
بودن خوانده مجتبی باقری فرزند محمدرضا  و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در 
یکي ازجراید کثیراالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده مجتبی باقری فرزند محمدرضا  ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود، 
نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در دادگاه 

حاضر گردد. م الف:3158 شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهان)195 
کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسيدگی
2/601 شماره ابالغنامه: 9710100353700512 شماره پرونده: 9609980365301161 
شماره بایگانی شعبه: 961409   دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالسه 961409 ک 111 شکایت محمدرضا باقی پور علیه 1- آرزو 
ساالرآبادی فرزند مراد 2- عرفان ساالر آبادی فرزند ســلطان مراد به اتهام مشارکت در 
کالهبرداری تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه )اصفهان کنار گذر 
اتوبان شهید خرازی حد فاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر مجتمع قضائی امور تجاری 
و بازرگانی( ارجاع و وقت ریسدگی برای مورخ 97/03/30 ساعت 9 تعیین گردیده است. 
با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 344 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگا حاضر گردد. بدیهی است در صورت 
عدم حضور مطابق مقررات رســیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 3246 شعبه 
111 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان) 111 جزایی 

سابق( )165 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ تجدیدنظر

2/659 شماره ابالغنامه: 9710100350901179 شماره پرونده: 9509980350900946 
شماره بایگانی شــعبه: 951088   آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی به 
آقای غالمرضا محلوجی، تجدیدنظر خواه آقای محمد شکرانی فرزند حسین با وکالت آقای 
فردین  محمودیه چم پیری دادخواســت تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظرخوانده 
آقایان مسعود حمزه و غالمرضا محلوجی نسبت به دادنامه شماره 9609970350901915 
در پرونده کالسه 951088 ح 9 تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده )غالمرضا محلوجی ( مراتب تبادل 
لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آ گهی می گردد تا تجدیدنظرخوانده ظرف 
ده روز پس از تاریخ انتشار آ گهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 
نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد 
کتبا به این دادگاه ارائه نماید. در غیر این صورت پس ازانقضا مهلت مقرر قانونی نســبت 
به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شــد.)آدرس: اصفهان خ چهارباغ باال 
 خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه سوم اتاق شماره 352( 
م الف: 2162 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )178 کلمه، 2 کادر( 

ابالغ نظریه کارشناسی
2/660  شماره 113-1397/1/22 عطف به ابالغ پرونده کالسه 960929 ش 3 شورای 
حل اختالف شماره 3 اصفهان موضوع دعوی خانم فیروزه تیموری فرزند علی به طرفیت 
آقای نثار احمد فرزند محمد ابراهیم با خواسته مطالبه نفقه از تاریخ 1396/1/12 تا تاریخ 
1397/1/31 لذا اینجانب محمدرضا جاودانه نیا کارشــناس منتخب با مراجعه به دادگاه 
و صحبت با زوجه اعالم می دارد زوج نفقه ای پرداخت ننموده اســت و زوج نیز مجهول 
المکان است و اینجانب موفق با تماس با ایشان نشدم با بررسی تمام جهاتی که موثر در 
تعیین نفقه می باشد به شرح زیر اعالم نظر می نماید. نفقه زوجه از تاریخ 1396/01/12 تا 
1396/12/29 ماهیانه 4/500/000 ریال جمعا 52/350/000 ریال، نفقه زوجه از تاریخ 
1397/01/01 تا 1397/01/31 ماهیانه 5/000/000 ریال جمعا 5/000/000 ریال، لذا 
نفقه زوجه از تاریخ 1396/01/12 تا 1397/01/31 جمعا بــه مبلغ 57/350/000 ریال 
معین و مشخص گردید. شــماره ابالغنامه: 9710106793300167 شــماره پرونده: 
9609986793300903 شماره بایگانی شعبه: 960929   مهلت حضور: 7 روز، نوع علت 
حضور: مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا و مالحظه نظریه کارشناس 
و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا، با توجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ 
می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام، در غیر این صورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد 
شد. ) آدرس: اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب 
ساختمان صبا پالک 57(  م الف: 2190 شعبه سوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان)مجتمع شهید حججی( )243 کلمه، 2 کادر( 
مزایده اموال غير منقول

2/655 اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پروند اجرایی کالسه 963684 ج/ 3 له آقای رضا اشراقی و علیه 1- نگار شمس قهفرخی 
2- نیلوفر شمس قهفرخی 3- زهرا شــمس قهفرخی مبنی بر دستور فروش پالک ثبتی 

شــماره 28/10153 بخش 14 اصفهان در تاریخ 97/3/21 ساعت 8/30 صبح در محل 
اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 ملکی با مشخصات مندرج در 
نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی طرفین و اکنون در تصرف مالکانه خانم 
زهرا شمس می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه 
وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها 
به صورت نقد یاچک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم ملک مورد 
مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفــت. اوصاف ملک مورد مزایده: 
ملک  و محل آن: اصفهان خانه اصفهان خ گلخانه کوی فروردین مجتمع تندیس ط اول 
واحد 7 پستی 8194963749 محل مورد نظر به صورت یک دستگاه آپارتمان که سطح 
مفید آن طبق ســند مالکیت معادل 82/5 متر مربع به انضمام پارکینگ 10139 و انباری 
10147 به مساحت 2/72 مترمربع که با مصالح: اســکلت: بتنی سقف تیرچه بلوک کف 
پارکت نمای بیرونی آجر نما نمای داخلی ترکیبی ازکاغذ دیواری و گچ و نقاشی دربهای 
داخلی چوبی دربهای بیرونی پروفیل فلزی کابینت ام دی اف دارای اشتراکات و مشترکات 
و حد کفایت و عمر ساختمان در حدود 15 سال می باشد. اینک با توجه به موارد فوق الذکر 
12 سهم مشاع از 72 سهم عرصه و اعیان که معادل 1 دانگ مشاع از 6 دانگ آپارتمان می 
باشــد 6 دانگ آن بالغ بر 1/800/000/000 ریال معادل یکصد و هشتاد میلیون تومان و 
یک دانگ مشاع از شش دانگ آن بالغ بر 300/000/000 ریال معادل 30 میلیون تومان 
تقدیم و ارزیابی گردید. مطابق استعالم 12/23 حبه مشاع بنام نیلوفر شمس و 47/3 حبه 
به نام زهرا شمس و 0/35 حبه به نام نگار شمس و 12 حبه مشاع بنام رضا اشراقی بوده و 
وفق ماده 10 آیین نامه فروش امالک مشاع وجوه حاصله پس از فروش پس از کسر هزینه 
عملیات اجرایی بین مالکین به نسبت سهام تقسیم می گردد. م الف: 950 اجرای احکام 

حقوقی شعبه سوم دادگستری اصفهان )405 کلمه، 4 کادر(
ابالغ اجرائيه

2/661 بدینوسیله به خانم هازهراالســادات موسوي کیفته شماره ملي 1199629480 و 
مهدیه السادات موسوي کیفته به شماره ملي 1190024780 ومریم السادات موسوي به 
شماره ملي 1199626014 وفاطمه السادات موسوي به شــماره ملي 1199254339و 
زینب السادات موسوي کیفته به شــماره ملي 1199277436 و طاهره السادات موسوي 
به شماره ملي 1199875392 وآقایان سیدکمال موسوي به شماره ملي 1199639699 
وسیدحسین موسوي کیفته به شماره ملي 1190110229 همگي فرزندان سیدمرادعلي 
وصغراولیخاني بابوکاني فرزندعبدالرسول به شماره ملي 1199524506 وهمگي وراث 
مرحوم سیدمرادعلي موسوي کیفته همگي ســاکنین :شهرضاخیابان جانبازان فرعي 15 
پالک 43 کدپســتي 8617814693 که برابراعالم ماموراداره پست امکان ابالغ واقعي 
 اجرائیه به شماوجودنداشــته اســت ابالغ میشود: طبق سندرهني شــماره 3706 مورخ

 16 / 05 / 1385 دفتراسنادرســمي شــماره 353 ســمیرم آقاي موســي رامشگرمبلغ 
چهارصدمیلیون ریال ازتســهیالت بانک کشــاورزي شــعبه بیده ســمیرم اســتفاده 
نموده که درقبال اســتفاده ازتســهیالت مذکورتمامت ششــدانگ یک بــاب خانه به 
پالک ثبتي شــمراه 582 / 100 واقــع درفیــض آبادبخش یک ثبتي شــهرضاملکي 
مــورث شــمامرحوم ســیدمرادعلي موســوي کیفتــه وششــدانگ یک قطعــه باغ 
به پالک ثبتي شــماره 6032 / 1 واقــع درمزرعه خــاراب معروف به چهک ســمیرم 
ملکي محمدتقــي آقائي دررهــن ووثیقــه بانــک مذکورقرارگرفته و بــه علت عدم 
پرداخت بدهــي اجرائیه به مبلــغ یــک میلیاردوپنجــاه میلیــون ونهصدوپنجاه ونه 
 هزاروششصدوشــصت ویک ریال بابــت اصل طلــب وسودوخســارت تاخیرتاتاریخ

 03 / 05 / 1396 کــه ازایــن تاریــخ بــه بعــد روزانــه مبلــغ دویســت ونــوزده 
هزارویکصدوهفتادوهشــت ریال به آن اضافــه میگردد ،صادروپرونده تحت شــماره 
بایگانــی 9600032 در واحد اجرای اســناد رســمی ســمیرم وتحت شــماره بایگاني 
9600100 درواحداجراي اسنادرســمي شهرضاتشــکیل ودر جریان رســیدگی است 
وبرابرقانون اصالح مــاده 34 اصالحي قانون ثبــت وآئین نامه اجرائــي مربوطه اقدام 
خواهدشدلذابه اســتنادماده 19 آئین نامه اجراي مفاداسنادرسمی مصوب 1387 مراتب 
جهت ابالغ به شمایک نوبت دریکي ازروزنامه هاي کثیراالنتشارچاپ اصفهان درج ومنتشر 
 میگردد وظرف مدت ده روز پس از انتشــار آگهی عملیات اجرائــی جریان خواهد یافت. 
م الف: 110 محمدمهدي یوسفیان  مســئول واحداجراي اسناد رسمي شهرضا  )303 

کلمه، 3 کادر(

پرده نقره ای

 »مهران غفوریان« در صفحه اینستاگرام 
خود به مناســبت باال رفتن سکه، پستی 
جالب قرار داد. غفوریان زیر این پســت 
نوشت: سکه وقتی میره باال آقایون باید 

تجدیدنظر کنن.

میهمان  ویژه آیین 
افتتاحیه »همایون 

اسعدیان« 
بود؛ کارگردان 

اصفهانی تبار 
سینمای ایران که 
با آثار درخشانی 
مانند  »بوسیدن 

روی ماه« و 
»طال ومس«، 

توانمندی های 
خود را به اثبات 

رسانده است
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تاثیر»فرهنگ«برموفقیت»استارتآپ«ها

به روز رسانی پیشنهاد سردبیر:

ویژگی جدید »گوگل« برای 
کمک به نوشتن سریع تر

گوگل به تازگی یک ویژگــی جدید به منظور 
کمک به کاربران برای نوشتن و ارسال ایمیل 
 Smart ســریع تر ارائه داد. این ویژگــی که
Compose نامیده می شــود، سعی می کند 
متن را که تایپ می کند درک کند؛ به طوری که 
هوش مصنوعی می تواند کلمــات و عبارات را 
برای پایــان دادن به جمالت خــود بیان کند. 
اگر شما این پیشنهاد را دوست دارید، فقط به 

»تب« بزنید تا آن را به داخل پیام بچســبانید. 
Smart Compose یکی دیگر از ویژگی ها 
صرفه جویــی در زمان اضافه شــده در ســال 
گذشــته به نام Smart Response است. 
بر اســاس اطالعات ســایت پلیس فتا، در این 
مورد گوگل قبل از اینکه چنــد گزینه را برای 
پاسخ ســریع ترک کند، به ســرعت ایمیل را 
برای متن اســکن و اعالم کرد: آیا می خواهید 
بدرفتاری را دریافت کنید؟ با پیوندهای ارسالی 
پاســخ »بله«، »نه« یا »شــاید«، پاسخ داده 
شود. کاربران پس از آن تنها با کلیکروی پاسخ 
ترجیح می دهند یک پاسخ سریع ارسال کنند.

قدم بزرگ »فایرفاکس« در 
راستای امنیت و تائید هویت

موزیال به تازگی نســخه 60 فایرفاکس را برای 
سیســتم عامل های ویندوز، مک، لینوکس و 

اندروید منتشر کرده است. 
همانطــور کــه می دانیــد رمزهــای عبور و 
پســوردهای مختلف، امنیت اطالعــات ما را 
تضمین نمی کننــد؛ در واقع ســاده ترین راه 
امنیتی هســتند به همین دلیل فایرفاکس در 
مرورگرهای دســکتاپ، امنیتــی جدیدی را 

معرفی کرده است. 
تائید اعتبــار اینترنتــی به منظــور ورود به 
وب ســایت ها، بدون اســتفاده از رمز عبور در 
دسترس قرار خواهد گرفت. این کار به کمک 
سایت های تشــخیص هویت انجام می شود و 

واردکردن حساب کاربری و رمز عبور را حذف 
خواهد کرد. در آینده این قابلیت به تشخیص 
چهره، اثر انگشت و سایر روش های امنیتی نیز 
خواهد پرداخت و انتظار پیشــرفت بیشتر این 
قابلیت را در زمینه های مختلف داریم. موزیال 
همچنین نســخه ســازمانی فایرفاکس 60 را 
معرفی کرده است و به بخش IT اجازه می دهد 
مرورگرهای خود را برای کارکنان سفارشــی 
کنند. در بخش ظاهری و طراحی نیز شــاهد 

طراحی جدید New Tab خواهید بود.

اقدام »یوتیوب« برای کاهش 
اعتیاد به تماشای ویدئو

کاربران اندرویدی یوتیــوب، از این پس قادر 
خواهند بود تنظیمات این شبکه اجتماعی را به 
صورت خودکار روی یادآوری فراغت از تماشای 

بی وقفه ویدئو تنظیم کنند.
گوگل به عنوان شرکت توسعه دهنده نرم افزار 
و اپلیکیشــن کاربردی یوتیــوب، به تازگی در 
جریان رویــداد Google I/O ۲۰۱۸ اعالم 
کرده، قصــد دارد به منظور افزایش ســالمت 
و بهبــود کیفیت زندگــی کاربــران در عصر 

Dig�  دیجیتال، قابلیت »سالمت دیجیتال« یا
ital Wellbeing را به جدیدترین نســخه از 
سیستم عامل خود یعنی اندروید P اضافه کند. 
این ویژگی به کاربران دستگاه های الکترونیکی 
همچون گوشــی های هوشــمند این امکان را 
می دهد تا از اعتیاد و اســتفاده بیش از حد از 

موبایل و تبلت جلوگیری به عمل آورند.

فناوری

سرما قاتل تلفن همراه شما 
می شود؟

اول از همه، بایــد بدانید که چه نــوع باتری در 
گوشــی شــما وجود دارد و این را باید در سایت 
ســازنده گوشــی خود پیدا کنید. هوا یا به طور 
دقیق تر دما، می توانــد در چگونگی جابه جایی 
یون ها بین الکترودها موثر باشــد. اگر هوا بسیار 
سرد شود، یون ها حرکت نمی کنند و باتری کار 
نخواهد کرد، البته نکته کلیدی این است که برای 

چنین شرایطی،   هوا باید واقعا خیلی سرد باشد.

 حقیقت از این قرار است:
در دمای کمتر از ۴0 درجه سانتی گراد زیر صفر، 

فعالیت باتری متوقف می شود.
در دمای کمتر از ۲0 درجه سانتی گراد زیر صفر، 
درصدی از شارژ باتری های لیتیوم-یونی تخلیه 

می شود.
در دمای بیشتر از صفر درجه سانتی گراد، باتری 

لیتیوم-یونی بدون مشکل شارژ خواهد شد.
در دمای بیشــتر از ۴۵ درجه سانتی گراد، باید از 

شارژ کردن باتری های لیتیوم-یونی بپرهیزید.
در دمای بیشــتر از 60 درجه سانتی گراد، باتری 

لیتیوم-یونی شروع به تخلیه شارژ می کند.

برای افزایش مقاومت گیاه؛
»کاکائو« مهندسی ژنتیک شد

محققان با استفاده از روش »مهندسی ژنتیک« 
مقاومت گیاه کاکائو را در برابر بیماری ها افزودند.

ساالنه بخش قابل توجهی از گیاهانی که شکالت 
تمام دنیا را تولید می کنند، به دلیل آفت ها از بین 
می روند.در همین راســتا گیاه شناسان دانشگاه 

»پن« )Penn( راه حلی برای از بین بردن دلیل 
این بیماری هــا یافته اند. آنها با اســتفاده از ابزار 
قدرتمند اصالح ژنتیــک CRISPR-Cas۹ در 
درختان کاکائو نشــانه هایی از ویژگی ها مطلوب 
مانند افزایش مقاومــت در برابــر بیماری ها را 
پــرورش دادند. از آنجــا که بیماری هــا یکی از 
مشــکالت همیشــگی پرورش کاکائو هستند، 
بهبود مقاومت گیــاه در برابــر بیماری ها برای 
محققان اولویت دارد. اما پرورش گونه های مقاوم 

در برابر بیماری این گیاه، فرایند مشکلی است. 
در ایــن تحقیق دانشــمندان برای نخســتین 
از  موفقیت آمیــز  اســتفاده  امــکان  بــار 
فنــاوری CRISPR را بــرای بهبــود کاکائــو 
Theobroma بــه کار گرفتنــد.  نــوع 

 هدف نهایی این تحقیق، ارتقای استاندارد های 
پروش و تثبت ذخیره کاکائو با پرورش گیاهانی 

مقاوم در برابر بیماری است.

 یک تیم استارت آپ ایرانی متشکل از فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد قزوین، موفق به طراحی نرم افزار مکان یابی 
ساختمان های سرپوشیده شدند. به گفته این محققان، عالوه بر نقشه، زمانی که کاربر داخل ساختمان است 
می تواند مکان دقیق خود را روی نقشه به صورت آفالین و بدون نیاز به اینترنت مشاهده کرد و از کوتاه ترین 
مسیر به مقصد رسید. در حال حاضر، نســخه اندروید وجود دارد و نسخه ios در دست توسعه است؛ قابلیت 
فعالیت بدون نیاز به اینترنت و دریافت اخبار و تخفیفات ویژه نسبت به موقعیت لحظه ای کاربر، از مزیت های 

این نرم افزار به شمار می رود.

طراحی نرم افزار 
موقعیت یاب اماکن 

سرپوشیده زار
م اف

نر
؟؟؟؟؟

برای موفقیت هر کسب وکاری، اقبال مخاطبان امری اثرگذار است.
فرهنگ یکی از موثرترین عوامل در بروز رفتار فردی و جمعی است. 
فرهنگ ترکیبــی از ادبیات، علم، هنر، دانش یــا زبان جاری در یک 
اقلیم است و می تواند تمام ابعاد زندگی فرد را در جامعه اش تحت تاثیر 

قرار دهد. 
فرهنگ هفت مولفه دارد

»هنجار«ها، شامل سنت های عامه، آداب و اخالقیات هستند که کامال 
بسته به محیط خود شکل می گیرند و معیارهای هنجاری را تشکیل 
می دهند. هنجار در جامعه شناســی به یک الگــوی رفتاری اطالق 

می شود که روابط و کنش های اجتماعی را تنظیم می کند.
»نماد«ها، شامل نشانه هایی اســت که می تواند بیانگر یک اندیشه، 

مفهوم یا رفتار باشد و معنایی فراتر یا غیر از خود را القا می کند.
»نقش« ها، جایــگاه یا الگوهای رفتاری شــخص در جامعه را معین 

می کنند و ممکن است شرع، عرف یا قانون تعیین اش کنند.
»بینش« ها، بیانگر ایدئولــوژی حاکم بر جامعه اســت که عقاید و 
نگرش های افرادی که عضوی از آن جامعه هستند را تحت تاثیر خود 

قرار می دهد.
»ارزش« ها، شــامل عقاید افراد یا گروه های انســانی هســتند که 

می توانند نمایان گر جنبه های اساسی فرهنگی در جامعه باشند.
 ارزش ها، از عادت و هنجار ریشه می گیرند و ممکن است برای گروهی 

ارزشمند و برای گروه دیگر بی ارزش تلقی شوند.
»علــوم و فنــون«، شــامل پیشــرفت یــک جامعــه در علــم و 
 فنــاوری می شــود و بــر زمینه هــای مختلــف زندگــی افــراد 

اثرگذار است.
»ساختار«ها، تعیین کننده حقوق و تکالیف افراد و گروه های مختلف 
در جامعه هستند و نمایانگر فعالیت ها و ارتباطات متقابل نقش های 
اجتماعی اند. باتوجه به مولفه های بیان شده، فرهنگ ترکیبی از عقاید، 
نگرش ها و هنجارهاست که زندگی افراد یک جامعه را تحت تاثیر قرار 

می دهد؛ مثال ممکن است خوردن غذایی خاص یا شرکت در جشنی 
خاص برای یک جامعه مفهوم داشته باشد، اما برای گروه دیگری از 
افراد نامطلوب تلقی شود )مثال رنگ ســفید در هند رنگ عزاداری 
است در حالی که در بسیاری از کشورها به عنوان رنگ صلح و پاکی 
شناخته می شود(. این ارزش ها را نمی توان به آسانی توضیح داد یا به 

دیگران منتقل کرد. 
توجه به این تفاوت ها می تواند مطلوبیت را برای کاربران افزایش دهد. 
بسیاری از برندهای معروف )مثال استارباکس( برای ورود به کشورهای 
مختلف از »فرهنگ« کمک گرفته اند و فرهنگ کشــور مقصد را در 
 استانداردهای خود لحاظ کرده اند تا بتوانند کاربران را به استفاده از

 محصوالتشان ترغیب کنند. 
به هماهنگی کســب وکارتان با فرهنگ کاربران اهمیت 

دهید
الزم است توجه کنید مدل کســب وکارتان و شکل ارائه محصول یا 
خدمات تان هماهنگ با شــاخصه ها و خواســته های فرهنگی باشد 
) همین مســئله موجب می شــود تجربه کاربری قابل کپی برداری 
نباشد و الزم اســت منطبق با هر فرهنگ و به صورت بومی طراحی 
شــود(. تطابق هر چه بیشــتر محصول با مخاطــب باید هدف یک 
 استارت آپ باشــد و برای نیل به این هدف، فرهنگ عنصری کلیدی

 خواهد بود.

تاثیر »فرهنگ« بر موفقیت »استارت آپ« ها

استارت آپ 

؟؟؟؟

به نقل از وب سایت SC Magazine، تحقیقاتی که به تازگی انجام 
شده است نشان می دهد، مشاغل حوزه امنیت سایبری در مقایسه 
با سایر مشــاغل و تخصص های جهان، بیشترین حقوق دریافتی را 

می گیرند.
 این در حالیست که طبق همین گزارش ها، مشاغل حوزه آموزش 
و فناوری ارتباطــات، کمترین میزان حقــوق را در میان صاحبان 
مشاغل به خود اختصاص داده اند. در این نظرسنجی ها، بیش از ۴۰ 
درصد متخصصان و افراد فعال در حوزه امنیت ســایبری که دارای 
مدرک دانشگاهی کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند، از میزان 
 حقوق و درآمد ماهانــه خود اعالم رضایت و خشــنودی کرده اند؛ 

اما 60 درصد سایر متخصصان که دارای مدرک دانشگاهی دکتری 
و باالتر بوده اند، چندان از میزان درامد خود راضی نبودند. آنها علت 
عدم رضایت خود را مدرک باالی دانشگاهی و زحمات بسیار زیادی 

که برای کســب مدرک دکتری و تخصص خود کشیده اند، عنوان 
کرده اند.

DDOS از جملــه   بدافزارهــا، باج افزارهــا و حمــالت 
تهدیدهــای امنیتی بودنــد که از ســال ۲0۱6 کاربــران فضای 
مجــازی را در معــرض خطر حمــالت ســایبری قــرار داده اند 
 و موجــب لو رفتــن اطالعات شــخصی و محرمانه آنها شــده اند.

 طبق آمار، حمالت ســایبری در ســال گذشــته ۲0۱۷ میالدی 
نیز به اوج خود رســیده و حاال قرار است در ســال های آتی اوضاع 
 از این که هســت هم نابســامان تر شــود، بســیار نگــران کننده 

به نظر می رسد.

 فناوری دفتر کل توزیع شده »بالک چین« به دلیل بهره مندی 
از ایمنی و تغییرناپذیری می توانــد بهترین گزینه برای اجرای 
قوانین جدید دولت ها باشــد و قادر اســت به عنوان یک انباره  
قابل اطمینان برای اهداف شناســایی و تعییــن هویت به کار 
گرفته شــود. ویژگی های منحصربه فــرد بالک چین از آن یک 
انباره و مخزن قابل اعتماد برای ذخیره شناســه دســتگاه ها، 
شناسایی کاله برداران، ثبت تراکنش ها و دست آخر دسترسی به 
فهرست های سیاه مورد استفاده در قوانین AML و EFM ساخته 
است. به روزرسانی این انباره، دیگر در انحصار مجریان AML و 
EFM نخواهد بود و عالوه بر آنها، مجریان تائید هویت اجتماعی 
و موسسه  های مالی می توانند دســت به تعدیل و به روزرسانی 

فهرست های سیاه بزنند.

هزینه های میلیاردی تقلب و پولشویی
در سال گذشته، تقلب و کاله برداری در صنعت خرده فروشی )از 
تراکنش های جعلی گرفته تا تقلب در بازپرداخت ها( نزدیک به 
۱.۹ درصد از کل درآمد این صنعــت را بلعیده؛ درحالی که این 
میزان در ســال ۲0۱6 برابر با ۱.۴۷ درصد بوده اســت. برآورد 
»فورستر« نشــان می دهد در ســال ۲0۱۷ از مجموع درآمد 
۳.۵6 تریلیون دالری صنعــت خرده فروشــی ایاالت متحده، 
تقلب و اقدامات شــیادانه، هزینه ای 6۸ میلیــارد دالری روی 
دست تجار باقی گذاشته اســت. عالوه بر تمام این آمار و ارقام، 
هزینه شناســایی و جلوگیری از پولشــویی رو به افزایش است 
و جریمه هــای در نظر گرفته شــده برای ممانعــت از لغزیدن 
کسب وکارها به این ورطه، به اندازه کافی بازدارنده نبوده است. 

برای مثال در سال ۲0۱۸، نهادهای ناظر، بانک هلندی روبوبانک 
را به دلیل نقل وانتقال وجوه غیرقانونی، ۳6۹ میلیون دالر جریمه 
کردند. در پاییز گذشته نیز بروز یک رخنه اطالعاتی در آژانس 
Equifax منجر به سرقت ۱۴۳ میلیون فقره پرونده از مشتریان 

این موسسه  خدمات اعتبارسنجی شد.
دسترسی گسترده به اطالعات حساس مشتریان در دارک وب 
یا همان وب تاریک و تقلب هویتی ترکیبی )اســتفاده مجرمان 

از داده های سرقتی ترکیب شــده با اطالعات جعلی برای ایجاد 
و افتتاح حســاب های بانکــی و اعتباری( اثبات کرده اســت، 
شیوه های ســنتی مبارزه با پولشــویی از جمله تائید مبتنی بر 
شناخته اولیه مشتری و احراز هویت دانش پایه، غیر قابل اعتماد 
هستند. اینجاست که می توان پای بالک چین را به میان کشید و 
از مزیت های آن بهره برد. بالک چین به دلیل اینکه تغییرناپذیر 
است و مانند یک بایگانی الکترونیکی قابل حسابرسی وارد عمل 
می شــود، تضمین می کند که رکوردهای تراکنش، دربردارنده 
اطالعات و شناسنده های تراکنش های پیشین باشند. مجموع 
ایــن ویژگی ها به بازرســان قانونی اجازه می دهد در مقایســه 
با ســامانه های فعلی AML و EFM ردپــای تراکنش ها را در 
بالک چین راحت تر دنبال کنند. پیاده سازی بالک چین، انحصار 
مؤسسه های تائید هویت را با در اختیار گذاشتن داده های قابل 
ممیزی برای اقدامات ضدپولشــویی در هم می شکند. مطابق 
اظهارات سیســر، یکی از تحلیلگران فورستر، بعید است تا یک 
الی دو سال آینده در آمریکای شمالی شاهد پیاده سازی نسخه 
بالک چینی قوانین AML و EFM باشیم و در سایر نقاط دنیا هم 

این اقدام، حداقل تا سه سال به طول خواهد انجامید.
 احتمال دارد درابتدا شــبکه های بالک چین سازمانی در کنار 
ابزارهای سنتی تر AML و EFM به کار گرفته شوند. بزرگ ترین 
مســئله، ایجاد یک چارچوب نظارتی، قانونــی و امنیتی برای 

به کارگیری زنجیره بلوکی در EFM و AML است.
موسسه  تحقیقاتی فورستر انتظار دارد که ارائه دهندگان خدمات 
داده ای کنونی و جدید، همچنین بانک ها و موسسات مالی، قادر 
باشند در فهرست های سیاه/سفید توزیع شده و بالک چین های 
انباره ای تراکنش ها )با حریم خصوصی کنترل  شــده( مشارکت 

کنند.
از آنجا که بالک چین روی یک نرم افزار متن باز از قبیل اتریوم و 
مالتی چین ساخته می شود، تملک یک پلتفرم، هزینه چندانی 
در پی ندارد و هر کسی می تواند نقص های امنیتی آن را بازبینی، 

ممیزی و برطرف کند.
مقررات مدیریت تقلب ســازمانی و مبارزه با پولشــویی به طور 
خالصه به معنــای جســت وجوی الگوهایی برای شناســایی 

بازیگران بد و انجام بازرسی و تحقیقات است.
در گزارش فورستر آمده است:

    تفاوت اصلی قوانین AML و EFM این است که AML به طور 
سنتی، گروهی و واکنشی بوده، درحالی که EFM طی پنج سال 
اخیر تا حد زیادی بر اقدامات کنش گرایانه تکیه داشــته است. 
درحال حاضر، استفاده از داده های زمان واقعی در EFM تبدیل 
به یک الزام استاندارد و اساسی شده است. همچنین EFM در 
احراز هویت مبتنی بر ریســک، تشخیص دستکاری در حساب 
بانکی و نظارت بر تراکنش ها می تواند از بالک چین استفاده کند.

»بالکچین«وتحولدرقوانینضدپولشوییوتقلب

متخصصان امنیت سایبری؛ پر درآمدترین ها در جهان

عکس  روز 

چنگال تنظیم کننده اشتها 
)Slow Control ۱۰s Fork(

هدف از این ابــداع، کاهش ســرعت خوردن 
خوراک است و به وســیله چراغی که دربدنه 
آن قرار دارد زیاده روی درخوردن غذا را به فرد 

یادآوری می کند. 
این دســتگاه از فناوری بلوتوث برای ارتباط با 
تلفن همراه هوشمند کاربر نیز برخورداراست و 
می تواند نموداری از میزان کالری مصرفی فرد 

درطول روز های هفته را نمایش دهد.

فناوری »بالک چین« می تواند اجرای قوانین مبارزه با پولشویی )AML( و مدیریت تقلب سازمانی )EFM( را تسهیل کند؛  قوانینی که روز به روز ابعاد پیچیده تری به خود می گیرند و اجرای آنها 
برای نهادهای ناظر در صنعت خدمات مالی دشوارتر می شود...
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برپایی یادواره شهدا در زواره
بــه همــت معاونــت  علی دهقانان زواره
پرورشی و تربیت بدنی 
آموزش و پرورش منطقــه زواره؛ دومین یادواره 
شهدای فرهنگی و دانش آموز این منطقه برگزار 

شد.
در این مراســم که  بخشدار، شــهردار و شورای 
اســامی زواره و جمعی از مســئولین و خانواده 
های معزز شــهدا حضور داشتند، حجت االسام 
عسکری، امام جمعه زواره پیرامون اهمیت خون 
شهدا ســخنرانی کرد و گفت: خون شهدا، عزت و 
استقال ما را بیمه کرد و توفیقات ما مرهون دعای 
شهیدان است. مستأصل شدن استکبار در مقابل 
ما نتیجه فداکاری شهدا و احترام گذاشتن به آنها 

ضامن موفقیت ماست. 
در این مراسم سرودی در مدح شهدا قرائت شد و 
با اهدای تصاویر شهدا از خانواده های آنان تجلیل 
به عمل آمد. الزم به یادآوری است که زواره 120 
شــهید دارد که 35 نفر آنها دانش آموز و 12 نفر 

فرهنگی هستند.

فرماندار اردستان:
مسئله اشتغال تهدیدی جدی 

برای اردستان است
فرماندار اردستان، گفت: یک سری  اردستان
مشکات منکراتی و باال رفتن آمار طاق و جمعیت 
کم شهرستان که خطر جدی برای تهدید اردستان 
است، به دلیل مســائل مرتبط با اشتغال به وجود 

آمده است.
حمید رضا تأملی در جلســه کارگروه اشــتغال و 
ســرمایه گذاری در فرمانداری اردســتان، اظهار 
کرد: موضوع اشتغال در این مقطع زمانی و تاثیرات 
گسترده ای که در معماری و مهندسی اجتماع می 
تواند داشته باشد از مقدس ترین جلسات در سطح 

شهرستان به شمار می رود.
وی افزود: یک سری مشکات منکراتی و باال رفتن 
آمار طاق در شهرستان و جمعیت کم شهرستان 
که خطر جدی برای تهدید شهرستان است، مربوط 

به مسئله اشتغال است.
فرماندار اردســتان گفت: اتفاقات خــوب را باید 
برای جمعیتــی رقــم بزنیم که حضور داشــته 
باشــند و خدمــات ارائه شــود؛ اما اگــر هر روز 
شــاهد خالی شدن شــهر و روســتاها از سکنه 
باشــیم ایــن اقدامــات بــه کار نخواهــد آمد. 
تأملی بــا بیان اینکــه آمار و اطاعــات، جوهره 
 برنامه ریزی برای اشــتغال اســت، تصریح کرد:
 نمی توانیم در فضای غیر شــفاف و مبهم و غبار 
آلود تصمیم بگیریم؛ لذا تهیه سند توسعه اشتغال  

درشهرستان ضروری است.
وی تاکید کــرد: یکهزار و 455 بیکار در ســطح 
شهرستان اردستان وجود دارد که تک تک افراد 
باید شناسایی شــده و آمار و اطاعات دقیقی از 
موضوع بیــکاری به عنوان یک ویــروس ویرانگر 

داشته باشیم.

مدیر اجرایی آستان حضرت هالل بن 
علی)ع( اعالم کرد:

پخش زنده آیین جزء خوانی 
در آستان هالل بن علی )ع( 

مدیر اجرایی آستان حضرت هال  آران و بیدگل

بن علی )ع( گفت: آیین ملی جزء خوانی سحرگاهی 
ماه رمضان در این حرم مطهر برای نهمین ســال 
پیاپی همراه با پخش زنده از شــبکه های مختلف 
سیما برگزار می شود .ســید جواد تکیه  با اشاره به 
برنامه های حرم مطهر حضرت هال بن علی )ع( در 
ماه رمضان اظهار داشت: بزرگداشت دهه هالیه، 
تجمع هیئت های مذهبی شهرستان در میدان امام 
حســن )ع( و حرکت به ســمت حرم مطهر برای 
گرامیداشــت میاد حضرت هال )ع( در روز اول 
رمضان، برگزاری مراسم افطاری ساده و دوره های 
مهدویت از جمله برنامه های ویژه  این ماه است.وی 
از پخش زنده آیین ملی جزء خوانی حرم مطهر از 
شــبکه های ســیما خبر داد و افزود: این آیین در 
سحرگاه های ماه رمضان بعد از نماز صبح برگزار و از 
شبکه بین المللی قرآن و معارف سیما، چند شبکه 
جهانی و سیمای مراکز استان ها پخش زنده می شود. 
مدیر اجرایی آســتان مقدس حضــرت هال بن 
علی)ع( با بیان این که این آیین برای نهمین سال 
متوالی برگزار می شود، تصریح کرد: پخش زنده این 
آیین ملی به تهیه کنندگی میثــم آقابیگی آرانی 
امسال برای سه ســال پیاپی از سوی شورای عالی 
 قرآن کشــور و رســانه ملی به عنــوان آیین برتر

 جزء خوانی کشور معرفی شد.

به منظور پاسخگویی به شبهات دینی :
 اعزام 120 مبلغ و روحانی

 از کاشان به استان های کشور
رییس اداره تبلیغات اســامی  کاشان
کاشــان از اعزام 120 مبلــغ و روحانی از این 
 شهرســتان به اســتان های مختلف کشــور

 خبر داد.
 حجت االســام ســیدعبدالصاحب حسینی 
گفت: این روحانیان و مبلغان دینی  در آستانه 
ماه مبارک رمضان برای بیان احکام شــرعی 
و پاسخگویی به شــبهات  دینی به استان های 
همدان، فارس ،کرمان  و خوزستان و شهرهای 
مجاور اعزام شــدند. وی اقامــه نماز جماعت، 
برگزاری جلسات تفســیر و جزءخوانی قرآن 
و برپایــی نشســت های ادعیــه و حلقه های 
معرفتی به ویژه برای جوانان و بانوان را از دیگر 
 فعالیت این روحانیان در مــاه مبارک رمضان

 برشمرد.
حســینی افزود: تبیین و روشــنگری معارف 
اسامی، تبلیغ و ترویج دین اسام، موضوعات 
مربوط به اخاق اســامی و آشــنایی مردم از 
وضعیت جهان اســام به خصوص مسلمانان 
کشــورهای یمن، سوریه، فلســطین، عراق و 
بحرین از جمله مواردی است که روحانیان برای 

مردم در این مناطق بیان می کنند.

 سقوط از آسانسور
 جان جوان ۳۷ ساله را گرفت

مسئول آتش نشــانی و خدمات  خوانسار
ایمنی شهرداری خوانسار گفت: جوان 3۷ ساله 

خوانساری در اثر سقوط از آسانسور جان خود 
را از دست داد. مهدی احمدی اظهار کرد: جوان 
3۷ ساله هنگام باال رفتن از آسانسور در اثر برق 

گرفتگی جان خود را از دست داد.
مسئول آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
خوانسار با بیان اینکه در سال جاری دو نفر در 
اثر ســقوط از آسانســور جان خود را از دست 
داده اند، گفت: بــرای جلوگیری از بروز چنین 
حوادث مرگباری، آسانسورهای استاندارد در 

ساختمان ها و مکان های عمومی نصب شود.

بهسازی ۶00 میلیونی ورزشگاه 
نجف آباد

رییــس اداره ورزش و جوانان  نجف آباد
شهرستان نجف آباد گفت: همزمان با شروع به 
ساخت سالن سرپوشیده دو هزار نفری و خانه 
جوان شهرستان، کار بهسازی مجموعه ورزشی 
آزادی نیز با اعتبــار ۶00 میلیون تومانی آغاز 

شده است.
ســید محمد طباطبایی اظهار کــرد: طی این 
پروژه که پیش بینی می شود تا نیمه اول سال 
جاری به پایان برســد، انجــام اقداماتی مانند 
ساخت پیست دو و میدانی، افزایش گنجایش 
سکوی تماشــاگران، بازســازی زمین چمن، 
تکمیل جایگاه VIP، جدول کشــی و تکمیل 
آسفالت مجموعه، نصب دکل های برق زمین 
چمن و ساخت سرویس های بهداشتی در کنار 
بهسازی بخش های مختلفی از این مجموعه در 

دستور کار قرار دارد.
طباطبایی با اشــاره به برنامــه ریزی صورت 
گرفته برای تکمیل و تجهیز پایگاه قهرمانی این 
مجموعه ورزشی تا پایان سال جاری خاطرنشان 
کرد: در رقابت های وزنه برداری پیشکسوتان 
استان که اخیرا با حضور 3۶ ورزشکار به میزبانی 
ملک شهر پایان یافت، تیم اعزامی شهرستان 
با پنج نشــان طا و یک نقره در مجموع بعد از 
شاهین شــهر و اصفهان بر سکوی سوم تیمی 

ایستادند.

اخبار

عکس روز

سرانه ورزشی تیران و کرون متناسب با ظرفیت ورزشکاران 
نیست

پیشنهاد سردبیر:

خبرنگار شهرستان

رییس اداره تبلیغات اسامی شهرضا  شهرضا
گفت: با همکاری حوزه علمیه خواهران و امور بانوان 
اداره تبلیغات اسامی فعالیت های خواهران مبلغه و 
جلسه ای این شهرســتان در حال ساماندهی است.

حجت االسام محمد حسن رهایی با اشاره به اینکه 
روحانیت و مبلغان دینی وارثــان ائمه اطهار)ع( در 
جامعه اســامی هســتند و به همین دلیل باید در 
راســتای تبیین و تبلیغ احکام اسام ناب در جامعه 
تاش کنند، اظهار داشت: روحانیت تنها قشری است 
که می تواند جامعه را با اندیشه های دینی و اسامی 

آشنا کند.
رییس اداره تبلیغات اسامی شهرضا با اشاره به وجود 
110 هیئت مذهبی فعال در شهرستان شهرضا، بیان 
کرد: هیئت های مذهبی شهرستان شهرضا همگی 
دارای مجوز از سازمان تبلیغات اسامی هستند و با 
همکاری با این اداره، آیین های دینی به خوبی اجرا 
می شود.رهایی با اشاره به مســاجد شهرضا، افزود: 
در شهرستان شــهرضا بیش از 200 مسجد وجود 
دارد که حدود 90 مسجد در طول سال و بقیه در ایام 

خاص همچون ماه مبارک رمضان و مناســبت های 
دینی دیگر فعال است. رییس اداره تبلیغات اسامی 
شــهرضا با اشــاره به نظارت اداره تبلیغات اسامی 
بر فعالیت بانوان مبلغه در شــهرضا اظهار داشت: با 
همکاری حوزه علمیه خواهران و امــور بانوان اداره 
تبلیغات اســامی، فعالیت های خواهــران مبلغه و 
جلسه ای در حال ساماندهی است. وی بیان کرد: برای 
خواهران مبلغه پرونده تشکیل شده و چندین دوره 
کاس های آموزشی در تخصص های گوناگون برگزار 
شده و هم اکنون نیز فعالیت خواهران در امور مختلف 
دینی بر اساس تخصص و آموزش در حال جداسازی 

و تفکیک است.

رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرضا خبرداد:

ساماندهی فعالیت خواهران مبلغه در شهرضا 
فرمانــده ناحیــه مقاومت بســیج  گلپایگان
شهرســتان گلپایگان گفت: امر به معروف و نهی از 
منکر، نیازمند روحیه جهادی و بســیجی اســت تا 
بتوانیم در رفع معضات جامعــه، احیای معروفات 
فراموش شده و پیشگیری از معروفاتی که رایج شده، 
گام برداریم. محمود فروزاد  در جلسه هم اندیشی و 
اباغ احکام اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی 
از منکر گلپایگان اظهار کرد: امر به معروف نیازمند 
کاری سازمانی اســت که با هماهنگی بین بخشی 
میان اعضای ستاد این فریضه الهی در جامعه با رشد 

و نمود خوبی انجام می شود.
وی افزود: اعضای ستاد باید با شرح وظایف، آشنایی 
داشته باشند تا در جامعه و در سطح ادارات بتوانند 

به خوبی وظایف خود را انجام دهند.
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج شهرستان گلپایگان 
گفت: نباید اعضای ستاد برای احیای امر به معروف 

و نهی از منکر در جامعه دغدغه ای داشته باشند.
وی خاطرنشــان کرد: امر به معروف و نهی از منکر 
نیازمند روحیه جهادی و بسیجی است تا بتوانیم در 

رفع معضات جامعه، احیای معروفات فراموش شده 
و پیشگیری از معروفاتی که رایج شده، گام برداریم.

فروزاد با اشاره به اینکه احیای امر به معروف محصول 
خرد جمعی است، اذعان داشت: اعضای ستاد احیای 
امر به معروف و نهی از منکــر هیچ گاه نباید در برابر 
هجمه های شدید فرهنگی احساس ناامیدی کنند 
بلکه باید برای مصون شــدن جامعه با برنامه ریزی 

مدون چاره اندیشی کنند.
وی تصریح کرد: با اجــرای برنامه های خوب و مفید 
و همچنیــن ارائه راهکارهای ارزشــمند می توانیم 
فعالیت هــای خوبی داشــته باشــیم و جامعه را از 

هجمه های فرهنگی مصون نگه داریم.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان گلپایگان:

امر به معروف و نهی از منکر نیازمند روحیه جهادی است

با فرا رسیدن فصل بهار به رسم هر ساله کوچ عشایر بختیاری از قشاق 
خود؛ یعنی استان خوزستان به ســمت ییاق آغاز می شود. شهرستان 
فریدونشهر یکی از مناطق ییاقی مشهور است که هرساله در این فصل 
میزبان بیش از 35 هزار نفر از عشایر بختیاری می شود. عشایر بختیاری 
هر ســاله در خردادماه وارد مناطق ییاقی می شوند؛ اما امسال به دلیل 

خشکسالی بی سابقه دو هفته زودتر این اتفاق رخ داده است.

کوچ عشایر 
 بختیاری

وز به فریدونشهر
ب ر

قا

چهره ها

سرپرســت اداره اوقــاف و امــور خیریــه  شهرضا
شهرستان شهرضا گفت: از آغاز سال جاری تا کنون 100 
گردشگر خارجی در قالب تورهای سیاحتی به حرم مطهر 

امامزاده شاهرضا)ع( مشرف شده اند.
فرهاد عرب اظهار کرد: باتوجه بــه هماهنگی های انجام 
شــده برای تبدیل بقاع متبرکه به قطــب های فرهنگی 

بارویکرد جذب گردشگران، از اول ســال جاری تاکنون 100 نفر گردشــگر خارجی به بازدید از حرم مطهر 
امامزاده شاهرضا)ع( مشرف شده اند.

وی در ادامه افزود: این گردشگران خارجی از کشورهای سوریه، آلمان، اسپانیا، عراق، یمن، روسیه، افغانستان، 
نیوزلند، استرالیا و فرانسه بوده اند.سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا ادامه داد: هفته گذشته 

نیز 20 نفر از گردشگران فرانسوی به بازدید حرم مطهر این امامزاده عظیم الشأن مشرف شدند.

بازدید 100 گردشگر 
خارجی از آستان 
امامزاده شاهرضا)ع( 

مســئول ســازمان اردویی راهیان نور و  نطنز
گردشگری بسیج گفت: بسیج در سال گذشته 11 میلیون 
نفر را به اردوهای مختلف بسیج در سطح کشور اعزام کرده 
است. سرتیپ دوم پاســدار یعقوب سلیمانی در حاشیه 
بازدید از مسجد جامعه نطنز در جمع خبرنگاران با بیان 
اینکه شهرستان نطنز دارای بستر مناسب و مطلوب در 

حوزه گردشگری است، اظهار کرد: پس از صنعت های مهمی مثل نفت، خودرو و  ...، گردشگری هم می تواند 
از جمله صنایع مهمی باشد که در آینده نیاز ما به آن بیشتر خواهد شد.سرتیپ دوم پاسدار سلیمانی تاکید 
کرد: یکی از اهداف مهم ســپاه و بسیج فعالیت در بخش گردشگری اســت؛ چرا که اعتقاد بر این است که 
گسترش صنعت گردشگری به همراه خود می تواند سایر صنایع را هم رونق بخشد تا مردم بتوانند از عواید 

آن بهره مند شوند.

اعزام 11 میلیون نفر 
به اردوهای مختلف 
بسیج در سال گذشته

رییــس اداره ورزش و جوانان   تیران و کرون
شهرســتان تیران و کرون گفت: سرانه ورزشی در 
شهرســتان تیران و کرون متناســب با ظرفیت و 

پتانسیل ورزشکاران و قهرمانان ورزشی نیست.
مهدی مــرادی در دیــدار با فرمانــدار جدید این 
شهرســتان با بیان اینکه به طور میانگین ســرانه 
فضاهای ورزشی در این شهرســتان برای هر نفر 
22 سانتی متر مربع است، اظهار کرد: سرانه فضای 
پوشیده ورزشی 34 صدم درصد و در فضای سرباز 

12 صدم درصد است.
وی افزود: ســرانه ورزشــی بــر اســاس برنامه 
توســعه پنجم کشــور برای هر نفر یک متر مربع 
بوده که این ســرانه در شهرســتان تیران و کرون 
۷۸ ســانتی مترمربع کمتر از میانگین کشــوری 
 اســت و نیازمند تدبیر ویژه ای برای توســعه این

 فضا هستیم.
رییس اداره ورزش و جوانان شهرســتان تیران و 
کرون ادامه داد: با توجه به قهرمانان استانی و ملی 

در این منطقه، ســرانه ورزشی متناسب با ظرفیت 
و پتانسیل ورزشــکاران و قهرمانان نیست و سهم 
اعتبارات دولتی برای توســعه زیرســاخت ها در 

گذشته مناسب نبوده است.
وی با بیان اینکه شهرستان تیران و کرون فاقد خانه 
ورزش های رزمی است، خاطرنشان کرد: در حوزه 
ورزش های رزمی افتخارات ملی و استانی زیادی 
در این شهرستان به دســت آمده است؛ اما سالن 
ورزشی رزمی مناسب در این منطقه وجود ندارد و 
 تاکنون با استفاده از فضاهای آزاد در مساجد و سایر
 ســالن ها برای این رشــته های ورزشی استفاده 

شده است.

مرادی با بیان اینکه توســعه خانــه های ورزش 
روســتایی در شهرســتان تیران و کرون در حال 
انجام است، یادآورشد: در 4 روستایی که ظرفیت 
ورزش های توپی وجود دارد، احداث زمین ورزشی 
روباز پیش بینی شــده که با تامیــن اعتبار مالی 

احداث این مجموعه های ورزشی انجام می شود.
وی با اشــاره به همراهی و همکاری خیران برای 
ایجاد فضاهای ورزشــی در این شهرستان گفت: 
خیران مشــارکت خوبی برای توســعه فضاهای 
ورزشــی داشــته انــد؛ امــا نیازمنــد اعتبارات 
 دولتــی بــرای تکمیــل و اجــرای پــروژه هــا

 هستیم.

رییس اداره ورزش و جوانان تیران و کرون:
سرانه ورزشی تیران و کرون متناسب با ظرفیت ورزشکاران نیست

زهرا هادیان

نابودی پســته در آران و بیــدگل، زنگ خطر برای 
مسئوالن این شهر را به صدا در آورد.

روزگاری شهرســتان آران و بیدگل به طای سبز 
خود می بالید؛ شــهری که  14 هــزار هکتار باغ و 
مزرعه دارد و در تولید پســته رتبه نخست استان 
اصفهــان را با بیــش از ۶0 درصد تولیــد به خود 

اختصاص داده است. 
پدیده  خشکســالی و کم آبــی در آران و بیدگل با 
کاهش بارندگی  ها، از بین رفتن جنگل  های دست 
کاشت، فرسایش خاک و حرکت بیابان  ها به سمت 
این شهرستان خود نمایی می  کند و در سال  های 
اخیر با بروز پدیده گردوغبار و هشــدارهای مکرر 

مبنی بر کم آبی در آران و بیدگل مواجه شدیم.
کارشناســان منابع آبی زیرزمینی، آران و بیدگل 
را فقیرترین نقطه در دشــت کاشــان می دانند و 
پیش بینی می کنند که با پایین رفتن ســالی یک 
متر از ســفره های زیر زمینی و پیش روی آب شور 
دریاچه نمک، این شــهر تا 25 ســال آینده از بین 
خواهد رفت؛ اما همیشــه کم آبی و خشکســالی 
تنها مشکل بر ســر راه کشــاورزان نبوده و گاهی 
سردی هوا، بارش ها و ســیاب های پی در پی نیز 
خسارات جبران ناپذیری را برای این قشر رقم زده 

اســت؛معظلی که بیش از پیش پسته کاران نمونه 
آران و بیدگلی را تهدیــد می کند و آنها با نگرانی به 
دنبال راه حلی برای این مشکل از سوی مسئولین 
هستند.پسته کاران نمونه ای که  به طور غیرمستقیم 
صادر کننــده حدود ۸0 درصد از طای ســبز این 

شهرستان به شمار می رفتند.
مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل در این خصوص 

می گوید: سردی هوا و وقوع سیل در اردیبهشت ماه 
ســال جاری موجب نابودی 90 درصدی پسته در 

آران و بیدگل شد.
حســین فتاحی اظهار داشت:گرم شــدن زیاد هوا 
در بهمن ماه سال گذشته، ســرما و وقوع سیل در 
اردیبهشــت ماه جاری موجب نابودی 90 درصدی 

پسته در آران و بیدگل شد.

وی با اشــاره به اینکه امســال طبق پیش بینی ها 
باید ســالی پر بار در برداشت محصول پسته داشته 
باشیم، تاکید کرد: مشکات به وجود آمده موجب 
شده امسال حدود هزار و 250 میلیارد ریال خسارت 

به باغ های پسته وارد شود.
مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل با اشاره به اینکه 
هم اکنون از سطح سه هزار و 300 هکتار سطح زیر 
کشت پسته در آران و بیدگل دو هزار و 100 هکتار 
بارور اســت، اضافه کرد: وارد آمدن این خســارت، 
عملکرد برداشــت را که از هر هکتار دو تن پســته 

خشک بوده تا 90 درصد کاهش می دهد.
وی تصریح کرد: با توجه بــه فعالیت حدود دو هزار 
کشــاورز در بخش تولید پســته و پنج هزار کارگر 
فصلی در بخش جمع آوری، امســال به دلیل نبود 
محصول مشــکاتی را نیز برای اشــتغال به ویژه 

اشتغال فصلی خواهیم داشت.
البته این پایان داستان طای ســبز نیست و ارقام 
احمدآقایی، اکبری و کله قوچی همچنان چشمک 
زنان به پینه های دست کشاورزان زحمتکش این 
عرصه امید می بخشند به شرطی که مسئولین نیز 

در جهت این مهم ، اقدامی موثر انجام دهند.
گفتنی است؛ برداشت پســته در آران و بیدگل از 

اواخر شهریور آغاز و تا پایان مهرماه ادامه دارد.

مرثیه طالی سبز در آران و بیدگل
 ۹۰ درصد پسته در آران و بیدگل نابود شد؛

نجات مرد ۳۵ ساله پس از سقوط 
در کوه های زاگرس

با مسئوالن
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مفاد آرا
2/246  شماره: 139760302016000046-1397/02/04 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 
برابر رای شماره 139760302016000007 مورخ 97/01/09 هیات 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 خانم سکینه فدائی فرزند علی 
به شماره شناســنامه 4548 صادره از حوزه یک تیران به شماره ملی 5499015554   در 
ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 1291/80 مترمربع پالک 2331 فرعی از یک  اصلی 
واقع در بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی خانم بی بی باغبانی تهرانی 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشــار 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، دادخواست 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: 97/2/9 

تاریخ انتشار نوبت دوم:97/2/24 
  م الف: 51 ســید محمد حســن مصطفوی فروشــانی رئیس ثبت اســناد و امالک

 تیران
مفاد آراء

2/636 برابر آراء صــادره هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات 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.
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
1. رای شــماره 139660302008005577 -  13 / 10 / 96 - بیژن ســبزواري فرزند 
محمد 30 حبه وشش - سیزدهم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه مفروزي 
 ازپالک 559 و 1 / 559 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مســاحت ششــدانگ 53 / 248 

مترمربع.
2. رای شــماره 139660302008005579 -  13 / 10 / 96 - زهرااســالمي فرزنــد 
ناصر 41 حبه وهفت - ســیزدهم حبه مشاع از 72 حبهششــدانگ یکباب خانه مفروزي 
 ازپالک 559 و 1 / 559 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مســاحت ششــدانگ 53 / 248 

مترمربع.
3. رای شــماره 139660302008005835 -  30 / 10 / 96 - محمد ســبزواري فرزند 
ابوالقاسم سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانهمفروزي ازپالک 559 و 1 / 559 فرعي 

از 2 اصلي فضل آباد به مساحت ششدانگ 85 / 1088 مترمربع.
 4. رای شماره 139660302008005836 -  30 / 10 / 96 - زهره فردوسیان فرزند حسن 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانهمفروزي ازپالک 559 و 1 / 559 فرعي از 2 اصلي 

فضل آباد به مساحت ششدانگ 85 / 1088 مترمربع.
5. رای شماره 139660302008005841 -  30 / 10 / 96 - مریم احمدیان فرزند منصور 
26 حبه ودویست وهفتادوهشت -پانصدونودوسه حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب 
خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 1167 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مســاحت ششدانگ 

08 / 271 مترمربع.
 6. رای شــماره 139660302008005845 -  30 / 10 / 96 - مجتبي احمدیان فرزند 
غالمرضا 45 حبه وسیصدوپانزده - پانصدونودوسه حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب 

خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 1167 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مســاحت ششدانگ 
08 / 271 مترمربع.

 7. رای شماره 139660302008006149 -  21 / 11 / 96 - مصطفي کاظمیني فرزند 
حیدر ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 810 فرعي از 3 اصلي موغان به مساحت 

74 / 216 مترمربع.
 8. رای شــماره 139660302008006281 -  28 / 11 / 96 - محســن نصیري فرزند 
عبدالرسول ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزي ازپالک 3004 فرعي از 2 اصلي 

فضل آباد به مساحت
 40 / 193 مترمربع.

9. رای شــماره 139660302008006283 -  28 / 11 / 96 - محســن نصیري فرزند 
عبدالرسول ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزي ازپالک 3004 فرعي از 2 اصلي 

فضل آباد به مساحت 50 / 161 مترمربع.
10. رای شــماره 139660302008006432 -  30 / 11 / 96 - پرنیابرهاني به والیت 
پدرش محمد ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1590 و 1588 و 127 فرعي از 23 

اصلي سود آباد به مساحت 30 / 178 مترمربع.
11. رای شــماره 139660302008007027 -  27 / 12 / 96 - عبدالرسول باغستاني 
فرزند محمود 16 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگیکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 
 5517 ) که قباًل 1366 بوده ( فرعي از 3 اصلي موغان به مســاحت ششدانگ 26 / 142

 مترمربع.
12. رای شــماره 139660302008007028 -  27 / 12 / 96 - رقیه باغســتاني فرزند 
 محمود 8 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 5517 
 ) که قبــاًل 1366 بوده ( فرعــي از 3 اصلي موغان به مســاحت ششــدانگ 26 / 142 

مترمربع.
13. رای شــماره 139660302008007029 -  27 / 12 / 96 - شهین برزوکي فرزند 
 عبدالرسول 4 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 5517 
 ) که قبــاًل 1366 بوده ( فرعــي از 3 اصلي موغان به مســاحت ششــدانگ 26 / 142 

مترمربع.
14. رای شــماره 139660302008007057 - 28 / 12 / 96 - محمدرضاشباني فرزند 
 نعمت اله سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزي ازپالک 39 و 43 
 ) که بشــماره 16366 تبدیل شــده ( فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت ششدانگ

 76 / 262 مترمربع.
15. رای شــماره 139660302008007058 - 28 / 12 / 96 - فتانه ســبزواري فرزند 
 شکراله سه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزي ازپالک 39 و 43 
 ) که بشــماره 16366 تبدیل شــده ( فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت ششدانگ

 76 / 262 مترمربع.
16. رای شــماره 139760302008000903 - 17 / 02 / 97 - سعیدآملي فرزند احمد 
ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزي ازپالک 631 فرعي از 21 اصلي رشکنه 

به مساحت ششدانگ 11 / 413 مترمربع.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/02/24 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/03/08

 م الــف:  116 ســید اســداله موســوی رئیــس ادره ثبــت اســناد و امــالک
 شهرضا  

حصر وراثت
2/637  آقای رامین دادخواه تهرانی دارای شناســنامه شــماره 5490094230 به شرح 
دادخواســت به کالســه 144/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیــح داده که شــادروان محمد دادخــواه تهرانی به شناســنامه 44910 در 
تاریخ 1395/02/31 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- شــهناز دادخواه تهرانــی، ش.ش 14 )همســر متوفی( 
2- رامین دادخواه تهرانی، ش.ملی 5490094230 )فرزنــد ذکور( 3- عصمت دادخواه 
تهرانــی، ش.ش 99 )مادر متوفــی(  و به غیر از نامبــردگان فوق ورثــه دیگری ندارد. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبــت آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی 
ظرف ســه ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 76 شعبه 
 اول حقوقی و حســبی مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف تیران ) 144 کلمه،

 2 کادر(

اخطار اجرایی
2/638 شماره: 368/96  به موجب رای شماره 546 تاریخ 96/8/29 حوزه دوم شورای حل 
اختالف شهرستان تیران و کرون که قطعیت یافته است محکوم علیه رضا مهرابی فرزند 
مهدیقلی به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 10/140/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 176/750 ریال بابت هزینه دادرسی و تمبر الصاقی و 
خســارت تاخیر تادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 96/6/29 تا زمان وصول در حق خواهان 
مهران یزدانی فرزند احمد به نشانی رضوانشــهر خ یکم شرقی سنگبری اترک همچنین 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دولت که توسط 
اجرای احکام حقوقی احتســاب و اخذ می گردد رای صادره غیابی است. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:74 شعبه دوم حقوقی مجتمع 

شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان تیران و کرون )201 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/639 شماره: 1527/96 به موجب رای شــماره 2103 تاریخ 96/10/30 حوزه چهارم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- فرهاد 
آذری فرزند محمد علی به نشانی مجهول المکان 2- مهدی خادمیان فرزند اصغر به نشانی 
خمینی شهر چهار راه مدنی کافی شاپ ماربین محکوم اند به صورت تضامنی به پرداخت 
مبلغ پنجاه و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/792/500 ریال بابت 
خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم 
و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:623 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )185 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

2/640 شماره پرونده: 139704002121000061/1 شماره بایگانی پرونده: 9700083 
شــماره آ گهی  ابالغیه: 139703802121000010 آگهی ابالغ اجراییه پرونده اجرایی 
9700083 بدین وســیله به خانم مرضیه حیدری هرســتانی، نام پدر: تقی، تاریخ تولد: 
1359/7/4 شــماره ملی 1141914077 شــماره شناســنامه: 858 به نشــانی خمینی 
شــهر هفتصد دســتگاه خیابان پاســداران کوی فتح پالک 28 ابالغ می شود که آقای 
عبدالمجید صالحی امنیه خوزانــی جهت وصول مبلغ 200/000/000 ریال به اســتناد 
چک شماره 2386/835441-1396/3/25 بانک تجارت علیه شما اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرائی به بایگانی 9700083 در این اداره تشــکیل شده و طبق گزارش مورخ 
1397/2/9 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شــناخته نشده، لذا بنا به تقاضای 
بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود 
آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محســوب 
می گردد، نســبت به پرداخت بدهی خوداقدام ننمایید، عملیــات اجرائی جریان خواهد 
 یافت. م الف: 586 یزدانی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک خمینی شهر)164 کلمه، 

2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9710100353000446 ابالغنامــه:  شــماره    2 /466
9609980360000259 شماره بایگانی شعبه: 970130 مربوط به دادگاه با فرض وجود 
کیفرخواست. محاکم کیفری دو دادگســتری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست 
در پرونده کالسه 970130 برای رضا بریاز به اتهام مشارکت در جعل تقاضای کیفر نموده 
که رسیدگی به موضوع به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 307(  ارجاع و وقت رسیدگی برای 
مورخه 1397/3/28 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آیین دادرسی 
دادگا های عمومــی و انقالب درامور کیفــری مراتب یک نوبت منتشــر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتســابی در وقت مقرر دردادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 

حضور،مطابق مقررات رســیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:2159 شعبه 104 
دادگاه کیفری دو شهراصفهان) 104 جزایی سابق( )149 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
2/648 در خصوص پرونده کالســه 960363 خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای 
مهری دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت قاســم توکلی - شهریار اسکندری تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 97/4/2 ساعت 17/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه 
نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 2218 شعبه 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )121 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9710100353000630 ابالغنامــه:  شــماره    2 /649
9609980366200951 شماره بایگانی شعبه: 961758 مربوط به دادگاه با فرض وجود 
کیفرخواست. محاکم کیفری دو دادگســتری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست 
در پرونده کالسه 961758 برای مهدی جعفری به اتهام توهین تقاضای کیفر نموده که 
رسیدگی به موضوع به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 307(  ارجاع و وقت رسیدگی برای 
مورخه 1397/4/2 ســاعت 8/30 صبح تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آیین دادرسی 
دادگا های عمومــی و انقالب درامور کیفــری مراتب یک نوبت منتشــر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتســابی در وقت مقرر دردادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 
حضور،مطابق مقررات رســیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:2160 شعبه 104 

دادگاه کیفری دو شهراصفهان) 104 جزایی سابق( )147 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/650 شماره ابالغنامه: 9710100352900884 شماره پرونده: 9609980358300684 
شماره بایگانی شعبه: 961734  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
شایان کارگر و مهران جاسبی حسب شکایت علیرضا شــعاعی،  خواهان  دادخواستی به 
طرفیت  خوانده به خواســته مطرح که به این شعبه )اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد 
علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشــتی واحد 102(  ارجاع و به شماره پرونده 
کالســه 9609980358300684 شــعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) مجتمع 
شهید بهشتی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/04/02 و ساعت 8/30 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:3170 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان) 103 جزایی سابق( )165 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/651 شماره ابالغنامه: 9710100352900890 شماره پرونده: 9609980360001221 
شماره بایگانی شعبه: 961641  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای  
مهدی رحیمی سبدانی فرزند غالمحسین حسب شکایت مجید رحیمی به اتهام تهدید و 
قدرت نمایی با چاقو و تخریب،  خواهان  دادخواستی به طرفیت  خوانده به خواسته مطرح 
که به این شعبه )اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی 
شهید بهشتی واحد 102(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980360001221 شعبه 
103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) مجتمع شهید بهشتی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  
1397/04/02 و ساعت 9 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف:3171 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) 103 جزایی سابق( )175 

کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
2/641 شماره: 342/96 به موجب رای شماره 548 تاریخ 96/11/17 حوزه نطنز شورای 
حل اختالف شهرستان نطنز که قطعیت یافته اســت محکوم علیه 1- علی 2- علیرضا 
3- مژگان 4- کتایون همگی حاج حسینی همگی فرزندان محمد علی به نشانی مجهول 
المکان محکومند به 1- پرداخت مهریه ما فی القباله به شرح یک جلد کالم ا... مجید به 
هدیه یکصد هزار ریال و بابت زیورآالت ده میلیون ریال و مبلغ یکصد میلیون ریال تمام 
وجه رایج کشور جمهوری اسالمی ایران ) متناســب با تغییر شاخص قیمت ساالنه زمان 
تادیه نسبت به سال اجرای عقد( )میزان مسئولیت خواندگان به میزان سهم االرث ایشان 
از ماترک می باشــد( رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامی می باشد. پرداخت هزینه 
اجرایی در حق صندوق دولت. مشــخصات محکوم له: شیرین ناصری بندر امیری فرزند 
محمود به نشانی نطنز بلوار شهید محمد منتظری خ فردوسی منزل محمد حاج حسینی. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، بایــد ظرف مهلت مزبور صورت 
 جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:79 شعبه دوم حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان نطنز 

)237 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

2/642  شماره: 97/ 563 مرجع رسیدگی کننده: شــعبه اول شورای حل اختالف نطنز، 
خواهان: آقای محمد تقی ذوالفقاری فرزند رحمان، خوانــدگان: 1-آقای داود رجب پور 
2- امیر زارع کیتگری فرزندعباســعلی، خواســته: مطالبه وجه چک، گردشکار: قاضی 
شورای حل اختالف پس از بررسی محتویات پرونده، ختم دادرسی را اعالم و با استعانت 
از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. آمار: 31-97/1/29،  رای 
شورا: در خصوص دادخواست آقای محمد تقی ذوالفقاری فرزند رحمان به طرفیت آقایان 
1- داوود رجب پور فرزند حیدر 2- امیر زارع کیتگری فرزند عباسعلی به خواسته مطالبه 
مبلغ 59/000/000 ریال بابت یک فقره چک به انضمام کلیه خســارات وارده قانونی از 
جمله هزینه دادرسی، خســارت تاخیرتادیه و تعقیب جزایی دستکاری چک و خرج دوباره 
آن، با عنایت به تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت و اینکه وجود سند تجاری در 
یدخواهان داللت بر مدیون بودن خواندگان دارد و خوانده ردیف دوم علیرغم ابالغ از طریق 
 نشر آگهی در جلسه شورا حاضر نگردیده و دفاعی بعمل نیاورده است و خوانده ردیف اول

) ضامن( ادعای خواهان را تایید نموده اســت، دعوای خواهان را وارد دانسته و مستندا به 
مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت 
است و تبصره الحاقی ماده 2 قانون  صدور چک حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ 59/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/012/500 ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک 94/12/15 
لغایت اجرای حکم صادر می نماید رای صــادره در خصوص خوانده ردیف اول حضوری 
 اســت و ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان نطنز 
می باشد و در خصوص خوانده ردیف دوم غیابی است و ظرف بیست روز قابل واخواهی در 
این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم عمومی شهرستان 
نطنز می باشد و در خصوص دادخواست خواهان مبنی بر تعقیب جزایی دستکاری چک و 
خرج دوباره آن بلحاظ عدم طرح دعوی مطابق قانون مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی 
مدنی  قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان نطنز می باشد. م الف:81 شعبه اول 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف نطنز )366 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

2/643  شماره: 562/ 96 / ش 1 مرجع رســیدگی کننده: شعبه اول شورای حل اختالف 
نطنز، خواهان: آقای محمد تقی ذوالفقاری فرزند رحمان، خواندگان: 1-آقای داود رجب پور  
فرزند حیدر 2- علی رضا ذوالنوریان فرزند لطافت، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: 
قاضی شورای حل اختالف پس از بررســی محتویات پرونده، ختم دادرسی را اعالم و با 
استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. آمار: 97/1/29-29،  
رای شورا: در خصوص دادخواســت آقای محمد تقی ذوالفقاری فرزند رحمان به طرفیت 

آقایان 1- داوود رجب پور فرزند حیدر 2- علی رضا ذوالنوریان فرزند لطافت به خواســته 
مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه یک فقره چک به انضمام  مطالبه خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه با عنایت به تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت و اینکه وجود ســند 
تجاری در یدخواهان داللت بر مدیون بودن خوانــدگان دارد و با عنایت به اینکه خوانده 
ردیف دوم علیرغم نشر آگهی در جلسه شورا حاضر نگردیده و دفاعی بعمل نیاورده است 
و خوانده ردیف اول ضمانت چک را قبول نموده است و با توجه به نظریه اعضای محترم 
شــورای حل اختالف، دعوی خواهان را وارد دانسته و مســتندا به مواد 11 و 31 قانون 
شوراهای حل اختالف و 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون  صدور 
چک و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل 
خواسته  باحتساب خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول طلب 
بر مبنای نرخ تورم اعالمی از ســوی بانک مرکزی که زمان اجرای حکم محاسبه خواهد 
شد و پرداخت مبلغ 855/000  ریال به عنوان  خســارت دادرسی در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد. این رای نسبت به خوانده ردیف اول حضوری است و ظرف بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان نطنز می باشد و نسبت 
به خوانده ردیف دوم غیابی است و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان نطنز 
 می باشد. م الف:82 شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف نطنز )355 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

2/644  شماره: 564/ 96/ ش 1 مرجع رســیدگی کننده: شعبه اول شورای حل اختالف 
نطنز، خواهان: آقای محمد تقی ذوالفقاری فرزند رحمان، خواندگان: 1-آقای داود رجب 
پور 2- خانم فاطمه اخوان فرزند منصور، خواســته: مطالبه وجه چک، گردشکار: قاضی 
شورای حل اختالف پس از بررسی محتویات پرونده، ختم دادرسی را اعالم و با استعانت 
از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. آمار: 30-97/1/29،  رای 
شورا: در خصوص دادخواست آقای محمد تقی ذوالفقاری فرزند رحمان به طرفیت آقایان 
1- داوود رجب پور فرزند حیدر 2- خانم فاطمه اخوان فرزند منصور به خواســته مطالبه 
مبلغ سی و چهار میلیون ریال بابت دو فقره چک به انضمام کلیه خسارات وارده قانونی از 
جمله هزینه دادرسی، خسارت تاخیرتادیه با عنایت به تصویر مصدق چک و گواهی عدم 
پرداخت و اینکه وجود سند تجاری در یدخواهان داللت بر مدیون بودن خواندگان دارد و 
خوانده ردیف دوم علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه شورا حاضر نگردیده و دفاعی 
بعمل نیاورده است و خوانده ردیف اول) ضامن( ادعای خواهان را تایید نموده است، دعوای 
خواهان را وارد دانسته و مســتندا به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی 
مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت است و تبصره الحاقی  به ماده 2 قانون  صدور چک 
حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ سی و چهار میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 835/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از زمان سررسید چک ها  94/9/20 و 94/10/20 لغایت زمان وصول طلب بر مبنای نرخ 
تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی که زمان اجرای حکم محاسبه خواهد شد. رای صادره 
در خصوص خوانده ردیف اول حضوری است و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی 
در محاکم عمومی شهرستان نطنز می باشد و در خصوص خوانده ردیف دوم غیابی است 
و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 
خواهی درمحاکم عمومی شهرستان نطنز می باشد. م الف:84 شعبه اول مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف نطنز )331 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

2/645  شماره: 96/ 565 مرجع رسیدگی کننده: شــعبه اول شورای حل اختالف نطنز، 
خواهان: آقای محمد تقی ذوالفقاری فرزند رحمان، خوانــدگان: 1-آقای داود رجب پور 
2- آقای محمود زارعی فرزند علی احمد، خواســته: مطالبه وجه چک، گردشکار: قاضی 
شورای حل اختالف پس از بررسی محتویات پرونده، ختم دادرسی را اعالم و با استعانت 
از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. آمار: 31-97/1/29،  رای 
شورا: در خصوص دادخواست آقای محمد تقی ذوالفقاری فرزند رحمان به طرفیت آقایان 
1- داوود رجب پور فرزند حیدر 2- محمود زارعی فرزند علی احمد به خواسته مطالبه مبلغ 
بیســت میلیون ریال  بابت یک فقره چک به انضمام کلیه خسارات وارده قانونی از جمله 

هزینه دادرسی، خسارت تاخیرتادیه با عنایت به تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت 
و اینکه وجود ســند تجاری در یدخواهان داللت بر مدیون بودن خواندگان دارد و خوانده 
ردیف دوم علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه شورا حاضر نگردیده و دفاعی بعمل 
نیاورده اســت و خوانده ردیف اول ادعای خواهان را تایید نموده است، دعوای خواهان را 
وارد دانسته و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 
310 و 313 قانون تجارت اســت و تبصره الحاقی به  ماده 2 قانون  صدور چک حکم بر 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 435/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان 
سررســید چک 94/6/22 لغایت زمان وصول طلب بر مبنای نرخ تورم اعالمی از سوی 
بانک مرکزی که زمان اجرای حکم محاســبه می گردد. رای صادره در خصوص خوانده 
ردیف اول حضوری است و ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی 
شهرستان نطنز می باشد و در خصوص خوانده ردیف دوم غیابی است و ظرف بیست روز 
قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم 
عمومی شهرستان نطنز می باشد. م الف:83 شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف نطنز )322 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9710460354700003 درخواســت:  شــماره   2 /653
9509980362700645 شماره بایگانی شــعبه: 970142  شاکی محسن نادری فرزند 
اکبر شکایتی  به طرفیت آقای فرید کریمی به اتهام ســرقت تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 
) 121 جزایی ســابق( واقع در اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد علی خیابان شهدای 
ستار مجتمع شهید بهشتی واحد 109 ارجاع و به کالسه 970142 ثبت گردیده که وقت 
 رسیدگی آن 1397/04/02 و ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم و درخواســت خواهان/ شــاکی و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی 
کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار  آگهی می شود تا 
خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق 
 جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:3164 شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

) مجتمع شهید بهشتی( )150 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9710460350800012 درخواســت:  شــماره   2 /654
9609986839200897 شماره بایگانی شعبه: 961386   خواهان مریم علی یاری دشتی 
دادخواستی به طرفیت خوانده سوسن مقصودی  به خواســته الزام به تنظیم سند رسمی 
ملک و ابطال رای داور و مطالبه خســارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه هشــتم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان بر اتوبان شهید خرازی بین آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع شهید مطهری 
و به کالسه پرونده 961386 ثبت گردیده  و وقت رسیدگی آن 97/04/03 و ساعت 8/30 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب درامور مدنی ودستور دادگاه  
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 3243 شعبه 
 8  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان )174 کلمه، 

2 کادر( 
تحدید حدود اختصاصی

2/656 شــماره صادره : 1397/42/489461-1397/2/17 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب ســاختمان پالک شماره 3941 فرعی مجزا شــده از 4483/136 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای عبدالرسول توکلی 
گارماسه فرزند ابراهیم در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1397/3/19 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 

 ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.
 م الف: 3772 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان)147 کلمه، 

1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/657 شــماره صادره : 1397/42/489557-1397/2/17 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 3939 فرعی مجزا شده از 4483/131 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای حمیدرضا صالح دستجردی فرزند 
کریم در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز شنبه مورخ 1397/3/19 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 مالکیــن یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 3815 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)147 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/658 شــماره صادره : 1397/42/489110-1397/2/16 نظر به اینکه به موجب رای 
شماره 11823 مورخ 1396/10/13 صادره از هیات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند 
رسمی تحدید حدود ششدانگ یکباب سوله )کارگاه( پالک شماره 4483/3926 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام محمود محمدی فرزند علی 
محمد و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک به استناد ماده 13 قانون مذکور طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در 
روز دوشنبه مورخ 1397/3/21 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 3651 قویدل 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)157 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9710460353500002 درخواســت:  شــماره   2 /602
9609980360001126 شماره بایگانی شعبه: 970202  مربوط به دادگاه با فرض وجود 
کیفرخواست، محاکم کیفری دو دادگســتری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست 
شماره در پرونده کالســه  9609980360001126  برای سعادت گلشاه فرزند احمدقلی 
متولد 1378 به اتهام توهین و تهدید با سالح سرد و مشارکت در تخریب خودرو تقاضای 
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 ( ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
1397/3/30 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشــر تا متهــم جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق 
مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:3254 شعبه 109 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان ) 109 جزایی سابق( )164 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/662 نظر به اینکه خواهان مصطفی اسالمی راد دادخواســتی به خواسته مطالبه وجه 
به طرفیت مجتبی شاکری . عبداله داس زرین به مجتمع شــوراهای حل اختالف آران 
و بیدگل واقع در خیابان نواب صفوی تقدیم که پس از ارجاع به شــعبه ســوم به کالسه 
3/12/97 ثبت و برای تاریخ سه شنبه 97/05/30 ساعت 17 وقت رسیدگی تعیین گردیده 
و از آنجاییکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا بــه تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در 
وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند . ضمنا نامبرده می تواند تاقبل از جلسه رسیدگی 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نماید.انتشار این 
آگهی به منزله ابالغ محسوب شــده و در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ 
 خواهد شد. م الف:58 رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم آران و بیدگل   )147 کلمه،

 2 کادر(
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مدیر کل محیط زیست استان :
خشکسالی بزرگ ترین معضل  
محیط زیستی اصفهان است 

 آیین تقدیر از فعاالن در برنامه سرشماری حیات 
وحش مناطق تحت مدیریــت حفاظت محیط 
زیســت اســتان اصفهان با حضور سید رحمان 
دانیالي، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 

اصفهان برگزارشد.
در ایــن آیین مدیرکل حفاظت محیط زیســت 
اســتان اصفهان با تقدیــر از تالش های صورت 
گرفته توســط فعاالن محیط زیســت استان در 
مناطــق تحت مدیریــت اصفهان اظهــار کرد: 
ارتباط با دوســتداران و خیرین محیط زیســت 
یکــي از بهتریــن و تاثیرگذار تریــن کارهایي 
 اســت که انجام مــي شــود.دانیالی اظهار کرد:
به رغم تمام کمبودها، تالش ما بر این اســت که 
با همکاری بخــش های درون و برون ســازمان 
گام های خوبی براي محیط زیست استان اصفهان 
برداشته شود و در این راه همه سعي و تالش خود 

را خواهیم کرد.
وی بزرگ ترین معضل در مناطق تحت مدیریت 
حفاظت محیط زیســت اســتان را خشکسالی 
عنوان کرد و گفت: باید ایــن بحران نیزبه کمک 
همه بخش ها بــه خوبي مدیریت تــا کمترین 
آسیب به محیط زیست استان وارد شود تا شاهد 
شرایط بهتري در استان باشیم. وي گفت: آنچه 
مشخص و واضح است اینکه جمعیت علف خواران 
وحشی در اســتان وضعیت مطلوبی داشته و به 
جرأت می توان گفت اســتان اصفهان بیشترین 
آمار علف خواران را در کشــور به خود اختصاص 

داده است. 

شایعه ای که جان خفاش ها را 
تهدید می کند

با توجه به انتشار شــایعاتی در فضای مجازی در 
خصوص اســتفاده دارویی از بــزاق خفاش ها و 
عواقب سوء ناشی از این شایعات از جمله فروش 
النه  خفاش ها کــه در فضاي واقعــي بالي جان 
خفاش ها شده اســت، عده اي با هدف سودآوري 
روانه  غارها شده اند تا این موجودات بي آزار را با 

خطر جدي مواجه کنند.
به گزارش روابط عمومی محیط زیســت استان 
اصفهــان؛ شــایعات مذکور مربــوط به خفاش 
خون آشــام یا خفاش »ومپایر« است که موضوع 
تحقیق پزشــکان دانشگاه انگلســتان بوده و در 
ایران وجود نــدارد و از نظر جغرافیایی در نواحی 
اســتوایی مکزیک، آمریکاي مرکزي و آمریکاي 
جنوبي اســت در حالي که خفاش های ایران به 
استثنای یک گونه که میوه خوار بوده بقیه حشره 

خوار هستند.
در جهان ۱۳۰۰ گونه خفاش شــناخته شده که 
تعــداد ۴۹ گونه خفاش متعلق بــه ۸ خانواده از 
ایران گزارش شده اســت که شامل خانواده های 
خفاش های میوه خوار، خفاش های دم موشــی، 
خفاش های مقبره ای، خفاش هاي نعل اســبي، 
خفاش هاي بیني برگه اي، خفاش هاي دم آزاد، 
خفاش هاي شامگاهي و خفاش هاي بال خمیده 
هســتند.خفاش ها با پایین نگه داشــتن تعداد 
حشــرات، نقش مهمی در کنتــرل آفات مزارع، 
باغ ها و حشرات مزاحم برای انسان دارند. برخی 
از آنها نیز در گرده افشانی و انتشار بذر نقش دارند 
و با این کار به ترمیم پوشش های گیاهی و احیای 
جنگل ها کمک می کنند؛ بنابراین با توجه به نقش 
اکولوژیک بسیار مهم این گونه ها در سیستم های 
حیاتی، حفاظت و مدیریت این گونه ها بسیار حائز 

اهمیت است.

سرپرست واحد حفاظت محیط زیست 
تیران و کرون خبر داد:

صدور حکم قضائی برای 
متخلفان شکار در داالنکوه

سرپرســت واحد حفاظت محیط زیست تیران و 
کرون ازصدور حکم قضائی برای متخلفان شکار 
و صید در منطقه حفاظت شده داالنکوه خبر داد.
مهدی صادقی گفت: 2 متخلف شــکار وصید در 
منطقه حفاظت شــده داالنکوه از توابع تیران و 
کرون به جریمه نقدی و ضبط ادوات شکار محکوم 
شدند.وی افزود: یک متخلف شکار دستگیر شده 
در منطقه حفاظت شده داالنکوه به پرداخت ۱۰ 
میلیون ریال محکوم و اسلحه و مهمات وی نیز به 

نفع دولت ضبط شد.
صادقی بیان داشت: همچنین دادگاه کیفری یک 
متخلف دیگر را که اقدام به شکار دو کبک کرده 
بود ، به پرداخت جریمه نقدی 2۳ میلیون ریال در 
حق صندوق دولت محکوم کرد و اسلحه و مهمات 

مکشوفه به نفع دولت ضبط شد.

30 هزار اصفهانی به اردوهای جهادی اعزام 
می شوند

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

رییس اداره امور بیابــان اداره  کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان اصفهان با بیان اینکه ۳۷۰ هزار 
هکتار جنگل دست کاشت در ۴۵ سال در اصفهان 
ایجاد شد، گفت: سال گذشــته یک هزار و ۴۰۰ 
هکتار نهال کاری در کانون های بحرانی فرسایش 
بادی استان اصفهان انجام شد.حسینعلی نریمانی  
 با اشــاره به اعتبارات ســال ۹۷ اظهار داشــت:

 بر اساس برنامه ششم از محل اعتبارات استانی ۱۵ 
میلیارد تومان پیش بینی پروژه کردیم و از محل 
اعتبارات ملی حدود ۴6 میلیارد تومان برای سال 

۹۷ پیش بینی شده است.
وی با اشــاره به اعتبارات بیابان زایی در سال ۹6 
بیان کرد: سال ۹6 در بخش استانی یک میلیارد و 
۸6۰ میلیون تومان اعتبار داشتیم و با این اعتبار 
۳۰۷  هزار هکتار حفاظت از جنگل های دســت 

کاشت انجام دادیم.
رییس اداره امور بیابــان اداره  کل منابع طبیعی و 

آبخیزداری استان اصفهان افزود: ۱2۷ هکتار نهال 
کاری، حدود ۱6۰ هکتار بــذر کاری و یک هزار و 
۳۰۰ هکتــار آب یاری ســنواتی از دیگر اقدامات 

انجام شده در سال ۹6 بود.
وی ادامه داد: در بخش ملــی ۱6 میلیارد تومان 
اعتبار داشــتیم که با این اعتبار یک هزار و ۴۰۰ 
هکتار نهال کاری در کانون های بحرانی فرسایش 
بادی، حدود یک هــزار و ۳۷۵ هکتــار آب یاری 
ســنواتی، ۵۰۰ هکتار طرح مدیریت جنگل های 
دست کاشــت، 2۰ هکتار باد شــکن غیر زنده و 

حدود۱2۰ هکتار قلمه کاری با پساب انجام شد.

رییس اداره امور بیابان اداره  کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خبر داد:

1400 هکتار نهال کاری در کانون های فرسایش بادی استان
جانشین فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( در دوره 
اعتالی گروه های جهادی اســتان اصفهان در اردوگاه 
فرهنگی، تربیتی شــهدای درچه اظهار داشت: امسال 
۳۰ هزار نفر از جهادگران سراســر استان اصفهان در 
قالب ۴۰۰ گروه جهادی برای رفع محرومیت از مناطق 
محروم استان اصفهان و سایر استان ها اعزام می شوند.

سردار مجتبی فدا با اشاره به حضور گروه های جهادی 
در مناطق محروم، افزود: باید توجه داشت که در کنار 
فعالیت های عمرانی و جهادی، رفع مشکالت و تقویت 
زیرساخت های کشور، انســان های بصیر، آگاه، مدافع 

نظام و انقالب و دارای روحیه جهادی تربیت شود.
جانشین فرماندهی سپاه صاحب الزمان)عج( با اشاره به 
لزوم بهره گیری از ظرفیت های محلی و ظرفیت خیران 
برای خدمت رسانی به مردم ادامه داد: باید ظرفیت ها و 
استعدادهای نهفته در مناطق محروم و غیربرخوردار را 
رشد داد و بدانیم که خدمت رسانی در کنار محبت به 

مردم، معجزه می کند.

وی با اشاره به تمرکز بسیج سازندگی استان اصفهان 
بــر محرومیت زدایی مناطق محــروم و غیربرخوردار 
داخل استان اصفهان عنوان کرد: الزم است تا اولویت 
خدمت رسانی را به نقاط محروم و غیربرخوردار استان 
اصفهان اختصاص داد و با همگرایی و تقویت گروه های 
جهادی ظرفیت خوبی را برای خدمت به مردم استان 

اصفهان تشکیل داد.
سردار فدا با بیان اینکه قدرت بازدارندگی موشکی ما 
ثمره توجه به ظرفیت های کشور است، گفت: مسئوالن 
باید به همت، دانش، غیرت، شادابی و نشاط و ظرفیت 

جوانان کشور بیش از پیش توجه کنند.

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان :

30 هزار اصفهانی به اردوهای جهادی اعزام می شوند

برگزاری مراسم تجلیل از خانواده های شهدای جهادگر استان اصفهان 

دوره دو روزه اعتالی گروه های جهادی استان اصفهان با برگزاری مراســم اختتامیه با حضور جانشین فرماندهی سپاه صاحب الزمان)عج( 
و جانشین قرارگاه عملیاتی سیدالشهدا)ع(، ۵۰۰ نفر از مسئوالن گروه های جهادی اســتان اصفهان و خانواده شهدای جهادگر در اردوگاه 
فرهنگی، تربیتی شهدای درچه به کار خود پایان داد.در این مراسم با اهدای لوح سپاس از خانواده شهید حرم سید یحیی براتی، شهید جواد 

محمدی و شهید سید محمدعلی شاهزیدی تجلیل شد.پدر شهید سید محمدعلی شاهزیدی در این مراسم با اشــاره به فعالیت و حضور فرزند شهیدش در 
اردوهای جهادی در منطقه پشت کوه فریدون شهر در سال ۱۳۸۵ اظهار داشت: شما جهادگران باید این راه را ادامه دهید و بدون ریا و به دور از مادیات تالش 
کنید؛ اگر همه کارها شفاف و بی ریا انجام می شد، مشکالت کنونی وجود نداشت.شهید احمد قاسمی، محسن حججی، سید یحیی براتی، جواد محمدی و سید 

محمدعلی شاهزیدی از شهدای جهادگر استان اصفهان هستند.

خبر

 فرمانده انتظامی استان اصفهان
 خبر داد:

انهدام سه باند بزرگ توزیع 
مواد مخدر کشور

ســه باند بزرگ توزیــع مواد مخدر کشــور در 
اصفهان منهدم شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: ماموران 
مبارزه با مواد مخدر این فرمانده در اجرای طرح 
»مرصاد 2« سه باند بزرگ توزیع مواد مخدر را 
در گلوگاه های ورودی شــرق استان شناسایی 

و دستگیر کردند.
ســردار معصوم بیگی افزود: از ایــن باندهای 
حرفه ای حدود یک ونیم تن مواد مخدر شامل  
۷۸۴ کیلوگرم تریاک ، ۵۵۸ کیلوگرم حشیش، 
۱۵۵ کیلوگرم هروئین و ســه کیلوگرم کشف 
و جمع آوری شــده اســت.وی گفت: اعضای 
این بانــد حرفه ای مواد مخــدر را ماهرانه در ۹ 
دستگاه خودروی سنگین و ســبک جاسازی 
کرده بودند که با هوشــیاری ماموران مبارزه با 
 موادمخدر استان اصفهان شناسایی و دستگیر

 شدند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت:2۳ نفر از 
اعضای این باندهای حرفه ای دستگیر و تحویل 
مراجع قضائی شدند.سردار معصوم بیگی افزود:از 
ابتدای امسال تاکنون شش ونیم تن مواد مخدر 
از گلوگاه های اســتان اصفهان کشف شد و سه 

هزار سوادگر مرگ  هم دستگیر شدند.

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان خبر 
داد:

دستگیری باند سرقت محموله های 
باری با ارائه مدارک جعلی

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری 
اعضای باند ۴ نفره ای که با ســفر به شهرهای 
مختلف کشور و ارائه مدارک جعلی باربری، اقدام 
 به تحویل گرفتن محموله باری و ســرقت آنها 

می کردند، خبر داد.
ســتار خســروی اظهار کرد: در پی شــکایت 
شهروندی مبنی بر ســرقت محموله خشکبار 
به ارزش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، موضوع 
دستگیری سارق در دستور کار کارآگاهان پلیس 

آگاهی استان اصفهان قرار گرفت.
وی افزود: در بررسی های صورت گرفته مشخص 
شد که این محموله توسط راننده کامیون باربری 
به مقصد یکی از اســتان های شــمالی کشور 
بارگیری شــده بود که راننده اقدام به ســرقت 

محموله می کند.
رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهــان گفت: 
کارآگاهان با انجام تحقیقات علمی و تخصصی 
دریافتند باندی متشــکل از ۴ نفر به شهرهای 
مختلف کشور سفر کرده و با ارائه مدارک جعلی 
محموله های باری را تحویل گرفته و سپس آن را 

به سرقت می برند.
وی خاطرنشــان کرد: در نهایت با پیگیری های 
به عمل آمده و اقدامات ویژه پلیسی مخفی گاه 
سارقان در 2 اســتان کشور شناســایی و طی 
عملیات  ضربتــی اعضای این باند دســتگیر و 
جهت تحقیقات تخصصی به پلیس آگاهی استان 

اصفهان منتقل شدند.
خسروی بیان داشت: پیگیری های به عمل آمده 
حاکی از ســرقت های متعدد توســط اعضای 
این باند در شــهرهای مختلف کشور است که 

تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 
اصفهان خبر داد:

 کشف جاساز 445 کیلو مواد 
افیونی در محموله آهن

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان 
از کشف ۳۱۴ کیلوگرم تریاک و ۱۳۱ کیلوگرم 
حشیش که زیر محموله قانونی آهن جاساز شده 
بود، خبر داد. سرهنگ سید تقی حسینی  اظهار 
داشت: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه یک 
سوداگر مرگ، قصد انتقال محموله ای افیونی از 
شرق کشور به اســتان اصفهان را دارد، بررسی 
موضوع به صورت ویژه در دســتور کار ماموران 

پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان قرار گرفت.
وی افزود: یک دستگاه کامیون کشنده متعلق 
به این قاچاقچی که حامل محموله قانونی آهن 
اســفنجی بود در یکی از ورودی های شــرقی 
استان اصفهان شناسایی و برای بازرسی متوقف 
شد.سرهنگ حسینی بیان داشت: در بازرسی به 
عمل آمده،۳۱۴ کیلوگرم تریاک و ۱۳۱ کیلوگرم 
حشیش که زیر محموله آهن جاساز شده بود، 

کشف و خودرو و محموله توقیف شد.
رییس پلیس مبارزه با مــواد مخدر اصفهان در 
پایان با اشاره به اینکه در این عملیات 2 سوداگر 
مرگ دســتگیر و تحویل مراجع قضائی شدند، 
خاطر نشــان کرد: نیروی انتظامی با سوداگران 
مرگ و قاچاقچیان مــواد افیونی برخورد قاطع 
و قانونی می کند و اجازه جوالن و سرکشــی به 

آنان نخواهد داد.

اخبار

سپاهمنابع طبیعی

در راســتاي اجراي دومین دوره طرح سراسري بازدید 
دانش آموزان از واحد هاي اجرایي سازمان تامین اجتماعي 
در قالب دومین دوره پروژه ملي گردشــگري ســازمان 
دانش آموزي جمهوري اسالمي ایران و با هدف آشنایي 
اقشار مختلف مردم به خصوص نوجوانان و جوانان کشور 

 با وظایف و کارکردهاي ســازمان تامین اجتماعي که بــه عنوان اصلي ترین متولي بخــش بیمه هاي اجتماعي 
 و درماني نظــام جامع بیمــه اي، این وظیفــه خطیر را بــراي بیــش از نیمي از مردم کشــور بر عهــده دارد

 صورت گرفت.
در این همایش ظهیري، رییس سازمان دانش آموزي استان اصفهان این طرح را بسیار مثبت ارزیابي کرد و افزود: 
با تالش سازمان تامین اجتماعي و سازمان دانش آموزي این طرح در استان اصفهان توانسته بیشترین آمار بازدید 

دانش آموزان از شعب تابعه تامین اجتماعي را به خود اختصاص دهد.

 بازدیدهاي دانش آموزي
 از شعب تامین اجتماعي 
استان اصفهان

مدیر عامــل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان با 
اشاره به وضعیت امدادرسانی به سیل و آبگرفتگی در  
روزهای اخیر در استان اظهار داشت: سیل و آبگرفتگی 
ناشی از بارش های اخیر از اواســط هفته گذشته در 
اکثر نقاط استان رخ داده است.محسن مومنی افزود: 

برخی از نقاط شهرستان های سمیرم، شهرضا، فریدن، فریدونشهر، چادگان، شاهین شهر، کاشان و دهاقان 
دچار آبگرفتگی شده و در برخی مناطق به محل اسکان عشایر آسیب وارد شد.مدیر عامل جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان ادامه داد: در این حوادث جمعیت هالل احمر استان با استفاده از توان و ظرفیت 2۷۰ نجاتگر 
و امدادگر اقدام به امداد رسانی به آسیب دیدگان کردند. وی بیان کرد: در این حوادث به 6 هزار و ۴۰۴ حادثه 
دیده امدادرسانی شد و ۱۴ دستگاه چادر، 2 هزار و ۱2۹ تخته پتو، ۳2 دستگاه والور، ۴ هزار و 6۵۰ قرص نان، 

بین حادثه دیدگان توزیع شد.

 امدادرسانی ۲۷0 نیرو
  در حادثه سیل
 و آبگرفتگی اصفهان 

زهرا هادیان  
صدای خنده کودکی که این بار نه تنها دلخوش به 
صدای دمپایی های پالستیکی پدر نیست بلکه به 
آغوش گرم و دستان همیشــه مهربان او وصله ای 

دوباره می خورد.
یک ســال پیش بود که دومین کمپیــن ارمغان با 
هدف آزادســازی 2۵۰ زن زندانی جرایم غیر عمد 
راه اندازی شد. کمپینی که با همکاری همه اقشار 
جامعه و رســانه ها کمک می کند تــا زنان زندانی 
جرایم غیر عمــد بتوانند به آغــوش خانواده های 
خود بازگردنــد و اکنون خبر اجرایی شــدن طرح 
 »ارمغان ۳ « از ماه رمضان امســال نیز شادی آور 

می شود.
ابتدا و انتهای سال گذشــته با حمایت هنرمندان، 
ورزشــکاران و جمعی از مســئولین سیاسی طرح 
ارمغان با شعار »زندان جای مادران نیست« برگزار و 
از محل این اقدام انسانی مبلغی معادل یک میلیارد 
و ۴2۰ میلیون تومان بــرای آزادی ۳۰  زندانی زن 

سرپرست خانواده جمع آوری شد.
اقدامی که به دنبال آن ۱2 درصد از جمعیت تقریبا 
2۵۰ نفری نســوان تحت حمایت ستاد دیه در این 
بازه زمانی از بند رهایی یافتــه و با میانگین بدهی 
۴۰ میلیون تومانی شــان به آغوش گــرم خانواده 

باز گشتند.
به طوری که با مشــارکت خیرین پویش نخســت 
که فروردین مــاه ۹6 برگزار شــد، کمکی معادل 
6۰۰ میلیون تومــان و در طرح دوم کــه مقارن با 
دهه کرامت بود نیز بیش از ده هــزار خّیر با کمک 
۸2۰ میلیــون تومانی خود موجبــات آزادی ۱۳ 
 مادر ناتوان از پرداخت بدهی هــای مالی را فراهم

کردند.
شــاید روزی کــه  اولیــن جشــن گل ریــزان و 
بنیان گذاری ســتاد دیه در آخرین روز ماه مبارک 
رمضان سال ۱۳6۹  بر پا شــد کسی فکر نمی کرد 
که دســت خیریــن ایــن آب و خاک بــرای آزاد 
 ســازی زندانیان جرایم غیر عمد تا این اندازه پر از

 خزانه های خیر و نیکی باشد.
در نگاهی کالن در کارنامه کاری این ستاد به آزادی 
۹6 هزارنفری در مدت 2۵ سال به عنوان دستاوردی 
ملی یاد می شــود؛ البته اصالح قانون بیمه اجباری 
شخص ثالث از دیگر اقدامات عام الشمول و عمومی 
بوده که درنتیجه ۱۸ ســال کار و پیگیری ســتاد 
دیه محقق شــد؛ اقدامی که با تعامــل و همکاری 
نمایندگان مجلس و مسئولین حوزه قانون نویسی 
 و قانون گــذاری می توانســت خیلــی قبــل تــر

 رقم بخورد.
 در این جریان موهبت و اتفاق انســان دوســتانه 
گذشت شکات، با تالش های شبانه روزی مددکاران 
و متصدیان ستاد دیه شــاهد آفرینش صحنه هایی 
ناب و انسانی بودیم که می توان گفت در عالم اعداد 
و ارقام گذشت بیش از ۳۰۰ میلیارد تومانی شکات 
صرفا در مدت یک سال گذشته؛ یعنی ۱۳۹۴ ثبت 

شد و این کاری بسیار ارزشمند بود.

 

باوجوداین پیشرفت ها، راه و مسیر نرفته بسیار است 
.مسئوالن دســتگاه قضا درصدد جایگزین کردن 
مجازات هایی به جای اجرای کیفر حبس و یا اجرای 
شیوه های نوین در ازای زندانی کردن و درمجموع 

حبس زدایی هستند.
روز و روزگاری مجازات دسته جمعی، مالک و محور 
زندگی بشــر بود. نگاهی به ســیر تحول و تکاملی 
مجــازات در ادوار مختلف تاریخی نشــان می دهد 
که در دوره ای همه خانواده و در ســطحی وسیع تر 
همه افراد قبیله فرد خاطــی در برابر جرم ارتکابی 
او مجبور بــه تحمل مجازات بودنــد درحالی که با 
تحوالت مجازات ها و شکل گیری دانشی با محوریت 
جزا و جرم شناســی، مجازات ها شــخصی شدند و 
 مقوله مجــازات، جنبه ای کامال شــخصی به خود

 گرفت.
 نام مجــرم در مقــام یک شــهروند و یــک فرد 

اجتماعی بــا ایفــای نقش های متعــددی چون 
معلم، اســتاد، پزشــک، پدر، مادر، فرزند، خواهر 
و برادر و نظایــر آن با گروه های مختلفــی از افراد 
و در برابر مســئولیت های متفاوتی قــرار دارد که 
انجام هر یک از وظایف او و قرار گرفتنش در ایفای 
نقــش به نوعی مخــدوش شــده و در برابر چنین 
خدشــه ای، گیرندگان خدمت و مرتبطــان با او به 
 نحوی دچار اشکال شده و در سطحی دچار آسیب 

می شوند.
در  این میان دســت خیرین در این چالش ســبز 
می تواند راهی باشــد بــرای ســاختن جامعه ای 
بــدون جای خالــی یکی از ایــن اعضا کــه خود، 
 خانــواده ای را به اســتناد حضــورش، تحت تاثیر 

قرار می دهد.
زندانیانی کــه به دلیــل عدم پرداخــت دین، که 
حق الناس اســت مرتکب جرائم غیر عمد هستند 
در جرایمی چون ایراد صدمه بدنی یا قتل غیر عمد 
ناشــی از تصادفات رانندگی و حــوادث کارگاهی؛ 
محکومیت های مالی همچون نفقه، مهریه معقول 
و چک هــای غیرکاله برداری و در حــال گذراندن 
کیفر حبس هستند، هدف ســتاد دیه برای کمک 

می باشند.
این هدف گذاری از   همان اولین گل ریزان در رمضان 
سال 6۹  مقرر شد و مورد پوشش خیرین قرار گرفت 
تا با پرداخــت دین محکومین غیر عمــد بتوانند با 
بازگشت به زندگی عادی در جهت جبران خسارت 
کمک حــال جامعه آســیب دیده باشــند و از بروز 
آســیب های جدید در بین خانواده هــای زندانیان 
جرائم غیر عمد جلوگیری کرده و این خسارت های 

مادی و معنوی را کاهش دهند.
حاال هرساله با آغاز ماه مبارک رمضان ، این دست 
خیرین است که به یاری ســبز زندانیان جرایم غیر 

عمد می آید .
عمل خیری کــه می تواند بهتریــن میهمان برای 
شب های ماه عسل به شــمار رود . روایتی از جریان 
دوباره زندگی در شــریان های بی رمــق زندانیان 

جرایم غیر عمد.

بازگشت زندگی به شریا ن های بی رمق زندانیان جرایم غیر عمد 

امیدهای کمرنگی که این روزها رنگ و بویی به پاکی لحظه های افطار به خود می گیرد .عطر 
خوش بندگی و آزادســازی زندانیان جرایم غیر عمد که خیرین را برای بازگشت دوباره این 

زندانیان به سوی یک شروع دوباره رهنمون می کند.

مشارکت 25 ساله خیرین در سال های گذشته دستاوردی ملی را رقم زد؛
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میان وعده هایی برای الغری
پیشنهاد سردبیر:

قبل از تصویب برجــام در اوج تحریم های جهانــی علیه ایران 
هموار اعالم می شد که تحریم های ایران شامل دارو نمی شود. 
این کلیدواژه پاسخ ســازمان های بین المللی به اعتراض وزارت 
بهداشــت ایران در هنگامه بحران دارو در ســال ۹۰ بود. همان 
زمان که مرضیه وحید دستجردی، یکی از وزرای بهداشت دولت 
دهم، نامه می نوشــت و مصاحبه می کرد و هشدار می داد برای 
کمبود دارو که البته اروپا و آمریکا مرغ شان یک پا داشت: »دارو 
تحریم نیست« دروغ هم نمی گفتند، دارو تحریم نبود؛ اما تحریم 
بانکی، اجازه مبادله پول به هیچ شــرکتی نمــی داد و درنتیجه 
دارو به سختی، وارد ایران می شد. دغدغه  تهیه داروهای نایاب و 
گران قیمت در آن روزهای پرتالطم، بیماران و همراهان مستاصل 
را به مراکز متفاوت درمانی دولتی یا خصوصی می کشاند. قحطی 
دارو، فشــاری به مراتب بیشــتر از خود بیماری بــه بیماران و 
خانواده هایشان وارد می کرد. تحریم های دارویی و اقتصادی ایران 
در دوره ای که هر یک روزش برای بیمــار و خانواده اش به مثابه 
یک قرن می گذشت، جنگی خاموش و به دور از هیاهو و جنجال 
رســانه ای بود که بیماران و خانواده های آنان را مظلومانه قربانی 

دالالن تحریم ها کرده بود.
آمارهای ضد و نقیض از مصرف دارو در ایران

بر اساس برآوردها و آمارها؛ ایرانیان زیاد دارو مصرف می کنند.  
ایران به لحاظ مصرف دارو جزو ۲۰ کشور برتر دنیاست و در آسیا 
بعد از چین رتبه دوم را دارد. این درحالی است که ۲۰ درصد کل 
داروهای مصرفی در ایران به صورت خودســرانه و بدون تجویز 
پزشک مصرف می شــود. هر چند رییس دانشــکده داروسازی 
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...، این مسئله را رد می کند و برآوردها 

را فاقد جنبه های علمی و آماری دقیق می داند.
بازگشت نگرانی ها در آستانه بازگشت تحریم ها

دارو یکی از اســتراتژیک ترین اقالم در حوزه پزشکی و سالمت 
اســت. نیازهای دارویی نه تنها در ایران بلکه در اغلب نقاط دنیا 
در رابطه تعاملی با دنیا فراهم می شود. به همین دلیل پس از به 
خطر افتادن برجام در سایه خروج آمریکا از این پیمان نگرانی ها 
در زمینه تامین دارو در داخل باال گرفته است. این موضوع به دلیل 
نوسانات نرخ ارز و نامشخص بودن راهکارهای وارداتی به کشور 
دلهره های تامین دارو به خصــوص برای بیماران صعب العالج و 
خاص را افزایش داده است؛ هر چند که در سال های گذشته دولت 
با اجرای طرح تحول سالمت اعتبار جداگانه ای را برای رفع جبران 
دارویی، تامین داروهای مورد نیاز بیماران و جلوگیری از ادامه روند 
کمبود و گرانی دارو اختصاص داد و در مدت بسیار کوتاه التهاب 
بازار دارو فروکش کرد و اوضاع به حالت عادی درآمد. بر اســاس 
این طرح یارانه ای مضاعف برای تامین داروهای بیماران خاص، 
تاالسمی ها، هموفیلی ها، ســرطانی ها و... پرداخت شد و به این 
ترتیب دسترسی بیماران به دارو آسان تر شد؛ اما همچنان صنعت 

مانده است.دارویی ایران به واردات شــدیدا وابسته 
دارو تحریم نمی شود

به رغــم اینکه بخش هــای مختلف اقتصادی نگران بازگشــت 
تحریم ها و اعمال فشارها از جانب آمریکا بر ایران هستند مسئوالن 

وزارت بهداشت اعالم کرده اند که دارو تحریم نمی شود. 
در همین رابطه عضو هیئت رییسه کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس، اخیرا اعالم کرده اســت که بر اســاس کنوانسیون های 
جهانی، دارو به عنوان محصول اســتراتژیک در لیست تحریم ها 
قرار نمی گیرد ضمن اینکه ما واردات دارو از آمریکا نداریم و اگر هم 
باشد مانعی نیست؛ چرا که اگر نیاز به دارویی خاص باشد که باید 
از این کشور وارد شود. این قطعیت و نظر نه چندان واقع گرایانه در 
حالی از سوی مراجع دارویی و بهداشتی کشور ارائه شده است که 
در سال های پیش از برجام اداره کنترل دارایی های خارجی خزانه 
داری آمریکا موسوم به OFAC در اطالعیه ای فهرست خدمات 
و دستگاه های پزشــکی را که برای فروش به ایران نیاز به مجوز 
خاص دارد به روزرســانی کرد، فهرستی که شامل محدودیت ها 
در دو بخش تجهیزات عمومی پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی 
می شود که در مجموع 35سرفصل و 4۰تجهیز را شامل می شود. 

سایه داروهای خارجی بر تولیدات داخلی
در حالی که گفته می شود 85 درصد نیاز دارویی کشور در داخل 

تولید می شــود و در زمینه تولید و دسترســی به دانش دارویی 
در وضعیت بسیار خوبی در ســطح جهان قرار داریم؛ اما کیفیت 
داروهای داخلی به خصوص در برخی از زمینه های خاص مانند 
ناباروری و داروهای سرطانی هنوز از ســطح تراز اول دنیا بسیار 
پایین تر است و همین عاملی است برای نگرانی از راه های ورود 
امن دارو به داخل کشــور.؛ اگر چه در یک دهه گذشته انحصار 
دارویی آمریکا توســط برخی از کشــورها از جمله هند و چین 
شکســته شــده اســت؛ اما به دلیل کیفیت پایین این داروها و 
 شایعات ناخوشایند در زمینه مصرف و عوارض سوء آنها موجب
  شــده تا نســبت به واردات داروها به خصوص از کشــورهایی
  ماننــد چیــن، موضع گیــری های تنــدی در ایــران صورت

 گیرد. 
واقعیت این است که ایران در زمینه دست یابی به دارو با مشکل 
چندانی روبه رو نخواهد شد و دارو حتی اگر توسط اروپاییان به 
ایران داده نشود، شرکت های خصوصی از بازار سیاه جهانی آن 
را تهیه و به ایران وارد خواهند کرد؛ اما آنچه نگران کننده اســت 
قیمت ها و روندهای قاچاقی اســت که در ســایه تحریم ها در 
داخل شــکل خواهد گرفت. بیمارانی که حاال عالوه بر رنجی که 
می کشند باید هزینه های سرسام آور داروهای خارجی را در بازار 
سیاه پرداخت کنند؛ افرادی که قربانی جنگ و خصومت خاموش 

آمریکا با ایران هستند.

 تهدید بازگشت تحریم ها، نگرانی ها در بازار دارو را به همراه خواهد داشت؛ 

جنگ خاموش
پریسا سعادت

زل
من

کافه 

مواد الزم:
»توت فرنگی«: ۲ کیلو       »آب« : ۲ پیمانه      » شکر« : ۲.5 کیلو

طرز تهیه: 
ابتدا توت فرنگی ها را شسته  و خشک کنید سپس کاسبرگ های توت فرنگی را  جدا 

کرده و آنها را از وسط نصف کنید. درون یک ظرف لعابی توت فرنگی ها را در یک ردیف 
بچینید و سپس در یک ردیف دیگر شــکر را بریزید و این کار را تا موقعی که توت فرنگی 

و شکر ها تمام شوند، ادامه دهید. سپس ظرف حاوی توت فرنگی ها را به مدت ۲4 ساعت  
درون یخچال قرار دهید.توت فرنگی ها را روی حرارت گاز به مدت 5 دقیقه قرار دهید و بعد 
از مدت زمان ذکر شده آنها را درون پارچه ســفید تمیزی بریزید تا آب شان خارج شود بعد 
از آن  دو طرف پارچه را جمع کنید و آن را در درون ظــرف لعابی قرار دهید و دو پیمانه آب 
درون ظرف لعابی بریزید و ظرف را روی حرارت گاز قرار دهید تا آب به دمای جوش برسد و 
طعم توت فرنگی ها را بگیرد. حاال دستمال را از درون ظرف خارج کنید و آب توت 

فرنگی ها را که از قبل کنار گذاشته اید درون ظرف لعابی بریزید و ظرف را 
روی حرارت قرار دهید تا شربت غلیظ شود.بعد از اینکه شربت غلیظ 

شد آن را در محل مناسبی قرار دهید تا خنک شود و شربت خنک 
شده را درون شیشه بریزید.

شربت توت فرنگی 

نمک دریا
نمک دریا به نمک هایی گفته می شود که به طور مستقیم از آب دریا یا اقیانوس به دست می آید. در تهیه انبوه، آن را به انداره دیگر نمک ها تصفیه نمی کنند و 
حاوی امالح دیگری چون آهن، منیزیم، کلسیم، پتاسیم، منگنز، روی و ید است. اثرات ناشی از سدیم روی فشار خون)سدیم حجم خون را افزایش داده و باعث 
ایجاد استرس می شــود، ضربان قلب را افزایش می دهد و رگ های خونی را منقبض می کند. اینها همه عواملی است که باعث ایجاد فشار خون باال می شود.( به 
وسیله منیزیم خنثی می شود.این نمک سالم تر و طعم دارتر از نمک سفره است و به صورت دانه های درشت، ساییده و کامال نرم در دسترس است.نمک دریا به 
طور طبیعی خاکستری رنگ و دارای دانه های درشت تر از نمک سفره است.اگر شما آن را به رنگ سفید خالص مشاهده کردید مطمئن باشید که به وسیله مواد 

شیمیایی سفید شده  و این نشانه آن است که باید از خوردنش خودداری کنید.

عطار باشی

معاون وزیر بهداشت اعالم کرد:
مرگ ساالنه ۴ هزار نفر در ایران 

بر اثر سرطان روده بزرگ
معاون تحقیقــات و فناوری وزارت بهداشــت، گفت: 
ساالنه 4 هزار نفر در ایران جان خود را بر اثر سرطان 
روده بزرگ از دست می دهند و ۷ هزار بیمار جدید به 
شمار مبتالیان در کشور افزوده می شود.ملک زاده با 
بیان اینکه ۹۰ درصد مبتالیان به سرطان روده بزرگ 
را افراد  باالی 5۰ ســال تشــکیل می دهند، تصریح 
کرد:تغذیه ناسالم ازجمله مصرف زیاد گوشت قرمز، 
گوشت فراوری شده، مصرف کم سبزیجات، میوه تازه 
و غالت، کم تحرکی، چاقی و اضافه وزن، ســن، نژاد و 
قومیت، سابقه فردی در داشــتن پولیپ روده، سابقه 
خانوادگی ســرطان کولون یا پولیپ های پیشرفته، 
سابقه فردی سایر ســرطان ها، سابقه مواجهه شکم با 
تشعشعات رادیویی، سابقه دریافت پیوند اعضا، ابتال 
به دیابت، مصرف ســیگار، مصرف الکل، عدم رعایت 
بهداشت دهان و دندان از عوامل خطر ابتال به سرطان 
روده بزرگ بوده و پرهیز از هر یک از این عوامل خطر 
در پیشگیری از سرطان روده بزرگ موثر است.رییس 
پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم 
پزشکی تهران، مصرف روزانه  یک عدد قرص آسپرین 
بر اساس شــواهد قوی در مطالعات انجام شده و نیز 
غربالگری دوره ای منظم را از عوامل مهم پیشگیری از 
سرطان روده بزرگ دانست  و گفت: افراد دارای سابقه 
خانوادگی ۲ تا 3 برابر سایرین در معرض خطر ابتال به 

سرطان روده بزرگ هستند.

چند توصیه برای تسریع بهبودی 
پس از جراحی دندان عقل

دندان های عقل، دندان های بزرگی هســتند که در 
بیشتر افراد بین ســنین ۱۷ تا ۲5 سالگی در انتهای 
دهان رشــد می کنند.در برخی موارد لثه  جای کافی 
برای رشد دندان های عقل ندارد که باعث می شود این 
دندان ها به صورت نصفه یا با زاویه ای نامناســب رشد 
کنند و باعث بروز مشکالتی مانند درد یا عفونت شوند.
اثرات ناشــی از جراحی دندان عقل به طور تدریجی 
بهبود می یابد و کبودی، تــورم و درد پس از جراحی 
برای التیام به زمان نیــاز دارد. در برخی از موارد پس 
از جراحی فرد به بخیه نیاز دارد که معموال پس از یک 
هفته بخیه ها برداشته می شوند؛ اگرچه زمان بهبودی 
برای افراد متفاوت است؛ اما در صورت آلودگی زخم ها 
یا دستکاری لخته های خونی، روند بهبودی طوالنی تر 
خواهد شد. لخته های خون بخش مهمی از روند بهبود 
هستند؛ چرا که از خون ریزی بیش از حد جلوگیری و 
از عفونت زخم محافظت کــرده و اجازه می دهند که 
بافت جدید رشد کند و همچنین از استخوان های در 
معرض هوا محافظت می کنند بــه همین دلیل نباید 
در ۲4 ســاعت اول از بین بروند؛ بنابراین از مسواک 
زدن در محل جراحی، شست وشوی دهان، استفاده 
از نوشیدنی های گرم، خوردن غذاهایی که به جویدن 
نیاز دارند، مکیدن با نی، ســیگار کشیدن و نوشیدن 
الکل حداقل تا ۲4 ســاعت خودداری کنید و پس از 
این مدت دهان خود را به آرامی با محلول ضد عفونی 

شست و شو دهید.

 »منوهای کالری شمار«
 در رستوران های آمریکا 

بر اساس قانونی در آمریکا هزاران رستوران، فروشگاه 
و سالن های ســینما ملزم به ثبت اطالعات تغذیه ای 
مربوط به اقالم فروشــی در منوهای خود شده اند تا 
افراد را از ماهیت خوراکی هایی که می خورند، آگاه کند. 
قوانین برچســب های کالری از مقررات بحث برانگیز 
مورد تصویب در دوره ریاست جمهوری »باراک اوباما« 
بوده که در سال ۲۰۱۰ تحت قانون مراقبت بهداشتی 
به امضا رســید و اکنون ترامپ برای اجرای آن تحت 
فشار قرار گرفته؛ اما اجرای آن را چندین بار به تعویق 

انداخته است.
سازمان غذا و داروی ایاالت متحده سال گذشته اعالم 
کرد این مقررات که خوار بار فروشی ها و فروشگاه های 
زنجیــره ای را ملزم به ثبت میزان کالــری  روی اقالم 
خوراکی می کند به اجرا درخواهد آورد.بســیاری از 
رســتوران های زنجیره ای بزرگ مانند مک دونالد و 
»تاکو بل« در حال حاضر در حــال اجرای این قانون 
هستند؛ اما هم اکنون الزم اســت دولت فدرال آن را 

به اجرا گذارد.

میان وعده هایی برای الغری

میان وعده های سالم و مناسب، برنامه کاهش وزن شما را کامل می کنند 
و خوردن آنها در طول روز ضروری اســت. تحقیقات نشان می دهد  
کســانی که میان وعده را حذف می کنند در وعده های اصلی بیشتر 
غذا می خورند و بیشــتر به غذاهای چرب روی می آورند.مهم ترین 
فایده خوردن میان وعده این اســت که دیگر بعد از آن هوس خوردن 

غذاهای ناسالم برای رفع گرســنگی تان را نخواهید داشت. در ادامه 
راه های تازه ای به شــما یاد می دهیم تا بتوانید درطول روز گرسنگی 
تان را برطرف کنید.شکم تان به قاروقور افتاده ولی هنوز تا ناهار خیلی 
مانده، می توانید با یک میان وعده کوچک خودتان را خالص کنید ولی 
فکر می کنید بهتر است جلوی خودتان را بگیرید و تا ناهار صبر کنید 

ولی اگر هدف شما کاهش وزن است این راهش نیست!با اینکه ممکن 
است شما از خوردن میان وعده احســاس گناه کنید ولی باید بدانید 
آنها اصال هم بد نیســتند. در واقع خوردن چندین وعده کوچک در 
 طول روز به کنترل احساس گرســنگی و جلوگیری از پرخوری کمک

 می کند.

زمان مناسب برای خوردن میان وعده ها
 به طور معمول بیشــتر افراد صبحانه خود را حدود ســاعت 8 می خورند، در این صورت یک 
میان وعده در ساعت ۱۰:3۰ صبح، شما را تا ناهار ساعت ۱ بعدازظهر نگه می دارد. میان وعده 
بعدازظهر معموال حول و حوش ساعت 3:3۰ و ساعت ۶ بعدازظهر خورده می شود و ساعت 8:3۰ 
یا ۹ هم وقت شام است.این نمونه جدول غذایی نشان می دهد که میان وعده ایده آل با فاصله 
3-۲ ساعت بعد یا قبل از هر وعده غذایی خورده می شــود. این کار به شما کمک می کند در 
حجم کمتر و سالم تر غذا بخورید و برای انجام فعالیت های روزانه احساس ضعف نداشته باشید.

 بیسکویت ها و کراکرها
خوردن چند عدد بیســکویت کراکر یا میوه شــما را از دوباره و ســه باره کشیدن غذا در 

 بشــقاب موقع ناهار یا شــام حفظ می کند و در نتیجه مصرف کالــری تان کاهش
 می یابد.خودداری از گرسنگی در طول روز نه تنها به کنترل میزان غذای مصرفی 
در وعده های اصلی کمک می کند بلکه باعث حفظ تعادل قندخون و جلوگیری از 
افت آن می شود؛ به دلیل اینکه افراد  به خاطر مشغله زیاد، وقت کافی برای داشتن 
تغذیه سالم ندارند، خوردن یک میان وعده ســرپایی کوچک و مغذی حداقل تا 

حدی نیاز بدن را برطرف می کند.

غالت کامل 
میان وعده های تهیه شده از غالت کامل غنی از فیبر و کربوهیدرات 
پیچیده هستند و به شما انرژی کافی می دهد که تا رسیدن به زمان 

غذای اصلی گرسنه نشوید. 

میوه ها و سبزیجات 
خوردن میوه و سبزی فاقد داشتن چربی یا کالری زیاد باعث ایجاد احساس سیری 
در شما می شود و انواع ویتامین ها، مواد معدنی و فیبر الزم را به بدن تان می رساند.

لبنیات کم چرب 
 شیر، ماست، پنیر و دیگر محصوالت لبنی منبع غنی کلسیم 
و پروتئین و حاوی ویتامین ها و موادمعدنی بســیار هستند. 
لبنیات چربی هم دارند، پس بهتر اســت برای جلوگیری از 

چاقی، از نوع کم چرب آنها استفاده کنید.

دانه ها و مغزها
 مغزها حاوی پروتئین هستند و سیری طوالنی 
مدت ایجاد می کنند. میــزان چربی آنها هم 
باالســت ولی از نوع چربی غیراشباع بوده که 
برای سالمتی بسیار مفید است؛ اما به هرحال 
کالری مغزها زیاد است و نباید در مصرف آنها 

زیاده روی کرد.
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 پایان کار»ایکاردی« 
در اینتر میالن

»مائورو ایــکاردی« اعتراف کــرد که آینده 
مبهمــی در اینتر دارد 
اســت  و ممکــن 
فصــل  آخریــن 
حضورش در این 
تیم باشد. ایکاردی 
که بــا قیمتی حدود 
یــورو،  120میلیــون 
ارزشــمندترین بازیکــن اینتــر محســوب 
می شــود، بــا انتقــال و پولی کــه از فروش 
عایــد نراتــزوری می شــود، می تواند بخش 
 زیادی از مشــکالت مالی باشــگاه را برطرف 

کند. 
با توجه به غیرمحتمل  شــدن راهیابی اینتر 
به لیگ قهرمانان فصل آینده بعد از شکســت 
خانگی مقابل ساســولو، حاال احتمال جدایی 
بازیکن سابق سامپدوریا از آبی و مشکی پوشان 

شهر میالن نیز قوت گرفته است.
 ایکاردی در این خصوص به شبکه های اسکای 
اسپورت ایتالیا و مدیا ســت پرمیوم گفت: » 
من هر ســال دارم این را تکرار می کنم و باید 
با باشگاه صحبت کنم. اگر ماندنم به نفع تیم 

باشد می مانم وگرنه می روم«. 

سپاهان منتظر قلعه نویی  نیست

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

خواسته »امری« از هواداران 
پاری سن ژرمن

به نقل از اکیپ؛ پاری  سن  ژرمن در هفته سی 
و هفتــم رقابت هــای 
لیگ فرانســه از رن 
پذیرایی کرد و با دو 
گل تن به شکست 
داد.ایــن دیــدار 
بــرای تیم پاریســی 
تشریفاتی بود؛ چرا که پیش 
از این پاری  سن  ژرمن توانست عنوان قهرمانی 
خود را نهایی کند تا در ورزشــگاه خانگی اش 
جشــن صعود بگیرد.اونای امری در جشــن 
قهرمانی پاری  سن  ژرمن از هواداران این تیم 

خواسته ای داشت. 
ســرمربی پاری  ســن  ژرمن، گفت :» از همه 
شما که در این مدت در کنار تیم بودید تشکر 
می کنم. روزهای خوب و بــدی را با هم تجربه 
کردیم. از شما خواســته ای دارم. اینکه برای 
رســیدن به هدف بزرگ خود کــه قهرمانی 
 در لیــگ قهرمانان اروپاســت صبر داشــته

 باشید.

 هدیه ارزشمند »ونگر«
 به طرفدار آرسنال

هدیه ارزشمند ســرمربی فرانسوی به طرفدار 
آرســنال، مشــتریان 
زیادی پیــدا کرده 
از  اســت.پس 
بــازی  آخریــن 
خانگــی این فصل 
آرسنال در ورزشگاه 
امیریتــس، آرســن 
ونگر که تصمیم داشــت پس از تشــویق ویژه 
هواداران این ورزشــگاه را برای آخرین بار به 
عنوان سرمربی توپچی های لندنی ترک کند، 
نگاهش به نوشــته  کودکی افتاد که نوشــته 
بود: »می توانم کراوات شــما را داشته باشم؟« 
سرمربی آرسنال هم کراوات قرمز رنگش را به 
لوکا الکورتی داد و حاال پدر لوکا، روکو می  گوید 
از یکشنبه هفته گذشــته آنها با پیشنهادهای 
زیادی از جمله مبلغ 1000 پوند مواجه شدند 
که تا به این لحظه تمامی آنهــا را رد کرده اند 
 چرا که لوکا گفته است ارزش این هدیه مادی

 نیست.

باشگاه استقالل روز شنبه اعالم کرد که با توجه به دوری طوالنی 
مدت شجاعیان از فوتبال، این باشگاه نام این بازیکن گران قیمت و 
تاثیر گذار را برای فصل بعد در نیم فصل اول از لیست استقالل خارج 
خواهد کرد. به این ترتیب استقالل از هم اکنون با خالی کردن جای 
داریوش شجاعیان به فکر پیدا کردن یک جانشین مناسب برای این 

بازیکن کلیدی در بازار نقل و انتقاالت پیش رو افتاده است. 

کدام بازیکن جانشین »شجاعیان« می شود؟

هافبک ذوب آهن ممکن اســت در بازی برگشت مقابل استقالل به 23
میدان برود. اکبرایمانی که زمان آمدنش به ذوب آهن در نیم فصل، 
یکی از بازیکنان ملی پوش پدیده محسوب می شد، در چند مقطع دچار 
مصدومیت شد که باعث دوری او از ترکیب اصلی تیم و همچنین تیم 
ملی شد و حاال  این فرصت را دارد تا در زمان اندک باقی مانده تا جام 

جهانی با درخشش در ذوب آهن، نظر کی روش را  جلب کند.

بازگشت هافبک محبوب کی روش به ذوب آهن

21
تحرکات مرموز عربستان؛ 

اتحادیه جدید در آسیا؟

ترکــی آل الشــیخ رییس، رییــس کمیته ملی 
المپیک عربستان اعالم کرد که کشورهای غرب 
و جنوب آسیا اتحادیه فوتبال جنوب غرب آسیا را 
تشکیل داده اند؛ اتحادیه ای که مقر آن شهر جده 
عربستان و ریاســت آن با عادل بن محمد عزت، 
رییس اتحادیه فوتبال عربستان خواهد بود. 12 
کشور عربســتان، کویت، بحرین، عمان، عراق، 
امارات، یمن، پاکستان، هند، بنگالدش، سریالنکا 
و مالدیو پس از نشســتی که اخیرا با یکدیگر در 
جده داشتند، برای تشکیل این اتحادیه به توافق 

رسیدند. 
نکته جالب در این بین عدم دعوت از کشورهایی 
همچون ایران، قطر، سوریه و اردن برای عضویت 
در این اتحادیه است. به نظر می رسد عربستانی ها 
با چنین کاری قصد دارند اقدامات شــان را علیه 

ایران، قطر و ... ادامه دهند. 
اینکه چگونه در دل یک کنفدراسیون و با توجه 
به اتفاقات چند ســال اخیر چنیــن اتحادیه ای 
تشکیل می شــود و شیخ ســلمان نیز به عنوان 
رییس کنفدراسیون آسیا آنها را همراهی می کند 
جای تامل و البته ســوال دارد؛ سوال از این بابت 
که آیا فدراسیون فوتبال ایران از این اتفاقات خبر 

داشته است؟
 آیا تشــکیل ایــن اتحادیه زنگ خطــری برای 
فوتبال ایران نیســت؟ فدراســیون فوتبال برای 
 مقابله بــا چنین تحرکاتــی چــه کاری انجام

 می دهد؟ 

در حاشیه

پایان یک همکاری 17 ساله
»روی فاریا« در طول 17 سالی که مورینیو به 
عنوان ســرمربی فعالیت 
داشته، همواره دست 
راست او بوده است 
ولی بــه نظر زمان 
قطع همکاری دو 
طرف فرا رســیده 
اســت. مربی پرتغالی 
از زمان حضــور مورینیو در پورتو، چلســی، 
اینتر، رئال مادرید، بازگشت به چلسی و حاال 
منچستریونایتد در کنار آقای خاص بوده است. 
شایعات حاکی از آن اســت که این همکاری، 
هفته آینده و در دیدار فینال جام حذفی مقابل 
چلسی به پایان خواهد رسید. پیروزی در این 
دیدار، می تواند جامی دیگر به بیســت و پنج 
جامی که آقای خــاص و روی فاریــا در کنار 

یکدیگر کسب کرده اند، اضافه کند. 

پیشخوان

فوتسال دختران ایران 
مقتدرانه ژاپن را برد و برای 
دومین بار قهرمان آسیا شد، 

دختران شایسته

توفان فوتسال ایران 
بانــوان، ژاپــن را در هم 

کوبید، قهرمان قلب ها

دبــل قهرمانی، جایزه 
ارزشمندترین بازیکن، بازی 
جوانمردانه، کاپ اخالق و 
تندیس خانم گل آسیا در 

تسخیر فوتسال بانوان

خبرخــوش بــرای 
پرسپولیســی ها، برانکو 

امشب می بندد

روزی نیست که شایعه جدیدی درباره قلعه نویی و سپاهان 
منتشر نشود. آخرین شایعه حاکی از آن است که بالفاصله 
بعد از پایان بازی برگشــت ذوب آهن و استقالل در لیگ 
قهرمانان آسیا، سپاهان امیر قلعه نویی را به عنوان سرمربی 
جدیدش معرفی خواهد کرد. شــایعه ای که مدیرعامل 

سپاهان آن را تکذیب کرده اســت. تابش به مهر گفته:» هیچ صحبتی در این زمینه نمی کنم که بخواهم از 
شخص خاصی نام ببرم. منتظر بازی ذوب آهن هم نیستیم. کار خودمان را روز به روز پیش می بریم تا به نتیجه 
نهایی در انتخاب سرمربی برسیم و هیچ اسمی را تایید نمی کنم.« تابش درباره برنامه این باشگاه برای جذب 
مسلمان یا جباروف هم توضیح داده:» هر دو اسمی که نام بردید، بازیکنان قابلی هستند که قطعا مشتریانی 

هم خواهند داشت ولی نمی خواهم بدون اجازه سرمربی تیم، بازیکنی بگیرم«. 

مدیر عامل باشگاه زردپوشان:

 سپاهان منتظر
 قلعه نویی  نیست

تیم ملی فوتبال ایران درحالی بایــد روز 2۵ خردادماه 
نخســتین دیدار خود در جام جهانی را برگزار کند که 
 در فاصله کوتاه تا این بازی هنوز کار جدی شــاگردان
 کی روش شروع نشده اســت.ملی پوشان فوتبال ایران 
دومین تیمی بودند که توانستند جواز حضور در بیست 

و یکمین دوره رقابت های جام جهانی را کســب کنند و فرصت زیادی داشتند تا به بهترین شکل ممکن 
خود را آماده حضور در روسیه کنند و در مطلوب ترین فرم فنی به مصاف مراکش، اسپانیا و پرتغال بروند. 
درحالی که انتظار می رفت فدراســیون فوتبال با برنامه ریزی درست بهترین شرایط را برای کی روش و 
شاگردانش فراهم کند؛ اما در فاصله حدود یک ماه تا برگزاری اولین دیدار برابر مراکش، تنها کت و شلوار 

اعضای تیم ملی سفارش داده شده و حتی پیراهن بازی هم ندارند!

وضعیت تیم ملی ایران؛

فقط کت و شلوار 
آماده است

محرومیت 3 هزار هوادار 
آرژانتینی از حضور در جام 

جهانی
دولت آرژانتین قصد دارد برای جلوگیری از 
حضور 3 هزار هوادار اوباش این کشور در جام 
جهانی 2018، توافقی را با روســیه، میزبان 
جام منعقد کند.این 3 هــزار هوادار به علت 
سابقه رفتار نامناسب از ورود به ورزشگاه های 
روســیه محروم می شــوند.مقامات فوتبال 
آرژانتین اعالم کردند که قرار است با همتایان 
روس خود توافق نامه ای مبنــی بر ممانعت 
از ورود هــواداران شورشــی از جمله گروه 
طغیانگر »بارا براوا« به تمام ورزشــگاه های 
محل برگــزاری رقابت های جام جهانی امضا 
کنند.»گیلرمــو مادرو« مدیــر ملی امنیت 
فوتبال کشور آرژانتین گفت: »فهرست 400 
نفری از افراد ممنوع الورود به ورزشگاه های 
میزبان جام جهانی 2018 برای مســئوالن 
برگزاری رقابت ها ارسال شده و انتظار می رود 
این فهرست به سه هزار نفر افزایش پیدا کند.
عالوه بر این؛ دولت آرژانتین قصد دارد شش 
مقام اجرایی خود را بــرای اطمینان از عدم 
ورود تماشاچیان اخاللگر از جمله گروه مذکور 
که مسئول بسیاری از بی نظمی های رخ داده 
در بازی های داخلی کشور آرژانتین هستند، 

اعزام کند.«

جام جهانی

عابدینی به مدال برنز شمشیربازی 
جایزه بزرگ مسکو رسید

در پایان رقابت های شمشیربازی جایزه بزرگ مسکو از بین 
پنج سابریست تیم   ملی ایران تنها مجتبی عابدینی موفق شد  
روی سکو بایســتد و به مدال برنز دست یابد.عابدینی موفق 
شــد در مرحله یک چهارم نهایی  برابر »هان سول« از کره 
جنوبی به پیروزی برسد؛ اما در نیمه نهایی مقابل اوه سانگوک 
از کره جنوبی با نتیجه  1۵ بر 9 شکست خورد و ضمن ناکامی 
در راهیابی به دیدار پایانی به مدال برنز بسنده کرد؛ همچنین 
علی پاکدامن پس از پیروزی  برابر محمد رهبری در مرحله 
یک شانزدهم نهایی در مرحله یک هشتم نهایی برابر کارتونی 

از ایتالیا 1۵ بر 13 شکست خورد و حذف شد.

ملی پوش اصفهانی در جمع 
بهترین ها ی تکواندو قرارگرفت

سایت رسمی فدراسیون جهانی تکواندو، رده بندی المپیکی 
تکواندوکاران در ماه می را اعالم کرد کــه ۵ ایرانی در میان 
برترین ها قرار گرفتند.ســجاد مردانی، تکواندو کار اصفهانی 
تیم ملی در وزن مثبت 80 کیلوگرم با 280.87 امتیاز در رده 
ششم این رده بندی قرار گرفته است؛ ورزشکارانی از روسیه، 
نیجر و آذربایجان در رده های اول تا سوم این وزن قرار دارند.

همچنین در رده بندی جهانــی در وزن منفی ۵8 کیلوگرم 
فرزان عاشــور  زاده چهارم و آرمین هادی پور هفتم، در وزن 
منفی 68 کیلوگرم ابوالفضل یعقوبی نهم و در وزن منفی 80 

کیلوگرم مهدی خدابخشی نهم هستند.

سرمربی اسبق تیم ملی بوکس:

حمایت از مربی شکست خورده نمره ۲۰ دارد
مربی اســبق تیم ملی بوکس بزرگســاالن، در مورد ادعای 
سرمربی تیم ملی بوکس جوانان مبنی بر تاریخی بودن نتایج 
این تیم در تایلند، توضیح داد: به هر حال این تیم نو پاست و 
شرایط آن با تیم بزرگساالن کامال متفاوت است. تیم جوانان 
سال های گذشته نمی تواند االن برای رده جوانان مبارزه کند و 
همین یعنی تفاوت، اما وقتی ما کاری را انجام داده و شکست 
می خوریم نباید گردن کلفتی کنیم. علیرضا استکی ادامه داد: 
من یک نمره  20 به فدراسیون می دهم چون از مربی شکست 
خورده  خود حمایت کــرد، اتفاقی که در فدراســیون های 

گذشته نمی افتاد . 

 

عملکرد تیم ملی فوتســال بانوان را در این دوره چطور 
دیدید؟

 من نتوانستم تمام بازی ها را ببینم ولی  عملکرد تیم ملی بانوان در 
همان دیدارهایی که پیگیری کردم، بسیار خوب بود. ملی پوشان 
ایرانی بازی های خوبی را به نمایش گذاشتند و توانستند به مانند 
دوره قبلی برسکوی اول آســیا قرار بگیرند و نشان دهند همانند 

مردان، بانوان ایرانی هم در فوتسال آسیا حرف اول را می زنند.

عوامل موفقیت تیم ملی فوتسال بانوان را چه می دانید؟
حضور تیم یک دســت و بازیکنانــی که مدت هــای زیادی کنار 
یکدیگر تمرین کرده بودند و همچنین برگزاری اردو های منظم و 
دیدارهای دوستانه با تیم های اوکراین و چین را از عواملی می توان 
دانســت که نقش مهمی در قهرمانی تیم ملی بانوان برای دومین 

بار متوالی داشت.
 آیا با این تیم می توان به کسب نتایج خوب در جام جهانی 

امیدوار بود؟
برای حضور قدرتمندانــه در بازی های جام جهانی نیاز اســت تا 
دیدارهای دوستانه با تیم های درجه یک جهان ترتیب داده شود تا 
ملی پوشان ایرانی بتوانند به نتایج خوبی در این بازی ها دست یابند 
به طوری که در رقابت های جام جهانی گذشــته به دلیل نداشتن 

همین بازی های دوستانه نتوانستیم خوب ظاهر شویم.
امسال برخالف دوره گذشــته که شما در ترکیب تیم ملی  

حضور داشــتید،اصفهان هیچ نماینده ای در تیم ملی 
فوتسال بانوان نداشت، دلیل این مسئله  چه بود؟

نداشتن تیم در لیگ فوتسال بانوان کشــور، مهم ترین دلیل نبود 
نماینده اصفهانی در ترکیــب تیم ملی اســت. بازیکنان به دلیل 
نداشتن تیم نمی توانند بازی کنند و خودشان را به مربی تیم ملی 
نشان دهند و اگر بخواهند جایی در تیم ملی داشته باشند باید به 
تیم های غیر اصفهانی بروند که این مسئله کار را  برای آنها سخت 

می کند.
به نظر شما بازیکنان اصفهانی می توانند حضور فعالی در 

ترکیب تیم ملی فوتسال بانوان داشته باشند؟
 البته، بازیکنان اصفهانی پتانسیل باالیی در زمینه فوتسال دارند 
به طوری که هم اکنون چند بازیکن از اصفهان در ترکیب تیم ملی 
جوانان وجود دارد ولی اگر بخواهند ظرفیت های فوتسالی را در خود 
بیشتر از آنچه امروزه هست نشان دهند، نیاز دارند تا تیمی در لیگ 
برتر داشته باشند که این مســئله حمایت مسئوالن ورزش استان 
را می طلبد تا با استفاده از اسپانسرها اقدام به تشکیل تیم کنند و 
در دوره بعدی رقابت های آسیایی بر خالف این دوره حداقل چند 

بازیکن اصفهانی در ترکیب تیم ملی حضور داشته باشند.
 خانم آخوندی برگردیم به خودتان، در حال حاضر در کدام 

تیم مشغول بازی هستید؟
 لیگ گذشــته، در تیم حفاری نفــت بازی می کردم کــه با این 

تیم به مقام دوم دســت یافتیم و بعد از اتمــام رقابت های لیگ 
من راهی باشــگاهی از مالدیو شدم که مســابقات آنها به صورت 
 تورنمنتــی برگزار می شــد و همین چنــد روز پیش بــه پایان 

رسید.
فصل آینده در کدام تیم بازی می 

کنید؟ 
هنوز هیچ چیز مشخص نیست 

ولــی امیــدوارم بتوانم در 
همیــن اصفهان 

بــا تیمــی در 
لیگ  مسابقات 

شرکت کنم.
دارید  دوست 
دوبــاره بــه 
تیم  ترکیــب 

برگردید؟  ملی 
خوب البته، آرزوی 
هر بازیکنی اســت 
کــه در تیــم ملــی 

کشــورش بازی کند 
و دوســت دارم دوباره 

مورد توجــه کادر فنی 
تیم ملی قــرار بگیرم و به 

همراه این تیم در بازی های 
 جــام جهانــی شــرکت

 کنم.

نبود تیم در لیگ برتر به فوتسال اصفهان ضربه زده است
  ملی پوش سابق تیم ملی فوتسال بانوان:  

سمیه مصور

پس از سال ها افتخار آفرینی و یکه تازی تیم فوتسال 
آقایان ایران در آسیا این بار این اتفاق در فوتسال بانوان  رخ 
داد تا بانوان جا پای مردان ایرانی بگذارند و خود را به عنوان 
قهرمان بی رقیب مسابقات آسیایی فوتسال بانوان معرفی 
کنند. دومین دوره رقابت های آســیایی فوتسال بانوان، 
چهار شنبه گذشته با شرکت 15 تیم کار خود را در تایلند 
آغاز کرد که تیم ملی فوتسال بانوان ایران که در دوره قبلی 
این مسابقات توانسته بود به مقام قهرمانی دست یابد در 
این دوره از رقابت ها نیز در قالب یک تیم مدعی ظاهر شد 
و با شکست مقتدرانه  تیم های ازبکستان و ترکمنستان 
راهی مرحله حذفی شد. بانوان ملی پوش ایرانی در مرحله 
حذفی به مصاف چین رفتند که با پشت سر گذاشتن این 
تیم به جمع چهار تیم پایانــی راه یافتند و در دیدار نیمه 
نهایی شاگردان شهرزاد مظفر توانستند با از میان برداشتن 
تیم ویتنام آماده دیدار با تیم قدرتمند ژاپن در بازی فینال 
شوند. در بازی پایانی  ملی پوشان ایرانی توانستند تیم ژاپن 
را شکست دهند و به مقام قهرمانی این دوره از رقابت ها 

دست یابند.
 دومین مقام قهرمانی تیم ملی فوتسال بانوان در شرایطی به 
دست آمد که بر خالف دوره گذشته در ترکیب این تیم نامی 
از بازیکنانی اصفهانی به چشم نمی خورد. نبود نماینده ای 
از نصف جهان در این مسابقات سبب شد با اعظم آخوندی، 
بانوی فوتسالیست اصفهانی که در دوره قبلی به همراه تیم 
 ملی جام قهرمانی را باالی ســر برده بود درباره عملکرد 
تیم ملی دراین دوره گفت وگویی ترتیب دادیم که در ادامه 
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دست به نام و نشان های این شهر نزنید
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

شورا

اخـبار

 خالصه جلسه روز گذشته شورای شهر؛
وضعیت آب اصفهان در 

پایتخت جدی گرفته نمی شود
درجلسه دیروز شورای اسالمی شهر اصفهان باز 
هم »آب« به عنوان یک موضوع محوری مطرح 
شد و بر اساس آن »نصیر ملت«، ضمن اعتراض 
نسبت به وضعیت آب استان گفت: وضعیت آب 
اصفهان در پایتخت جدی گرفته نمی شــود، در 
حالی که دریاچه چیتگــر را در تهران به وجود 
آورده اند اما به زاینده رود که تاریخچه تاریخی 

دارد،  توجهی نمی شود. 
عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان در جلسه 
علنی دیروز با اشــاره به اینکــه مدیریت های 
ضعیف تنها عامل خشــکی زاینده رود اســت، 
گفت: جالب است هر مشــکلی بروز می کند آن 
را به گذشــته ربط می دهند. وی بیان داشــت: 
وقتی در این کشور کسی پاسخگوی مشکالت 
نیست باید به کجا پناه برد. »شیرین طغیانی«، 
رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی 
شورای اسالمی شهر اصفهان هم در این جلسه 
گفت: ســال های سال اســت که مردم اصفهان 
شاهد خشکی زاینده رود و بحران آب هستند که 
دیگر زاینده رود پر آب برای آنها تنها یک خیال 
شده است و بچه هایی که در سال های خشکسالی 
زاینده رود به دنیا آمده اند، زاینده رود را اینگونه 
تجربه کردند و تصویری از رودخانه جاری اصفهان 
ندارند. »کوروش محمدی«، دیگر عضو شورای 
اسالمی شهر اصفهان با اعالم اینکه مدیریت آب 
در استان ها شخصی شده اســت، گفت: در بند 
هفت توافق ۹ ماده آب آمده، صنایعی که از زاینده 
رود اســتفاده می کنند باید خسارت کشاورزان 
را پرداخت کنند در حالی که این خســارت در 
سال های قبل پرداخت نشده و امسال نیز آنقدر 
این مبلغ کم بود که شــبیه صدقه است؛ اما چه 
زمانی این محقق می شود. در جریان این جلسه 
»حیدرعلی عابدی« با اشاره به ورود ریزگردها به 
اصفهان اظهار داشت: در مهم ترین نیازهایی که 
در اصفهان به چشم می خورد مشکالت بحران 
آب و احیای زاینده رود است که شورای شهر باید 
برای حل این معضل ورود پیدا کند. وی با اشاره به 
بحث ورود ریزگردها به شهر اصفهان، خاطرنشان 
کرد: ورود این ریزگردها می  تواند اصفهان را دچار 
تهدید کند؛ باید برنامه  ریزی مناسب برای مقابله 
با آن انجام شــود که در این زمینه شورای  شهر 
نیز می  تواند ورود پیدا کند و با جلوگیری از ورود 
ریزگردها، سالمت شهر را تضمین کند. در این 
جلسه »علیرضا نصراصفهانی« اظهارکرد: اداره 
کل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان حدود 
شش ماه است که با سرپرســت اداره می شود. 
وی با اشــاره به اهمیت و جایگاه ویژه آموزش و 
پرورش افزود: افراد تاثیرگذار و مهمی در مجموعه 
آموزش و پرورش هستند که می توانند به عنوان 
مدیر آموزش و پرورش انتخاب شــوند اما هنوز 
تکلیف مدیر آن در اصفهان مشخص نشده است. 
نائب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
از وزیر آموزش و پرورش، استاندار و نمایندگان 
مجلس می خواهم مصالح آمــوزش و پرورش را 

مدنظر قرار دهند.

ضارب شهروند اصفهانی 
دستگیر شد

سرهنگ »حسن یاردوستي« اظهار داشت: در 
پي اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی 
بر مجروح شدن یک شــهروند اصفهانی توسط 
فرد ناشناسی در خیابان و متواری شدن ضارب 
بررســی موضوع به صورت ویژه در دستور کار 

ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.
وي اضافه کرد: ماموران پس از انجام یکســری 
کارهای تخصصی موفق شدند ضارب را شناسایی 
و پس از هماهنگی با مقام قضائی دستگیر کنند.

فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان در پایان با 
اشاره به اینکه ضارب تحویل مراجع قضائی شد 
خاطر نشان کرد : پلیس اصفهان با مخالن نظم و 
امنیت عمومی جامعه برخورد قاطع و قانونی می 

کند و اجازه جوالن به آنان نخواهد داد . 

سامانه جدید بارشی وارد 
استان اصفهان می شود

رییس اداره پیش بینی هواشناسی استان اصفهان 
گفت: سامانه جدید بارشی از روز سه شنبه وارد 
این استان می شــود و اصفهان از روز سه شنبه 
هفته جاری به طور مجدد تحت تاثیر یک سامانه 
بارشی قرار می گیرد. »حسن خدابخش« افزود: 
تحلیل نقشه های هواشناســی بیانگر جوی به 
نسبت ناپایدار تا 2 روز آینده روی استان اصفهان 
است. وی گفت: آسمان بیشتر مناطق این استان 
به صورت قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش 
باد به نسبت شدید، همراه با رگبار پراکنده است. 

شهرداری به میدان ارتقای 
سالمت شهروندان می آید

معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از 
همکاری شهرداری اصفهان با بخش خصوصی در 
زمینه بهبود سالمت عمومی شهروندان خبر داد 
و گفت: موضوع سالمت شهروندان در چهار بُعد 
اساسی یعنی سالمت جسمی، روانی، اجتماعی 
و معنوی در امر سیاســت گذاری همواره مدنظر 

مدیران شهری بوده است. 
»مرتضی رشیدی« درحاشــیه بازدید از شهرک 
ســالمت اصفهان اظهار کــرد: تعامل بــا تمام 
بخش ها ازجمله سرمایه گذاران بخش خصوصی 
در راستای تحقق اهداف سالمت محور پیگیری 
خواهد شــد. وی از همکاری شهرداری اصفهان 
با بخــش خصوصــی در زمینه بهبود ســالمت 
عمومی شــهروندان خبر داد و گفــت: موضوع 
سالمت شــهروندان در چهار بعد اساسی یعنی 
سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی در امر 
سیاســت گذاری همواره مدنظر مدیران شهری 

بوده است. 
معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
ظرفیت و پتانسیل شهرک سالمت اصفهان جهت 
بسترســازی به جهت اجرای اقدامات ســالمت 
محور را بســیار مطلوب برشمرد و گفت: با ایجاد 
تعاملی ســازنده با مدیران این مجموعه از توان 
این شهرک در راستای اجرای برنامه های آموزش 
محور و پیشگیرانه در کنار بحث درمان بیماران 

بهره گیری می شود.

به مناسبت ماه مبارک رمضان؛
انتشار کتاب چهل منبر رمضانی

در آســتانه ماه مبــارک رمضــان، کتاب چهل 
منبر رمضانی در اصفهان منتشــر شد.مســئول 
تشــکل های دینی اداره کل تبلیغات اســالمی 
اســتان اصفهان گفت: در این کتاب چهل منبر 
از سلسله منابر اهل بیت )ع( با محوریت رمضان 
تدوین شده است.حجت االسالم »حسن بابایی« 
نویسنده این کتاب افزود: کتاب 17۹ صفحه ای 
چهل منبر رمضانی شامل ســیمای ماه مبارک 
رمضان در قــرآن و روایــات ویژه  ســخنرانی 
روحانیــون در ایام ماه مبــارک رمضان نگارش 

شده است.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان:
دیگر خودرویی از چهارباغ 

عباسی عبور نخواهد کرد
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان گفت: برای 
تکمیل عملیــات اجرایی طرح پیاده راه ســازی 
چهارباغ عباســی، این محور بــه روی خودروها 

بسته شد.
»مهین شکرانی« در جمع ائمه جماعات منطقه 
یک، اظهار کرد: پیاده راه سازی چهارباغ عباسی 
حدفاصل میدان انقالب تا میدان امام حسین)ع( 
که بخشی از ضلع شرقی آن اجرا شده بود طبق 
برنامه باید به طور کامل و تا پایان شــهریورماه 
تکمیل شود؛ بر این اســاس تردد خودرو از 22 
اردیبهشــت ماه در محور غربی ایــن خیابان نیز 

ممنوع شد تا عملیات عمرانی آن آغاز شود.
وی اضافه کرد: امیدواریــم این عملیات عمرانی 
ظرف چند مــاه آینده و بــا صبر و شــکیبایی 

شهروندان و مغازه داران، به پایان برسد.
مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهــان بحران 
خشکسالی را یکی از مشکالت جدی شهرداری 
دانســت و تصریح کرد: دغدغه بزرگ ما آبیاری 
درختان و فضای سبز موجود در حاشیه خیابان 
و پارک ها با توجه به شرایط خشکسالی است. در 
صورت خشک شــدن این درختان دیگر هوای 
سالم برای تنفس وجود ندارد. در این مورد تمام 
شهروندان باید احساس تکلیف کنند و به حفظ 

فضای سبز موجود همت گمارند.
وی با اشــاره بــه شــرایط اقتصــادی حاکم بر 
شهرداری ها گفت: بحران اقتصادی و رکود سبب 
شده با مشکالت بسیاری مواجه باشیم به نحوی 
که هزینه هــای نگه داری و جــاری بدون انجام 
عملیات عمرانی، بسیار قابل توجه است. به اینها 
باید هزینه جمع آوری زباله، نگه داری فضای سبز 

و تاسیسات برقی و تعمیرات را نیز اضافه کرد.

»داریوش وکیلی« این را هم گفته که نصب تصاویر 
و المان های شهدای انقالب اسالمی و دفاع مقدس 
در سطح شــهرها، امری الزم و ضروری است و به 
گفته آقای مدیرکل، این موضوع بارها مطرح شده 
و آخرین بار در شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و 
شهادت اســتان اصفهان مطرح شد که امیدواریم 
کلیه دســتگاه های ذی ربط نهایت همــکاری را 

داشته باشند.
مدیرکل بنیاد شــهید اســتان اما نگفت این کدام 
ارگان، ســازمان یا نهاد است که در نصب تصاویر و 
المان های شهدای انقالب و دفاع مقدس در سطح 

شهر اصفهان همکاری نمی کند؟! 
اصال مگر ما درباره یک دســتور اداری یا بخشنامه 
یا به عنوان مثال برگزاری یک جشنواره در سطح 
شــهر حرف می زنیم که بخواهیم درباره همکاری 
کردن و نکردن دســتگاه ها با یکدیگر بحث کنیم؟ 
درباره »شهدا« ســخن می گوییم؛ همان ها که اگر 
نرفته بودند، حاال مدیر، مسئول، میز و مقامی نبود 
که بخواهد برای نصب المان شــهدا تصمیم بگیرد 

یا نگیرد! 
مگر نصب المان مردانی که بودن امروزمان را بدون 
اما و اگر مدیون شان هستیم، نیاز به تصمیم گیری و 
شک و تردید دارد؟ این کمترین ، کمترین و کمترین 
کاری است که می توان برای نسلی انجام داد که دل 
به دریای خون و آتش زدند و جان پناه ما شــدند و 
قامت شان خم شد تا حاال ما صاف صاف راه برویم و 
به خیابان ها، بزرگراه ها و اتوبان هایی نگاه کنیم که 
کم کم تصاویر شهدا از آنها حذف می شود. به شهری 
که نشان و نشانه اش را از همین شهدا داردکه هرچه 
دارد از شهدا دارد و ما تا همین چندسال پیش الاقل 
دلخوش بودیم که از شهدا نام و نشانی بر سر همین 
اتوبان ها و کوچه پس کوچه های شــهر و خیابان ها 
مانده که هروقت دل مان گرفت یادمان بیاید تن این 

شهر هنوز بوی باروت می دهد.

سال گذشته بود که خبر رسید در آستانه برگزاری 
یادواره شهدای مدافع حرم و امنیت استان فارس در 
شیراز، شش نفر با استفاده از یک خودرو جرثقیل 
و یک وانت بار اقدام به جمع آوری تمثال شــهدا از 
سطح خیابان های شــهر کرده اند. پس از پیگیری 
مشــخص شــد این افراد از چندروز قبل شروع به 
کار کــرده و هیچ مجــوزی نیز بــرای جمع آوری 
تصاویر شــهدا به همراه نداشــتند و پس از آنکه 
توســط نیروهای انتظامی مورد بازخواســت قرار 
می گیرند، اعالم می کنند که پیمانکار شــهرداری 
شیراز هستند و از شهرداری مجوز دارند! جالب تر 
اینکه درخبرها آمده بود این افراد در حالی خبر از 
نصب بنر جایگزین در آینده نزدیک می دادند که  با 

سنگ فرز اقدام به بریدن فرفوژه ها می کردند!

چندوقت بعــد از »تبریز« خبر رســید که عده ای 
بنرهای تصاویر شــهدا را از سطح شهر جمع آوری 
کرده و با عکس مفاخر تعویض کرده اند. شــنیده 
می شــد این اقدام به بهانه انتخاب این شــهر به 
عنوان پایتخت گردشــگری جهان اسالم صورت 
گرفته است! هرچند مسئوالن شهر تبریز این خبر 
را تکذیب کردند و گفته شــد عکس شهدا از جایی 
برداشته نشده بلکه چارچوب های خالی که پوسیده 
بودند تمیز شده و در آنها عکس مفاخر نصب گردیده 
که در بین این مفاخر تصاویر شهدا نیز وجود دارد. و 
باز جالب تر اینکه معاون خدمات شهری شهرداری 
تبریز با بیان اینکه برخی افراد می گویند، تنها عکس 
برخی شهدا نصب شود، گفت: برخی خانواده های 
شــهدا گله مند هستند که شــهرداری تنها عکس 
50 یا 60 شــهید را نصب کرده اما شهدای دیگری 

هم وجود دارند که تصاویرشان نصب شود؛ در این 
خصوص حق با این خانواده هاست. در شهر به قدری 
قاب وجود ندارد که عکس همه شهدا نصب  گردد، 
برای همین، تصاویر برخی زده می شود؛ در این باره 
در حال تصمیم گیری هستیم که تصاویر همه این 

شهدا نصب شود.
همان روزها بود که برادر پاســدار شهید سرهنگ 
حسین آقادادی که به تازگی به خیل شهدای مدافع 
حرم پیوسته بود، خبر داد؛ بنر تصویر برادرشهیدش 
توسط ماموران شــهرداری در مقابل دِر منزل شان 
پــاره و جمع آوری شــده اســت و بــاز جالب تر 
و)تاســف بارتر( اینکه برادرشــهید گفت: ماموران 
حتی کاغذی را درون خانــه برای پرداخت جریمه 

نصب این بنر را به شهرداری انداخته اند! 
اقدامی که تعجب و تاسف عمیق مردم شهیدپرور 
اصفهــان و البتــه واکنــش برخی مســئوالن از 
جملــه امام جمعــه موقــت را به دنبال داشــت. 
در  میردامــادی،  حجت االسالم والمســلمین 
خطبه های نمازجمعه با اشاره به این اقدام ماموران 
شــهرداری، گفت: »چشم تان روشــن، مگر ملت 
تحمل می کنند شــما این رفتارهای زشت را انجام 

می دهید«. 
ماجرا البته از طرف شهرداری اصفهان تکذیب شد 
و از جمله فرمانده بسیج شهرداری گفت: این ارگان 
نقشی در پاره شدن بنر شهید آقادادی نداشته است 

و بنر مذکور احتماال اتفاقی پاره شده است. 
این اتفاق ها این روزها دارد تبدیل به رویه می شود. 
اینکه می بینیم در برخی محله های شهر هیچ تصویر 
و المانی از شــهدا نیســت یا کمتر دیده می شود؛ 
اینکه در ایام نوروز تصاویر شــهدا از شــهر جمع 
می شود و نوشته جای آن را می گیرد! اینکه عده ای 
تصمیم می گیرند ســنگ قبور شــهدا را به بهانه 
یکسان سازی صاف کنند و بعد بر اثر فشار خانواده 
شهدا منصرف می شوند و... . این شهر، هرچه نشان 
 دارد از شــهدا دارد. دســت به نام و نشان های ما

 نزنید. 

دست به نام و نشان های این شهر نزنید

مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران استان گفته است: نصب تصاویر و المان های شهدادر 
شهرستان های استان  قابل قبول و رضایت بخش بوده، اما درشهراصفهان ضعیف است...

 به بهانه تازه ترین سخنان مدیرکل بنیاد شهید استان که گفته نصب تصاویر و المان های »شهدا« در شهر اصفهان ضعیف است 

نماینده مــردم اصفهان در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: انتقال آب، جز برای شرب به 
هر کجا ممنوع اســت؛ اگر ثابت شــود انتقال 

آب به یــزد به جز مصارف شــرب 
است، اســتاندار اصفهان به صورت 
قانونــی می توانــد جلــوی آن را 
بگیرد.»حیدرعلــی عابدی« اظهار 
کرد: زاینده رود باید ساماندهی شود 
و تا زمانی که زاینده رود ساماندهی 
نشــود، هرگز این رودخانــه احیا 
نخواهد شــد. وی ادامه داد: وزارت 
نیرو هیچ ساختاری برای جلوگیری 

از برداشــت های غیرقانونی و غیرمجاز ندارد. 
با این حال در تمام این ســال ها با وجود اینکه 
تصمیمات وزارت نیرو جای انتقاد دارد، همواره 
از آنها خواســته ایم به مصوبات خودشــان به 
درســتی عمل کنند. نماینده مــردم اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی گفت: انتقال آب به 
هرکجا به جز برای شــرب ممنوع است. یعنی 
یزد اگر فقط نیاز به شرب دارد ایرادی ندارد، اما 
اگر یزد استفاده دیگری دارد استاندار اصفهان 
می تواند به طور قانونی جلوی انتقال آب به یزد 
را بگیرد.عابدی ادامه داد: آنچه زاینده رود را از 
بین برد، سوءمدیریت و خطاهای کالن وزارت 
نیرو و طرح های اشتباه جهاد کشاورزی است. 

از طرفی بهشــت آباد بدون هیچ دلیلی توسط 
دکتر چیتچیان متوقف شده است. تونل سوم 
نیز توسط اســتان های دیگر با مشکل رو به رو 

شده اســت. دو منبع دیگر نهایتا 150 میلیون 
مترمکعــب آب وارد می کند و وزارت نیرو تنها 
به اندازه آورده خود اجازه برداشــت دارد.وی 
ادامــه داد: نمایندگان اصفهــان در بحث آب 
با هم همسو هســتند. اســتاندار اصفهان نیز 
به خوبــی وارد موضوع شــده  و نظارت هایی 
اتفاق افتاده است. سال هاســت سهمیه 170 
میلیون مترمکعبی تاالب گاوخونی داده نشده 
اســت.گرچه به احیای تــاالب »گاوخونی« 
تنها از دید زیبایی نــگاه نمی کنیم، باید تاالب 
احیا شــود تا جلوی ریزگردها گرفته شده و از 
 زاویه ای دیگر سفره های آب زیرزمینی سیر آب

 شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

 استاندار می تواند جلوی انتقال
 آب غیرشرب را به »یزد« بگیرد

مدیرعامــل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شهرداری اصفهان از برگزاری کارگاه آموزشی 
مدیریت فضای ســبز خانگی با تاکید بر بحران 

آب خبر داد و گفــت: این کارگاه بــا دو محور 
معرفی گیاهان مقاوم به خشــکی و استفاده از 
آب های خاکستری در محل سالن همایش های 
نمایشــگاه بین المللی واقع در پل شهرســتان 

تشکیل می شود. 
»فــروغ مرتضایی نــژاد« اظهارکــرد: افزایش 
جمعیت شهرنشــینی همراه با توسعه صنعتی 
و در نتیجه افزایش شدید سرانه مصرف انرژی 
موجب افزایش آالینده ها و آلودگی های زیست 
محیطی می شود و سالمت مردم را در شهرها به 
خصوص کالن شهرها تهدید می کند. مدیرعامل 
ســازمان پارک ها و فضای ســبز شــهرداری 
اصفهان ادامه داد: ضــرورت ایجاد کاربری های 

جدید شــهری، برای پاســخ گویی به نیازهای 
روزافزون شهرنشــینان به تدریج باعث کاهش 
سهم فضای ســبز و باغ های شــهری شده که 
پیامد آن محدود شــدن دسترسی 
انسان شهرنشــین به طبیعت است.

وی راهکار مهم و حیاتی برای عبور 
از بحران کــم آبی را ایجــاد فضای 
سبز پایدار مبتنی بر کاربرد گیاهان 
مقاوم و متحمل نســبت به شرایط 
نامســاعد و بحران کم آبی، استفاده 
بهینه از منابع آبی و بــه کارگیری 
آب خاکســتری برای آبیاری فضای 
سبز دانســت و گفت: در همین راستا و با هدف 
ارتقای سطح دانش و آگاهی شهروندان، کارگاه 
آموزشی مدیریت فضای ســبز خانگی با تاکید 
بر بحــران آب در اصفهان برگزار می شــود.وی 
اظهارکــرد: کارگاه آموزشــی مدیریت فضای 
ســبز خانگی با تاکید بر بحران آب با دو محور 
معرفی گیاهان مقاوم به خشــکی و اســتفاده 
از آب های خاکســتری با حضــور متخصصان 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
در تاریخ 26 اردیبهشــت ماه از ساعت 17 الی 
1۹ در محــل ســالن همایش های نمایشــگاه 
 بین المللــی واقع در پل شهرســتان تشــکیل 

شد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:

 آموزش مدیریت فضای سبز خانگی
 با تاکید بر بحران آب

سمیه پارسا

پژوهشــگران دانشگاه های کاشــان وصنعتی اصفهان، 
نانوذراتی پلیمری با قابلیت تصفیه پساب رنگی صنایع 
فرش و نســاجی تولید کردند. این پژوهشگران صنعت 
»نانو« با استفاده از ضایعات الیاف صنایع فرش نانوجاذبی 
پلیمری تولید کردند که برای تصفیه  پساب رنگی صنایع 

فرش و نساجی کاربرد دارد. 
»روح ا... میرزایی« پساب ناشی از صنایع چرم، غذایی، تولید مواد آرایشی و بهداشتی، کاغذسازی، رنگرزی 
و نساجی را از منابع تولیدکننده  پساب های رنگی دانست و افزود: ورود حدود 20درصد از رنگ مصرفی این 
صنایع به فاضالب موجب آالیندگی محیط زیست می شود. وی گفت: در این پژوهش نانویی تالش شده با 
استفاده از ضایعات الیاف صنایع فرش، جاذب پلیمری مغناطیسی ساخته و کارایی آن در حذف رنگ و فلزات 
سنگین از محلول آبی بررسی شود. این پژوهشــگر فناوری نانو افزود: در این طرح  الیاف پلیمری حاصل از 

ضایعات فرش با نانوذرات مغناطیسی و اکسیدگرافیت اصالح و جاذب هوشمند تولید شد.

 شهردار اصفهان گفت: در هفته درختکاری بر کاشت 
گونه های مقاوم به شــرایط خشکی از سوی شهرداری 
تاکید شد، از این پس نیز شهرداری در پروژه های خود 
از ایجاد آب نماهای جدید خودداری می کند. »قدرت 
ا... نوروزي« با اشاره به موضوع مهم کم آبی در اصفهان، 

گفت: در اسفند ۹6 و در هفته درختکاری بر کاشت گونه های مقاوم به شرایط خشکی از سوی شهرداری تاکید شد، 
اما اکنون فراتر از آن اعالم می کنم که از این پس شهرداری در پروژه های خود از ایجاد آب نماهای جدید خودداری 
می کند. وی خاطرنشان کرد: عزم شهرداری در مدیریت مصرف آب جدی است و مردم هم باید این موضوع را جدی 
بگیرند. نظارت هایی نیز بر عملکرد شرکت های پیمانکار فضای سبز صورت می گیرد که از مهم ترین شیوه های نظارت، 
استفاده از نظرات مردم است. در طرح احیای چهارباغ، آب نما ها و حوض های متعددی مد نظر قرار گرفته و بناست 
 مسیر آب صفوی در محور چهارباغ عباسی احیا شود. با این تصمیم شــهردار، این طرح ها در هاله ای از ابهام قرار

 می گیرد.

استفاده  از ضایعات 
صنایع تولیدفرش 
برای تصفیه پساب رنگی

ممنوعیت ایجاد 
آب نماهای جدید در 
پروژه های شهری
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افقی:
1- نرخ هاي ارزي که دولت تعيين مي کند 

- نامي دخترانه
2- سرگردان - فلک - سنگ کيسه صفرا

3- بويايي - پشيماني - راحتي
4- خدمتکار - تا شده - ديروز

5- پســوند آراينده - راســتگو و درستکار 
- داالن

6- اهلي - بوستان - جاري
7- صوت شــگفتي - لطيــف - »هرگز نه« 

تازي
8- خاطره - از کشورهاي توليدکننده برنج 

و صادرکننده آن
9-  يکي از حواس - مادر عرب

10-  مرکز استان مرکزي - خوابيده - نهي 
از رفتن

11-  قريــه - نيتــرات طبيعي پتاســيم - 
سجده کنان

12- پايان نامــه - کارگزار يا واســط بين 
مشتري و بازار تبادالت ارزي - پرگو

13- سرزمين - دهان شويه - ضمير جمع

14- زهر آگين - عمليــات جنگي - گياهي 
دارويي

15- کدر - رييس بانک مرکزي ايتاليا
عمودی:

1-  پــس از مــرگ ســهراب چه ســود - 
معامله گران تکنيکال در بازار تبادالت ارزي

2-  چرک لبــاس و بدن - مســافر - روي 
روشن زمين - نت سوم موسيقي

3- نيمــه ديوانــه - اســم - ورم عضوي - 
صومعه

4- دوميــن - باالآمدن آب دريــا - مقابل 

شفاهي
5-  قليل - جويندگان - اقيانوس کبير

6- باغ شــداد - زمــان - آنچــه خريده يا 
فروخته شود

7- کامل - از رنگ ها - آب چشم - رمق آخر
8- از شاخص هايي که در آن افت اقتصادي 
ز مشــهورترين و  نمايــان مي شــود - ا
موفق ترين معامله گران که هيچ گاه در بازار 

معامله از کامپيوتر استفاده نکرد
9-  فرار حيوانات - شــهرک - خرما فروش 

- رازگونه
10- گريه - سخن - وسني

11-  کميــاب - مقابل هســت - ايســتا و 
بي حرکت

12- زمام - زيرپا مانــده - صدمه  ديده و از 
کار افتاده

13- زادگاه نيما پدر شعر نو - خوش قامت 
- خيزاب - پسوند شباهت

14- جنس مذکر - زنگ - متمول - گيج
15- رييس بانــک مرکزي اســتراليا - از 
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یادداشت

 اين روزها مردمانی را که صفا و صميمت 
در وجودشان موج می زند،کمتر می توان 
ديد. دنيای اطراف مان پرشــده اســت 
از افرادی که منافع شخصی شــان را بر 
هر چيزی ترجيح می دهنــد ولی با اين 
وجود، اگر به گوشــه و کنار شــهرمان 
نگاهــی بيندازيم هنوز هــم می توان رد 
پــای انســانيت را در برخــی از مردم 
جســت  وجو کرد؛ مردمانی که در دنيای 
پر تالطــِم امروز که ماديــات حرف اول 
را می زند و جهان پرشــده از انسان هايی 
که تنها جسم هايشــان کنار هــم قرار 
گرفته و روح هايشان فرســنگ ها از هم 
فاصله دارد، دل شان برای همنوعان شان 
می تپد؛ مردمانی که هنــوز درد و غم را 
می شناســند و ســختی های زندگی را 
درک کرده انــد؛ مردمانی کــه هرچند 
خود بــرای به دســت آوردن لقمه نانی 
در تالش شــبانه روزی هســتند، ليکن 
نيازمندانی را که در کنارشــان زيســت 
می کنند فرامــوش نکرده انــد؛ نه تنها  
نگاه هــای محبت آميز و دســت های پر 
مهرشــان را از آنان دريغ نکرده بلکه در 
کمک به آنها هيچ گاه کوتاهی نکرده اند 
و تالش داشــته اند غمــی را از ديدگانی 
بزدايند تا نشــان دهند هنوز در همين 
نزديکی ها بوی خدا می آيد. کافی اســت 
 اين ســخاوت ها را نيز ببينيم و به جای

 انتشار غم و نااميدی، گاهی اين خوبی ها 
را نيز دست به دست بچرخانيم.

اینجاهنوزبوی»خدا«میآید

 اکرم خلیل زاده

»هندو«های  معبــد 
بندرعباس که به دست 
هندیان درسال 1310 
هجری شمسی احداث 
شد، ترکیبی از معماری 
ایرانی اسالمی وهندی 
اســت که جــزو آثار 
تاریخی ثبت شده در 

هرمزگان است.

عکس روز

معبدهندوهادر
»بندرعباس«

دیکتاتورهاهمعاشقمیشوند
سرانجام دردناک زنان »بنیتو موسولینی« 

 وقتی کسی زن يک ديکتاتور می شود، مردش بايد تصميم بگيرد او را کنار 
بگذارد يا بايد با مردش بميرد وگرنه مجبور است تا آخر با او بماند. در تمام 
موارد، »دايان داکرت« نويسنده کتاب »زنان ديکتاتورها«، بررســی کرده 
بود تنها يک نفر از اين زنان، با اراده خود از رابطه با مرد ديکتاتورش بيرون 
آمد و او »مارگريتا ســرفاتی« يکی از نخستين معشوقه های موسولينی، 
ديکتاتور فاشيست ايتاليا بود. اين زن که موسولينی آموزش ايدئولوژيک 
خود را مديون او بود، در خانواده ای بورژوا و ونيزی رشــد کرده و همان 
کسی است که در لحظه وقوع رژه رم در سال 1922 موسولينِی مردد را 
که در حال فرار به سوئيس بود، به گرفتن قدرت تشويق کرد. اما از آن جا 
که روزگار بازی های جالبی دارد، در سال 1938 مارگريتا گرفتار قوانين 
رژيمی شد که خود او يکی از بانيان به قدرت رسيدن آن بود. او به خاطر 

دين خود، در کشورش مورد نفرت قرارگرفت و بايد آن را ترک می کرد.
»ايدا دالســر« معشــوق و به گفته برخی از منابع، نخســتين همســر 
بنيتوموسولينی نيز سرانجام مشابهی داشت. ديکتاتور ايتاليا دستور داد 
وی و پسرشان را در يک آسايشگاه روانی زندانی کنند. موسولينی و ايدا 
زمانی با هم آشنا شدند که موسولينی تقريبا هيچ کاره بود و برای رفتن به 

جنگ جهانی اول به ارتش ايتاليا پيوسته بود. 

بریدهها

ما بی ماشــين ها به جای اينکه بين خطوط برانيم، بيــن موزائيک ها راه 
می ريم!

با اين اينترنت بخوای يه فيلم فول اچ دی دانلود کنی از مدت زمان ساخت 
فيلم بيشتر طول می کشه!

دختر خانم های عزيز، اون شاهزاده سوار بر اسب سفيد که منتظرشين،   
قسط وامش عقب افتاده و اسبش رو بانک به مزايده گذاشته!

مردم هرچی می خرن هفتــه بعد قيمتش دو برابر ميشــه، منم هرچی 
می خرم فرداش می بينم رفته تو حراج 70 درصد !

خود برد پيت و ديويدبکام و اينا هم می خوان يک جا عکس عوض کنن،   
هيچ وقت گزينه Take a Photo  رو نمی زنن و از تو گالری هاشون عکس 
انتخاب می کنن؛ نمی دونم ديگــه از ما چه انتظاری دارن اين شــبکه های 

مجازی؟!
من مطمئنم شــب ها فضايی هــا ميان منو مــی برن تــو اردوگاه کار   
اجباری شون و صبح ها برم می گردونن؛ و گرنه اين ميزان از خستگی صبح ها 

غير قابل توجيهه!
من و دوست هام اين طوری هستيم که برنامه می چينيم بريم بيرون، روز 
 موعــود کــه می رســه هيــچ کــس چيــزی بــه روی خــودش نمياره

 و برنامه خود به خود کنسل می شه!
مغز جالب ترين عضو بدنه! از اول زندگی کار می کنه تا آخر... به جز ســر 

امتحان و خطبه  عقد!

شبکه اجتماعیزنگ تاریخ

چیزی که یک لحظه دیگر 
ممکــن اســت آن را دور 
بیندازند برای شان مهم و 
قیمتی می شــود؛ زیرا یک 
نفر دیگر مشــتاِق داشتن 
آن اســت و می خواهد از 

آن استفاده کند..!
 
قطار به موقع رسید

»هاینرش بُل« 

قدر داشته هایت را بدان

خیلــی از مــردم وقتــی 
ببیننــد چیــزی دارند که 
مورد عالقه فرد دیگری 
اســت، آن چیــز ناگهان 
برای شان عزیز می شود! 

روزجمعه در يکــی از خيابان های نيويورک، مردم شــاهد ازدواج ســگ های 
سلطنتی corgis بودند و شــکوه اين عروسی همانند عروسی »پرنسس هری« 
و »مگان مارکل« بود. هشت ســگ corgis  که توسط »ملکه اليزابت« شناخته 
شده و معروف هســتند، در ميدان هرالد منهتن به دور هم جمع شدند؛ البته نه 
به عنوان تعدادی سگ عادی، به عنوان اعضای خانواده سلطنتی! در اين مراسم 
عروسی برای ســگ های corgis ، لباس های زيبا و سلطنتی در نظر گرفته شد 
که نشان دهنده سلطنتی بودن آن هاست؛ همچنين فرش قرمز برای حضورشان 

فراهم شده بود. 

يک زوج کاليفرنيايی گفته اند از آخرين باری که يک غذای کامل خورده اند 9 سال 
می گذرد! آنان می گويند به جای اينکه انرژی خــود را از غذا بگيرند، از طبيعت 
می گيرند و به جای اينکه ساعت ها وقت و پول شان را در مغازه های خواربارفروشی 
بگذارند، به ســفر می روند. آنها در طول اين سال ها هرگز غذا نخورده اند و گاهی 
ميوه، آب يا سبزی می خورند. بيشــتر روزها هم چيزی به جز آب نمی نوشند و 

مدعی هستند که کامال سالم اند. يک مرد 51 ســاله اهل ايالت آيوای آمريکا توســط ســگ پيت بول خود مورد 
هدف گلوله قرار گرفت و راهی بيمارستان شــد. بنا به گزارش رسانه های محلی 
»ريچاردرمه« روز جمعه در خانه اش مشغول بازی با سگ خود بود که اين اتفاق 
رخ داد. با برخورد دست سگ به ماشــه کلتی که به کمر ريچارد بسته شده بود 

ناگهان يک گلوله شليک شد و پای  او را مجروح کرد. 
ريچــارد بالفاصله با پليــس تماس گرفت و گفت ســگش به او شــليک کرده 
 اســت. پــس از حضــور پليــس و اورژانس پزشــکی، ايــن مــرد بالفاصله

 به بيمارستان منتقل شد.

مراسمعروسیباشکوهوسلطنتیسگها!شلیکگلولهسگپیتبولبهصاحبش

زوجیکه9سالاستغذایکاملنخوردهاند

چرازنانرابه»گل«تشبیهکردهاند؟!
]...[ يکی ديگر از خشت های کج اين ديوار، ناميدن دختران به اسم گل ها و گياهان 

است! اگرچه در بدو تولد دخترکان زيبا و دوست داشتنی، والدين مربوطه خيلی 
خوشحال می شــوند که به گلی ناچيز، افتخاربدهند و نامش را روی دختر 
دلبندشان بگذارند، اما آينده نگری حکم می کند،  در اين باره جانب احتياط 
را بيشــتر رعايت نمايند؛ برای مثال دخترکی که »غنچه« يا »شکوفه« 
ناميده می شود، وقتی به ســن جوانی، ميانسالی و پيری برسد، ديگربه 
سختی می تواند وجه تسميه اش را حفظ کند! چه کسی تاکنون غنچه 
80-70 ساله ديده است؟اين طور می شود که آمار استفاده از وسايل و 

ابزارآالت آرايشی سير سرسام آوری پيدا می کند .
 »سری که درد نمی کند را دســتمال نمی بندند«؛ چنانچه اين تشبيه 

نمی بود، بسياری از جســارت ها نيز به ساحت پاک زنان و دختران روا 
داشته نمی شد. برخی از پيشينيان که نسب شان به دوران جاهليت 

می رسد، با تکيه بر پيش زمينه فوق، جايگاه تنگ و تاريکی مثل 
قبر برای جنس مونث قائل بوده اند به طوری که بعضا زنده به 

گور کردن دختران را امری واجب می دانسته اند.
بعضــی از ايشــان حتی پــا را فراتر گذاشــته، نســبت به 
 تئوريــزه کردن اين ديدگاه خشــونت آميز اقــدام کرده اند. 
البد يکی از داليل اين تزهای ادبی، برگرداندن گل و تشــبيه 

 آن به اصل خود يعنی به خاک است! بيت: » زن و اژدها هردو در 
خاک به / جهان، پاک از اين هر دو ناپاک به...«

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

اشــتياقی اســت؛ هيچ کســی فکر نمی کند فردی ديگر مدنظرتان 
بوده اســت. مهنــدس متولــد 1353 در تهــران و مردی رند اســت. 

»مردرند« نام مستعارش نيز هســت. مهندس پسری نيز دارد که خواننده 
اســت و دارد از خودش مشــهورتر می شــود. کتابی هم نوشــته به نام 
»چهارفصل ناتمــام«. اصال به ما چه که مهنــدس چی دارد و چی 

ندارد؟! ايشــان يک ذوق طنزنويسی دارد که برای ما کفايت

 

             می کند. »کبريت بی خطر«
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