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قلعه نویی است دیگر! در تیم بی هوادار دوام نمی آورد. عادت دارد تکرار طنین نامش را مدام از روی سکوها بشنود. دلش می خواهد یک استادیوم 
او را تشویق کنند. لیدرها و به تعبیر عامیانه »نوچه«هایی که در آن میان، هواداران را برای به زبان آوردن نام آقای سرمربی به هیجان می آورند. 
تراکتورسازی این خصوصیات را داشت؛ هم پولدار بود و پر هوادار و هم بازیکن اسم و رسم دار داشت. نه به اندازه استقالل اما شرایط مدنظر ژنرال 

سابق آبی ها را تا اندازه ای دارا بود و همین کفایت می کرد  تا او  به ماندن در تبریز راضی شود.
ذوب آهن اما هیچ کدام را نداشت و ندارد؛ نه مثل قبل بریز و بپاش می کند، نه بازیکن ستاره دارد و نه تیم پرهواداری است؛ البته قطع به یقین 
ذوب آهن حتی اگر بی پول هم باشد، باز برای قلعه نویی پول دارد! برای مربی ای که اهالی فوتبال خوب می دانند هرجا می رود، گفته یا ناگفته 
نرخ خود را دارد و از قضا در لیست گران قیمت ترین مربیان فوتبال ایران قرار گرفته و هیچ بعید نیست قرارداد با ذوب آهن او را به صدر این لیست 

در فصلی که گذشت، آورده باشد. 
بازی آسیایی ذوب با استقالل که تمام شــد، مقابل دوربین ها گفت که دیگر مربی ذوب آهن نیست و با 
سپاهانی ها مذاکره کرده است. منابع موثق می گویند »امیر از مدت ها پیش با سپاهانی ها وارد مذاکره 
شده و به توافق نسبی رســیده بود.« یعنی زمانی که به عنوان ســرمربی ذوب آهن از این باشگاه پول 

می گرفت! 
ناخودآگاه به یاد قدیم ترها می افتیم؛ به یاد آن روزها و روزگاری که امیرخان، ســرمربی استقالل بود و 

می گفتند با واسطه برای بازیکنان تیم رقیب پیغام می فرستد و وعده حضورشان در تیم محبوب پایتخت 
را می دهد و بعد ناگهان بازیکن موردنظر در روز بازی با استقالل، سوتی می دهد و بازی همیشگی خود را به 

نمایش نمی گذارد و سال بعد هم از استقالل سردر می آورد! شایعات که همیشه بوده اما این یکی را زیاد 
می گفتند و می شنیدیم و هیچ وقت هم مدرکی برای تایید آن وجود نداشت مگر اینکه گذر زمان بازیکنان 

و مربیان را به افشاگری بکشاند که آن موقع هم دیگر کار از کار گذشته است! 
یاد روزی می افتیم که آمده بود اصفهان تا سکانداری تیم متمول و پرستاره آن روزهای سپاهان را 

 برعهده بگیرد. در نشست مطبوعاتی پیراهن آبی به تن کرده بود و بی محابا از عشقش به این تیم
 می گفت. انگار نه انگار که حاال دیگر سرمربی سپاهان است و باید عشق آبی را با تمام خاطراتش 

در همان تهران جا می گذاشت و به اصفهان می آمد. 
راستش نه از آمدن »امیر« به سپاهان خیلی خوشحال می شویم و نه شنیده ها و اخبار درباره 
احتمال حضور »نکونام« در ذوب آهن ما را به وجد می آورد. اصفهان در روزهایی که یکه تاز لیگ 

بود و تیم هایش تا نایب قهرمانی آسیا و جام باشگاه های جهان پیش می رفتند، عرصه دلفریب  
جذابی برای مربیانی بود که می دانستند در اصفهان هرچه نباشد، »پول« خوبی هست! بازیکنان 
مطرح فوتبال ایران از خلعتبری گرفته تا سیدجالل و رحمتی برای آمدن به ذوب و سپاهان سر و 
دست می شکستند. در مقطعی حتی زمزمه هایی درباره احتمال حضور »علی کریمی« در ذوب 

آهن شنیده شد. 
سپاهان عالوه بر پول، هوادار هم داشت. ذوب آهن در زمان »سعدمحمدی« خوب خرج کرد اما با 
پول نمی توان هوادار خرید. یکی مثل »ابراهیم زاده« برخالف قلعه نویی در تیم بی هوادار بهتر نتیجه 

می گیرد و بر همین اساس با ذوب آهن فراتر از تصورات همه ما ظاهرشد. 
ذوب آهن بعد از »منصور« اما هیچ وقت درخشش قبل را نداشت مگر در مقطعی با »گل محمدی«. 

گل محمدی هم که دلش با »پرسپولیس« بود. 
سپاهان از دوران اوج خود فاصله گرفته اســت. بد هم فاصله گرفته... برای دوباره برگشتن به سطح اول 

فوتبال ایران، به مربی ای روی آورده که اول و آخر دلش با استقالل است؛ اما خب با تیم های پرهوادار خوب 
نتیجه می گیرد. سپاهان نه با »کرانچار« به اوج برگشت و نه ابراهیم زاده توانست کاری کند. حاال البد »امیر« 
قرار است معجزه کند. او راه و رسم سر و کله زدن با لیدر و هوادار را خوب بلد است. کاری که ابراهیم زاده و یا 

حتی کرانچار به خوبی از عهده اش برنیامدند. 

به بهانه شنیده ها درباره حضور »قلعه نویی« در سپاهان

مربیانی که عاشق نیستند

امیرعلی مرآتی 
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بودجه ای جهت انتقال آب دریای عمان تعیین  نشده است
معاون امور اقتصادی استاندار اصفهان:

3

کودکان کار در اصفهان، باندی نیستند
معاون بهزیستی استان اصفهان:

رییس پلیس امنیت عمومی استان خبر داد:8

8
 راه اندازی گشت

 پلیس امنیت عمومی در اصفهان 

 اصفهان
 باید شهر سالم نام بگیرد
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8

راه اندازی دستگاه »کواد 
کوپتر« در استان اصفهان

8

شهردار: 

4

  در مراسم رونمایی از مجموعه کتاب
 » اصفهان در انقالب« عنوان شد:

تاریخ درس عبرتی برای مدیران است
آیین رو نمایی از مجموعه کتــاب پنج جلدی »اصفهان 
در انقالب« با حضور پیشگامان انقالب و مدیران شهری 
برگزار شد. شهردار اصفهان در این مراسم به نقش تاریخ و تاریخ سازان 

در انقالب اشاره کرد و گفت: تاریخ، ابزاری است برای آموختن و ...

افزایش ساعت کاری مراکز 
انتقال خون استان

سکوت و رکود پایدار!

 رییس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان لوازم خانگی  می گوید رکود بازار لوازم خانگی
 در اصفهان طوالنی شده است

  کارشناس مدیریت مصرف آب و فاضالب اصفهان می گوید اصفهان فقط تا سه ماه آینده آب دارد؛ 

۹۰ روز تا شروع بی آبی در اصفهان!

مربیانی که عاشق نیستند

 به بهانه شنیده ها  درباره حضور 
»  قلعه نویی «   در سپاهان
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حجت االسالم و المسلمین سید مهدی طباطبایی، 
استاد برجسته اخالق و نماینده سابق مجلس شورای 
اسالمی، روز پنجشنبه و در اولین روز از ماه مبارک 
رمضان بعد از یک دوره بیماری به دیار باقی شتافت. 
مرحوم طباطبایی، متولد 1315 در شهر رفسنجان 
بود که از کودکی در قم ساکن شد و زمانی که امام 
راحل برای اقامت وارد شــهر قم شــدند، با  ایشان 
ارتباط برقرار کــرد.  او درباره آغاز آشــنایی با امام 
خمینی)ره( طی گفت وگویی با تســنیم گفته بود 
»امام خمینی هفت ســال پس از پسرعمه های من 
منزل مقابل خانه آنها را خریدند. ما از هفت سالگی 
در آن خانه بودیم. آقای هاشمی رفسنجانی هم داماد 
خانواده مرعشی بود و در همان خانه بود.اولین روزی 
که آقای خمینی اثاث آورد... این اولین آشنایی من 

با امام خمینی در سال 1328 بود.«
مرحوم طباطبایی بــا مجموعه فداییان اســالم و 
شخص شهید نواب صفوی همکاری می کرد. گفته 
بود عاشق شخصیت و شجاعت نواب بوده است:» از 
شجاعتش خوشم می آمد و با او در مشهد آشنا شدم. 
عاشــق مرحوم نواب بودم و واقعا باور نمی کردم که 
یک آخوند تا این اندازه جگر داشته باشد. من مرید او 

بودم و شب اعدامش برایش گریه کردم و برای همین 
گریه کردن ها کتک می خوردم.«

از محضر آیت ا... العظمی بروجردی، امام خمینی)ره( 
و سایر مراجع بهره برد و سپس به مشهد رفت و اوج 

فعالیت های انقالبی اش به دوران مشهد برمی گشت. 
او از جمله شــاگردان حضرت امام)ره( بود که نامه 
امام راحل بــه علمای مختلف را دربــاره نهضت به 
آنها می رســاند. یکی از مهم ترین اقدامات مرحوم 

ســید مهدی طباطبایی در مشــهد، افشای الیحه 
کاپیتوالســیون بود که موجب خشــم امام)ره( و 
سایرطبقات مردم شــد و تبعید امام راحل را در پی 
داشت. آشــنایی مرحوم طباطبایی با رهبر معظم 
انقالب اســالمی هم از مشــهد شروع شــد.  پیش 
از انقــالب از مبارزانی بود که حتــی قبل از نهضت 
42 به زندان افتاد. از ســال 42 تــا پیروزی انقالب 
نیز 6 سال را در زندان ســپری کرد. بعد از پیروزی 
انقالب مسئولیت های مختلفی را پذیرفت از جمله 
سرپرستی بنیاد مستضعفان، نمایندگی مردم تهران 
در مجلس هفتم و... اما »منبر« را هیچ وقت رها نکرد. 
روضه خوانی برای اباعبدا... )ع( را کنار نگذاشت و تا 
واپسین روزهای عمرش به خدمت در این دستگاه 

مشغول بود.
 عفونت شدید ریوی، این عالم ربانی را به بیمارستان 
کشاند. مرحوم طباطبایی از اسفندماه سال گذشته 
در بیمارستان بستری شــده بود و به علت وخامت 
حالش به بخــش مراقبت های ویژه منتقل شــد و 
سرانجام در اولین روز از ماه مبارک رمضان به دیدار 
معبودش شتافت. پیکر پاکش روز گذشته تشییع و 
به خاک سپرده شد و یک روحانی بااخالق و نواندیش 
دیگر هم به دیار باقی شتافت. جایش تا همیشه خالی 

است. روحش شاد و در جوار معبودش آرام. 

 دیدار عمار حکیم 
و مقتدی صدر در نجف

رییس جریان حکمت ملی عراق و رییس ائتالف 
»سائرون« این کشور با یکدیگر در نجف دیدار 
کردند. سید عمار حکیم، رییس جریان حکمت 
ملی و سید مقتدی صدر، رییس ائتالف سائرون 
عراق تحوالت اخیر اوضاع سیاسی این کشور، 
نتایج انتخابات و چارچــوب کلی ائتالف های 
مدنظر برای تشکیل دولت آینده را مورد بررسی 

قرار دادند.

نتانیاهو: 
در روابط با کشور های عربی 
پیشرفت های مثبتی داشته ایم 

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
از پیشــرفت های مثبت در روابط ایــن رژیم و 
کشــورهای عربی خبر داد. به نوشــته روزنامه 
القــدس العربــی؛ بنیامیــن نتانیاهــو که طی 
جلســه ای در دفتر خود صحبت می کرد، گفت: 
پیشــرفت های مثبتی در رابطه بــا روابط ما با 
کشــورهای عربی وجود دارد کــه افکار عمومی 
از آن اطالعــی ندارند. وی افزود: بــرای ما نحوه 
تعامل با فرزندان اسماعیل )عرب ها( مهم است و 
با وجود مشکالت اصلی که فرزندان اسماعیل به 
وجود آوردند؛ اما پیشرفت های مثبتی هم صورت 

گرفته است که مردم از آن اطالعی ندارند.

»سنا« رای داد: 
 یک زن برای نخستین بار

 رییس سازمان سیا شد
صحن ســنای آمریکا با اکثریت آرا به ریاســت 
»جینا هاســپل« بر ســازمان اطالعات مرکزی 
آمریکا موسوم به سازمان ســیا رای داد. پیش از 
این، هاسپل توانسته بود در یک رای گیری پشت 
درهای بسته، رای کمیته اطالعاتی را کسب کند. 
هاسپل در معرض سواالت ســخت قانونگذاران 
قرار گرفت که درباره نقش او در نظام گذشــته 
بازجویی های ســخت سازمان ســیا، اطالعات 

می خواستند.

پوتین به بشار اسد: 
زمان خروج خارجی  ها 

فرارسیده است
»والدیمیر پوتیــن« رییس جمهور روســیه در 
دیدار با همتای ســوری خود در شــهر ساحلی 
سوچی گفت: پس از موفقیت های نظامی بزرگ 
در سوریه، زمان خروج نیروهای نظامی خارجی 

فرارسیده است.
رســانه های روســی از ســفر »بشــار اســد« 
رییس جمهور سوریه به شــهر ساحلی سوچی و 
دیدار با رییس جمهور روسیه خبر دادند. پوتین 
در این دیــدار گفته: »امیدواریم کــه با توجه به 
پیروزی های چشــمگیر ارتش ســوریه و به راه 
افتادن روند سیاســی حل بحران این کشــور، 

نیروهای خارجی از سوریه عقب کشیده شوند.«

آماده دیدار با »اون«
سخنگوی کاخ سفید از آماده شدن ترامپ برای 

دیدار با رهبر کره شمالی خبر داد.
»سارا سندرز« سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس 
مطبوعاتی گفت کــه »دونالــد ترامپ«رییس 
جمهور آمریکا برای دیدار با »کیم جونگ اون« 
رهبر کره شمالی آماده شده و در حال پیش برد 

امور برای آماده سازی این دیدار هستیم.

جزئیاتی از نامه امیر کویت به 
کشورهای محاصره کننده قطر

روزنامه کویتــی »الــرای« به نقــل از منابعی 
دیپلماتیک نوشــت که تالش اخیر کویت برای 
حل بحران کشورهای عربی خلیج فارس و قطر 
که به اولین ســالگرد خود نزدیک شــده است، 
موفقیت آمیز نبود. به نوشــته این روزنامه؛ امیر 
کویت در نامه های اخیر خود به سران کشورهای 
محاصره کننده قطر بر ضرورت وحدت در مقابله 
با چالش ها، ارتبــاط با یکدیگر و طرح شــفاف 
مسائل مورد اختالف و پاسخ به آن در سایه وجود 

ضمانت های اجرایی تاکید کرده است.

خداحافظ استاد اخالق!

استاد معروف اخالق شهر تهران، روحانی خوش نام و دوست داشتنی با آن محاسن سفید در 
سن ۸2 سالگی به رحمت ایزدی پیوست . 

وزارت کشور: 
 طرح تقسیمات کشوری
 در کازرون متوقف شد

به گزارش انتخاب؛ مرکز اطالع رســانی وزارت 
کشــور در ارتباط با حوادث اخیر شهرســتان 

کازرون اطالعیه ای صادر کرد.
در قســمتی از متن این اطالعیه آمده اســت: 
»با اعالم تاســف از حوادث اخیر در شهرستان 
کازرون، معتقدیم این حــوادث، بیش از آنکه 
جنبه  تقسیماتی داشته باشد، ریشه در  عوامل 
دیگری دارد کــه باید مورد شناســایی دقیق 
قرار گیــرد.در این خصوص وزارت کشــور با 
دریافت نظرات و پیشنهادات مردمی  و بررسی 
موضوع از نزدیک در قالب اعزام کارشناسان در 
چندین نوبت و همچنین حضور مدیرکل دفتر 
تقسیمات کشوری در منطقه، در تالش بوده تا 
نگرانی های مردم شریف کازرون را لحاظ کند  
و به همین  منظور با تقاضــای صاحب نظران 
منطقــه و به منظور بررســی دقیــق و لحاظ 
پیشــنهادهای مردمــی و رفع  کاســتی های 
موجود، طرح پیشنهادی تا تامین خواسته های 
کارشناســی و منطقی مــردم منطقه در دفتر 
تقسیمات کشوری متوقف شده است...هرچند، 
مسیرطی شــده در بحث تقسیمات کشوری، 
مبتنی بر قانون، عقالنیت و منطق است؛ لکن، 
بر همین اســاس، یقینا مصالــح و مالحظات 
منطقه مبتنی بر تعامل و همفکری مورد توجه 

جدی خواهد بود.«

شرمساری پشت شرمساری
»محمد جواد ظریف« وزیر خارجه کشورمان 
در واکنش به کشتار مردم غزه توسط نظامیان 
صهیونیســت، از سکوت عربســتان سعودی 
و همراهی آنهــا با آمریــکا در تحریم حزب ا...

انتقاد کرد.
ظریــف در توئیتر خود با اشــاره به شــلیک 
مســتقیم گلوله های جنگی از سوی نظامیان 
صهیونیست به تظاهرات کنندگان در مرز غزه، 
 نوشــت: »تک تیراندازان اسرائیلی در یک روز 
بیش از 2۰۰۰ معترض فلسطینی غیرمسلح را 
مورد اصابت قرار دادند. پاسخ سعودی در آستانه 
ماه رمضان؟ همبســتگی با آمریکا در تحریم 
اولین نیرویی که توانست با آزادی سرزمین های 
عربی افسانه شکست ناپذیری اسرائیل را در هم 

شکند. شرمساری پشت شرمساری!«

 حذف علی مطهری 
کلید خورد

جبار کوچکی نژاد، عضو فراکسیون نمایندگان 
والیی مجلس درباره نحوه حضور فراکســیون 
نمایندگان والیی در انتخابات هیئت رییســه 
مجلس گفــت: حامیان رقابت مســتقل برای 
کســب کرســی ریاســت مجلس معتقدند 
مماشات ریاســت مجلس با دولت بیش از حد 
 است و اســتقالل مجلس را زیر ســوال برده؛
  بنابرایــن دنبال رقابــت با آقــای الریجانی

 هستند.
وی درباره میزان تغییرات هیئت رییسه مجلس 
برای سال ســوم افزود: معتقدم تغییرات زیاد 
خواهد بود حتــی در نواب رییــس هم تغییر 
 را شــاهد خواهیم بود؛ البته آقای پزشــکیان 
می ماند؛ اما احتمال تغییر آقای مطهری خیلی 

زیاد است.

حمیدرضا حاجی بابایی
رییس فراکسیون والیی مجلس:

پارلمان

آیت ا... محسن غرویان با بیان اینکه ظریف می تواند 
یکی از کاندیداهای شایسته برای انتخابات 14۰۰ 
باشد، می گوید: حمله کنندگان به آقای ظریف، از 

آینده ایشان در صحنه سیاسی کشور ترس دارند.
این اســتاد حوزه درباره حمــالت منتقدان دولت 
به مســئوالن دیپلماسی کشــور، در شرایطی که 
آنها در حال مذاکره با طرف هــای اروپایی بودند، 
گفت: بعضی از کســانی که به دکتر ظریف حمله 
می کنند، با الفبای دیپلماسی آشنایی ندارند. دنیا 
و سیاست را نمی شناســند و حرف هایی می زنند 
که متعلق به 4۰۰، 5۰۰ سال قبل است و انگار در 
دنیای امروز زندگی نمی کننــد. وی ادامه داد: نوع 
پارادایم و چارچوب فکــری برخی از این منتقدین 
بسیار ارتجاعی و واپسگرایانه است. برخی تفکری 
بر اساس ذهنیات و توهمات دارند که انگار در خأل 
زندگی می کنند و دیپلماسی ظریف آقای ظریف 
را نمی بینند؛ همین لبخند و اخالق ظریف، یکی از 

عناصر موفقیت ایشان در عرصه دیپلماسی است.

حمله کنندگان به ظریف 
الفبای دیپلماسی را نمی دانند

آیت ا... غرویان:

دیپلماسی

ویژه

عکس  روز 

آزادی فلسطین سنت الهی است، آمریکا هیچ 
غلطی نمی تواند بکند

پیشنهاد سردبیر:

رییس فراکســیون والیی مجلــس گفت: 
نمایندگان بایــد نیازهای مــردم را مبنای 
کارخود قــرار دهنــد؛ چراکه بــا این کار  
هم افزایی الزم ایجاد می شــود. در خیلی از 
زمینه ها هم این هم افزایی وجود دارد و بین 
ما و فراکســیون امید هم مشاهده می شود؛ 
البته شاید بعضا جرقه هایی ایجاد شود؛ اما 
از سمت هردو فراکسیون کنترل شده است. 
حمیدرضا حاجی بابایی ، با اشــاره به اینکه 
معتقد است نهادها نیاز به همراهی و وحدت 
دارند، گفت: قطبی کــردن مجلس به هیچ 
عنوان به صالح مردم نیســت، قطبی کردن 
با اینکه هر تشــکلی کار خــودرا انجام دهد 

متفاوت است.
وی افزود: اینکــه نمایندگان بــه یکدیگر 
بی حرمتی کنند یا رو در روی هم قرار بگیرند 

اصال به نفع مجلس و مردم نیست. 

 قطبی کردن 
مجلس به صالح مردم نیست

مهدی چمران
 عضو سابق شورای اسالمی شهر تهران:

دیدگاه

یک فعال سیاسی اصالح طلب درباره طرح موضوع 
عذر خواهی رییس جمهور گفت: هنگامی که آمریکا 
عنوان می کند توافق هســته ای با ایران بر ضررش 
بوده، رییس جمهور از برجامی که به نفع ایران بوده 

است، عذرخواهی کند؟
سید مصطفی هاشــمی طبا درباره خروج آمریکا از 
برجام و روزهای بعد از نقض این معاهده بین المللی 
و حواشــی آن، گفت: معتقدم از نظر دیپلماسی و 
افکار عمومی رفتاری که ایــاالت متحده در قبال 
 برجام انجام داد، خالف و غیرعــرف در معاهدات 

بین المللی است.
وی خاطر نشان کرد: خروج آمریکا از برجام حیثیت 
این کشور را زیر سوال می برد و نشان می دهد این 

کشور پایبند به معاهدات و تعهدات خود نیست.
وی خاطرنشان کرد: ما نباید از برجام خارج شویم 
زیرا ایــاالت متحده و هم پیمانــش می خواهند ما 
بدقول شــویم. وی تاکید کرد: شــأن مجلس باید 
حفظ شود، آتش زدن پرچم یک کشور در مجلس را 

متوجه نمی شوم، شاید ما درکش را نداریم! 

 آتش زدن پرچم یک کشور
 در مجلس را متوجه نمی شوم

هاشمی طبا: 

واکنش

مهدی چمران، عضو سابق شورای اسالمی 
شهر تهران گفت: ماجرای بازداشت معاون 
شهردار به خیلی قبل تر از امروز برمی گردد و 
در دوره ای که آقای قالیباف شهردار تهران 
بودند، مسائلی پیش آمده بود که گفتند به 

شهردار هم ربطی ندارد.
وی ادامه داد: گویا موضــوع به یک تعاونی 
برمی گشــت که گفتند به هر حال کارهایی 
از سوی ایشان صورت گرفته و مسائل مالی 
پیش آمده و از این جهت مدتی بازداشــت 
شــدند. همان زمان هم اعالم کردند که این 
موضوع اصال ربطــی به شــهرداری ندارد. 
چمران در ادامه گفت: در دوره آقای قالیباف 
تحوالت خوبی در تهران صــورت گرفت و 
متاســفانه عده ای درصدد زیر سوال بردن 
 این اقدامــات و تحوالت مثبت هســتند و 

می خواهند کم کاری خود را توجیه کنند. 

 می خواهند قالیباف 
را خراب کنند

پیشخوان

بین الملل

رهبر انقــالب اســالمی در دیــدار قاریــان، مناجات خوانان و 
مدیحه سرایان قرآنی یکی از نیازهای ضروری امروز امت اسالمی 
را لزوم »نزدیکی به قرآن و عمل به دســتورات آن« دانســتند و 
با تاکید بر اینکه مشــکالت کنونی دنیای اسالم از جمله شرایط 
تاســف بار فلســطین و جنایات رژیم صهیونیســتی به ویژه در 
روزهای اخیر، نتیجه دوری امت اســالمی از قرآن است، گفتند: 
بیت المقدس پایتخت فلسطین است و به توفیق الهی، فلسطین 
از دست دشمنان خالص خواهد شد و آمریکا و اذناب آن در قبال 
حقیقت و ســنت الهی هیچ غلطی نمی تواننــد بکنند.حضرت 
آیت ا... خامنه ای لزوم توجه بیشتر به قرآن در همه ابعاد زندگی 

را خاطر نشان کردند و با اشــاره به مصایب و بالیای دنیای اسالم 
به ویژه شرایط مردم فلســطین، گفتند: در این چند روز جنایات 
رژیم خبیث و جعلی صهیونیستی در به شهادت رساندن ده ها نفر 
و زخمی کردن هزاران فلســطینی را دیدید. در چنین شرایطی 
برخی گله می کنند که چــرا آمریکا موضع نمی گیرد در حالی که 
آمریکا و بسیاری از دولت های غربی شــریک جرم این جنایات 
هستند.رهبر انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه باید امت اسالمی، 
دولت های اسالمی و حکومت های اسالمی در قبال این جنایات 
موضع بگیرند، خاطر نشــان کردند: قرآن به ما می گوید باید در 
مقابل دشمنان دین و کفار سرسخت باشید و در میان خودتان با 

مهربانی رفتار کنید؛ اما اکنــون به دلیل دوری از قرآن، در دنیای 
اسالم شاهد جنگ و اختالف میان مســلمانان و تسلیم بودن در 
مقابل کفار هســتیم.حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید بر اینکه 
دشــمنی ها با اســالم تمامی ندارد، افزودند: اگر امت اسالمی به 
قرآن نزدیک شود، همانگونه که قرآن فرموده، بالشک بر دشمن 
غلبه خواهند کرد زیرا این، وعده الهی است.رهبر انقالب اسالمی 
در پایان با طلب مغفرت از خداوند متعال برای شهدای روزهای 
اخیر فلسطین و همچنین با طلب استقامت بیشتر برای مبارزان 
راه حق، تاکید کردند: آمریکا و همدستان او در قابل سنت تخلف 

ناپذیر الهی مجبور به شکست و تسلیم خواهند بود.

رهبر معظم انقالب اسالمی: 
آزادی فلسطین سنت الهی است، آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند

غیبــت نســبتا طوالنی ولــی عهــد ســعودی، باعث 
گمانه زنی هایی درباره سرنوشــت او شــده است.حسین 
شریعتمداری در شماره روز پنجشنبه روزنامه کیهان، از 
احتمال کشته شدن محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 
خبر داد. شریعتمداری به نقل از منابع اطالعاتی و با استناد 
به »یک خبر به کلی ســری ... که از سرویس اطالعاتی و 

امنیتی یکی از کشــور های عربی منطقه درز کرده و به گونه ای در اختیار کیهان قرار گرفته«  نوشــت: »این 
ســرویس اطالعاتی در گزارش محرمانه خود برای مقام عالی کشور متبوع خویش با قاطعیت آورده است که 
در جریان درگیری های شنبه شب ریاض- اول اردیبهشت/21 آوریل- حداقل دو گلوله به محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربستان اصابت کرده و احتمال اینکه از دنیا رفته باشد نیز وجود دارد«.عالقه بن سلمان به حضور در 

رسانه ها و قرار گرفتن در کانون انظار عمومی، باعث شده غیبت نسبتا طوالنی اش، پرسش هایی مطرح کند.

آیت ا... محمد جواد علوی بروجــردی در دیدار جمعی از 
مداحان اســتان قم اظهار داشت: مســائل اخالقی بسیار 
سســت شــده و متاســفانه دیگر بازار ما بازار مسلمانی 
نیســت و دروغ و غیبت و تهمت بین مردم زیاد اســت. 
عالوه  بر اینها، کوبیدن و بریــدن نان یکدیگر یا آبرو بردن 
از هم بسیار اتفاق می افتد.استاد فقه و اصول حوزه علمیه 

قم ضمن انتقاد از ســبک مداحی ها در شــهرهای قم و تهران خطاب به مداحان گفت: مــا معتقدیم نباید 
برای رســیدن به مقاصد سیاســی، آبروی امام حســین)ع( و مداحی را صرف کنند که دراین صورت، چوب 
آن را خواهند خورد. ایــن یکی از مصیبت هایی اســت کــه در تهران بــه آن گرفتاریم. وی افــزود: آقای 
 احمدی نژاد می خواســت برای ســاخت مســجد و کتابخانه به من بودجه بدهد، بنده قبول نکردم و گفتم

 نمی خواهم.

راز ناپدید شدن ولی عهد سعودی 
چیست؟

ولی عهد عربستان 
مرده است؟

آیت ا... علوی بروجردی: 

پیشنهاد کمک 
 احمدی نژاد را
 رد کردم

  به یاد مرد مبارزی که عاشق »منبر« بود؛  

اَیَن تَذهبون؟!

قاسم افشــار، مجری 
قدیمی تلویزیون به رحمت 
خدا رفت؛نبود، ولی عزیز بود

قــرارداد نفتی جدید 
بدون مزاحم

خیزش کارگری

فضای مجازی

بهارستان

تضمین  موگرینــی: 
نمی دهیم

الهه زین الدین
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 اگر توتال نتواند 
معافیت از تحریم را 

از آمریکا دریافت 
کند شرکت 

ملی نفت چین 
)سی ان پی سی( 

طبق قرارداد 
جایگزین این 

شرکت فرانسوی 
می شود

بودجه ای جهت انتقال آب دریای عمان تعیین  
نشده است

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

معاون امور اقتصادی استاندار اصفهان:
بودجه ای جهت انتقال آب 

دریای عمان تعیین  نشده است

معاون امور اقتصادی اســتاندار اصفهان گفت: 
هنوز اعتباری بــرای انتقال آب ایــن دریا به 
اصفهان مشخص نشــده است.محمد شجاعی 
اظهار کــرد: موضوع آب یکــی از دغدغه های 
اســتاندار اصفهان اســت که از ابتدای حضور 
اســتاندار در اصفهان به طور جــدی پیگیری 
شــده اســت.وی افزود: انتقــال آب از دریای 
عمان به اصفهان جزو پروژه هــای بلند مدت 
تامین آب اســتان اســت؛ اما برآورد دقیقی از 
میزان اعتبــارات الزم، صورت نگرفته اســت.

معاون امور اقتصادی اســتاندار اصفهان گفت: 
اجرای ۴۰ درصــدی عملیــات عمرانی خط 
انتقال آب از دریای عمان به اســتان کرمان با 
هزینه های هنگفتی همراه بوده که بخش مهم 
آن از سوی دولت تامین شــده است.شجاعی 
در پاسخ به اینکه اســتاندار خراسان رضوی به 
صورت شخصی با قرارگاه خاتم االنبیا)ص( برای 
اجرای خط انتقال آب از دریای عمان به شرق 
کشور وارد مذاکره شده، چرا چنین اقدامی در 
اصفهان صورت نمی گیرد؟ گفت: باید مراحل 
قانونی و ابتدایی این روند طی شود و در وهله 
نخست میزان اعتبار دولت به اجرای این پروژه 
مشخص شود. پس از آن می توانیم برای انتخاب 
پیمانکار اقدام کنیم که البته این فرایند زمان 

زیادی نیاز دارد.

بازار

موبایل

مدیر خدمات مشترکان آبفای استان خبر داد:
لوازم کاهنده مصرف آب 

تحویل بگیرید
شرکت آب و فاضالب اصفهان از آغاز ثبت درخواست 
لوازم کاهنده مصرف آب خبــر داد.معاون خدمات 
مشــترکان و درآمد شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با اعالم این خبر گفت: شهروندان اصفهانی 
می توانند از این پس با تماس با سامانه تلفنی ۱۵۲۲ 
نسبت به ثبت درخواست لوازم کاهنده مصرف آب 
اقدام کنند.رضا رضایی افزود: پس از ثبت درخواست 
شهروندان، یک بسته لوازم کاهنده شامل سردوش 
و پرالتور یا آبفشان تحویل شهروندان می شود که 
می تواند میزان مصرف هر خانواده را کاهش دهد.وی 
گفت: هزینه این بسته لوازم کاهنده با باز پرداخت 
یکساله روی قبوض آب شهروندان تقسیط می شود.

معاون خدمات مشــترکین و درآمد آبفای استان 
اصفهان که در جمع مالکان و مدیران خوابگاه های 
دانشجویی شهر اصفهان سخن می گفت از مسئوالن 
خوابگاه ها و مراکز مشــابه خواســت از این فرصت 
به وجود آمده اســتفاده کرده و میزان مصرف آب 

واحدهای خود را کاهش دهند.

مدیرجهاد کشاورزی شاهین شهر خبر داد:
کاهش 5 هزار هکتاری 
کشاورزی در شاهین شهر

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان شاهین شهر و میمه 
گفت: کشت محصوالت کشــاورزی به علت قطع 
جریان آب در کانال های کشــاورزی از زاینده رود و 
کاهش سطح آب چاه ها و قنوات کشاورزی، امسال 
حدود ۵ هزار هکتار کاهش می یابد.اصغر رستمی  
اظهار کرد: کشت محصوالت کشاورزی به علت قطع 
جریان آب در کانال های کشــاورزی از زاینده رود و 
کاهش سطح آب چاه ها و قنوات کشاورزی، امسال 
حدود ۵ هزار هکتــار کاهش می یابد.وی ســطح 
زیرکشت اراضی کشاورزی این شهرستان را حدود 
۱6هزار هکتار در سال های پرآبی اعالم کرد و افزود: 
کاهش کشــت محصوالت بهاره و پاییزه امسال به 
علت نبود آب در مناطق کشاورزی گز، حاجی آباد و 
گرگاب شدیدتر از مناطق دیگر این شهرستان است. 
رستمی  خاطرنشان کرد: تنش های آبی در منطقه 
کشاورزی شهر گرگاب که محصول خربزه های این 
شهر شــهرت جهانی دارد، شدیدتر از مناطق دیگر 
است، چون هم سطح آب سفره های زیرزمینی مزارع 
کاهش بیشتری یافته و هم از آب کانال کشاورزی 

محروم است.
 

رییس کل گمرک اعالم کرد:
کشف 5۰۰ مورد قاچاق انسان

رییس کل گمرک با تشریح آخرین دستاوردهای 
گمرک گفت: گمرک ایران، رتبــه اول مبارزه با 
قاچاق مــواد مخدر را در میان گمــرکات جهان 
در اختیــار دارد و ۵۰۰ مــورد قاچاق انســان را 
کشــف کرده اســت.فرود عســکری اظهارکرد: 
عملیات مبارزه با مواد مخــدر و انواع قاچاق کاال 
در گمرک ایران با رصد هوشــمند اطالعات و به 
کمک دستگاه های کنترلی ایکس ری و سگ های 
مواد یاب انجام  می شــود که ایــن تجهیزات طی 
سال های اخیر رشد چشــمگیری داشته و تعداد 
ایکس ری های کامیونی در گمــرکات ایران طی 
چند ســال گذشــته به چهار برابر افزایش یافته 
است. وی ادامه داد: ماموران گمرک سال گذشته 
موفق به کشــف بیش از ۵۰۰ مورد قاچاق انسان 
شدند و در ســال جاری به دلیل شــرایط برخی 
کشورهای همســایه و همچنین تجهیز گمرکات 
کشــورمان به دســتگاه های کنترلی پیشرفته، 
کشفیات قاچاق انسان رشد قابل توجهی داشته 
به طوری که در دو ماهه اخیــر 6۹ مورد قاچاق 

انسان توسط ماموران گمرک کشف شده است.

وزیر خزانه داری آمریکا: 
شبکه های بانکی مرتبط با
 ایران را متالشی می کنیم

وزیر خزانه داری آمریکا پــس از اعالم تحریم هایی 
جدید علیه افــراد و شــرکت های دارای ارتباط با 
حزب ا... لبنان، از عزم دولت ترامپ برای متالشــی 
کردن همه شبکه های مرتبط با بانک مرکزی ایران 
خبر داد.دفتر نظارت بر دارایی های خارجی وزارت 
خزانه داری آمریکا، دو فرد و ۵ شــرکت را به اتهام 
ارتباط با حزب ا... لبنان تحریم کرد.در بیانیه وزارت 
خزانه داری اسامی »محمدابراهیم بازی« و »عبدا... 
صفی الدین« آمده که هر دو تبعه لبنانی هســتند؛ 
نام ۵ شرکت هم در این بیانیه تحریمی آمده است. 
این شرکت ها، شرکت های سرمایه گذاری، انرژی، 

ساختمانی و خدمات مسافرتی هستند.

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،871،000
تومان

966،000نیم سکه
تومان

556،000ربع سکه
تومان

351،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

185،600
تومان

      قیمت سکه و طال

 گوشي موبايل اپل مدل
 iPhone X ظرفيت 256 گيگابايت

7,800,000
 تومان

 گوشي موبايل اپل مدل
 iPhone X ظرفيت 64 گيگابايت

7,090,000
 تومان

 گوشي موبايل اپل مدل
 iPhone 8 ظرفيت 64 گيگابايت

4,799,000
 تومان

مرضیه محب رسول

این خط و نشان توتال برای ایران در حالی خبرساز 
شده اســت که پیش از این؛ در مورد منافع سرشار 
این شرکت در ایران و پروژه های نفتی صحبت های 
زیادی شــده بود و معلوم نیســت چرا توتال به این 
سرعت دست از منافع خود در ایران کشیده و علیرغم 
ضررهای میلیارد دالری به دلیل ترک پروژه حاضر به 

کناره گیری از پروژه های پارس جنوبی شده است.
در قرارداد با توتال چه گذشت؟!

قرارداد محرمانه نفتی ایــران و توتال در حالی امضا 
شــد که عمر بســیاری از میادین و مخازن نفتی و 
گازی به دلیل نبود سرمایه و تکنولوژی در کشور رو 
به پایان بود  بر اساس اعالم کارشناسان ایران به ناچار 
باید طی ۵ ســال آینده حداقل به رقمی حدود۲۰۰ 
میلیارد دالر سرمایه گذاری جهت نوسازی و توسعه 
میادین نفتی دست پیدا کند تا از رقبای خود عقب 
نماند و بازارهایش را از دســت ندهد.  در کنار تمام 
حاشــیه های این قرار داد؛ این طرح با هدف تولید 
حداکثری و پایدار روزانه دو میلیــارد فوت مکعب 
)برابر با حدود ۵6 میلیون مترمکعب( گاز غنی ترش 
از منابع بخش فراساحل فاز ۱۱ میدان گازی مشترک 
 پــارس جنوبی و انتقال آن به خشــکی اجرا شــد.

 برآورد هزینه ســرمایه  گذاری مســتقیم این طرح 
۴۸۷۹ میلیــون دالر اعــالم شــده اســت. در این 
قرارداد، طــرف دوم موظف به تامیــن کلیه منابع 
مالی مورد نیاز بــرای اجرای پروژه بوده و شــرکت 
نفت تا پیش از آغاز تولید از میــدان هیچ مبلغی به 
طرف دوم پرداخــت نخواهد کرد. این قــرار داد در 
فضای تیره و تار پس از برجام نشــانی از باز شــدن 
 درهای سرمایه جهانی روی صنایع مهم ایران قلمداد 

می شد.
توتال؛ در صف اول خروج از ایران

اگر چه در اولین واکنش ها نســبت به خروج آمریکا 
از برجام و خروج شــرکت های بزرگی مانند توتال 
که در ایران سرمایه گذاری کرده اند، مسئوالن نفتی 
کشور اعالم کردند که روابط ایران با شرکت توتال بر 

مبنای قرارداد و احترام متقابل است و خروج آمریکا از 
برجام از این بابت مشکلی ایجاد نمی کند؛ اما اکنون با 
گذشت کمتر از یک سال و درحالی که شرکت توتال 
حدود ۹۰ میلیون دالر در فاز ۱۱ هزینه کرده  است 
این شرکت در بیانیه ای اعالم کرد که درصورتی پای 
این قرارداد می ایستد که شامل معافیت از تحریم ها 

شوند. 
توتال اعــالم کرد»به علت تصمیــم رییس جمهور 
آمریکا برای خروج از توافق هسته ای با ایران، قادر به 
ادامه دادن پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی ایران نیست 
و تمام فعالیت های مرتبط خود را قبل از ۱۸ نوامبر 
لغو خواهد کرد، مگر اینکه تحــت حمایت مقامات 
فرانســوی و اروپایی، به طور ویژه برای این پروژه، به 
توتال معافیت از تحریم ها اعطا شود«.توتال همچنین 

اعالم کرد »فعال هیچ تعهد و التزام دیگری در ارتباط 
با پروژه پارس جنوبی اضافه نخواهد کرد و با مقامات 
آمریکایی و فرانسوی، بر ســر اعطای معافیت به این 

پروژه درحال مذاکره است«. 
سرنوشت قرار داد نفتی پس از خروج توتال 

چه می شود؟
وزیر نفت اعــالم کرد: برای خروج توتــال از قرارداد 
جریمه ای وجود ندارد؛ اما مبلغی که توتال تاکنون 
در این قرارداد هزینه کرده است تا زمان اجرای کار، 
بازپرداخت نمی شود؛ همچنین ایران اعالم کرده اگر 
توتال نتواند معافیت از تحریم را از آمریکا دریافت کند 
شرکت ملی نفت چین )سی ان پی سی( طبق قرارداد 
جایگزین این شرکت فرانسوی شده و سهامش به این 

شرکت چینی منتقل می شود . 

اگر شرکت ملی چین هم از این قرارداد کنار بکشد، 
شــرکت پتروپارس عهده دار این مسئولیت خواهد 

شد. 
خروج توتال از ایران نشانه چیست؟

توتال در حالی زیر سایه تهدیدات آمریکا قصد خروج 
از ایران را دارد که اخیرا وزیر نفت اعالم کرده اســت 
که ایــران جایگزین هایی برای ســرمایه گذاری در 

صنعــت نفت دارد 
و در حــال مذاکره 
با آنها برای حضور 
در ایران است. البته 
وزیر نفت گفت که 
نمی تواند نام آنها 
را رســانه ای کند؛ 
چرا که آمریکایی 
ها به ســراغ آنها 
رفتــه و مانــع از 
در  حضورشــان 
ایران خواهند شد. 
از سوی دیگر اروپا 
به رغم تبلیغات و 
ســر و صدای زیاد 
حمایــت از برجام 
عمال در سایه این 

خروج نشــان می دهد که قادر به حفظ اســتقالل 
اقتصــادی و حمایت کامل از شــرکت های خود در 
 برابــر رویارویی ایــران و آمریکا در برجام نیســت. 
» صنم وکیل« فردی که در چتم هاوس فعال است، 
دربــاره بیانیه توتال گفته اســت» این عالمت بدی 
است، اروپایی ها نمی توانند از منافع بخش خصوصی 
خود دفاع کند«. وزرای کشــور انگلیس، فرانســه 
و آلمان قول داده اند که تمام ســعی خــود را برای 
حفظ نفت ایران و ســرمایه گذاری ها در ایران پس 
از نشســتی که با همتای ایرانی خود داشتند به کار 
گیرند؛ اما در نهایــت پذیرفتند آنها نمی توانند برای 
 مواردی که تهــران دنبال آن اســت تضمینی ارائه 

کنند.

مصاف نابرابر ایران و توتال

حضور شرکت بزرگ توتال در صنایع نفت و گاز ایران و سرمایه گذاری این شرکت در کشورمان 
یکی از پر سر و صدا ترین قراردادهای پسابرجامی بود که با حرف و حدیث های بسیاری به 
امضای دو طرف رســید و حاال پس از خروج آمریکا از برجام این شرکت اولین زمزمه های خروج از 

ایران را آغاز کرده است.

توتال به زودی ایران را ترک می کند؛

نایب رییس اتحادیه خواربار اصفهان با اشاره به اینکه در تامین اقالم مصرفی مردم کمبودی نداریم، گفت: نگرانی از 
بابت تامین خوار بار برای ماه رمضان نخواهیم داشت.سید کمال خیام نکویی اظهار داشت: قیمت خوار بار نسبت به 
۲۰ روز قبل تا یک ماه گذشته کاهش یافته است و در حال حاضر مشکلی در تامین خوار بار نداریم.وی با اشاره به اینکه 
افزایش قیمتی در برنج خارجی نداریم، بیان داشت: در حال حاضر قیمت برنج هندی کیسه ای ۷۵ هزار تومان است 
که یک ماه گذشته قیمت آن به ۸۵ هزار تومان می رسید.نایب رییس اتحادیه خوار بار اصفهان تصریح کرد: با توجه به 
تخصیص ارز دولتی و واردات برنج و حبوبات با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان،  قیمت این اقالم به نسبت یک ماه گذشته 
کاهش یافته است.وی گفت: قیمت برنج شمال هم نسبت به سال گذشته کاهش یافته است به طوری که پارسال 
 برنج شمالی کیلویی ۱۵ هزار تومان به دست مصرف کننده می رسید؛ اما امسال این برنج کیلویی ۱۳ هزار تومان 

شده است. 

 نگرانی جهت  تامین مواد 
و خواربار غذایی ماه رمضان وجود ندارد

رییس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان لوازم خانگی در استان اصفهان گفت: در حال حاضر بازار دچار 
رکود شده و تغییرات قیمتی ارز در ماه های اخیر نیز باعث بروز ابهاماتی در این بازار شده که به رکود این 
بخش دامن زده است.اکبر محمدی اظهار کرد: کارخانه های تولید داخل جنس خود را عرضه نمی کنند و 
واردکنندگان نیز در شرایط فعلی در انتظار سازوکار جدید برای استفاده از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان هستند. 
رییس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان لوازم خانگی در استان اصفهان بیان داشت: تولیدکنندگان 
داخلی لوازم خانگی از ابتدای سال به دنبال افزایش نرخ محصوالت خود بودند که تا به این لحظه به نظر 
می رسد با افزایش نرخ ۱۰ درصدی این محصوالت موافقت شده ؛ اما با این  وجود همچنان از عرضه این 
محصوالت به بازار لوازم خانگی، خبری نیســت.وی تصریح کرد: بیشتر تقاضای مردم به سمت کاالهای 

ایرانی حرکت کرده و تمایل مصرف کنندگان به این بخش از بازار بیشتر شده است.

سکوت و رکود پایدار!

قیمت مرغ گرم در اصفهان کاهش یافت.رییس انجمن صنفی کشتارگاه های صنعتی طیور استان گفت: هم اکنون 
قیمت مرغ در کشتارگاه ها  از هفت  هزار و ۲۵۰ تومان  در مقایسه با چند روز گذشته به هفت هزار و ۱۳۰تومان 

رسیده و با قیمت ۷هزار و ۷۰۰ تومان به مصرف کننده عرضه می شود.
 حمید شــیخان افزود: همچنین قیمت مرغ نســبت به اوایل فروردین ۲۰درصد کاهش درصد کاهش داشــته 

است. 
وی ادامه داد: کاهش تقاضای مصرف کننده علت اصلی کاهش قیمت مرغ در بازار اعالم شده است.  

کاهش قیمت مرغ گرم 
دراصفهان

هر
 ش

در

  عکس روز

بازدید گشت تعزیرات از بازار لوازم خانگی طرح رایگان شرکت برق برای کشاورزان
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان خبر داد:

 رییس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان لوازم خانگی  می گوید رکود بازار لوازم خانگی
 در اصفهان طوالنی شده است

نایب رییس اتحادیه خواربار اصفهان:

رییس انجمن صنفی کشتارگاه های 
صنعتی طیور استان خبر داد:

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: اگر کشاورزان در فصل گرم 
سال، روزی چهار ساعت از متورهای پمپاژ چاه های آب استفاده نکنند، می توانند مابقی مدت زمان 
استفاده برق را از انرژی رایگان بهره مند شوند و تنها هزینه های مربوط به بخش ارزش افزوده و عوارض 

قبض برق را پرداخت کنند.
محمد مهدی عسکری اظهارکرد: مشترکان بخش کشاورزی توزیع برق شهرستان اصفهان با اجرای 
راهکارهای مدیریت بهینه مصرف برق در بخش کشاورزی می توانند یک بازی برد- برد را رقم بزنند.

وی با بیان اینکه بیشترین پیک مصرف برق در تیر و مردادماه اتفاق می افتد، افزود: در چند سال اخیر 
بیشترین مصرف در ساعات میانی روز یعنی از ۱۲ تا ۱6 بوده و مصرف برق در بخش کشاورزی افزایش 
چشمگیری داشته است.مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان ادامه داد: 
مشترکان می توانند با خاموش کردن پمپاژ آب بین ساعت ۱۲ تا ۱6 همزمان با پیک بار شبکه برق، 
در طرح های مدیریت بار توزیع برق شهرستان اصفهان شرکت و از پاداش های خوبی که در این راستا 

پیش بینی شده، استفاده کنند.
وی خاطرنشــان کرد: کشــاورزان در دو ماه تیــر و مرداد که مصــرف برق افزایش پیــدا می کند، 
به جای تقســیم ۲۴ ســاعته می توانند در طول شبانه روز ۲۰ ســاعت آب را بین شــرکا، تقسیم 
و چهار ســاعت پمپ آب را خاموش کنند.وی مشــترکان دســته دوم بخش کشــاورزی شرکت 
بــرق را صنایــع کشــاورزی از جملــه دامپــروری هــا، دامداری هــا، گلخانه ها و ســردخانه ها 
 خواند و گفت: در شــرکت برق از این مشــترکان بــه عنوان »صنایــع مرتبط با کشــاورزی« یاد

 می شود.
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10 چیزی که از آن متنفرم
 حتما تا بــه حــال در زندگی تان بــا آدم هایی 
روبه رو شــده اید که اسم شــان به رسم شــان 
نمی خورد، تا جایی که خود آن آدم ها هم به این 
نتیجه رسیده اند که اسم شان را مطابق رسم شان 
کنند و ســری به ثبت احــوال بزننــد؛ اما این 

موضوعی است که 
برای کتاب ها هم 

اتفاق می افتد.
آنهایــی که اهل 
و  نــی  کتاب خوا
رفتن به نمایشگاه 
کتاب هستند این 
موضوع را بــا تمام 
جان درک کرده اند. 

آن وقت که با عشق تمام، کتابی را تهیه می کنند 
و جذب اسم و شکل و حتی گوشه ای از محتوایش 
می شــوند؛ اما وقتی که به ســراغش می روند و 
شــروع به خوانش آن می کنند اســمش که با 
رسمش نمی خواند هیچ، تازه خط به خط کتاب 
را می گردی به دنبال آن که منظور نویســنده را 

دریابی.
»ده چیز که از آن متنفرم« عنوان کتابی اســت 
که در ابتدا با شنیدن نامش موضوع روان شناسی 
را برای شــما تداعی می کند؛ اما وقتی که شروع 
به خواندن آن می کنید نــه تنها موضوعی به نام 
روان شناســی را دنبال نمی کند، بلکه وقتی در 
البه الی این کتاب 327 صفحه ای به ده چیزی 
که قهرمان داســتان از آن متنفر است می رسید 
باز هم متوجه نمی شــوید که چرا نویسنده روی 

این ده چیز این قدر تکیه داشته است!
کتاب مذکور ؛ رمانی است از یک دختر لبنانی که 
خانواده اش به سیدنی مهاجرت می کنند و دختر 
لبنانی داســتان با نام اصلی جمیله برای فرار از 
هویت اصلی خود شخصیتی برای خود آفریده و 
با نام جیمی در بین هم مدرسه ای ها ودوستانش 
خود را معرفی کرده است و باالخره به این نتیجه 

می رسد که هویت اصلی خود را آشکار کند...

کارگردان »روزی، روزگاری«:
زاینده رود، آینه شهر بود

امرا...احمدجــو، کارگردان ســریال »روزی، 
روزگاری« گفــت: مهم تریــن مســئله ای که 
امروزه در اصفهان با آن مواجه هستیم، خشکی 
زاینده رود است. وی اظهار کرد: ناهماهنگی اسم 
زاینده رود با وضعیت فعلی آن، آزاردهنده است. 
زاینده رود فعلی، عقیــم، نازا و بدون آب بوده و 
چنین فاجعه ای اتفاق نمی افتاد، اگر همه ساله 
برنامه های فکرشــده اجرا می شــد. احمدجو 
افزود: اگر آینده نگری وجود داشت، این اتفاقات 
به احتمال قوی رخ نمی داد. بهانه خشکسالی هم 
ظاهرا بهانه موجهی است ولی همه می دانیم که 

همه ماجرا، این نیست.
وی ادامه داد: اغلب متفکران و بزرگان شــهر، 
هرکجا که صحبت می کننــد، موضوع هرچه 
باشــد، محال اســت گریزی هم به مســئله 

زاینده رود نزنند که این کار، بحق است.
این کارگردان بیان کرد: زاینده رود، آینه شهر 
بود و دو پل مهم جهانی روی آن ساخته شده بود 
که دیگر موضوعیتی ندارند و اگر هم نباشــند، 

به راحتی می توان از روی رودخانه عبور کرد.

کارگردان اصفهانی تئاتر:
مافیا نداریم؛ اما ارتباطات 

حرف اول را می زند
کارگردان تئاتر گفت: در اصفهان، مافیای تئاتر 
وجود ندارد؛ البته ارتباطات وجود دارد که در 

همه فضاهای کاری کشور هم دیده می شود.
رادمهر کشــانی ، در پاســخ به این پرسش که 
»آیــا در اصفهان مافیای تئاتــر وجود دارد؟« 
اظهار کرد: خیر در اصفهان مافیای تئاتر وجود 
ندارد؛ البته ارتباطات وجــود دارد که در همه 
فضاهای کاری دیده می شود و در هر حیطه ای 
در کشور وارد شــوید، ارتباطات حرف اول را 
می زند که ناشــی از فضای حال حاضر جامعه 

است و اجتناب ناپذیر است.
وی افزود: اتفاقا ما منتقد نبود مافیای تئاتر در 
اصفهان هستیم )باخنده( چراکه در حال حاضر 
هر کســی به راحتی می تواند وارد فضای تئاتر 
شــود و می بینیم کســانی که تا سال گذشته 
حتی یک تئاتر هم ندیده بودند امروز به عنوان 
کارگردان اجرای نمایش می کنند و اگر مافیایی 

وجود داشت این اتفاق ها نمی افتاد.

نقل قول روز

زاینده رود، آینه شهر بود

پیشنهاد سردبیر:

کافه کتاب

اکران فیلم »خوک« در پردیس سینمایی چهارباغ 
آغاز شد.

»خوک«، فیلمی بــه کارگردانی، نویســندگی و 
تهیه کنندگی مانی حقیقی و محصول سال ۱3۹۶ 
اســت. لیال حاتمی و علی مصفا، بــرای اولین بار 
با بازی در این فیلم، حضور در یــک اثر کمدی را 

تجربه کرده اند.

حسن معجونی، پریناز ایزدیار، لیلی رشیدی، مینا 
جعفرزاده و ســیامک انصاری، دیگر بازیگران این 

فیلم هستند.
»خوک« برای نخســتین بار، اســفندماه ۹۶ در 
شصت و هشتمین جشنواره فیلم برلین، به عنوان 
تنها نماینده ســینمای ایران در بخش رقابتی به 
نمایش درآمد و از ۱2 اردیبهشــت ماه سال جاری 

هم به سرگروهی پردیس ســینمایی کوروش در 
سینماهای ایران اکران شده است.

فیلم مانی حقیقی، یک طنز اجتماعی اســت که 
واکنشی به شرایط کشور در آن دیده می شود. فیلم، 
از یک جهت مطالعه ای درباره تاثیر شــبکه های 

اجتماعی بر جامعه مــا و درعین حال نقدی بر 
سانسور در کشور است و روح یک هنرمند عمیقا 
تحقیرشده و پر از شور و خودخواهی را به تصویر 

می کشد.

»خوک« به اصفهان رسید

مفاد آراء
2/783 آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 

واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي
برابر آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز 
گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع 
عموم مردم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاينده رود و اصفهان امروز چاپ 
اصفهان آگهی می شود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان 
اعتراضی دارند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی بمدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرضا تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند و گواهی طرح دعوا را به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمايند بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
شماره 909 و 9341 و 9343  فرعي از 2 اصلي فضل آباد

1. رای شــماره 139660302008006969 -  23/ 12/ 96 - محمدحســن براهيمي 
فرزند عبدالســتار ششــدانگ يكباب مغــازه باســاختمان فوقاني احداثــي مفروزي 
 ازپــالک 909 و 9341 و 9343  فرعــي از 2 اصلي فضــل آباد به مســاحت 90 / 59 

مترمربع.
تاريخ انتشار نوبت اول : 29 / 2 / 97
تاريخ انتشار نوبت دوم:  13 / 3 / 97

 م الف: 127 سيد اسداله موسوی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
مفاد آراء

2/784 شــماره صادره1397/31/491458تاريخ ثبت صادره :1397/2/24آگهي مفاد 
آراء قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 

ثبت دهاقان
مفاد آراء هيأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجراي ماده 1 
قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طريق روزنامه کثير االنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي که 
به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاريخ انتشــار آگهي و در روستاها از تاريخ 
الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد 
اخذ نمايدو معترض بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهی تقديم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمايند. بديهي است در اينصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حكم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود يا معترض گواهي تقديم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد نمود 

. صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رأی شماره 139760302019000046-1397/2/9- آقای سيدحسين خدارحمی  
موسوی فرزند سيدجوادششدانگ يک باب خانه قديمی مجزی شده از پالک 18 فرعی از 

130 اصلی واقع در اراضی نجف آباد دهاقان به مساحت 315.30متر مربع 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/2/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/3/13

م الف:97/51  زهرا يعقوبی رئيس اداره ثبت اسناد وامالک دهاقان
حصروراثت     

2/808 آقای حسن پناهپوری دارای شناسنامه شــماره 41به شرح دادخواست به کالسه 
97/160 ح ش 2از اين دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان حسين پناهپوری بشناســنامه 40در تاريخ 1391/5/17 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به1- صاحب جان نادری 
فرزند سپهدار به ش شناسنامه 1228متولد 1323 صادره از شيراز)همسر متوفی( 2- حسن 
پناهپوری فرزند بلبل به ش شناسنامه 41متولد 1315 صادره از سميرم )برادر متوفی(3- 
جمشيد پناهپوری فرزند بلبل به ش شناســنامه 131متولد 1315 صادره از سميرم )برادر 
متوفی( متوفی به جز نامبردگان فوق فاقد ورثه ديگری می باشد. اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی در خواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا 
وصيتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف97/55 رئيس شعبه دوم حقوقی دادگاه شورای 
حل اختالف دهاقان)166 کلمه، 2(

ابالغ رای
2/785 شــماره: 5/96 حل 11 خواهان: سعيد مختاری به نشــانی خمينی شهر دوشاخ 
سنگبری اندلس، خوانده: سجاد زرنگاری به نشانی مجهول المكان، شورا با بررسی اوراق 
پرونده ختم رسيدگی را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شرح زير مبادرت به انشا 
رای می نمايد. رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای سعيد مختاری فرزند محمد علی 
به طرفيت آقای سجاد زرنگاری هرمزی فرزند خداداد به خواسته مطالبه يک فقره چک 
به شماره 1484/585468/15-96/6/29 به شماره حســاب جاری 5508734388 به 
مبلغ هفتاد و پنج ميليون ريال دادگاه با توجه به دادخواســت تقديمی- کپی مصدق چک 
و کپی مصدق گواهينامه عدم پرداخت وجه چک موصوف و اينكه بودن اصول مستندات 
در يد خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و با توجه به انكار و ترديد از ناحيه خوانده 
و اينكه نامبرده دفاعی به عمل نياورده خواســته خواهان را مقرون به صحت دانسته و با 
استناد به مواد 198 و 519 از قانون آيين دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و مواد 310 و 313 از قانون تجارت و بــا توجه به قانون الحاق يک تبصره به ماده 2 
قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخيص مصلحت 
نظام و نظريه شماره 7/2345-1382/3/25 اداره کل حقوقی و تدوين قوه قضائيه حكم 
به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/967/500  ريال بابت هزينه دادرســی و ابطال تمبر و خسارت تاخير در تاديه و مبنای 
تورم از تاريخ سررســيد چک تا زمان پرداخت وجه آن که در زمان اجرا محاسبه می گردد 
در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد. رای شــورا غيابی و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ 
قابل واخواهی در اين شــورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظــرف 20 روز ديگر قابل 
 تجديدنظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی دادگستری خمينی شهر می باشد.
م الف: 699 شعبه 11 مجتمع شــماره يک شــورای حل اختالف خمينی شهر)313 

کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

2/786 آقای رحمت اله رفيعی فروشانی دارای شناسنامه شماره 2250 به شرح دادخواست 
به کالسه  154/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان فردوس رفيعی فروشانی به شناسنامه 10648 در تاريخ 1397/2/12 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- رحمت اله 
رفيعی فروشانی فرزند نعمت اله، ش.ش 2250 )فرزند( و الغير. اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا 
وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 701 شــعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره يک( )125 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/787 شماره: 977/96 به موجب رای شماره 1509 تاريخ 96/10/30 حوزه 12 شورای 
حل اختالف شهرستان خمينی شهر که قطعيت يافته است محكوم عليه اسماعيل قدری 
به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ دويست ميليون ريال بابت اصل 
خواسته و پرداخت 2/500/000 ريال بابت هزينه دادرسی و مبلغ 3/600/000 ريال بابت 
حق الوکاله وکيل و خســارت تاخير تاديه از تاريخ مطالبه 96/5/24 لغايت اجرای حكم 
درحق خواهان جواد عظيمی به نشانی خمينی شهر دستگرد قداده ک شاهزاده ابوالحسن 
ک 22 منزل شخصی با وکالت حميد شفيعی به نشانی خمينی شهر ميدان امام اول امام 
جنوبی. رای غيابی است. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين که اجرائيه به محكوم عليه 
ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استيفاء محكوم به از 
آن ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد، صريحاً اعالم 
نمايد. م الف:697 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره يک شورای حل اختالف شهرستان 

خمينی شهر )194 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2/788 کالسه پرونده 96/1956 شــماره دادنامه: 56-97/1/15 مرجع رسيدگی: شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمينی شــهر، خواهان: فريبرز کوچكی فرزند علی محمد با 

وکالت عليرضا هاشميان به نشانی خمينی شهر ميدان قدس ابتدای بلوار آزادگان مجتمع 
دندانپزشكی غدير ط سوم واحد3،  خواندگان: 1- داريوش جعفری فرزند جعفر به نشانی 
مجهول المكان 2-فريدون حاج هاشمی به نشانی خمينی شهر خ پليس پارکينگ روبروی 
درب ستاد فرماندهی، خواســته: مطالبه وجه چک، گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا، قاضی 
شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد: رای قاضی 
شــورا: در خصوص دعوی فريبرز کوچكی فرزند علی محمد با وکالت عليرضا هاشميان 
به طرفيت 1- داريوش جعفری فرزند جعفر 2- فريدون حاج هاشــمی به خواسته مطالبه 
مبلغ 150/000/000 ريال وجه يک فقره چک به شــماره 12/522032 مورخ 92/9/30 
عهده بانک سپه به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخير تاديه نظر به مفاد دادخواست،  
مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهينامه عدم پرداخت آن و بــا توجه به عدم حضور 
خوانده رديف اول در  جلسه مورخ 96/12/21  و عدم ارائه اليحه دفاعيه از جانب ايشان و 
با عنايت به نظريه مشورتی اعضا شورا  و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دين و با 
توجه به وصف تجريدی بودن اسناد تجاری، مستندا به مواد  9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون 
شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 قانون تجارت و تبصره 
الحاقی مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 
و 519 و 522 از قانون آئين دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی 
خواهان را ثابت دانسته و حكم  به محكوميت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 
يكصد و پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/925/000 ريال بابت 
خسارات دادرســی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و همچنين پرداخت خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررسيد چک لغايت اســتهالک کامل دين برمبنای شاخص بهای کاال و 
خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد. رای صادره در خصوص خوانده رديف اول غيابی و ظرف مهلت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس ازانقضا مدت 
واخواهی قابل تجديد نظر در محاکم عمومی حقوقی خمينی شهر می باشد و در خصوص 
خوانده رديف دوم حضوری و ظرف مهلت 20 روز پــس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی شهرستان خمينی شهر می باشد. م الف:664 شعبه چهارم 

شورای حل اختالف خمينی شهر )429 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/789 مرجع رســيدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی 
خمينی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 304/97 حل 12 ، وقت رسيدگی ساعت 11 صبح  روز شنبه مورخه 
1397/5/27، مشخصات خواهان حميد حاج حيدری فرزند محمود به نشانی خمينی شهر 
خ جانبازان فرعی 19 پ 21،  مشخصات خوانده: احمد رضايی فرزند حسن، خواسته و بهای 
آن:  مطالبه وجه، داليل خواهان: وکالتنامه- دادخواســت، گردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسيدگی به وی از طريق نشر 
آگهی در يكی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگی حاضر گردد.

م الف: 665 شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع 
شماره يک( )168 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
2/791 شماره دادنامه: 9609973633101308 شماره پرونده: 9609983633100501 
شــماره بايگانی شــعبه: 960506 خواهان: صندوق کارآفرينی اميد )صندوق مهر امام 
رضا)ع( به نمايندگی عبدالصمد شهبازی با وکالت خانم عزت دهقانی کدنوئيه فرزند مراد 
به نشانی اصفهان خيابان هشت بهشت شــرقی بعد از چهار راه پيروزی نرسيده به چهار 
راه سعدی جنب داروخانه عباسی، خواندگان: 1 - آقای عبدالخليل سليمانی فرزند خداداد 
2- آقای محمود مشايخی فرزند علی 3- آقای ولی اله مشايخی فرزند علی اصغر همگی 
به نشانی مجهول المكان، خواسته مطالبه وجه بابت ...، دادگاه با بررسی محتويات پرونده 
ختم رسيدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشای رای می 
نمايد. رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم عزت دهقانی وکيل دادگســتری به وکالت از 
صندوق کارآفرينی اميد )صندوق مهر امام رضا)ع( به نمايندگی آقای عبدالصمد شهبازی 

به طرفيت آقايان 1- محمود مشايخی فرزند علی 2- عبدالخليل سليمانی فرزند خداداد 
3- ولی اله مشايخی فرزند علی اصغر به خواسته مطالبه مبلغ بيست و هشت ميليون ريال 
به انضمام هزينه دادرسی و خســارت تاخير تاديه، از توجه به مفاد دادخواست تقديمی و 
مالحظه تصوير مصدق قرارداد اعطای تســهيالت قرض الحسنه ای اشتغال که داللت 
بر پرداخت مبلغ يكصد ميليون ريال تســهيالت به وام گيرنده آقای محمود مشايخی با 
ضمانت آقايان 1- عبدالخليل سليمانی 2- ولی اله مشايخی و اينكه خواندگان در جلسه 
دادرسی حاضر نشده و دفاعی که برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه نداشته اند و باتوجه 
به جاری بودن اصل عدم پرداخت و استصحاب دين، دعوی خواهان ثابت است به استناد 
ماده 10 قانون مدنی و مــواد 198، 515، 519 و 522 قانون آئين دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب درامور مدنی خواندگان را به پرداخت اصل خواسته به مبلغ 28/000/000 
ريال به نحو تضامن )با توجه به تعهــد متعهدين به پرداخت تضامنــی( و پرداخت مبلغ 
965/000 ريال به عنوان هزينه دادرسی و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم 
دادخواست مورخ 96/4/27 لغايت اســتهالک کامل دين بر مبنای شاخص بهای کاال و 
خدمات مصرفی در مناطق قهری ايران اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ايران و به ماخذ محكوم به در حق خواهان ) صندوق کارآفرينی اميد( محكوم می نمايد. 
اين رای غيابی و ظرف مهلت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهــی در اين دادگاه و 
 سپس ظرف مهلت بيســت روز قابل تجديدنظر در دادگاه های تجديدنظر استان است. 
م الف: 671 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان خمينی شهر )388 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

2/792 کالسه پرونده: 1202/96 حل 1 شماره دادنامه: 83-97/1/29 مرجع رسيدگی: 
شورای حل اختالف حوزه يک خمينی شهر به نشــانی خيابان پاسداران مجتمع شورای 
حل اختالف خمينی شهر، خواهان: محســن موگوئی فرزند نوراله به نشانی خمينی شهر 
منظريه فاز 4 انديشــه 6 پالک 21، خوانده: عليرضا الماســی به نشانی مجهول المكان، 
موضوع: مطالبه وجه چک، رای شورای حل اختالف: در خصوص دادخواست خواهان آقای 
محســن موگوئی فرزند نوراله به طرفيت خوانده آقای عليرضا الماسی به خواسته مطالبه 
مبلغ 157/000/000 ريال وجه يک فقره حواله به شــماره 04262 عهده قرض الحسنه 
سيد شهدا عاشق آباد اصفهان به انضمام خسارت تاخير در تاديه و هزينه دادرسی شورا از 
توجه به وجود اصل چک و گواهينامه  عدم پرداخت در يد خواهان که حاکی از اشتغال ذمه 
خوانده می باشد و اينكه خوانده دليلی بر برائت ذمه خويش و امانی بودن چک به شورا ارائه 
ننموده است دعوی خواهان راوارد و ثابت دانسته مستندا به مواد 519 و 522 قانون آيين 
دادرســی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ يكصد و پنجاه و هفت ميليون ريال با احتساب 
خسارات تاخير تاديه از تاريخ مطالبه 96/10/5 لغايت زمان پرداخت به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 1/962/500 ريال به عنوان هزينه دادرســی در حق خواهان محكوم می 
نمايد. رای صادره غيابی است و ظرف مدت بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در 
همين شعبه و سپس ظرف مدت بيست روز ديگر قابل تجديدنظرخواهی در محاکم محترم 
عمومی خمينی شهر می باشد. م الف: 669 شعبه اول مجتمع شماره يک شورای حل 

اختالف شهرستان خمينی شهر )250 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/793 مرجع رسيدگی: شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی خمينی 
شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1200/96 حل 8 ، وقت رسيدگی ساعت 4 بعد از ظهر  روز يک شنبه مورخه 
1397/4/10، مشخصات خواهان: سيد ابوالفضل موسوی فرد فرزند سيد رضا به نشانی 
دستگرد قداده، مشــخصات خوانده: محمد مراد محمديان فرزند عبدالرحمن، خواسته و 
بهای آن:  مطالبه چک بانک مســكن 035137 به مبلغ 49/000/000 ريال با احتساب 
هزينه دادرسی، داليل خواهان: تصديق مصدق چک و گواهينامه عدم پرداخت، گردش 
کار: خواهان خوانده را مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی 
به وی از طريق نشر آگهی در يكی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مستندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين 
شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر 
گردد.م الف: 651 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع 

شماره يک( )184 کلمه، 2 کادر(

آیین رو نمایــی از مجموعه کتاب پنج جلدی 
»اصفهــان در انقالب« با حضور پیشــگامان 

انقالب و مدیران شهری برگزار شد. 
شهردار اصفهان در این مراسم به نقش تاریخ و 
تاریخ سازان در انقالب اشاره کرد و گفت: تاریخ، 
ابزاری است برای آموختن و پرهیز از تکرار آنچه 
که نباید تکرار شــود. درس عبرتی است برای 

همه به خصوص مسئوالن و مدیران. 
نوروزی با تاکید بر اینکه هر فردی که در اداره 
امور کشور نقشی دارد و یا حکومت را در اختیار 
دارد  هر روز یک ســاعت تاریخ مطالعه کند، 
عنوان کرد: قطعا از آن مسائلی که گذشتگان 
گرفتار شدند، درس عبرت خواهند گرفت. به 
گفته وی؛ تاریخ برای تاریخ نیست بلکه برای 
افرادی است که می خواهند آینده خوبی داشته 
باشند و از علل پیروزی ها و شکست ها عبرت 
بگیرند و به این مسئله پی می برند که چرا در 
ایران انقالب شد؟ علت آن چه بوده؟ آیا مردم به 
دلیل اقتصادی انقالب کردند  یا به دالیل دیگر 
همچون مســائل اخالقی و  کرامت انسانی که 
قبل از انقالب مورد بی حرمتی قرار گرفت؟ آیا 

به دنبال استقالل و آزادی بودند؟
با مطالعه  تاریخ می توان متوجه این مسائل شد.

تاریخ معلمی است برای تفهیم
 شهردار اصفهان با بیان این مطلب تاکید کرد: 
اگر کسی تاریخ را نداند و نخواند گرفتار آنچه که 
در گذشته بوده، خواهد شد و همچنین اگر افراد 
علل را بشناسند، مرتکب اشتباه نخواهند شد 
و به یقین از حامیان انقالب حمایت و از تاریخ 

درس عبرت خواهند گرفت.
مؤلفان انقالب، تاریخ ســازان انقالب 

هستند
 نوروزی با اشــاره به تالش  تاریخ ســازان که 
طی 50 ســال گذشــته به پیاده کردن وقایع 
مشغول بودند، گفت: تاریخ با وجود تاریخ سازان 
زنده اســت زیرا با وجود اینها حقیقت تحریف 

نخواهد شد.
 به گفتــه وی؛ تاریخ نیاز متولیان امور شــهر، 
استان و کشور است و این به عنوان یک ضرورت 
است و اگر مسئوالن  تاریخ ندانند و نخوانند و با 
اصول کشور آشنا نباشند این بزرگ ترین خطر 

برای حکومت و جامعه است. 
وی با این تفاســیر در بخــش دیگر خطاب به 
تاریخ نویســان متذکر شد: کســانی که اهل 
نوشتن هســتند رســالت بزرگی دارند، پس 
باید در نوشــتن،امانتداری حفط شود و تاریخ 
هم  حفظ شود. زیرا کســانی که از گذشتگان 
 مطلع شوند باید به آنچه در قالب تاریخ نگاشته 

می شود اعتماد کنند ضمن اینکه اهل قلم هم 
این مهم را در نظر بگیرند.

در ادامه معاون پژوهشی موسسه تنظیم و نشر 
آثار امام )ره( گفت: منظومه فکری و اندیشه ای 
و حوزه عمل امام )ره( گسترده است.  دو نکته 
در زندگی امام )ره( بسیار اهمیت داشت یکی 

خدا و دیگری مردم بود. 
داستانی گفت: تمام حرکات و سکنات بنیانگذار 
انقالب از آغاز تا انتها، خدا بود که این متاسفانه 
در جامعه امروز ما کمرنگ شده و نکته دوم که 
در تداوم این نکته تاثیر دارد اینکه مردم را باور 
داشــت و یکی از نکات پر رنگ در زندگی امام 
)ره(، مردم بود. ایشــان مسئوالن را به اندیشه 
مردم توصیه می کرد زیرا اندیشه مردم ،اندیشه 

راهگشاست.
 پیشگامان انقالب هم در این مراسم به نکاتی 
مهم اشاره کردند و بر اینکه  تاریخ ما در سطح 

نیست بلکه در ژرفاست تاکید کردند. 
در خاتمه این مراســم از مجموعه کتاب پنج 
جلدی »اصفهان در انقــالب« به تالیف دکتر 
عباس نصر با حضور مدیران شــهری و اساتید 
برجســته تاریخ رونمایی و از این مولف تاریخ 
ســاز قدردانی و 

تقدیر شد.

تاریخ درس عبرتی برای مدیران است
 در مراسم رونمایی از مجموعه کتاب » اصفهان در انقالب« عنوان شد:

اعظم محمدی
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اخبار پیشنهاد سردبیر:

شیبصادراتافزایشمییابد؛
عرضه فناوری های ایران در 
نمایشگاه نانوی شانگهای چین

هفت شرکت ایرانی فعال در حوزه  فناوری  نانو 
محصوالت و توانمندی خود را در نمایشــگاه 
فناوری  نانــوی »شــانگهای« در چین عرضه 
کردند. امســال ســومین حضور شرکت های 
ایرانی در نمایشــگاه نانو شــانگهای بود. این 
نمایشگاه در ســال های گذشــته، با توجه به 
تمرکز بــر فنــاوری نانــو بازدیدکننده های 

بسیاری از سراسر چین پذیرا بوده است. حضور 
شــرکت های فناور ایرانی در ســال های قبل 
در این نمایشــگاه موجب عقد قرارداد تجاری 
میان این شرکت ها و شــرکت های عالقه مند 
چینی شده است. طی دو ســال گذشته، روند 
صادرات کاالهای نانوی ایــران به چین روند 
افزایشی داشته که پیش بینی می شود فعالیت 
شرکت های ایرانی در نمایشگاه های بین المللی 
در سال ۹۷ منجر به افزایش شیب صادرات به 
چین شود. نمایشگاه فناوری  نانوی شانگهای از 
۲۴ تا ۲۶ اردیبهشت ۹۷ )۱۴-۱۶ می ۲۰۱۸( 
با حضور ۷ شرکت نانو ایرانی در مرکز نمایشگاه 

ملی شانگهای برگزاری شد.

 فاز نخست »دولت موبایل« 
به بهره برداری رسید

فاز نخســت دولت همراه )موبایل( همزمان با 
روز جهانی ارتباطات، توســط وزیر ارتباطات 
به بهره برداری رســید. هــدف ازاجرای طرح 
»دولت موبایل« در کشــور، ایجاد بستر همراه 
برای تســهیل در ارائه خدمات دولتی و بستر 
شــبکه ملی اطالعات و کاهش هزینــه ارائه 
خدمات برای دولت و در نهایت افزایش عدالت 
 اجتماعی و کاهش آلودگی هوا عنوان شــده

 اســت.این پــروژه که فــاز نخســت آن به 
بهره برداری رســیده اســت، هم اکنون برای 
۵۵ سرویس دســتگاه های دولتی راه اندازی 
شده اســت و قرار اســت در آینده ای نزدیک 

حدود ۱۷۰۰ خدمت دســتگاه های اجرایی و 
سازمان ها را از طریق این پروژه بتوان دریافت 
کرد.با راه اندازی این پروژه متقاضیان می توانند 
با نصب اپلیکیشــن »دولت همراه« از خدمات 

این سرویس استفاده کنند.

 ایران عضو همیشگی 
آژانس تحقیقات سرطان شد

عضویت ایران در آژانس بین المللی تحقیقات 
سرطان به عنوان بیست وششمین کشور جهان 
و سومین کشور آســیایی،  پس از رای گیری 
اعضای شورای حکام آژانس در نشست ۱۷ می 

۲۰۱۸  به تصویب رسید .
 پیش از تصویب موضوع، گزارشی از وضعیت 
تحقیقات سرطان در ایران در اختیار حاضران 
قرار گرفت و سپس سند عضویت کشورمان در 

آژانس، قرائت شد. 
آژانس بین المللی تحقیقات ســرطان در ۲۰ 
ماه مه ۱۹۶۵ با ابتکار عمل فرانسه برای اجرای 
طرحی به منظور کاهش گســترش روزافزون 
سرطان و با تصویب سازمان بهداشت جهانی، 

به عنوان ســازمان تخصصی سرطان، تاسیس 
شد. فرانســه، جمهوری فدرال آلمان، ایتالیا، 
بریتانیا و ایاالت متحده آمریکا  از بنیانگذاران 
این سازمان هستند  و  مقر آژانس بین المللی 
تحقیقات ســرطان، در لیون فرانسه است. هم 
اکنون ۲۶ کشور عضو دائمی آژانس بین المللی 

تحقیقات سرطان هستند.

تکنولوژی

کاربرددرامدادونجات؛
کوچک ترین و ارزان ترین 

بینی الکترونیک جهان
اگر چه بینی سگ ها نســبت به بو بسیار حساس 
است، اما دانشــمندان به تازگی، موفق به تولید 
بینی الکترونیک شــده اند که از بینی ســگ نیز 
دقیق تر بوده و از همه نمونه های رقیب ارزان تر 
است. این بینی برای اجرای عملیات امداد و نجات 
افرادی طراحی شــده که به دنبــال وقوع زلزله، 
سیل یا دیگر سوانح طبیعی در زیر خروارها آوار 
گیر افتاده اند. در بینی هوشمند مذکور عالوه بر 
حسگرهای یادشــده، از تعدادی حسگر تجاری 
موجود در بازار هم برای شناسایی دی اکسیدکربن 
و رطوبت استفاده شــده که حضور افراد در زیر 
آوار را به طور قطعی مشخص می کند. این بینی 
هوشمند قابل نصب روی انواع وسایل الکترونیک 

هوشمند، ربات ها، پهپادها و غیره است.

تکنولوژی تشخیص چهره در 
عروسی خاندان سلطنتی

در عروسی خاندان ســلطنتی »پرنس هری« در 
انگلســتان، از تکنولوژی تشــخیص چهره برای 
تمام مهمان ها و خبرنگاران اســتفاده می شود. 
بسیاری از شبکه های تلویزیونی قرار است مراسم 
ازدواج »پرنــس هری« و »مگان مــرکل« را که 
روز ۱۹مــی )امروز( برگزار می شــود، به صورت 
مستقیم پخش کنند. اســکای نیوز در این راه از 
همکاری آمازون و اســتارت آپ های تکنولوژی 

محور بهره برده اســت. براســاس این همکاری، 
زمانی که افراد مختلف وارد مراســم شوند، نرم 
Rekogni�  افزار تشخیص چهره  آمازون یعنی

tion به کمک این شبکه آمده، اطالعات کاملی 
از فرد را فراهم می آورد.

یکاقدامجاهطلبانهفضایی؛
 احداث کتابخانه روی

 سطح ماه!
  Arch Foundation یک موسسه غیرانتفاعی 
تصمیم دارد روی ماه کتابخانه ای احداث کند.  در 
همین راســتا قصد دارد کل آرشیو ویکی پدیای 
انگلیسی را طی دو سال آینده به سطح ماه ارسال 
کند. البته این موسسه نسخه کاغذی ویکی پدیا 
را به ماه نمی فرستد. بلکه تصمیم دارد میلیون ها 
مقاله این وب ســایت را روی ورقــه های فلزی 
کوچکی پرینت کند که ضخامت شــان از موی 

انسان هم کمتر است.
هدف موسسه مذکور که در سال ۲۰۱۵ تاسیس 
شــده ، ایجاد آرشــیوی از فرهنگ انســان در 
نقاط مختلف جهان اســت تا از این طریق الهام 
بخش افراد شــود. درهمین راســتا این شرکت 
Astrobot�  با یک اســتارت آپ فضایی به نام
ic همکاری مــی کنــد. Astrobotic تصمیم 
 دارد نخســتین خدمت ارســال محموله به ماه 

را انجام دهد.

 
اینستاگرام در نظر دارد ابزاری را به نام Usage insights برای نشان دادن میزان زمانی که در این اپلیکیشن 
وقت می گذرانید، به شما نشــان دهد. مدیر اینستاگرام کوین سیســتروم، این خبر را تایید کرد که در حال 
راه اندازی سرویس usage insights برای دستگاه های اندروید است. این قابلیت به کاربران نشان می دهد 
چقدر از زمان خود را به این اپلیکیشن اختصاص می دهند.  می توان میزان مصرف را به صورت روزانه و ماهانه 
در این قسمت مشاهده کرد. شاید این بخش به طور بالقوه شاهد کاهش مصرف شود و به کاربران کمک کند 

زمان خود را بهتر مدیریت کنند و از اعتیاد خود به گوشی و اینستاگرام کم کنند.

میزان اعتیاد خود را به 
»اینستاگرام« بسنجید

ام
گر

ستا
این

؟؟؟؟؟

این روزها کــه هر لحظه خبری از گوشــه و کنار 
جهان مبنی بر حمله سایبری و هک حساب های 
کاربری رایانه و گوشی هوشــمند نظیر ای میل، 
پیام رســان ها و شــبکه های اجتماعــی نظیــر 
اینســتاگرام به گوش می رســد، کاربــران باید 
دربــاره افزایش امنیت ســایبری حســاب های 
کاربری خود دقت بیشــتری کرده، اقدامات الزم 
 را بــرای محافظــت از اطالعات شــخصی خود 

انجام دهند.
بســیاری از متخصصان امنیت ســایبری بر این 
باورند که بسیاری از کاربرانی که گرفتار حمالت 
ســایبری و نفوذ بــه حریم شــخصی و اطالعات 
رایانه شــان می شــوند، از گذرواژه های ناایمن و 
نادرســتی اســتفاده می کنند که به هکرها این 
امکان را می دهد تا به راحتــی و بدون هیچ گونه 
زحمتی، رمــز عبور قربانیــان موردنظر را حدس 
 زده، بــه اطالعات خصوصی شــان دسترســی 

پیدا کنند.
حاال آخرین گزارش و آمارهای منتشــره از سوی 

متخصصان فعال در حوزه امنیت ســایبری نشان 
می دهد، کاربرانی که بــه راحتی در معرض هک 
و حمله ســایبری قرار گرفته اند، از کلمات عبور و 
گذرواژه های بسیار ســاده، ابتدایی و قابل حدس 

استفاده کرده اند.
این گزارش، به مرور کردن مختصری بر مجموعه 
کلمات عبور و گذرواژه هایی که از امنیت سایبری 
بسیار پایین و ضعیفی برخوردارند، می پردازد که 

در زیر فهرست برخی از این رمزهای عبور ناایمن 
ذکر شده است:

۱۲۳۴۵،۱۲۳۴۵۶۷۸۹،۲۴۶۸،۱۳۵۷،نام 
کاربر،نام خانوادگی کاربر،نام همسر کاربر،تاریخ 

Abc۱۲۳،Abcdef،Password،تولد کاربر
I love you،Admin،Welcome،Mon�

key،Starwars،Dragon،Hello
از  یکــی  Freedom،whatever،امــا 

بزرگ تریــن اشــتباهات مهلکی کــه قربانیان 
حمالت ســایبری مرتکب می شــوند، اســتفاده 
از یک کلمــه کامل هماننــد » Freedom« و 
ترکیب آن با یــک کلمه یا عدد دیگر اســت که 
بــرای کاربــر معنــادار و قابــل یــادآوری بوده 
 و از آن طــرف هــم بــه راحتی توســط هکرها 

هک نمی شود.
بــه گفته کارشناســان، یــک ترفنــد کاربردی 
و مفیــد دیگــری کــه می توانــد بــه امنیــت 
گــذرواژه پســت الکترونیــک، حســاب های 
یانــه کمــک کنــد،  کاربــری گوشــی و را
 بهره گیــری از ســمبل ها و حروف غیــر الفبایی

 همچون %، $، *، @ است.
در هر صــورت، کاربران با در نظــر گرفتن موارد 
فــوق، باید رمــز عبــوری را انتخــاب کنند که 
بتواننــد آن را به راحتی بــه خاطــر آورند و در 
ضمــن، در هیــچ جایی جــز ذهن خــود، آن  را 
 یادداشــت نکرده و برای هیچ کس نیــز آن را به

 زبان نیاورند.

 آشنایی با بدترین »گذرواژه« های جهان  

فناوری

شــرکت های  در  نخبــه  نــان  جوا روزمــره  اختراعــات 
دانش بنیــان و طرح هــای مبتنــی بــر دانش اســت که رشــد 
و پیشــرفت کشــور را رقــم می زنــد. یکــی از اســتارت آپ ها 
موفق بــه طراحی ســایتی شــده اســت کــه دانشــجویان در 
 آن به آســانی امــکان دسترســی به جزوه درســی مــورد نظر 

خود را دارند.
به تازگی یکی از اســتارت آپ های کشور ســایتی را طراحی کرده 
است که در آن دانشــجویان می توانند جزوه مورد نظر خود را پیدا 
کنند و آن را بخرند و  دِر خانه آن را تحویل بگیرند. در این ســایت 

انواع جزوه های میان ترم و پایان تــرم دروس مختلف وجود دارد، 
 همچنین نمونه سواالت امتحانی برای فروش در این سایت قرار داده

 شده است.
 بــرای مثــال هــر یــک از دانشــجویان در دانشــگاه های 
معتبر کشــور می تواننــد تنهــا وارد بخــش دانشــگاهی خود 
شــوند و جــزوه درس خــود را بــه آســانی خریــداری کننــد 
 و پس از پرداخت مقــدار وجه، جــزوه را در مدتی بســیار کوتاه 

دریافت کنند.
یکــی از بهتریــن ویژگی های  ســایت مذکــور  این اســت که 
 جزوه هــا بــا قیمتــی بســیار ارزان در اختیــار دانشــجویان

 قرار می دهد. 

۸اپفارسیمنتخبویژه»ماهمبارکرمضان«

مخترعانایرانیطراحیکردند؛

استارتآپیکهایامامتحاناتبهداددانشجویانمیرسد

عکس  روز 

 چمدانی که خودش به دنبال 
شما می آید!

COWAROBOT R1 نخســتین چمــدان 
رباتیک جهان اســت که در همه زمان ها کنار 
شما باقی می ماند. چمدان R1 با برخورداری از 
فناوری هایی چون حرکت خودکار و رد کردن 
موانع، دستان شــما را آزاد می گذارد تا تجربه  

لذت بخش تری از سفر داشته باشید.

بیشاز۱٫۷میلیاردمسلماندرسراسرجهانبهطاعاتوعباداتمخصوصاینماه
مبارکمیپردازند.برخیاپهایمنتخبویژهماهمبارکرمضانرابهشمامعرفیمیکنیم
تابانصبآنهارویگوشیخودبتوانیداذان،قرآن،دعا،احکام،اعمالمناسبتهایویژهاین

ماهراهمراهخودداشتهباشید.

1-رمضانجامع)اندروید(
نخستین اپ از لیست اپ فارسی منتخب ویژه ماه 
مبارک رمضان است. اپ »رمضان جامع« جوابگوی 
تمام نیازهای شما در ماه مبارک رمضان خواهدبود. 

امکانات این اپ را در زیر ببینید:
۱- دعاها

۲- احکام ماه رمضان
۳- مراسم شب قدر

۴- پخش مستقیم سریال ها
۵- تغذیه رمضان

۶- بهداشت و سالمت
۷- روزه شمار
۸- ذکر شمار

۹- اس. ام. اس های ماه رمضان
۱۰- آشپزی ماه رمضان

۱۱- اذان و آهنگ

2-قرآنباترجمهفارسی)اندروید(
این اپ اندروید قرآن مجید با ترجمه فارسی همراه 
است و توانایی جست وجو را هم در متن عربی قرآن 
مجید و هم در ترجمه فارسی آن داراست. سه ترجمه 

نیز در این اپ گنجانیده شده است.

3-دعایجوشنکبیرصوتی)اندروید(
دعای جوشن کبیر صوتی، ظاهری مدرن دارد و بدون نیاز 
به اینترنت کار می کند؛ البته اسکرول )پیمایش( خودکار 

و تم شب نیز دارد.

4-دعایسحرصوتی۹۷)اندروید(
دعای سحر صوتی با صدای محســن فرهمندآزاد، 
موسوی قهار و باســم کربالیی، ظاهری مدرن دارد 

و بدون نیاز به اینترنت می توانید به آن گوش دهید.
5-دعایروزانهرمضان)اندروید(

»دعای روزانه ماه مبارک رمضان«، به همراه متن و 
صوت دلنشین، ذکرشــمار و زیارت مجازی )پخش 

زنده حرم های مطهر معصومین(  است.
۱- پخش صوت دعا

۲- امکان نمایش و حذف ترجمه فارسی دعا
۳- امکان بزرگ و کوچک کردن قلم دعا )فونت(

6-ربنا)اندروید(
دعای »ربنا« با اصوات  محمدرضا شــجریان، استاد 
سلیم موذن زاده، اســتاد خانچی، حامد زمانی را می 

توانید با این اپ همراه خود داشته باشید.

۷-اذانگو)iOSواندروید(
برای سیســتم عامل اندروید نرم افزارهای متعددی 
ارائه شده اســت؛ اما کاربران گوشــی های آیفون با 
انتخاب های کمی روبه رو هستند. دیگر نگران نباشید؛ 
نرم افزار اذانگو را به شــما پیشــنهاد می کنیم  که 
برای هر دو سیســتم عامل آندرویــد و ios طراحی 

شده است.
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فرماندار اردستان:
فرهنگ ایثار و شهادت برای 

جوانان بازگو شود
فرماندار اردستان در جلسه ستاد  اردستان
برگزاری مراســم شهرســتان پیرامون ســوم و 
چهاردهم خردادماه در فرمانداری اردستان اظهار 
داشــت: چنین جلســاتی، دو  هــدف را دنبال 
می کند؛ یکی تاکید بر ایام ا... که پیش رو قراردارد 

و دیگر تایید و تبیین آن مناسبت است.
»حمیدرضا تاملی« افزود: دنیایی از مطلب در روز 
سوم خرداد نهفته اســت و به برکت همین ایام  و 
انقالب اسالمی، گرد این میز جمع شده ایم و نباید 
به راحتی از آن بگذریم. فرماندار اردستان گفت: 
براســاس نظامی که در آن مسئولیت گرفته ایم، 
باید بدانیم انقالب اســالمی توســط شخصیتی 
همچون امام خمینی)ره( هدایت شده که آن را 
عهده دار بوده است. وی تصریح کرد: با برگزاری 
باشکوه این روز باید فرهنگ شهادت هر چه بهتر 

برای جوانان تبیین شود.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
شهرستان تیران:

یادواره شهدای فتح خرمشهر 
برگزار می شود

رییــس بنیــاد شــهید و امور  تیران
ایثارگران شهرستان تیران و کرون اظهار کرد: پنج 
نفر از شــهدای ایــن شهرســتان، درعملیات 
بیت المقدس به درجه شــهادت رســیده اند که 
همزمان با ســالروز فتح خرمشــهر یادواره پنج 
شهید این واقعه در تیران و کرون برگزار می شود. 
»مهرداد حســن پور« افزود: این یادواره، ســوم 
خرداد در مصلی شهر عسگران از توابع شهرستان 
تیران و کرون با حضور خانواده شــهدا، مردم و 
مسئوالن برگزار و خاطره گویی و جایگاه و اهمیت 
فرهنگ ایثار و شهادت تبیین خواهد شد. وی با 
اشاره به ساماندهی گلزارهای شهدا خاطرنشان 
کرد: گلزارهای شهدای این شهرستان با مشارکت 
خیران، دهیاری و شهردار ساماندهی و برنامه های 

فرهنگی درگلزارهای شهدا انجام می شود.

پلمب  یک مرکزدندان پزشکی 
غیرمجاز 

سرپرست دفتر حقوقی دانشگاه  کاشان
علوم پزشــکی کاشــان، از تعطیلی یک مرکز 
دندان پزشکی و دندان سازی بدون مجوز در این 
شهرستان خبر داد و گفت : پس از گزارش های 
مردمی، این مرکز که از ســوی شخصی بدون 
صالحیت در امور دندان پزشــکی درمحیطی 
کامال غیربهداشتی اداره می شد، با حکم قضایی 

مهر و موم و از فعالیت آن جلوگیری شد.
»رضا کردی« افزود: تمام وسایل غیرمجاز این 
مرکز، جمع آوری و متصــدی مرکز به عنوان 
متخلف توســط نیروی انتظامی دستگیر و به 

مراجع قضایی معرفی شد.

لزوم صرفه جویی 30 درصدی 
»آب« در ادارات

مدیــرکل مدیریــت بحــران  خوانسار
اســتانداری اصفهان، درجلسه مدریت بحران 
شهرستان خوانسار اظهار کرد: سال گذشته با 
اقدامات خوب مدیریت بحران شهرستان، ۹۰ 
درصد حریق در شهرستان کاهش داشته است.

»منصور شیشه فروش« اظهار کرد: با توجه به 
کاهش بارندگی ها در شهرستان باید ادارات با 
نصب  لوازم کاهنده، مصــرف آب را ۳۰درصد 
کاهش دهند تا ژنراتور اضطــراری در ادارات 
تعبیه  و نهایت صرفه جویــی در مصارف آب و 

برق  صورت بگیرد.

اخبار

احیای حقوق پس از ۳۰ سال

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

فرمانده ناحیه مقاومت ســمیرم با  سمیرم
اشاره به فعالیت های بســیج سازندگی سمیرم در 
راستای شعار سال ۹۶ و عرصه های اقتصادمقاومتی 
اظهار کرد: بالغ بر شش میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال 
در قالب وام های۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلیون ریالی به 

بیش از ۵۱ نفر اعطا شده اند.

سرهنگ »جواد فصیحی« خاطرنشان کرد: ایجاد 
و راه اندازی یک واحد تولید سرکه در قالب شرکت 
تعاونی، شش طرح پرورش قارچ، ۱۱ طرح پرورش 
دام ســبک و ســنگین، هفت طرح پرورش زنبور 
عسل، دو اســتخر دو منظوره پرورش ماهی، سه 
واحد صنایع دستی و قالی بافی، یک واحد کشتارگاه 

پرورش کبک، چهار واحد گل محمدی و یک واحد 
پرورش مرغ از جمله طرح های اجرایی در ســال 
۹۶ است. وی تصریح کرد: در سال گذشته برپایی 
اردوهای جهادی در قالب اردوهای یک، سه، هفت 
و ۱۰ روزه در زمینه های عمرانی، فرهنگی آموزشی 
و همچنین نوسازی، بهسازی و زیباسازی مدارس 
به اجرا در آمده است. فصیحی آموزش را زمینه ساز 
و تضمین کننده اشــتغال پایدار دانست و گفت: 
در سال گذشــته با همکاری اداره فنی و حرفه ای 

سمیرم دوره کارآفرینی و مهارت آموزی سربازان 
وظیفه در شهرستان برگزار شد. وی با اشاره به اعزام 
تیم جهادی به مدت ده روز در حادثه زلزله سال ۹۶  
کرمانشاه خاطرنشان کرد: در این حادثه، پنج خاور  
حاوی کمک های غیرنقدی برای زلزله زدگان ارسال 
شد. وی با اشاره به وجود محرومیت های فراوان در 
مناطقی از شهرستان افزود: درمنطقه دشتبال دنا 
کوه با توجه به نیازهای موجود ســبد معیشتی در 

بین مردم توزیع شد.

 فرمانده ناحیه مقاومت »سمیرم« خبر داد:

اعطای بیش از ۶ میلیارد »وام اقتصاد مقاومتی« در سمیرم

اخطار اجرایی
2/795 شماره: 268/96 به موجب رای شماره 569 تاریخ 96/12/17 حوزه 11 شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه محمدرضا شهیدی 
فرزند علی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت 
اصل خواســته و مبلغ یک میلیون و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال 
تمبر و خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت وجه 
در زمان اجرا در حق خواهان نادر رجبی پیروز فرزند حبیب به نشــانی خمینی شهر خ امیر 
کبیر خ 85 جنب آرایشــگاه رضایی و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت رای 
صادره غیابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. 
م الف:677 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )206 کلمه، 2 کادر(
ابالغیه

2/796 شماره ابالغنامه:9710103633501389 شماره پرونده:9609983633501267 
شماره بایگانی شــعبه:961299 ابالغ شــونده حقیقی: بابک بیغش فرزند بشیر کدملی 
1817453114، مهلت حضور از تاریخ ابالغ: 7 روز، محل حضور: استان اصفهان شهرستان 
خمینی شهر بلوار پاسداران غربی مجتمع قضائی دادگستری خمینی شهر، مهلت حضور: 
7 روز، نوع علت حضور: داور خود را طی یک هفته به شعبه معرفی نمایید. با توجه به علت 
حضور مندرج در این ابالغیه به شــما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام در غیر این 
صورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ 
اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد 
محدود و استثناء انجام می شــود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این 
ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق ســامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، 
حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. 
 م الف:693 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری شهرستان خمینی شهر

 ) 176 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/797  آقای مرتضی عبدالکریمی نطنزی دارای شناسنامه شماره 264 به شرح دادخواست 
به کالسه  64/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی عبدالکریمی نطنزی به شناسنامه 51-1339464061 در تاریخ 97/2/3 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- 
مرتضی عبدالکریمی نطنزی، ش.ش 264 نســبت با متوفی فرزند 2- زهرا عبدالکریمی 
نطنزی، ش.ش 42283 نسبت با متوفی فرزند 3- محمد تقی عبدالکریمی نطنزی، ش.ش 
1204 نســبت با متوفی فرزند 4- محمدرضا عبدالکریمی نطنزی، ش.ش 486 نسبت با 
متوفی فرزند 5- اعظم عبدالکریمی ، ش.ش 1542 نســبت با متوفی فرزند 6- فاطمه 
عبدالکریمی نطنزی، ش.ش 865 نسبت با متوفی فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 100 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

نطنز )مجتمع شماره یک( ) 171 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/798 شماره: 445/96  به موجب رای شماره 542 تاریخ 96/8/29 حوزه چهارم شورای 
حل اختالف شهرستان تیران که قطعیت یافته اســت محکوم علیه روح ا... یزدانی فرزند 
حسن به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 820/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه تاخیر تادیه و 
تمبر الصاقی از تاریخ سررسید 96/6/23 تا یوم الوصول در حق خواهان محمد علی آقایی 
فرزند علی آقا به نشانی نجف آباد بخش مهردشت روستای خونداب خ گلشن کوچه فاطمیه 
همچنین محکوم علیه محکوم است به پرداخت نیم عشــر حق االجرا که توسط اجرای 
احکام حقوقی احتساب و اخذ می گردد رای صادره غیابی اســت. 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:84 شــعبه چهارم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان تیران )201 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/799 چون خانم زهرا نیک نداف فرزند عباس نسبت به ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 
با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما طی شماره 5627 گواهی 
شده و به تایید دفتر 401 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت ششدانگ 
آپارتمان پالک 13142 واقع در طبقه ســوم به انضمام ششدانگ انباری شماره 13144 
فرعی واقع در طبقه همکف به انضمام پارکینگ شماره 13148 فرعی واقع طبقه هم کف 
کال مجزا شــده از 15191/3980 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در صفحه 32 و 29 دفتر 
425 محلی زیر شــماره 87153 و 87155 بنام مهدی طاهری و محمد حسین طاهری 
ثبت و اسناد چاپی شماره 135456 و 135457 الف/ 32 صادر و تسلیم آنان گردیده سپس 
ششدانگ آپارتمان و انباری و پارکینگ ذکر شده از طرف نامبردگان به موجب سند انتقال 
شماره 1658 مورخه 89/10/18 دفترخانه 401 اصفهان به نام خانم زهرا نیک نداف فرزند 
عباس به شناسنامه شماره 1547- اصفهان و کدملی شماره 1287735533 منتقل گردیده 
و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن ووثیقه نمی باشد. به علت 
نامعلوم سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است.  
طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر 
کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 4703 شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شــرق اصفهان  )307 کلمه، 

3 کادر(
تبصره 3 ذیل ماده 120

2/800 شــماره: 1397/42/489218 - 1397/2/16 نظر به اینکه ســند مالکیت یک 
دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین پالک ثبتی شماره 233 فرعی از 4842 اصلی واقع 
در بخش 5 اصفهان)که در راستای استاندارد ســازی به پالک 4842/2584 تبدیل شده 
است( ذیل صفحه 245 دفتر1148 امالک به شــماره ثبت 219744 تحت شماره چاپی 
مسلسل دفترچه ای به شماره 268101 )به موجب سند انتقال 46033 مورخ 1383/09/15 
دفترخانه 78 اصفهان( به نام آقای فرید شاهکار نیا فرزند حسینعلی با قید به اینکه منافع 
آن مادام الحیات با فروشــنده بوده و پس از فوت تابع عین خواهد ثبت و صادر و تســلیم 
گردیده است سپس به موجب گواهی حصر وراثت به شماره 25 مورخ 1395/01/10 شعبه 
دهم حصر  وراثت فرید فوت شده و احدی از ورثه وی به نام مهری فخر المباشری فرزند 
عباس مادر متوفی با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده به شماره 964/1633477 مورخ 
1396/12/22 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 77961 
مورخ 1396/12/22 به گواهی دفترخانه یک اصفهان رسیده است مدعی است که سند 
مالکیت آن به علت فوت مورث و علت ناملعوم مفقود گردیده اســت و درخواست صدور 
المثنی نسبت به میزان سهم االرث خود شده لذا به موجب تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت بدواً به نامبرده اخطار و به جهت انقضای مدت ده روز از تاریخ ابالغ اخطاریه و 
عدم مراجعه و تحویل سند مالکیت به این منطقه ثبتی، مراتب یکبار آگهی تا چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم می باشد و یا مجوز قانونی جهت نگهداری سند 
مالکیت دارد به این اداره ارائه و یا نسبت به تحویل سند مالکیت مذکور اقدام نماید در غیر 
اینصورت پس ازپایان مهلت ده روز از انتشــار آگهی و عدم وصول اعتراض موجه، سند 
 مالکیت وراث طبق مقررات صادر و ســند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. 
م الف: 4714 قویدل رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه جنوب اصفهان  )314 کلمه، 

3 کادر(
مزایده 

پرونــده:  شــماره   139703902004000017 آگهــی:  شــماره   2 /801
139304002004000172 آگهی مزایده پرونده شماره بایگانی: 9300795 ، 1- شش 
دانگ آپارتمان )طبقه همکف( پالک 30/3663 )ســه هزار و ششــصد و شصت و سه 

فرعی- سی اصلی( احداثی بر روی عرصه اولیه با قدرالسهم از مشاعات مجزی شده از 942 
)نهصد و چهل و دو( فرعی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان، به مساحت 98/86 متر مربع با 
جمیع توابع و متعلقات شرعیه و عرفیه آن بدون اســتثناء چیزی از آن به آدرس: اصفهان 
ملک شهر خیابان مطهری- کوچه شماره 49 الماسی 3- پالک 65 که در صفحه 430 دفتر 
616 امالک، به نام)مرحوم( آقای علی نصر اصفهانی فرزند غالمعلی) تنها ورثه وی پدرش 
آقای غالمعلی نصر اصفهانی( ثبت و صادر شده است و طبق نامه 26009528- 95/10/12 
اداره ثبت منطقه شمال اصفهان حدود اربعه بدین شرح می باشد شمااًل: اول در سه قسمت 
به طول های 3/18 و 0/10 و 0/37 متر دیواریست به پارکینگ اختصاصی 3666 فرعی 
دوم به طول 2/90 متر درب دیواریست به راه پله مشاعی سوم در سه قسمت به طولهای 
0/50 و 2/13 و 3/05 متر دیواریست به پارکینگ اختصاصی 3667 فرعی. شرقًا: به طول 
9/07 متر دیوار به دیوار پالک 941 فرعی. جنوبًا: به طول 10 متر درب و پنجره اســت به 
حیاط مشاعی. غربًا: به طول 9/10 متر دیوار به دیوار پالک 943 فرعی حقوق ارتفاقی له و 
علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاســت که طبق نظرکارشناس رســمی پالک فوق به 
مساحت 98/86 متر مربع واقع در طبقه همکف با قدمت حدود 11 سال با اسکلت بتنی و 
سقف تیرچه بلوک، کف سرامیک، دیوارها سفید کاری و نقاشی، درب های داخلی چوبی 
و درب های خارجی فلزی، دارای آشپزخانه با کابیت فلزی و سرویس بهداشتی نما ازآجر و 
سنگ و با انشعابات آب، برق و گاز می باشد و طبق اعالم بستانکار مورد وثیقه فاقد بیمه 
می باشــد. مبلغ پایه مزایده 1/631/190/000 ریال )یک میلیارد و ششصد و سی و یک 
میلیون و یکصد و نود هزار ریال( 2- شــش دانگ اعیانی یک دســتگاه آپارتمان )طبقه 
همکف غربی( به مساحت 106/76 متر مربع به شماره پالک 28/14324 )بیست و هشت 
اصلی- چهارده هزار و سیصد و بیست و چهار فرعی( بخش 14 به انضمام ششدانگ انباری 
14331 به مساحت 3/38 متر مربع و پارکینگ 14334 واقع در طبقه همکف به مساحت 
12/5 متر مربع با حق عبور از پارکینگ 14335 که از پالک 28/209 مجزی شده است با 
جمیع توابع و متعلقات شرعیه و عرفیه آن بدون استثناء چیزی از آن به آدرس: اصفهان- 
خیابان امام خمینی- کوچه رزمندگان- جنب طالفروشی- مجتمع مهدی که سند مالکیت 
آن در صفحه 400 دفتر 808 به نام مصطفی شیخی فرزند احمد ثبت و صادر شده است و 
طبق نامه 95/1/23-1395/43/207855 اداره ثبــت منطقه غرب اصفهان حدود اربعه 
بدین شرح می باشد: شمااًل: اول دیواریست به فضای پالک 190 فرعی به طول 3/30 متر 
دوم در سه قسمت که قسمت اول شــرقی و سوم غربی است دیواریســت به نورگیر به 
طولهای 1/85 و 1 و 1/85 متر سوم دیواریست به فضای پالک 190 مزبور به طول 3/20 
متر شرقًا: اول دیواریست مشترک با آپارتمان 14325 فرعی به طول 5/85 متر دوم در سه 
قسمت که قسمت اول جنوبی و سوم شمالی است به راه پله مشاعی 14339 فرعی درب و 
دیواریست به طولهای 1/35 و 4/25 و 1/25 متر ســوم دیواریست مشترک با آپارتمان 
14325 فرعی مزبور به طول 5 متر جنوبًا: در دو قســمت که قسمت دوم به صورت پخی 
است دیوار کوتاه و پنجره است به فضای حیاط فرعی 14338 فرعی به طولهای 3/30 و 3 
و 1/55 متر غربًا: دیواریســت به فضای پالک 210 فرعی به طــول 14/5 متر * حدود 
انباری* شمااًلدیواریست به دیوار پالک 190 فرعی به طول 1/58 متر شرقًا: دیواریست 
به دیوار پالک 280 فرعی به طول 2/20 متر جنوبًا: درب و دیواریست به راهرو مشاعی به 
طول 1/58 متر غرباً: دیواریست مشترک با پالک 14330 فرعی به طول 2/18 متر *حدود 
پارکینگ* شمااًل: خط مستقیم مفروض است به راهرو به طول 2/5 متر شرقاً: خط مستقیم 
مفروض است به راهرو به طول 5 متر جنوبًا: خط مستقیم مفروض است به راهرو به طول 
2/5 متر غربًا: خط مستقیم مفروض است به پارکینگ 14333 به طول 5 متر که طبق نظر 
کارشناس رسمی واحد فوق به مساحت 106/76 متر مربع با قدمت حدود 12 سال با اسکلت 
بتنی، کف سرامیک، دیوارها سفید کاری، درب و پنجره های خارجی فلزی و دارای سرویس 
بهداشتی و آشپزخانه، نما از  آجر و سنگ و با انشعابات آب، برق و گاز می باشد. قیمت پایه 
مزایده مبلغ 1/814/920/000 ریال) یک میلیارد و هشتصد و چهارده میلیون و نهصد و 
بیست هزار ریال( 3- شش دانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان پالک 11886 )یازده هزار 
و هشتصد و هشتاد و شــش( فرعی واقع در طبقه زیرزمین به انضمام شش دانگ اعیانی 
پارکینگ مفروزی پالک 11890 )یازده هزار و هشتصد و نود( فرعی به مساحت 12/75 
متر مربع با قدرالسهم از مشاعات و عرصه مشاعی که همگی احداثی بر روی عرصه اولیه 
مشاعی که عبارت اند از حیاط مشاعی 12005 )دوازده هزار و پنج( فرعی و راه پله مشاعی 
12006 ) دوازده هزار و شــش( فرعی، آپارتمان دارای مساحت 85/96 متر مربع واقع در 
کوجان 28 اصلی بخش 14 اصفهان با جمیع توابع و متعلقات شــرعیه و عرفیه آن بدون 
استثناء چیزی از آن به آدرس: اصفهان خیابان امام خمینی، خیابان شهید کاظمی، کوچه 

صدر، پالک 34 که سند مالکیت آن در صفحات 63 و 66 دفتر 759 امالک بنام  آقای ایرج 
شیخی رنانی فرزند صفر و خانم سمیه شــیخی فرزند احمد)بالسویه هر کدام مالک سه 
دانگ( ثبت و صادر شده اســت و طبق نامه 1395/43/208485-95/1/24 اداره ثبت 
منطقه غرب اصفهان حدود اربعه بدین شرح می باشد: شمااًل: به طول 7/45 متر دیوار به 
دیوار پالک 345 فرعی شرقًا: به طول 12/85 متر دیوار به دیوار پالک 351 فرعی جنوبًا: 
اول به طــول 2/45 متر پنجره و دیواری اســت به راهرو باقیمانــده، دوم به طول 2 متر 
دیواریست به پارکینگ 11891 فرعی سوم در دو قسمت که قسمت اولی غربی است به 
طولهای 3 متر و 3 متر درب و دیواریســت به راه پله مشاعی 12006 فرعی، غربًا: اول به 
طول 5/15 متر دیوار به دیوار پالک 8165 فرعی دوم در سه قسمت که قسمت اول شمالی 
دوم جنوبی اســت به طولهای 0/6 متر و 1/6 متر 0/6 متر پنجره و دیواریست به پالک 
احداثی، ســوم به طول 3/1 متر دیوار به دیوار پالک 8165 فرعی * شش دانگ اعیانی 
پارکینگ مفروزی 11890* شــمااًل: به طول 2/6 متر خط مســتقیم مفروض با راه پله 
مشاعی 12006 فرعی شرقًا: به طول 5 متر خط مســتقیم مفروض با پارکینگ مفروزی 
11891 فرعی جنوباً: به طول 2/5 متر خط مستقیم مفروض با حیاط مشاعی 12005 فرعی 
غرباً: به طول 5 متر دیوار به دیوار پالک 8165 فرعی که طبق نظر کارشناس رسمی پالک 
فوق به مساحت 85/69 متر مربع واقع در طبقه زیرزمین )60-( با قدمت حدود 15 سال با 
اسکلت بتنی، کف سرامیک، دیوارها سفیدکاری، درب و پنجره های خارجی فلزی و درب 
های داخلی چوبی، دارای سرویس بهداشتی با شیرآالت و متعلقات، نما از آجر و با انشعابات 
آب، برق و گاز می باشد. پایه مزایده مبلغ 1/371/040/000 ریال) یک میلیارد و سیصد و 
هفتاد و یک میلیون و چهل هزار ریال( 4- تمامت شــش دانگ یــک باب خانه پالک 
14458/4638 )چهارده هزار و چهارصد و پنجاه و هشت اصلی- چهار هزارو ششصد و سی 
و هشت فرعی( مجزی شده از پالکهای 45 و 109 فرعی به مساحت 134 متر مربع، واقع 
در بخش 5 اصفهان، با جمیع توابع و متعلقات شرعیه و عرفیه آن بدون استثناء چیزی از آن 
به آدرس: اصفهان- خیابان رباط- خیابان رزمندگان- کوچه آزادگان- بن بســت قائم- 
پالک سوم شمالی، که سند مالکیت آن در صفحه 222 و 550 دفتر 122 و 260 امالک بنام 
خانم شهناز امیری فرزند حسینقلی ثبت و صادر شده است و طبق نامه 95/2/27-837312 
اداره ثبت منطقه شمال اصفهان حدود اربعه بدین شرح می باشد: شمااًل: به طول 8/63 متر 
دیواریست به باقیمانده شرقًا: به طول 15/75 متر دیوار به دیوار خانه جزء باقیمانده 109 و 
45 فرعی از 14458 جنوبا: به طول 8/63 متر درب و دیواریست به بن بست غربًا: به طول 
15/50 متر دیوار به دیوار خانه احداثی از پالک 109 و 45 فرعی از 14458 که طبق نظر 
کارشناس رسمی پالک فوق یک باب منزل مسکونی دو طبقه به مساحت عرصه 134 متر 
مربع و اعیانی حدود 220 متر مربع با قدمت حدود 22 سال با اسکلت بتنی و سقف تیرچه 
بلوک، کف سرامیک دیوارها سفیدکاری و نقاشی، درب و پنجره های خارجی آلومینیومی، 
دارای سرویس بهداشتی و آشپزخانه، کف حیاط سنگ، نما ازآجر و با انشعابات آب، برق و 
گاز می باشد. پایه مزایده مبلغ 2/700/000/000 ریال)دو میلیارد و هفتصد میلیون ریال( 
برآورد می گردد. طبق سند رهنی شــماره 66192- 91/11/30 تنظیمی دفترخانه 129 
اصفهان در رهن بانک مهر اقتصاد بابت بدهی آقای محمد تقی شیخی دررهن بانک مهرا 
قتصاد اصفهان واقع و همگی پالک های فوق فاقد بیمه می باشند از ساعت 9 الی 12 روز 
چهارشنبه مورخ 97/3/23 در اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقی- چهار راه الهور ســاختمان اداره ثبت منطقه مرکزی اصفهان، طبقه سوم 
واحد اجرا اول سمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبالغ پایه فوق شروع و به هر 
کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود.  الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود چــاپ اصفهان مورخ 97/2/29 درج و منتشــر می گردد و در صورت 
تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ 
پایه مزایده طی چک تضمین شــده بانک ملی ایران در وجه اداره اجرای اســناد رسمی 
اصفهان به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامیست ضمناً برنده مزایده 
باید مابقی مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره 
ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.  م الف:2236 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)1704 

کلمه، 17 کادر(

حدود ۳۰ سال پیش  خبر افتتاح آن  شهرضا
در شــهر پیچید و مردم کــه امیدوار بــه آینده ای 
درخشان بودند، از آن استقبال کردند. شاید آن روزها 
بسیاری از مردم به همه مزیت هایش واقف نبودند، اما 
همین اندازه که این پروژه در »شــهرضا« به عنوان 
یکی از نخستین شهرهای استان اجرا می شد و دیگر 
مجبور نبودند در هر کوچه و خیابانی چاه حفر کنند، 

خوشحال بودند.
پس از مدتی برگ های دیگری از این کتاب نمایان 
شــد! جانمایی حوضچه ها مردم منطقه را ناراضی 
کرد. بوی تعفن، مردماِن به جان آمده »جرم افشار«، 
»نســیم آباد« و »منوچهرآباد« را بارهــا به مقابل 
فرمانداری و دفتر کار مســئوالن کشــاند. گاه تنها 
قول دادند و گاه تالشــی هرچند مقطعی برای رفع 
مشکل انجام شد، اما مردم همچنان ناراضی بودند. 
از ســوی دیگر مردم ناامید از ادامه عملیات اجرایی 
پروژه فاضالب، اقدام به حفر چاه های جذبی کردند 
و به این ترتیب، امیدی که ایجاد شده بود به سرعت 

خاتمه یافت.
در همه این سال ها مســئوالن با معضالت فاضالب 
شهرضا دست به گریبان بودند؛ تنها ۳۰ درصد از این 
پروژه اجرا شده بود و تکمیل مابقی آن نیز هر سال به 

اعتبارات بیشتری نیاز داشت.
تشــدید بحران کم آبی و افزایش مشــکالت مردم 
ناشی از آن در سال های اخیر، اهمیت تکمیل پروژه 
فاضالب و استفاده از پساب تصفیه شده را دوچندان 

کرد؛ اما پس از مدتی مطرح شد که تکمیل این پروژه 
به اعتباری درحدود ۱۴۰ میلیارد تومان نیاز دارد که 

پرداخت آن از توان ادارات شهرستان خارج است.
 شورای دور چهارم شهر شهرضا در آخرین ماه های 
فعالیت خود، مصوبــه ای را گذراند که به موجب آن 
امکان استفاده از تسهیالت تبصره )۳( ماده واحده 

توسعه شبکه جمع آوری فاضالب را فراهم کرد.
وعده ای که عملی شد

اواخر فروردین ماه امســال »علی اصغر رفیعی نژاد« 
فرماندار شهرضا در جلسه ای که باحضور مدیرکل آب 

و فاضالب استان و به همت نماینده مردم در مجلس 
برگزار شــد، قول داد پروژه تکمیل فاضالب شهرضا 
از ۲۷ اردیبهشت ماه امسال آغاز شود و امروز مردم 

شهرضا شاهد تحقق این وعده هستند.
»ســمیه محمــودی« نماینده مردم شــهرضا در 
مجلس شــورای اســالمی، درحاشــیه مراســم 
کلنگ زنی آغاز پروژه تکمیل فاضالب شــهرضا به 
خبرنــگار ایمنا گفت: امروز مردم شــهرضا پس از 
حدود سه دهه انتظار، شــاهد آغاز مراحل اجرایی 
طرحی خواهند بود که در صورت تکمیل، از مزایای 

آن برخوردار می شوند. وی با اشاره به تشدید بحران 
کم آبی، تصریح کرد: الزم اســت شرایط استفاده از 
پساب تصفیه شده در شهرستان فراهم شود؛ بارها 
بر این مســئله تاکید کردیم که پساب تصفیه شده 

فاضالب شهرضا، نباید از شهرستان خارج شود.
نماینده مردم شــهرضا در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: براساس برآوردهای قیمت که در سال ۹۵ 
انجام شــد، تکمیل پروژه فاضالب شهرضا نیازمند 

اعتباری بالغ بر ۱۳۵ میلیاردتومان است.
محمودی اضافه کرد: در بودجه ملی سال گذشته 
۱.۵ میلیارد و در بودجه امسال ۲.۵ میلیارد تومان 
برای این منظور اختصاص داده شده است؛ بنابراین 
امکان اجرای این طرح با استفاده از اعتبارات دولتی 
وجود نداشت و الزم بود از تســهیالت تبصره )۳( 
ماده واحده توســعه شــبکه جمع آوری فاضالب 
استفاده شود. وی تصریح کرد: این طرح با مشارکت 
مردم، شــهرداری و دولت اجرا می شود؛ شهرداری 
در قبال خدماتی که ارائه می دهد پســاب دریافت 
می کند و مردم نیز می توانند سهم خود را در اقساط 

۱۲ تا ۳۶ ماهه پرداخت کنند.
 فرماندار شــهرضا نیز بــا بیان اینکــه اجرای این 
طرح ها سبب امیدواری مردم می شود، تاکید کرد: 
شهروندان شهرضایی تاکنون به خوبی از اجرای این 
طرح استقبال کرده اند. وی ادامه داد: با اجرای این 
طرح حقوق مردم این شهرســتان پس از ۳۰ سال 

احیا می شود.

احیای حقوق پس از ۳۰ سال
 مردم شهرضا با معضالت فاضالب این شهرستان خداحافظی می کنند؛

عکس  روز 

بارش باران بهاری در »ورزنه« 
سیل به راه انداخت!
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مفاد آراء
2/153 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 
عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح 
دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شــماره 139560302027000572 مــورخ 1395/01/22 علی رحیمی فرزند 
محمدابراهیم بشماره شناسنامه 106 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 1129568466 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 196/20 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
2- راي شــماره 139660302027009466 مــورخ 1396/08/23 پروین حري  فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 122 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199337722 در سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي 
از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 101/24 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
3- راي شــماره 139660302027009467 مورخ 1396/08/23  غالمرضا مجاهدي 
فرزند عبدالکریم بشماره شناسنامه 49 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199719341 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 101/24 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
4- راي شــماره 139660302027010344 مــورخ 1396/09/23  اســداله چراغي 
شمس آبادي  فرزند محمد حسین   بشــماره شناســنامه 16 صادره از شهرکرد بشماره 
ملي 4622315882 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
پالک 13202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 260 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
5- راي شماره 139660302027011250 مورخ 1396/10/18 جعفر مختاري باغکمه 
فرزند مصطفی بشماره شناســنامه 8 صادره از فالورجان بشماره ملي 1111599688 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9883 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 272/70 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
6- راي شــماره 139660302027011319 مورخ 1396/10/20 جالل حســیني نژاد 
خوراسگاني فرزند سید حسین بشماره شناســنامه 5351 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283755262 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1 فرعي از اصلــي 6402 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 228/80 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
7- راي شــماره 139660302027011347 مورخ 1396/10/21 اکبر خسروي فرزند 
کریم بشماره شناسنامه 9 صادره از کیار بشماره ملي 6339725139 در ششدانگ یکباب 
ســاختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12710 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 202/71 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
8- راي شماره 139660302027011902 مورخ 1396/11/07 امیر زماني سلیمي فرزند 
ابوالقاسم بشماره شناســنامه 2005 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291501568 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11517 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 184/31 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
9- راي شــماره 139660302027011913 مورخ 1396/11/07 علي زماني ســلیمي 
فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 1168 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291539603 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11517 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 176/36 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
10- راي شــماره 139660302027011992 مورخ 1396/11/09 ابوالقاســم زماني 
سلیمي فرزند فتح اله بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291305718 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11517 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 233/37 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي فتح اله زمانی سلیمی .
11- راي شماره 139660302027012093 مورخ 1396/11/11 اسماعیل ابوالحسني 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 6211 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283763877 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5454 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 304/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین امینی .
12- راي شــماره 139660302027012332 مورخ 1396/11/16 مرتضي درویشــي 
فرزند شکراله بشماره شناسنامه 1434 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287887147 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 202/34 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
13- راي شماره 139660302027012386 مورخ 1396/11/18 زهرا کریمي خوندابي 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 402 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291065733 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3767 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 312/49 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
14- راي شــماره 139660302027012487 مــورخ 1396/11/21 مریــم صناعی 
خوراســگانی فرزند احمد بشــماره شناســنامه 1544 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291567550 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
9711 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 122/68 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
15- راي شــماره 139660302027012569 مورخ 1396/11/25 حسین امیني فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 163 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291275622 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 6662 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 172/11 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

سید رضا حسینی نژاد.
16- راي شــماره 139660302027012589 مــورخ 1396/11/25 دولت جمهوری 
اسالمی ایران با نمایندگی وزارت آموزش و پرورش - و پرورش استان اصفهان به شناسه 
ملي 1400290195  در ششــدانگ یکباب مهد کودک احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 1975 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
17- راي شماره 139660302027013265 مورخ 1396/12/14 صمد واحدي خانه سر  
فرزند اسماعیل بشماره شناســنامه 1059 صادره از مرند بشماره ملي 1581249225 در 
ششدانگ یکباب مغازه  احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12 فرعي از اصلي 
33 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 60 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حسن ناظمی کلمخانی فرزند عباس.
18- راي شماره 139660302027013288 مورخ 1396/12/14 بتول آقاجاني کردآبادي 
فرزند حسین بشــماره شناسنامه 34 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291401806 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 5 فرعي از اصلي 
15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 151/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حسنعلی حیاتی .
19- راي شماره 139660302027013394 مورخ 1396/12/16 زهرا ابوالحسني فرزند 
علي بشماره شناسنامه 653 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283913526 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 120 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

محمد داوری خوراسگانی.
20- راي شــماره 139660302027013396 مــورخ 1396/12/16 ناصر قدیري پور 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 4101 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283619881 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 145/28 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسن و عباس زمانی.
21- راي شــماره 139660302027013463 مــورخ 1396/12/19 حمیــد یخچالي 
خوراســگاني فرزند کریم بشــماره شناســنامه 11843 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283820323 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 
فرعي از اصلي 5944 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 93/37 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسن شاه ولی خوراسگانی .

22- راي شــماره 139660302027013540 مورخ 1396/12/21  فروغ شفیعي فرزند 
محمد بشماره شناســنامه 16351 صادره از خوانسار بشــماره ملي 1229221239 در 
ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 257 فرعي 
از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 180 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي مرتضی مرکبیان .
23- راي شــماره 139660302027013675 مــورخ 1396/12/24 محمدعلــي 
پورسخي  فرزند مشهدي رضا بشماره شناسنامه 23892 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282166141 در ششدانگ یکباب باغ ویال احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
41 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 3753 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

24- راي شماره 139660302027013731 مورخ 1396/12/26 اکبر اصحاب هاشمي 
فرزند اصغر بشماره شناسنامه 32867 صادره از اصفهان بشماره ملي 1280754389 در 
ششدانگ یکباب سوله احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 505/49 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
25- راي شــماره 139660302027013732 مــورخ 1396/12/26 محمدعلــي 
پورسخي فرزند مشهدي رضا بشماره شناســنامه 23892 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282166141 در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 41 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2370/75 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
26- راي شــماره 139660302027013742 مــورخ 1396/12/27 علیرضا اصحاب 
هاشمي فرزند اکبر بشماره شناسنامه 4194 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283618966 
در ششدانگ یکباب سوله احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 587/62 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
27- راي شماره 139660302027013749 مورخ 1396/12/27 جواد گلي پزوه فرزند 
قربانعلي بشماره شناسنامه 7776 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283779552 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 145/41 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
28- راي شماره 139660302027013750 مورخ 1396/12/27 صدیقه گلي پزوه فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 2515 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283694034 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 145/41 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
29- راي شــماره 139760302027000010 مورخ 1397/01/05 حســین اعتباریان 
خوراســگاني فرزند ولي اله بشــماره شناســنامه 1111 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291515781 در ششدانگ یکباب خانه باســتثناء بهای ربیعه اعیانی 10/5 حبه مشاع 
احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 5075 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 147/9 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
30- راي شماره 139760302027000015 مورخ 1397/01/06 سعید عباسي بهارانچي 
فرزند رسول بشماره شناسنامه 1792 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283014920 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 4 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 154/15 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
31- راي شماره 139760302027000415 مورخ 1397/01/19 سکینه نوروزي فرزند 
علي بشماره شناسنامه 21 صادره از نجف آباد بشماره ملي 1092029192 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 119/83 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي شاپور ایروانی .
32- راي شماره 139760302027000418 مورخ 1397/01/19 خسرو نوروزي فرزند 
علي بشماره شناسنامه 35 صادره از نجف آباد بشماره ملي 1092041710 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 119/83 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي شاپور ایروانی .
33- راي شــماره 139760302027000428 مورخ 1397/01/19 حمید مهتري فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 88 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291429417 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 6104 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 177/90 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
34- راي شــماره 139760302027000435 مورخ 1397/01/20 سعید ریزانه فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 8790 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292616539 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 597/60 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
35- راي شــماره 139760302027000443 مــورخ 1397/01/20 حســین خانــي 
خوراســگاني فرزند حسینعلي بشــماره شناســنامه 153 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291349359 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
8937 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 167 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

36- راي شماره 139760302027000487 مورخ 1397/01/20 سید عباس میراشرفي 
فرزند سید رمضان بشماره شناسنامه 40700 صادره از اراک بشماره ملي 0530405792 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 8/37 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
37- راي شماره 139760302027000496 مورخ 1397/01/21 سید ابراهیم حسیني 
بهشتیان فرزند سید اسماعیل بشــماره شناســنامه 533 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1287510116 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1593-1594 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 260 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
38- راي شــماره 139760302027000529 مورخ 1397/01/21 محمود شاه مرادي 
فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه 513 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287086756 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 120/36 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد اخالقی بوزانی فرزند محمود.
39- راي شــماره 139760302027000532 مــورخ 1397/01/21 اردشــیر کریم 
زاده باردئي فرزند ســوار علی بشماره شناســنامه 26 صادره از شــهرکرد بشماره ملي 
4623107159 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 125/16 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
40- راي شــماره 139760302027000536 مــورخ 1397/01/21 محمود یار علي  
فرزند بابا خان بشماره شناسنامه 3981 صادره از آباده بشماره ملي 2410447708 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
249 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 137/81 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
41- راي شــماره 139760302027000537 مورخ 1397/01/21 مریم ابران  فرزند 
اکبر بشماره شناســنامه 69345 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1281793515 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
249 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 137/81 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
42- راي شماره 139760302027000542 مورخ 1397/01/21 اسداله کریمي فرزند 
محمد بشماره شناســنامه 30597 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282233531 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15234 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 171/08 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
43- راي شــماره 139760302027000543 مورخ 1397/01/21 سکینه بیگم علي 
باالئي اصفهانکي فرزند حسن بشــماره شناســنامه 14 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291777210 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 171/08 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
44- راي شماره 139760302027000553 مورخ 1397/01/21 پري ناز شفیعي فرزند 
اصغر بشماره شناسنامه 9425 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292486597 در یک دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 284 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 223/6 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
45- راي شماره 139760302027000554 مورخ 1397/01/21 ابوالفضل شفیعي فرزند 
اصغر بشماره شناسنامه 672 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287235352 در یکدانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 284 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 223/6 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
46- راي شماره 139760302027000555 مورخ 1397/01/21 حسین شفیعي فرزند 
اصغر بشماره شناسنامه 2926 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287310273 در یکدانگ 

مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 284 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 223/6 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
47- راي شــماره 139760302027000557 مورخ 1397/01/21 نعیمه خمسه فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 5628 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287327303 در یکدانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 284 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 223/6 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
48- راي شماره 139760302027000559 مورخ 1397/01/21 فهیمه خمسه فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 91199 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281908185 در یکدانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 284 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 223/6 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
49- راي شــماره 139760302027000561 مورخ 1397/01/21 فرزانه خمسه فرزند 
رضا بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1270338056 در یکدانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 284 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 223/6 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
50- راي شــماره 139760302027000709 مورخ 1397/01/26 علي جمالي فرزند 
قربانعلي بشماره شناســنامه 8719 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283789061 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9682 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 95/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حیدر شفیعی.
51- راي شــماره 139760302027000711 مورخ 1397/01/26 حجت اله رحیمي 
فرزند محمد صادق بشماره شناسنامه 13 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659523757 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 9161 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 194/41 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
52- راي شــماره 139760302027000712 مورخ 1397/01/26 فرزاد حسني فرزند 
هوشنگ بشماره شناسنامه 784 صادره از بروجن بشماره ملي 4650431530 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 51/32 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي مصطفی مسائلی .
53- راي شــماره 139760302027001187 مورخ 1397/02/08 رسول پارسائي فرد 
فرزند علي بشماره شناســنامه 50036 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282421530 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1959 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 197/05 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي رحیم و کریم زارع.
54- راي شماره 139760302027001188 مورخ 1397/02/08  سید محسن طباطبائي  
فرزند سید جواد بشماره شناسنامه 20 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291361405 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11515 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 248/82 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي توران نوائی فرزند حسین.
55- راي شــماره 139760302027001214 مورخ 1397/02/09 محمد موذنی فرزند 
علي بشماره شناسنامه 47509 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282399780 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4053 فرعي از اصلي 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 25/85 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
56- راي شماره 139760302027001469 مورخ 1397/02/16 محمدجواد رضا زاده 
فرزند احمد بشماره شناســنامه 1094 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287093442 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/02/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/03/13

م الف: 4625 مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 
مزایده 

پرونــده:  شــماره   139703902004000018 آگهــی:  شــماره   2 /802
139404002004000234 آگهی مزایده پرونده شماره بایگانی: 9400564 شش دانگ 
پالک 12/1151 )یک هزار و یکصد و پنجاه و یک فرعی- دوازده اصلی( مفروز و مجزی 
شده از 749 فرعی، به مساحت 267/12 متر واقع در بخش 14 ثبت اصفهان، با جمیع توابع 
و متعلقات شرعیه و عرفیه آن بدون استثناء چیزی از آن به آدرس: اصفهان خیابان کاشانی 
شمالی، کوچه شهید آقا باباگلی، نبش کوچه جم پیر، که سند مالکیت آن در صفحه 205 
دفتر 203 امالک بنام آقای رسول تیموری جروکانی فرزند رجبعلی ثبت و صادر شده است 
و طبق نامه 1395/43/290864-95/8/6 اداره ثبــت منطقه غرب اصفهان حدود اربعه 
بدین شرح می باشد: شمااًل: به طول 9/85 دیوار به دیوار پالک 1123 فرعی شرقاً: به طول 
28/44 متر دیوار و جای درب است به قسمت عقب نشینی شده در کوچه جنوباً: به طولهای 
2/70 متر و 6/12 که قســمت اول پخی شکل اســت دیوار و جای درب است به قسمت 
عقب نشینی شده در کوچه غرباً: به طول 29/57 دیواریست به پالک 1152 حقوق ارتفاقی 
ندارد که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق دارای حدود 900 متر مربع اعیانی در پنج 
طبقه با اسکلت بتنی و سقف تیرچه و بلوک، کف سرامیک، سطوح داخلی گچ سفید و کاغذ 
دیواری، درب و پنجره های خارجی آلومینیومی، دربهای داخلی چوبی، سرویس حمام و 
آشپزخانه اپن با کابینت MDF، فاقد نمای خارجی، کف حیاط موزائیک و اشتراکات آب و 
برق و گاز با قدمت حدود پنج سال می باشد. ساختمان موصوف مشتمل است بر پنج واحد 
مسکونی که طبقه همکف یک خوابه طبقه اول و دوم و سوم سه خوابه و طبقه چهارم دو 
خوابه و همگی دارای سالن پذیرایی و نشــیمن و حمام و سرویس آشپزخانه و یک واحد 
پارکینگ مستقل می باشد. توضیح اینکه ساختمان موصوف به علت عدم نمای ساختمان 
و پیگیری امورات شــهرداری فاقد پایان کار بوده و صورتمجلس تفکیکی و سند مالکیت 
تفکیکی ندارد. دارای انشعابات آب و برق و گاز و طبق اعالم بستانکار مورد وثیقه فاقد بیمه 
می باشد. طبق ســند رهنی 49771-89/10/19 دفترخانه 129 اصفهان، در رهن قرض 
الحسنه مهر اصفهان واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 97/3/21 در اداره 
اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشــت بهشت شرقی- چهار راه اول سمت 
چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 17/000/000/000 ریال) هفده میلیارد 
ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنًا این 
آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 97/2/29 درج و منتشر می 
گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحاً جهت شرکت در 
جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده بانک ملی ایران در وجه اداره اجرای 
اسناد رسمی اصفهان به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامیست ضمنًا 
برنده مزایده باید مابقی مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص 
در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.  م الف:2238 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان)581 کلمه، 6 کادر(
مزایده 

پرونــده:  شــماره   139703902004000015 آگهــی:  شــماره   2 /803
139504002004000292  آگهی مزایده پرونده اجرایی شــماره بایگانی: 9500804 
ششدانگ پالک شماره 14929 فرعی 15190 اصلی به مساحت 209 متر مربع واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس اصفهان خیابان پروین خیابان حکیم شفائی سوم فرعی 12 
متری همای رحمت بن بست رجبی محمدی که سند مالکیت آن در صفحه 288 دفتر 78 
امالک به شماره ثبتی 156010 و با شماره چاپی 996474 ثبت و صادر شده است با حدود: 
شمااًل پی است به پی پالک 14922 فرعی به طول  11 متر شرقًا: پی است به پی پالک 
14928 فرعی به طول 19 متر جنوبًا: پی اســت به خیابان به طول 11 متر غربًا: پی است 
به پی پالک 14930 فرعی به طول 19 متر حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر کارشناس 
رسمی پالک فوق بصورت ساختمان مسکونی دو طبقه به مساحت عرصه 209 متر مربع 
و مســاحت اعیانی 308 متر مربع بانضمام پارکینگ، دیوارها از نوع دیوار آجری، سقفها 
تیرچه بتنی، نوع سازه اسکلت بتنی، دربهای خارجی آهنی و آلومینیومی، دربهای داخلی 
چوبی، پنجره های خارجی فلزی، نازک کاری داخلی ســاختمان سفید کاری شده بدون 
گچ بری و رنگ روغن شده، پوشش کف ساختمان کف پوش، سیستم گرمایش بخاری، 
سیستم سرمایش کولر، آشپزخانه کاشی کاری شده و کابینت ام دی اف، حمام و دستشویی 
کاشی کاری شده، نمای خارجی ســاختمان و نمای خارجی دیوارهای حیاط آجرنما می 
باشد، دارای انشعابات آب و برق و گاز ملکی آقای حسین اعطائی و خانم مریم طاووسی 

بالسویه که طبق سند رهنی شماره 65835-91/11/15 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 129 اصفهان در رهن بانک مهر اقتصاد واقع می باشد و طبق اعالم بانک بستانکار 
ملک فاقد بیمه می باشد از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 97/3/23 در اداره اجرای 
اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهار راه اول »شهید صداقتی« 
ابتدای خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 
6/611/000/000 ریال شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد 
ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینــده رود چاپ اصفهان مورخ 97/2/29 درج 
و منتشــر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا 
جهت شرکت در جلســه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده بانک ملی ایران 
در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضای کتبی و ارائه 
کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت 
اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.  

م الف:2241 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)514 کلمه، 5 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/807 شــماره صادره:1397/03/491398-1397/2/25 نظر بــا اینکه تحدید حدود 
ششدانگ قطعه ملک پالک شماره 15381 واقع در محال اردستان یک اصلی دهستان 
گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم مهناز جمالی 
توتکانی فرزند علی در جریان اســت و عملیات تحدید حدود قانونــی 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 دوشــنبه 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 
ســاعت 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:63 خیراله عصاری  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان )143 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
2/790 مرجع رســیدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 239/97 حل 11 ، وقت رسیدگی ساعت 8/30 صبح روز پنج شنبه مورخه 
1397/3/31، مشخصات خواهان: نوراله محمد صادقی فرزند غالمعلی به نشانی خمینی 
شهر بلوار منتظری بن بست 97 پ 84179/37433 ،  مشخصات خوانده: علی پور احمد 
شورابی، خواسته و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 667 شعبه 11 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )166 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2/809 کالسه پرونده 96/1882 شماره دادنامه: 2532-96/12/16 مرجع رسیدگی: شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: نعمت اله حاج هاشمی فرزند محمد با 
وکالت علیرضا هاشمیان به نشانی خمینی شهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان مجتمع 
دندانپزشکی غدیر طبقه ســوم واحد 3،  خوانده: عبدالناصر محمدی  به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
آقای نعمت اله حاج هاشــمی فرزند محمد با وکالت آقای علیرضا هاشمیان  به طرفیت 
آقای عبدالناصر شیرمحمدی به خواســته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه 2 فقره 
چک به شماره های 26510 به مبلغ 20/000/000 ریال و 37375 به مبلغ 20/000/000 
ریال مورخ 92/7/10 و 93/6/20 عهده بانک تجارت و سپه به انضمام خسارت دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست،  مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه 
عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در  جلسه مورخ 96/12/12  و عدم ارائه 
الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت به نظریه مشورتی اعضا شورا  و احراز اشتغال ذمه 
خوانده و استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری، مستندا به مواد  
9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 
و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 
قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانســته و حکم   به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/580/000 ریال 
بابت خسارات دادرســی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و همچنین پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت استهالک کامل دین برمبنای شاخص بهای کاال 
و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس ازانقضا مدت واخواهی قابل تجدید نظر در 
محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف:666 شعبه چهارم مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف خمینی شهر )391 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرایی

2/794 شماره: 404/96 به موجب رای شماره 575 تاریخ 96/12/17 حوزه 11 شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه امید علی اکبری فرزند 
ماشاله به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و چهار میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و سیصد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال 
تمبر و خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت وجه 
آن که در زمان اجرای محاسبه می گردد در حق خواهان نادر رجبی پیروز فرزند حبیب به 
نشانی خمینی شهر خ امیر کبیر فرعی 85 جنب آرایشگاه رضایی و پرداخت نیم عشر  دولتی 
در حق صندوق دولت رای صادره غیابی اســت.  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:676 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )216 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2/804 شــعبه 51 شــورای حل اختالف ، کالســه پرونده: 960988 شــماره دادنامه: 
9709976805100103-97/1/28 خواهان: نســرین بختیاری به نشانی شاهین شهر 
پردیس مسکن مهر خ فروردین بلوک 9 فرعی دو غربی ساختمان صبا 3 واحد 5 با وکالت 
مریم جهانبخش به نشــانی اصفهان چهارباغ باال خ نیکبخت بعد از دادگستری جنب ک 
خدابنده )شماره 18( پ 4، خواندگان: 1- محســن جهانبخش مهدی آبادی 2- رسول 
جهانبخش مهدی آبادی هر دو به نشانی مجهول المکان، با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا شوا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خانم نسرین بختیاری با وکالت مریم 
جهانبخش به طرفیت 1- محسن جهانبخش مهدی آبادی 2- رسول جهانبخش مهدی 
آبادی به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه چک به شماره 96/7/30-610010 
عهده بانک ملی بانضمام مطلق خسارت قانونی باتوجه به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در یدخواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 313 و 310 قانون تجارت و 519 و 515 و 
198 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون استفساریه به تبصره الحاقی به 
ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 1/545/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی خسارت تاخیر درتادیه ازتاریخ 
سررســید چک مورخ 96/7/30 لغایت اجرای حکم که محاسبه آن طبق شاخص بانک 
مرکزی برعهده اجرای احکام میباشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از 
آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم حقوقی اصفهان می باشد. م الف:3257 
 شعبه 51 مجتمع شــماره سه شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان ) 360 کلمه، 

4 کادر(
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رییس پلیس آگاهی استان اصفهان خبر داد:
دستگیری سارقان مسلح احشام با 

173 رأس دام سرقتی
اعضای باند چهارنفره ای که به صورت مســلحانه 
اقدام به ســرقت احشــام می کردند، در عملیات 
ضربتی کارآگاهان پلیس آگاهی استان دستگیر و 

به سرقت 173 رأس دام اعتراف کردند.
سرهنگ »ستار خســروی« گفت: در پی وقوع 
سرقت احشام در برخی از شهرستان های استان و 
شکایت دامداران، موضوع در دستور کار کارآگاهان 

پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد 
اعضای باندی چهار نفره با صورت های پوشــیده، 
شــبانه به محل نگه داری احشــام وارد شده و با 
تهدید سالح گرم و ضرب و شتم نگهبان اقدام به 
سرقت دام ها کردند. رییس پلیس آگاهی استان 
خاطرنشان کرد: در این عملیات یک دستگاه وانت 
نیسان حامل 15 رأس احشــام مسروقه توقیف و 
یکی از سارقان دستگیر شــد. وی اضافه کرد: در 
ادامه یک دســتگاه خودروی سواری که از صحنه 
متواری شــده بود نیز پس از 30 دقیقه عملیات 
تعقیب متوقف و سه نفر دیگر از سارقان، دستگیر 
و یک اسلحه کلت کمری به همراه 10 فشنگ از 

آنان کشف شد.
سرهنگ خسروی از  اعتراف ســارقان به سرقت 
مسلحانه و عادی  173 رأس دام  خبر داد و گفت: 
متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات 

قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.
 

فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم :
توقیف سواری پژو با 62 

کیلوگرم تریاک
فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم اظهار داشت : 
ماموران انتظامی شهرستان سمیرم حین کنترل 
یکی از محورهای ارتباطی این شهرستان به یک 

سواری پژو مشکوک و آن را متوقف کردند.
سرهنگ »سهراب قرقانی« افزود: در بازرسی از این 
خودرو مقدار 62 کیلوگرم تریاک که در صندوق 

عقب خودرو جاساز شده بود کشف شد.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه راننده خودرو در 
تاریکی شب متواری شد، بیان داشت : این سوداگر 

مرگ شناسایی و به زودی دستگیر می شود .

دستگیري سارقان مسلح 
طالفروشي

دو سارق مســلح در عملیات ضربتی کارآگاهان 
اصفهان دســتگیر شــدند. رییس پلیس آگاهی 
اســتان اصفهان گفت: این ســارقان که اقدام به 
ســرقت کرده بودند، در پی شکایت متصدی یک 
واحد صنفی طالفروشی مبنی بر سرقت مسلحانه 
سه کیلو و 500 گرم طال از وی، موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان 

قرار گرفت.
سرهنگ ستار خسروی افزود: در تحقیقات صورت 
گرفته مشخص شد، مالباخته صبح زود با به همراه 
داشتن کیفی حاوی طال،  از منزل خارج شده که دو 
نفر نقابدار با در دست داشتن اسلحه کلت کمری 
به وی حمله کرده و با شلیک تیر هوایی، کیف را از 

وی به سرقت بردند.
وی گفت: کارآگاهان ســرانجام هویت سارقان را 
شناسایی و ظرف 48 ساعت پس از وقوع سرقت، 
در یک عملیات ضربتی متهمان را در مخفیگاه خود 
دســتگیر کردند. این مقام انتظامی با بیان اینکه 
ارزش طالهای مسروقه هفت میلیارد ریال برآورد 
شده اســت، افزود: در این عملیات، تمام طالهای 
مسروقه از سارقان کشف و به مالباخته تحویل داده 

شد و متهمان نیز به مراجع قضائی معرفی شدند.

عملیات امدادرسانی 
آتش نشانان کاشانی

آتش نشانان کاشانی بیش از 150 عملیات حادثه 
سیالب را پوشش دادند.مدیر روابط عمومی سازمان 
آتش نشانی وخدمات ایمنی شــهرداری کاشان، 
گفت: در پی بارش شدید باران و تگرگ که موجب 
ایجاد سیالب، جاری شدن سیل، آب گرفتگی در 
منازل مسکونی ، معابر و کوچه ها، نشست زمین، 
گرفتار شدن خودروها وتخریب منازل مسکونی 
شد طی 24۹5 مورد تماس گرفته شده با سامانه 
125 آتش نشــانی 150 مــورد عملیات صورت 
پذیرفت. »روح ا... فدایی« افزود: 20تیم عملیاتی 
با 23 خودروی سبک، سنگین وپشتیبان عملیاتی 
شامل صد آتش نشان ازایستگاه های یک، دو، سه، 
چهار وپنج این سازمان به محل اعزام و با تجهیزات 
مربوطه ویژه این حوادث، اقدام به رفع آب گرفتگی 

درمحل کردند.

برپایی4 ایستگاه در سطح شهر 

عکس  روز 

بازار داغ کاالهای ایرانی پشت نقاب برندهای 
خارجی!

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان با 
بیان اینکــه کمیتــه امــداد اصفهان بــا 136 
 خیریــه تفاهم نامــه همــکاری امضــا کــرد،

ایــن تعــداد، چهارخیریــه در  از  گفــت: 
ســطح اســتان و 132 خیریــه درســطح 
 شهرســتان های مختلــف درحــال فعالیــت 

هستند.
»حمیدرضــا شــیران« با بیــان اینکــه کمیته 
امــداد اصفهان بــا 136 خیریــه از 564 خیریه 
ثبت شــده در سیســتم جامــع نیکــوکاری، 
 تفاهم نامــه همــکاری امضــا کــرد، افــزود:

درسال ۹6 بیش از 6 میلیارد و 782 میلیون تومان 
از محل هم افزایی کمیته امداد و خیریه های استان 
اصفهان در اختیار نیازمندان قرار گرفت و بیش از 
چهار میلیارد و 772 میلیون از این منابع توسط 
خیریه ها و بیش از دو میلیارد تومان توســط این 

نهاد تامین شد.

مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان 
بــا بیــان اینکــه منابــع الزم بــرای هم افزایی 
بــا موسســات خیریــه از محــل صدقــه 
 پرداختــی مــردم اصفهــان تامیــن می شــود
افزود: هجده هزار و 607 نفر از مددجویان تحت 
حمایت این نهاد و سایر نیازمندان استان اصفهان 
از خدمات ناشی از تفاهم نامه های مذکور بهره مند 

شدند.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان اعالم کرد: 

امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد با 136 خیریه
معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان 
گفت: کودکان کار در اســتان اصفهــان در قالب باند 
یا شــبکه کار نمی کنند و تاکنون هیچ باندی در این 

خصوص شناسایی نشده است.
 »مجتبی ناجی« با اشــاره به آمار کودکان کار استان 
اصفهان در ســال ۹6 اظهار کرد: ســال گذشته 440 
کودک کار و خیابان در مراکز بهزیستی استان اصفهان 
پذیرش شدند. وی با بیان اینکه آمارگیری کودکان کار 
هر سه ماه یک بار اســت، گفت: از میان 440 کودک 
کار استان اصفهان، 131 دختر و 30۹ تن از آنها پسر 
هســتند. وی ادامه داد: این مرکز بــا کمک خیران و 
بودجه بهزیستی، 177 کودک کار از 440 کودک کار 
استان اصفهان را تحت پوشــش خود قرار داده است. 
معاون بهزیستی اســتان اصفهان با بیان اینکه 80 تا 
۹0 درصد کودکان کار حمایت پذیر هســتند، اذعان 
داشت: کودکان کار در اســتان اصفهان در قالب باند 
یا شــبکه کار نمی کنند و تاکنون هیچ باندی در این 

خصوص شناسایی نشده است. وی مشکالت معیشتی 
و فقر فرهنگی را از جمله اصلی ترین دالیل کار اجباری 
کودکان دانســت و اضافه کرد: کودکــی که به جای 
تحصیل و بــازی در دوران کودکی خود مجبور به کار 
شود، به عنوان کودک کار شناخته می شود که براساس 
قانون اداره کار، مجوزی برای بــه کارگیری کودکان 
زیر 15 ســال وجود ندارد و هیچ کارفرمایی حق این 

کار را ندارد.

معاون بهزیستی استان اصفهان:

کودکان کار در اصفهان باندی نیستند

مدیرکل »ثبت احوال« استان اصفهان:
به منظور تسهیل در امور مردم صدور »کارت ملی هوشمند« تمدید شد

رییس جمعیت هالل احمــر اصفهان از اجرای 
طرح حیات دوبــاره اهدای عضــو همزمان با 

آخرین روز از »هفته هالل احمر« خبر داد.

مدیرکل ثبت احوال استان با اشاره به اینکه هنوز  یک میلیون و 300 هزار نفر از مردم استان موفق به دریافت کارت ملی هوشمند نشده اند 
گفت: آخرین مهلت ثبت نام برای دریافت کارت ملی تا پایان خرداد اعالم شــده بود، ولی برای تسهیل در امور مردم این مهلت تاپایان سال 

تمدید شد. »حسین غفرانی کجانی« با اشاره به اینکه پارسال دو میلیون و 600 هزار کارت ملی هوشمند در استان صادر شد گفت: فروردین امسال نیز 140هزار 
نفر از استان برای دریافت کارت ملی هوشمند مراجعه کردند که نشان دهنده افزایش چهار برابری مراجعه مردم نسبت به مدت مشابه پارسال است.

وی افزود: درحال حاضر 77 دفتر پیشخوان و 30 دفتر پستی درقالب 200 ایستگاه ، خدمات ثبت نام کارت ملی هوشمند را ارائه می کنند.
مدیرکل ثبت احوال استان از برپایی ایستگاه های سیار ثبت نام کارت ملی هوشمند در روستاها و مناطق دوردست نیز خبر داد و تصریح کرد: اداره ثبت احوال 

شهرضا تاکنون هزارکارت ملی هوشمند برای روستائیان در این شهرستان صادر کرده است.

ثبت احوال

به منظور رفاه حال روزه داران؛
افزایش ساعت کاری مراکز 

انتقال خون استان
بیــش از 10مرکز انتقــال خون اســتان آماده 

خونگیری از روزه داران هستند.
مدیــرکل انتقال خون اســتان اصفهــان گفت: 
همزمان با ماه مبــارک و پرفضیلت رمضان مرکز 
انتقال خون خواجو از ســاعت هفت و 30  تا24 و 
مرکز کاشان از هفت و 30 تا 14و 21تا24 آماده 

خون گیری از اهدا کنندگان روزه دار است.   
»مجید زینلی« افزود: ســایر مراکز انتقال خون  
استان نیز در این مدت از جمله پایگاه عاشق آباد 
اصفهان و خمینی شهر از ساعت هشت تا 13آماده 

خونگیری هستند. 
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر روزانه به 400 
واحد خون  در اســتان نیاز اســت، گفت: نیاز به 
فرآورده های خونی نیازی دائمی است و چنانچه 
مردم، خون اهدا نکننــد مراکز درمانی، اتاق های 
عمل و بیمــاران نیازمند از جملــه »هموفیلی« 
و »تاالسمی« با مشــکل مواجه خواهند شد. در 
استان اصفهان بیش از 10مرکز انتقال در استان 

فعال است.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان:
خطر سالمندي در کمین مردم 

استان است!
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: درحال 
حاضر 7 درصد از مردم اســتان، جمعیتي بالغ بر 
360 هزار نفر سالمند هســتند و با رسیدن این 
مقدار به 12 درصد، نخستین آهنگ سالمندي و 
زنگ خطر جمعیتي کشور در این استان به صدا 

در خواهد آمد. 
»حسین غفراني کجاني« با بیان اینکه از سال 85 
تاکنون رشد جمعیتي استان مطلب نبوده است، 
اضافه کرد: آنچه تاکنون مانع پیري جمعیت در 
استان شده، رشــد ناگهاني جمعیت در دهه 60 

بوده است. 
وي با بیــان اینکه جمعیــت اســتان در طول 
سرشــماري و در ســال هاي اخیر کاهش یافته، 
اظهار کرد: جمعیت استان از 85 هزار نفر در سال 
84 به 83 هزار در ســال 85 و در سال گذشته به 

اندکي بیش از 80 هزار نفر کاهش یافته است.

رییس جمعیت »هالل احمر« سمیرم:
عشایر سمیرم در مناطق مختلف 

ساماندهی شدند
رییس جمعیت هالل احمر شهرستان  سمیرم 
گفت: عشــایر این شهرســتان  که درمناطق 
مختلف پراکنده بودند،  توسط 10 تیم امدادی 
و 20 دستگاه  خودروی کمک دار، ساماندهی 
شدند. »سیدنورمحمد موسوی« خاطر نشان 
کرد: 4 هــزارو 310 پتو، 4 هــزار و 500 کیلو 
پالســتیک، یک هزار و 800 قوطی کنســرو، 
6 هزار قرص نان، 8 شــعله چراغ، 22 دستگاه 

چادر و 372 لیتر نفت میان عشایر توزیع شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبرداد:
راه اندازی دستگاه کواد کوپتر 

در استان 
فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان، از  
راه انــدازی دســتگاه »کــواد کوپتر«کــه  
به نوعــی ســامانه هوشــمند تصویربرداری 
و  انتقــال آنالین کاالهــای قاچاق یــا مواد 
 مخدر به مرکز کنترل پلیس اســت،خبرداد.  
ســردار »مهدی معصوم بیگی« اظهار داشت: 
نیروی انتظامــی باید از فنــاوری و تجهیزات 
روز دنیــا برای مقابلــه با  مجرمــان و ارتقای 
 امنیت هرچه بیشتر شــهروندان استفاده کند.

وی افزود: با اســتفاده از این وسیله بیراهه ها، 
راه هــای فرعــی، کویــری، بیابانــی و... که 
قاچاقچیان قصــد انتقال کاالهــای قاچاق یا 
موادمخدر را دارند، کنترل می کنیم، طوری که 
تصاویر مزبور به صورت آنالین به مرکز کنترل 
پلیس منتقل می شــود؛ این کار باعث اشراف 
بودن ماموران بر این مسیرها، نیز خودروهای 

حامل قاچاق کاال و موادمخدر خواهد شد.

اخبار

بهزیستیکمیته امداد

رییس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان گفت: در ایام ماه 
مبارک رمضان، گشت های شبانه روزی پلیس امنیت عمومی 
راه اندازی شده اســت و با افرادی که علنی در مأل عام اقدام 
به روزه خواری کنند و صنوفی که بر اســاس قانون فعالیت 

نکنند، برخورد قانونی می شود. 
سرهنگ »حسن اسماعیلی« با بیان اینکه کافی شاپ ها و چایخانه ها از زمان افطار تا ساعت 12 شب مجوز فعالیت 
دارند، گفت: تمام رستوران های بیرون بر در ایام ماه مبارک رمضان از ساعت 2 بعد از ظهر به بعد مجاز به فعالیت 
هستند. رییس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان گفت: هتل ها و مهمان پذیرها می توانند در داخل مرکز اقامتی 
با رعایت موازین شرعی و پوشش مناسب اقدام به طبخ و سرو غذا کنند. وی بیان کرد: مراکز پذیرایی بین راهی، 
فرودگاه و راه آهن در تمام ســاعات روز مجاز به فعالیت و صنوف مستقر در پایانه های مسافربری و باربری برابر 

مجوز های صادره از اداره نظارت بر اماکن عمومی در تاریخ های مقرر مجاز به فعالیت هستند.

رییس پلیس امنیت عمومی استان 
خبرداد:

راه اندازی گشت پلیس 
امنیت عمومی در اصفهان 

رییس پلیس فضای تولید و تبــادل اطالعات  اصفهان 
گفت: پس از مسدود شدن شبکه تلگرام، عده ای هنوز 
برادامه فعالیت در این شــبکه اصرار دارند و متوســل 
به VPN و فیلترشــکن می شــوند. بر اساس تحقیقات 
سرورهای اصلی این نرم افزارها خود عاملی برای سرقت 

اطالعات است.  »سید مصطفی مرتضوی« با اعالم این خبر اظهار داشت: سرورهای اصلی این نرم افزارها 
که در خارج از کشور هستند، خود عاملی مهم برای سرقت اطالعات از تجهیزات جانبی کاربران است.

وی افزود: این کار هزینه های پهنای باند را افزایش داده و کندی ســرعت اینترنت را نیز برای آنان ایجاد 
می کند. رییس پلیس فضای تولیــد و تبادل اطالعات  اصفهان گفت:  به شــهروندان توصیه می کنیم با 
استفاده  از زیرساخت های بومی داخلی کشور، اجازه دهند محیط پیام رسان های داخلی آرام ،آرام جنبه 

یکپارچگی، هم افزایی و بروز قدرت رسانه ای نوین داخلی پیدا کنند. 

رییس پلیس فضای تولیدوتبادل 
اطالعات  اصفهان خبرداد:

سرقت اطالعات به 
وسیله  فیلترشکن

با توجه به کاهش بارش و کمبــود ورودی آب به 
 ذخایر ســدها، اصفهان تنها تا ســه ماه آینده آب 
دارد.کارشــناس مدیریت مصــرف آب و فاضالب 
اصفهان با اشــاره بــه کاهش بــارش در اصفهان 
اظهار کرد: میزان بارش در اصفهان در ســال آبی 

۹7-۹6 حدود 50 درصد نســبت به سال گذشته 
کاهش داشته است.»علیرضا شــرافتی« با اشاره 
به کاهش ذخایر ســد زاینــده رود تصریح کرد: با 
کاهش بارش، میزان وردی آب به ســد زاینده رود 
افت محسوســی داشــته و میزان ذخایر این سد 

به 180 میلیون مترمکعب کــه معادل 10 درصد 
ظرفیت سد زاینده رود را تشکیل می دهد، کاهش 
یافته است.به گفته وی این میزان از ذخایر آبی  سد 
زاینده رود تنها برای سه ماه می تواند آب مورد نیاز 
اســتان اصفهان را تامین کند.وی بیان کرد: پروژه 
هوشمندسازی شبکه آبرســانی اصفهان در حال 
اجراست که با طراحی و آماده سازی زیرساخت های 
الزم آب شرب میان مشترکان عادالنه توزیع خواهد 

شد.کارشــناس مدیریت مصــرف آب و فاضالب 
اصفهان بیان کرد: باتالش های صورت گرفته 25 
درصد میزان مصرف کاهش یافته است که کمک 
اساسی به تهیه پایدار آب در شبکه توزیع می کند و 
با توجه به کمبود منابع و احتمال جیره بندی آب 
در اســتان اصفهان، طرح تجهیز منازل به مخازن 
 برای نگــه داری آب در زمان جیــره بندی صورت 

گرفته است.

  کارشناس مدیریت مصرف آب و فاضالب اصفهان می گوید اصفهان فقط تا سه ماه آینده آب دارد؛

۹۰ روز تا شروع »بی آبی« در اصفهان!

خرید کاالهای خارجی در بازار، تاثیری منفی در رشد 
اقتصادی کشور داشــته و مردم می توانند با انتخاب 
کاالی ایرانی، بازار داخلی را سر و سامان دهند. هرچه 
تمایل مردم به خرید کاالی ایرانی بیشتر باشد، میزان 
تولیدات داخلی هم بیشتر شــده، در نتیجه وضعیت 

اقتصادی کشور نیز بهتر خواهد شد.
اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم و به برند فکر نکنیم، 
بسیاری از کاالهای ایرانی خوب و باکیفیت هستند تا 
آنجا که توانسته اند پشت نقاب برندهای خارجی، بازار 

داغی برای خود دست و پا کنند.
خوب یا بد، کم نیســتند خانواده هایی که هزینه های 
سنگینی صرف خرید کاالهای برند می کنند، آن هم در 
این شرایط اقتصادی پیچیده ای که با آن مواجه هستیم. 
برخی گمان می کنند، لزوما تمــام این افراد، متمول و 
ثروتمند هستند؛ اما هجمه ســنگین تبلیغات، تغییر 
سبک زندگی و تغییر ذائقه بسیاری از مردم به خصوص 
جوانان باعث شده، امروز برخی افراد درآمدی را که به 
سختی به دست می آورند، به راحتی صرف خرید وسایل 

و البسه برند کنند.
در واقع مصرف کنندگان، بازیگران اصلی عرصه تولید 
کشور هستند؛ زیرا با خرید و حمایت از کاالهای ایرانی، 
ضمن کمک بــه رونق صنعت و تولید کشــور، اهداف 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی در حمایــت از تولید 

داخلی و مبارزه با کاالی قاچاق را محقق می سازند.
»محمدرضاحیدری«، عضو هیئت علمی گروه  اقتصاد 
دانشگاه اصفهان در این باره می گوید: موضوعی با نام 

هویت وجوددارد که تولید کننده و مصرف کننده اگر 
براساس آموزه های دینی و حافظه  تاریخی بیندیشند، 
کیفیــت کاالی ایرانی را فدای منافع مــادی زود گذر 

نخواهند کرد.
وی یادآور شــد: ما تمدنی چندین هزار ساله داریم که 
برای به دســت آوردن جایگاه خود، فرد تولیدکننده و 
مردم مصرف کننده، باید با تکیه بــردو مولفه ایرانی و 
مسلمان بودن، در تالشــی 80 میلیونی، با قبول برند 
ایرانی به عنوان ســرمایه و هویت اصیل، این امکان را 

فراهم آورند که جنس داخلی با برنــد ایرانی با ارتقای 
کیفیت راه خود را در بازارهای بین المللی باز کند.

این محقق بــا بیان اینکــه حمایت دولــت در بهبود 
تولیدات ملی بســیار اهمیت دارد، افزود: طبق بند 24 
اقتصادمقاومتی، دولت موظف شــده اســت، پوشش 

استاندارد را برای کل تولیدات داخلی فراهم سازد.
وی بیان کرد: اگــر این مســئله در مهدهای کودک، 
مدارس و ... نهادینه شود و ارگان هایی چون شهرداری 
و صدا وســیما با تبلیغات گســترده وارد عمل شوند، 

می توان به این مهم دســت یافت که طبــق بند 21 
اقتصادمقاومتی، با گفتمان سازی، برند ایرانی، جایگاه 

خود را در میان دیگر برند ها به دست آورد.
حیدری با اشاره به بســیاری از تخلفات زیرزمینی در 
حوزه اقتصاد اظهار داشت:  برخی کاالهای ایرانی از نظر 
کیفیتی هیچ کمبودی نسبت به برندهای معروف دنیا 
ندارند، اما به دلیل نبود اعتماد ملی و حمایت نشدن از 
سوی دستگاه های دولتی، فقر و فساد اجتماعی به دلیل 
نبود بازار داخلی و ضرر در بخش های خصوصی، با تقلب 
در جایگزین کردن کاالی ایرانی به جای کاالی وارداتی، 

درصد تخلفات زیرزمینی نیز افزایش یافته است.
بیش از 65درصــد کاالهایی که به نــام لوازم خانگی 
خارجی در بازار فروخته می شود، تولید داخلی است که 
تولیدکننده برای اینکه مشتری را متقاعد به خرید کند 

این کاالها را با برند خارجی عرضه می کند.
رییس انجمن لوازم خانگی ایران نیز با اشاره به اینکه 
کاالهای با کیفیت دیگر ایرانی هم با نام خارجی فروخته 
می شــود، گفت: نبود حمایت قانونی از برند ایرانی و 
شرایط یکسان تبلیغات برای برندهای خارجی و ایرانی 
در داخل کشور عاملی برای کم رونقی بازارکاالهایی با 

برند ایرانی است.
وی افزود: برندهای خارجی در کشورهای دیگر برای 
تبلیغ در مقایسه با برندهای داخلی باید چندین برابر 

عوارض پرداخت کنند.
 با وجود تولید محصوالت خوب ایرانی در بخش لوازم 
خانگی، تنهــا 40درصد این بازار بــه برندهای ایرانی 
اختصاص دارد که امیدست با یاری مردم و مسئوالن 

این رقم  افزایش یابد.

بازار داغ کاالهای ایرانی پشت نقاب برندهای خارجی!

جایگاه کاالی ایرانی در بازار وابسته به انتخاب مردم اســت؛ این مردم هستند که انتخاب 
می کنند چه نوع کاالیی در بازار وجود داشته باشد و چه کاالیی از بازار حذف شود.

  وقتی »برند« جای »کیفیت« را می گیرد؛  

زهرا هادیان
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تاثیرات روزه بر جنین و زنان باردار
پیشنهاد سردبیر:

جنین در دوران بارداری در حال رشد و نمو است و مادر باردار به مواد 
پروتئینی، ویتامین و امالح نیاز دارد. رژیم غذایی صحیح و مناســب 
مادر، در دوران بارداری سبب می شود سالمت جنین و مادر در دوران 
حاملگی و هنگام زایمان و پس از زایمان تامین شود. چون موادغذایی 
که مادر مصرف می کند، از راه جفت به جنین می رسد، بنابراین مادر 
باید در دوران بارداری انواع غذا های ســالم و تازه، میوه ها و سبزی ها 
را مصرف کند و موادغذایی مصنوعی، ســرخ کرده، شیرین، شور یا 
موادغذایی دارای افزودنی هــا و رنگ ها را کمتر مصرف نماید.  جنین 
غذای مورد نیاز خود را مســتقیما از خون مادر تامین می کند.  نیاز 
غذایی جنین ایجاب می کند، مادر غذای کافی و سالم بخورد و از ایجاد 
ناهنجاری در جنین جلوگیری کند؛ لذا روزه گرفتن برای مادر باردار و 
جنین ایجاد مشکل می کند. عالوه بر این، افزایش تشنگی و کم شدن 
آب بدن به علت افزایش بار مواد دفعی و افزایش دفع ادرار نیز امکان 

روزه گرفتن زنان باردار را کم می کند.  
 تاثیر روزه بر »جنین« چیست؟

روزه داری سبب افزایش برداشت از ذخایر چربی و به دنبال آن افزایش 
ترکیبات کتونی در خون مادر می شود؛ این ترکیبات از طریق جفت 
وارد گردش خون جنین شده، به سیستم عصبی او آسیب می رساند. 
روزه داری در ســه ماهه اول بارداری که مهم ترین زمان رشــد و نمو 
سلول های عصبی و مغزی اســت، توصیه نمی شود؛ زیرا تاثیر روزه بر 
جنین در سه ماهه اول بارداری بیشتر است و چنانچه جنین با کمبود 
تغذیه ای مواجه شود، احتمال بیماری های سیستم عصبی و مغزی و 
برخی بیماری های روانی افزایش می یابد. احتمال زایمان نوزاد با وزن 
کمتر از طبیعی در مادرانی که تغذیه نامناسب دارند، بیشتر از مادران 
بارداری است که کالری الزم را دریافت کرده اند. احتمال پایین بودن 
سطح هوشی و نمرات درسی کودکانی که مادران آنها در دوران بارداری 
روزه گرفته اند، در سال های آینده وجود دارد.گرسنگی طوالنی مدت 
زنان باردار باعث می شود، قند خون آنها نسبت به حد طبیعی کمتر 
شده، با افزایش مدت زمان گرسنگی، احتمال افزایش کتون ناشی از 
سوخت و ســاز چربی ها در خون مادر وجود دارد. ورود مواد کتونی از 
طریق جفت به جنین و از سوی دیگر، کاهش قند خون مادر موجب 

اختالالت در سلول های مغزی جنین می شود.
 تاثیر روزه بر جنین - تغذیه مادر باردار

روزه داری در بارداری احتمال بیماری های قلبی و عروقی در نوزادان را 
افزایش می دهد و احتمال ایجاد مشکالت روحی مانند افسردگی بعد 
از تولد و در دوران کودکی بیشتر می شود. احتمال زود به دنیا آمدن 
نوزادانی که مادران شان در طول بارداری روزه گرفته اند، وجود دارد. 
روزه داری در ســه ماه اول بارداری توصیه نمی شود؛ زیرا سلول های 
جنین به خصوص سلول های بافت عصبی، در حال شکل گیری هستند 
و روزه داری می تواند بر رشد عمومی جنین تاثیرگذار باشد و خطرات 
جبران ناپذیری را به جای بگذارد.کم آبی می تواند روی سالمت جنین 
و مادر تاثیر بگذارد. چون حجم خون مادر در دوران بارداری افزایش 
می یابد، مادر برای جلوگیری از کم آبی بدن باید آب بیشتری مصرف 
کند، اگر بدن مادر کم آبی داشــته باشــد ممکن است خطر زایمان 
زودرس افزایش یابد. در انتهای شش هفتگی دوران بارداری، سیستم 
عصبی نوزاد ساخته می شود و تکامل می یابد.  اگر تغذیه مادر از نظر 
وجود اسید فولیک کافی نباشد، منجر به اختالل در تکامل لوله عصبی 
جنین شده و نوزاد پس از تولد دچار عیب در نخاع می گردد. اگر مادر 
در دوران بارداری امگا ۳ به اندازه کافی مصرف نکند، موجب می شود 

سیستم عصبی جنین در دوران بارداری و بعد از آن رشد نکند. 
در حدود هفته پنجم بارداری، قلب جنین شــروع به تشکیل شدن 
کرده و در هفته هفتم بارداری، قلب ضربــان پیدا می کند و خون در 
عروق جنین جریان می یابد. تحقیقات نشــان داده اســت که خطر 
بیماری های قلب و عروق در هر فردی با تغذیه صحیح مادر در دوران 

بارداری رابطه دارد. 

تاثیرات روزه بر جنین و زنان باردار

تغذیه و موارد نشأت گرفته از آن، مانند سالمت موادغذایی 
و نوع و کیفیت مواد اولیه ای که در تهیه غذا از آن استفاده 
می شــود، یکــی از اصلی ترین فاکتورهای ســالمتی در 
جوامع به شــمار می رود. در ایران نیز این عامل نقشــی 
تعیین کننده در میزان سالمت و عدم ابتال به بیماری های 
غیر واگیردار مانند بیماری های قلبی و ســرطان اســت؛ 
بیماری هایی که بیشــترین میزان مــرگ و میر در ایران 
را به خود اختصاص داده اســت. بدغذایــی و عدم رعایت 
اســتانداردهای تغذیه ای مانند استفاده نکردن از میوه ها 
و لبنیــات در برنامه روزانه غذایی کشــور و اســتفاده از 
فســت فودها و غذاهای ســرخ کردنی، اگر چه در دو دهه 
گذشته با تغییر ســبک زندگی در کشور بسیار رواج پیدا 
کرده است، اما با هشدارها و آگاهی دهی گسترده در چند 
ســال اخیر الگوهای مصرف مردم هر چند کند و آهسته 
اما رو به اصالح اســت. در گزارش »طرح بررسی، تحلیل 
و تدوین سندملی تغذیه و امنیت غذایی کشور« که طی 
سال های ۹۱ تا ۹۴ انجام شده و دورنمای تغذیه ای کشور 
را تا سال ۹۹ مشخص کرده است، اطالعات جامعی درباره 
وضعیت آگاهی مردم از تغذیه ســالم منتشر شده است. 
یافته های این پژوهش نشان می دهد سهم مخارج خوراک 
نسبت به کل هزینه ها در همه طبقات شهری و روستایی 

به ترتیب ۳ و ۳۷ درصد بوده است.
 در کم درآمدترین طبقات شــهری در ۲۰ استان کشور 
باالتر از ۳۰ درصد درآمد مردم صرف غذا شــده اســت؛ 
حالی آنکه در طبقات کم درآمد روستایی، تقریبا در تمام 
استان ها بیش از یک سوم هزینه های خانوار صرف خوراک 

شده اســت. حتی در طبقات پردرآمد روستایی تقریبا در 
نیمی از استان ها همچنان بیش از یک سوم هزینه خانوار 
صرف هزینه غذا شــده است. بر اســاس این گزارش غذا 
بخش بزرگی از سبد هزینه های کشور را به خود اختصاص 
می دهد اما این میزان در برخی استان ها به شدت ناسالم 
و در برخی دیگر به ســمت ســالمتی و امنیت غذایی در 

حرکت است.
امنیت غذایی چیست؟

در بسیاری از موارد، امنیت غذایی با بهداشت غذا اشتباه 
گرفته می شود؛ هر چند غذای بهداشــتی و سالم یکی از 
فاکتورهای امنیت غذایی محسوب می شود، اما منظور از 
امنیت، دسترسی مطمئن و آسان به غذا از راه طبیعی است 
اینکه افراد شاغل بر اساس مزد و میزان قدرت خرید بتوانند 

از همه گروه های تغذیه ای استفاده کنند.
امنیت غذایی در اصفهان خوب است 

در این مطالعــه، وضعیت امنیت غذایی در اســتان های 
قم، اصفهــان، ســمنان، تهران  و یــزد بســیار امن، در 
آذربایجان شــرقی، قزوین و مازندران امــن، در زنجان، 
آذربایجان غربی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، مرکزی، 
همدان، گلستان و گیالن ، استان های اردبیل، چهارمحال 
و بختیاری، فارس، کرمانشــاه، کردســتان، لرســتان و 
خراسان جنوبی به عنوان استان نسبتا ناامن غذایی معرفی 
شده اســت. عالوه بر آن استان های خوزســتان، کرمان، 
ایالم و بوشــهر ناامن و هرمزگان، کهگیلویه وبویراحمد و 
سیستان و بلوچستان به عنوان اســتان های بسیار ناامن 
غذایی مشخص شــده اند.امن بودن وضعیت تغذیه ای در 

اصفهان در حالی مطرح شده است که در سال ۹۲ یکی از 
اعضای مرکز تحقیقات علوم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان اعالم کرده بود،  نیمی از ســاکنان شهر اصفهان 
گرفتار عدم امنیت غذایی و گرسنگی هستند! اگر به مفاد 
اعالم شده این گزارش اســتناد شود، پیشرفت های خوب 
و قابل توجهی در زمینه تامین امنیت غذایی در اســتان 

صورت گرفته است.
»تورم« و »خشکسالی« دو تهدید امنیت غذایی 

در اصفهان
برنامه بهبود وضع تغذیه کودکان زیر شش سال، پیشگیری 
و کنتــرل کمبود ریزمغذی ها، ارتقای ســطح ســالمت 
دانش آموزان، ادغام برنامه کنترل و پیشــگیری از اضافه 
وزن و چاقی در گروه های سنی مختلف در نظام شبکه های 
بهداشتی و درمانی، اســتقرار برنامه جامع اصالح الگوی 
مصرف، ارتقای فرهنگ وســواد تغذیه ای جامعه، امنیت 
غذایی و... بخشی از برنامه هایی است که برای ارتقای تغذیه 
در کشور انجام می شــود و تضمین کننده امنیت غذایی 
است. اگر چه این مسائل در چند سال اخیر در استان هایی 
مانند اصفهان بهبود داشــته و آن را بــه مرزهای امنیت 
غذایی نزدیک کرده است، اما درنهایت آنچه تهدیدی برای 
این فرصت خوب خواهد بود، شتاب تورم باالی موادغذایی 
و روی آوری مردم به مواد مشابه ولی بی کیفیت مشابه آن 
اســت. به عنوان مثال الگوی تغذیه ای مردم در اصفهان و 
اغلب نقاط کشور در زمینه مصرف برنج به سمت استفاده از 
برنج های وارداتی بی کیفیت پیش رفته است و این موضوع 
در درازمدت می تواند نگران کننده باشــد. خشکسالی و 
تبعات ناشی از آن دیگر تهدیدی است که می تواند در پس 

بیکاری در استان، امنیت غذایی را مورد تهدیدقراردهد.

 فواید »دارچین« از دیدگاه »طب سنتی« ایران
دارچین، از ادویه جات بسیار پرکاربرد در تعداد زیادی از خوراکی هاست؛ اما در »طب سنتی« این خوراکی فقط ادویه نبوده و خواص و فواید درمانی نیز دارد. دارچین بعد 
از فلفل و زردچوبه، یکی از پرمصرف  ترین ادویه های معطر و مطبوعی است که طعم آن ابتدا در دهان مالیم و کمی شیرین و به تدریج تند و سوزاننده می شود. بسیاری 
از خانواده ها کنجکاو هستند بدانند این گیاه چه خواص متمایزی دارد. دارچین از نظر طب سنتی ایران، طبیعتی گرم و خشک دارد.افرادی که مخلوط عسل و دارچین 
را نوشیده اند، اظهار کم اشتهایی و بی میلی نسبت به کربوهیدرات ها را تجربه کرده اند. اضافه کردن عسل و دارچین به رژیم غذایی می تواند راهی دلپذیر برای کنترل این 
عارضه و کمک خوبی برای کاهش وزن باشــد. نصف این چای را قبل از خواب و باقی مانده آن را صبح بنوشید. از آنجا که ممکن است این چای موجب کاهش قند خون 
شود، بهتر است بیماران در مورد مصرف آن با پزشک معالج خود مشورت کنند. عرق دارچین طبیعتی گرم دارد، مقوی معده، تقویت کننده عمومی بدن و مقوی اعصاب 

است.بوی بد دهان را از بین می برد و ضد سرفه های مرطوب است. دارچین وحشت، ترس، خفقان و جنون را درمان می کند.

شی
ر با
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امنیت غذایی و شرایط ناپیدای آن 
   بر اساس گزارش ها امنیت غذایی در اصفهان خوب است  

پریسا سعادت

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی اصفهان خبر داد:
آغاز به کار نظارت ۵۳۰ بازرس بهداشتی به مناسبت ماه رمضان

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان گفت:  با فرارســیدن ماه مبارک رمضان ۵۳۰ نفر از 
بازرسان بهداشتی دولتی و خصوصی بر فرآورده های خام دامی نظارت می کنند.

»محمد کشتکار« اظهار داشت: در طول ماه مبارک رمضان ۶۴ اکیپ نظارت به صورت ثابت و سیار کار 
نظارت بر فرآورده های خام دامی را بر عهده  دارند.  وی بیان داشت: ۱۳۰ بازرس بهداشتی دولتی و بیش 
از ۴۰۰ نفر از مسئوالن فنی و ناظران بهداشتی از بخش خصوصی بر چرخه فرآورده های خام دامی نظارت 
می کنند. معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان از ۱۰ هزار مورد بازدید از مراکز تولید،  توزیع و 
عرضه فرآورده های خام دامی در طول ماه مبارک رمضان سال گذشته خبر داد و تصریح کرد:  سال گذشته 
نزدیک به هشت هزار کیلوگرم انواع فرآورده خام دامی غیربهداشتی طی اجرای طرح تشدید نظارت در 

ماه رمضان در سال قبل از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

    مدیر کل دارویی سازمان غذا و دارو اعالم کرد:
سهم ۲۵درصدی چین از واردات ماده اولیه دارویی به ایران

مدیر کل دارویی سازمان غذا و دارو، سهم کشور چین را از میزان واردات ماده اولیه برای تولید دارو در 
کشورمان، اعالم کرد. دکتر »اکبر برندگی« با تاکید بر اینکه رقم واردات ماده اولیه دارویی به کشور برای 
تولید دارو، بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون دالر است، گفت: سهم کشور چین از این مقدار واردات ماده اولیه 
دارویی، فقط ۲۵ درصد است. وی افزود: در واردات ماده اولیه دارویی به کشور، ضوابط کنترلی شدید 
صورت می گیرد، به طوری که مالک ما برای تایید محصول وارداتی، کتاب دارویی آمریکاست؛ زیرا در 
این کتاب نوشته شده است که هر ماده اولیه دارویی چه مشخصاتی باید داشته باشد. برندگی ادامه داد: 
در حال حاضر کشورهای هند و چین در تولید ماده اولیه دارویی، سهم باالیی در جهان دارند. با این حال، 
شرط واردات ما، داشتن تاییدیه های بین المللی سازمان غذا و داروی آمریکا و سازمان نظارتی اروپاست.

رییس سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی:
بازار مکمل های ورزشی نابسامان است!

رییس سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران، گفت: امکان افزودن ترکیبات غیرمجاز 
و متقلبانه در مکمل ها وجود دارد و می تواند اثرهای بدی از خود بر جا گذارد. درخواســت  ما از وزارت 
بهداشت این است که نظارت بیشتری در بازار عرضه مکمل ها داشته باشد. »عباس کبریایی زاده« گفت: 

متوسط رشد مکمل ها از متوسط رشد داروهای نسخه ای باالتر بوده است.
 مکمل ها عموما فراورده های تغلیظ شده ویتامین ها و عصاره های طبیعی هستند و در کشورهایی که 
میزان امید به زندگی رو به افزایش است و درصد افراد سالمند باالتر رفته، نیاز به مصرف آنها وجود دارد.

وی با بیان اینکه ثابت شده است، مصرف مکمل در بیماران مزمن فرآیند درمان را بهبود می بخشد، ادامه 
داد:  بر همین اساس در سال های اخیر توجه ویژه ای به مکمل های بیماران خاص شده است.کبریایی زاده 
تاکید کرد:  برای ما مهم است که مکمل مورد نیاز جامعه از طریق تولید داخل تامین شود. زمانی کمتر 

از ۳۰ درصد مکمل ها توسط صنایع داخلی تامین می شد. 
وی افزود: باید توجه کرد که مکمل های ورزشی ازحوزه های نابه سامانی است که گالیه هایی برای آن 

داریم و هنوز هم شاهد بهبود قابل قبول در این حوزه نیستیم.  

    اخبار

موادی که مردم از طریق »بوتاکس« جذب می کنند، به صورت طبیعی 
در »اسفناج« وجود دارد.

اشعه فرابنفش ممکن است در تماس با پوست فرد عامل ابتال به 
سرطان پوست شود یا به ظاهر پوست آسیب برساند، ویتامین 
C. و A. موجود در اسفناج، آسیب ناشــی از اشعه فرابنفش را 

بهبود می بخشد.
 اگر مصرف مواد غذایی حاوی آنتی اکسیدان، مانند اسفناج را در 

رژیم غذایی روزانه خود قرار دهید، ســرعت تولید سلول های 
پوستی افزایش پیدا می کند و تولید کالژن را در پوست تحریک 

می کنید. کالژن یکی از مواد ســازنده پوســت اســت که در بهبود 
کش سانی و زیبایی پوســت نقش دارد.فیتونوترینت های موجود در اسفناج به 

 سم زدایی بدن کمک می کنند و با جلوگیری از رشد انبوه فلور های میکروسکوپی روده، کارکرد کبد را بهبود
 می بخشند. 

این سبزی در حفظ سالمت پوست نقش ویژه ای دارد، اشعه فرابنفش ممکن است در تماس با پوست فرد منجر به سرطان 
پوست شود یا ظاهر پوست را خراب کند.

 همچنیــن بین کاهــش التهاب لوله گــوارش و مصــرف فالونوئیــد و کارتنوئید های درون اســفناج رابطه مســتقیم 
وجــود دارد؛ هرچه التهاب لوله گوارش کمتر شــود، الیــه داخلی آســیب پذیر آن و معده، ســالم تر می مانند و احتمال 
 پیشرفت ســندرم روده نشــت کننده و ناراحتی های گوارشــی دیگر کاهش می یابد. همچنین اســفناج غنی از »فیبر«

 است.

با این سبزی پوست خود  را» بوتاکس« کنید

محققان انگلیسی هشدار می دهند؛
ارتباط »افسردگی« با اختالل در ساعت بیولوژیکی بدن! 

مطالعه جدید محققان نشــان می دهد، اختالل در ساعت بدن 
موجب بروز اختالل های رفتاری نظیر افســردگی می شــود. 
یافته های این مطالعه که شامل بیش از ۹۰ هزار شرکت کننده 
بود نشــان می دهد، اختالل در ســاعت بدن با ریســک باالی 
 ابتال به مشــکالت روانی نظیر افســردگی و اختالل دوقطبی 

مرتبط است.
ساعت هوشمند بدن در منطقه ای از مغز موسوم به هسته 

سوپراکیاسماتیک واقع شده است. براساس روشنایی 
نور خورشید ساعت بدن درمی یابد چه زمانی از روز اســت. اما عواملی نظیر نور مصنوعی، شیفت های کاری 

شبانه، افزایش سن، برخی بیماری ها و سفر در مناطق زمانی مختلف موجب اختالل در این سیستم می شوند 
که می توانند تاثیرات بدی بر بدن داشته باشند. محققان دریافتند افراد مبتال به اختالل، بیشتر در ریتم 

شبانه روزی در مقایسه با دیگران دارای اختالل افسردگی حاد یا اختالل دوقطبی در طول عمرشان بودند.

زل
من

کافه 

استفاده از میوه های خنک کننده بدن برای نوشیدنی های وعده 
افطار می تواند جایگزین مناسبی برای آب از دست رفته بدن باشد. این 

نوشیدنی برای افطار و سحر مناسب اســت. می توانید هندوانه را در مخلوط کن 
بریزید و از پوره هندوانه استفاده کنید.

نکته تغذیه ای: این نوشــیدنی به دلیل اینکه حاوی هندوانه اســت بــرای رفع عطش در 
افطاری های ماه مبارک رمضان که با فصل گرم تابســتان مصادف شــده، بسیار مناسب است. 

نیز می باشد؛ لذا در عین حال حاوی عســل که ماده ای بسیار مغذی و سرشــار از ویتامین هاست 
برای روزه داران توصیه می شود.

مواد الزم: هندوانه ۲ کیلوگرم، عســل ۲ قاشق غذاخوری )در 
صورتی که هندوانه شیرین نباشد(، کمپوت آناناس ۱ عدد

شیوه تهیه: هندوانه را برش دهید، تخمه های آن را بگیرید 
و در آب میوه گیری ریخته آب آن را بگیرید؛ سپس با عسل 
مخلوط کرده و آب آناناس را هم به آن اضافه کنید؛ تکه های 

آناناس را ریز خرد کرده و به مخلوط باال بیفزایید سپس 
میل نمایید.

اسموتی هندوانه و آناناس
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 ببتو: رئال با »نیمار« 
شکست ناپذیر خواهد شد

ببتو، ستاره ســابق فوتبال برزیل گفت: االن 
فوتبــال نســبت بــه 
گذشته بسیار عوض 
شــده اســت. در 
گذشــته احتمال 
انتقــال نیمــار به 
پاری سن ژرمن بسیار 
کم بود؛ امــا االن همه چیز 

تغییر کرده و هر احتمالی وجود دارد.
او ادامه داد: رئال مادرید تیم بســیار قدرتمند 
و پر مهره ای اســت. براین باور هستم که رئال 
با نیمار شکســت ناپذیر خواهد شد. نمی توان 
فوتبال کنونی را پیش بینی کرد؛ اما شــخصا 
براین باور هســتم که احتمال جدایی نیمار از 

پاری سن ژرمن سخت است.
ببتو، درباره شــانس برزیل برای قهرمانی در 
جام جهانی 2018 روســیه گفت: براین باور 
هستم که برزیل و اســپانیا بیشترین شانس را 
 برای قهرمانی در جام جهانی 2018 روســیه 

دارند.

 ستاره های روزه دار مستطیل سبز

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 واکنش »آگوئرو« 
به سخنان مسی

ســرخیو آگوئرو، یکی از بهتریــن مهاجمان 
تاریخ فوتبال آرژانتین 
اســت. این مهاجم 
باتجربــه بعــد از 
تلتیکو  جدایی از ا
راهــی  مادریــد 
منچسترسیتی شد و 

بار عنوان قهرمانــی با این سه 
تیم را در لیگ جزیره به دست آورده است.

لیونل مســی رابطه بســیار خوبی بــا آگوئرو 
دارد و در جدید ترین اظهــار نظر خود از این 
بازیکن خواسته بود که راهی بارسلونا شود که 
با واکنش خود آگوئرو مواجه شد. او گفت: فکر 
می کنم که همبازی شدن من و مسی در یک 

تیم باشگاهی غیر ممکن است.
 پیش از این احتمال حضور من در بارســلونا 
وجود داشــت؛ اما االن عمری از من گذشته و 
به ســال های پایانی فوتبالم نزدیک می شوم. 
مسی در بارسلونا بازنشسته می شود و من هم با 
پیراهن منچستر سیتی از فوتبال خداحافظی 

می کنم.

 پیشنهاد پاری سن ژرمن
 برای جذب »بوفون«

نشریات فرانسوی از پیشنهاد پاری سن ژرمن 
به بوفون برای حضور در 
این تیم خبر دادند. 
ایــن دروازه بان با 
تجربــه اعالم کرد 
که از فصــل آینده 
در یوونتــوس حضور 
نخواهد داشت و یا به سراغ 
یک پست مدیریتی خواهد رفت و یا فوتبالش را 
در تیم دیگری ادامه می دهد. نشریه پاریسین 
مدعی شــده که پاری ســن ژرمن، پیشنهاد 

قراردادی دو ساله به بوفون ارائه کرده است. 
پاری ســن ژرمن به دنبال بازیکنی با تجربه و 
رهبر است و بوفون نیز می خواهد به بازی کردن 

در باالترین سطح ادامه دهد. 
گلر 40 ساله هنوز تصمیمی نگرفته ولی گفته 
می شود که او قصد دارد به فوتبال بازی کردن 

ادامه دهد.

  قاب روز

نقش کریس و رفقا روی دیوارهای پرتغال
کم کم شهرها و حتی دیوارهای خانه ها، رنگ و بوی جام جهانی می گیرد و ٣2 ملت منتظر 

درخشش 11 ستاره کشورشان هستند.
توئیتر تیم ملی پرتغال، عکس یکی از ساختمان های این کشــور را منتشر کرد که نقش 
بازیکنان پرتغال نظیر کریس رونالدو، کاپیتان و اسطوره این کشور روی آن حک شده است.

توئیتر تیم ملی پرتغال در زیر این عکس نوشته: »از شمال تا جنوب، هرجا عبور کنید از تیم 
ملی خبر است، با تالش، تعهد و تمایل همه چیز در دسترس ما خواهد بود«.

نگران کننده ترین شایعه ای که این روزها درباره استقالل به گوش می
 رسد جدایی تیام از استقالل است. اینکه او به خاطر بدقولی آبی ها در 
پرداخت حقوق او از یک طرف و همچنین داشتن پیشنهادهای وسوسه 
انگیز از تیم های عربی، از استقالل جدا خواهد شد. اولین مقام باشگاه 
استقالل که به این شایعه واکنش نشان داده حسن زمانی است. او به 

استقاللی ها امید داده که باشگاه، تیام را از دست نمی دهد.

نمی گذاریم تیام از استقالل برود

روزنامه ناتینگهام پست انگلیس فهرست چهار نفره ای را از بازیکنانی 25
منتشر کرد که جدایی شــان از تیم ناتینگهام فارست قطعی شده 
است که نام اشکان دژاگه، ملی پوش ایرانی نیز در میان آنها قرار دارد. 
اشکان دژاگه که زمستان سال گذشته به ناتینگهام فارست پیوسته 
بود در خالل تمرینات این تیم به شــدت مصدوم شد و تحت عمل 

جراحی قرار گرفت.

جدایی اشکان دژاگه از ناتینگهام فارست
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چهار دروازه بان شاد؛ 
رقابت برای بلیت روسیه

چهار دروازه بان حاضر در اردوی تیم ملی تمام تالش 
خود را می کنند تا در لیست نهایی کی روش برای 
جام جهانی حاضر باشند. کی روش برای دروازه تیم 
ملی، 4 گزینه را نهایی کرده است که از این بین یک 
نفر خط می خورد و سه گزینه دیگر راهی جام جهانی 
روسیه می شوند.کل کل دروازه بان های تیم ملی بعد 
از بازی اســتقالل-ذوب آهن بین مظاهری و سید 
حسین حسینی در کامنت های اینستاگرامی شروع 
شده و  روز جمعه نیز در تمرین تیم ملی با حضور 
دو دروازه بان دیگر ادامه یافت. هر چهار دروازه بان با 
لب خندان و روحیه باال در تمرین خاص  روز جمعه 
مربی دروازه بان های تیم ملی حاضــر بودند . آنها 
امید زیادی دارند تا در اردوی نهایی تیم ملی حاضر 
باشند و بلیت روسیه را برای خودشان رزرو کنند تا 
در اردوهای بعدی تالش افزونی برای فیکس شدن 

داشته باشند.

جام جهانی

رییس هیئت دوچرخه سواری اصفهان 
خبر داد:

برنز »گرن فوندو«  بر گردن 
دوچرخه سواری اصفهان

رییس هیئت دوچرخه ســواری اســتان اصفهان 
از کســب مدال برنز رقابت های دوچرخه ســواری 
قهرمانــی جهان گــرن فونــدو 2018 توســط 
دوچرخه ســوار اصفهانی خبر داد و اظهار داشــت: 
مجید کبوتری، دوچرخه ســوار خــوش  تکنیک 
اصفهانی موفق به کسب عنوان سوم رشته استقامت 
جاده 70 کیلومتر در رده سنی چهل و پنج ، چهل و 
نه سال مسابقات جهانی در شهر آنتالیا ترکیه شد و 
 UCI مدال برنز فدراسیون جهانی دوچرخه سواری
را بر گــردن آویخت. جلیل عباســپور افزود: بیش 
از 400 دوچرخه سوار کشــورهای مختلف دنیا در 
این دوره از رقابت ها حضور داشــتند.رییس هیئت 
دوچرخه ســواری اســتان اصفهان ادامه داد: گرن 
فوندو، یکی از تورهای بــزرگ معتبر جهانی مانند 
توردوفرانس است که در 14 مرحله و هر مرحله در 
یک کشور برگزار می شــود و خوشحال هستیم که 
یک دوچرخه سوار اصفهانی موفق به اخذ امتیاز شد.

روایت روز

علی دایی، سرمربی تیم ملی می شــود. این خبر را خبر 
ورزشی منتشر کرد و مدعی شد که مسئوالن فدراسیون 
تصمیم گرفته اند در صورت جدایی کی روش ، هدایت تیم 
ملی را به صورت موقت به علی دایی بسپارند تا او سرمربی 

تیم ملی در جام ملت ها باشد. بر اساس این خبر او به خاطر کاهش بودجه باشگاه سایپا عالقه زیادی به ادامه 
همکاری با این تیم ندارد؛ موضوعی که مدیرعامل ســایپا آن را تکذیب کرده اســت. رضا درویش به باشگاه 
خبرنگاران گفته:» رزومه دایی در فوتبال ایران به شکلی است که او هیچ وقت راضی نمی شود به عنوان مربی 
موقت روی نیمکت هیچ تیمی حتی تیم ملی بنشــیند. از طرفی دایی قصدی برای بازگشــت به عرصه ملی 
ندارد و همچنان می خواهد در رده باشگاهی کار کند. در طول یک هفته اخیر نشست های زیادی با دایی در 

راستای تشکیل تیمی قدرتمند در فصل آینده برگزار کرده ایم و دایی را سرمربی فصل بعدی سایپا بدانید.«

دایی در تیم ملی؟ 

سایپا تکذیب کرد
گویا امیر قلعه نویی تنها چهره سرشناسی نیست که قرار 
است در فصل جدید به سپاهان برگردد و محرم نویدکیا 
هم دوباره کنار ســپاهان حاضر خواهد شد. خبرگزاری 
فارس در خبری به این نکته اشــاره کرده که پنجشنبه 

شب جلسه ای بین محرم و تابش، مدیرعامل باشگاه برگزار شده که محورهای  این نشست بحث در مورد 
نحوه همکاری محرم نویدکیا  در سپاهان و همین طور بحث مذاکرات با امیر قلعه نویی بوده است. این طور 
که از اصفهان خبر می رسد، مذاکرات سپاهانی ها با قلعه نویی با چند مشکل و اختالف نظر رو به رو شده و 
مسعود تابش از نویدکیا خواسته تا ضمن تماس و ارتباط با قلعه نویی برای برطرف سازی این موانع تالش 
کند.ناگفته نماند که باشگاه ذوب آهن هم از امیر قلعه نویی برنامه گرفته ؛ اما شرط سرمربی فصل گذشته 

ذوب آهن برای ماندن در این تیم بستن یک تیم قوی و بودجه مناسب است .

جلسه تابش با محرم؛

بازگشت امیر

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای» تهیه مصالح و انجام عملیات عمرانی 
جهت ساختمان ها و مستحدثات اداره کل حفاظت محیط زیست استان 

اصفهان طبق جداول پیوست اسناد مناقصه«
اداره کل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان به نشــانی اصفهان- میدان الله کد پســتی9754٣ -81989 بــا شماره تماس 
٣-٣5602421 در نظر دارد پروژه» تهیه مصالح و انجام عملیات عمرانی جهت ســاختمان ها و مستحدثات اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان)ایزوگام، کابینت، توری، فنس کشی، بنچ مارک، تابلو، تابلو برق، نرده و ...( طبق جداول پیوست 
اسناد مناقصه« ، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به شرکت واجد شرایط واگذار نماید. لذا 
از متقاضیان درخواست می گردد ضمن مطالعه دقیق شرایط مناقصه و بررسی کامل موارد مورد مناقصه و بازدید از محل های اجرای پروژه ها و 
برآورد حجم کار، آمادگی و مبلغ پیشنهادی شرکت را جهت تامین مصالح و تجهیزات و اجرای پروژه مندرج در اسناد مناقصه، اعالم نماید. الزم 
به ذکر می باشد تامین اعتبار این مناقصه از محل اعتبارات اسناد خزانه اسالمی طرح تملک دارائیهای سرمایه ای سالهای 97و98 می باشد 
و کلیه مراحل برگزاری مناقصه ، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد، تاریخ انتشار مناقصه در سامانه، به تاریخ 1٣97/02/27 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: تا ساعت 1٣ روز شنبه تاریخ 05/1٣97/0٣
مهلت زمانی تحویل اسناد مناقصه : تا ساعت 14 روز شنبه تاریخ 19/1٣97/0٣

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10روز یکشنبه تاریخ 20/1٣97/0٣
 تضمین شرکت در مناقصه : تضمین شــرکت در مناقصه مبلغ ٣05/000/000 )ســیصد و پنج میلیون ( ریال است ، که به یکی از 

صورت های زیر می باشد:
الف. ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه به نفع کارفرما با اعتبار 2)دو( ماه

ب. واریز وجه نقدی به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل حفاظت محیط زیست جاری سیبا 2170600208007 نزد بانک ملی شعبه 
اصفهان به نام اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان.

م الف: 175926

 
ماه مبارک رمضان محدود به جغرافیا و نژاد خاصی 
نیست؛ هر جا مسلمان معتقدی هست، این فریضه 
الهی انجام می شــود. صحنه ورزش نیز از این قائده 
مستثنی نیست و بســیاری از ورزشکاران مسلمان 
جهــان از جمله فوتبالیســت ها در کنــار فعالیت 
های ورزشــی خود به روزه داری نیز مــی پردازند و  
باشگاه های خود را متقاعد می کنند تا فعالیت های 
تمرینی شان در ماه مبارک به گونه ای تنظیم شود 

تا به روزه داری آنها ضربه ای وارد نشود 
و این باشــگاه ها تاحد ممکن نهایت 
همکاری خــود را با ایــن بازیکنان 
انجام می دهند تا آنهــا بتوانند به 

انجام فریضه دینی شان بپردازند 
به طوری که حتــی  همزمانی 
جام جهانــی 2014 برزیل با 
ماه مبارک رمضان سبب شد 
تا فیفا نیز برنامــه خاصی را  

برای فوتبالیســت های مســلمان در 
جام جهانی 2014 قرار دهد؛ در آن دوره فیفا تا 

حد امکان در انتخاب ساعت 
بازی ها و مسیر رفت و آمدشان 

با این تیم ها همکاری 
داشت و حتی اجازه 
نداد در هتل تیم های 
کشــور های اسالمی 
نماد هــای متضاد با 

عقایــد این افــراد وجود 
داشته باشد.

در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشت به برخی از  
بازیکنانی که روزه داری در ماه مبارک رمضان را بر هر 

کاری مقدم می دارند:
مسوت اوزیل

تصویری از مسوت اوزیل که بیشــتر در اذهان باقی 
مانده اســت، همان عبادت در رختکن اســت. این 
مهاجر ترک که سابقه قهرمانی با آلمان در جام جهان 
2014 را دارد همیشــه قبل از هر بازی تیم آرسنال 
خلوت چند دقیقه ای با خداوند داشت. اوزیل بیشتر 
اوقات قبل از شروع هر بازی به سبک همه مسلمانان 
دو دستش را سمت آســمان می گیرد و از خداوند 

طلب حمایت می کند. جالب اســت بدانید خانواده 
6نفری او همگی مسلمان هستند. به گفته هم تیمی 
هایش؛ او بیشتر اوقات وقتی در رختکن تعداد کمی 
بازیکن وجود دارد، زمانش را صرف دعا و حرف زدن 

با خداوند می کند. 
او همیشــه ماه رمضان را ماهی برای خودسازی می 
داند و در این ماه مبارک همراه با برگزاری تمرینات 
ســنگین و مســابقات حرفه ای، روزه می گیرد و به 

فرایض دینی خود می پردازد.
کریم بنزما

کریم بنزما کــه روزگاری در رئال مادرید یک 
مهاجم شش دانگ به شمار می رفت، 

یکی از بزرگ ترین ســتاره های فوتبال دنیاست که 
در  بیرون از زمین هم شخصیتی خاص و ویژه دارد و 
به سخاوت و بزرگی معروف است. بنزما که این روزها 
بهترین گلزن فرانسوی تاریخ لیگ قهرمانان اروپا با 
51 گل است بیشترین سهم در موسسه نگهداری از 
کودکان سرطانی در مادرید و کشورش فرانسه را دارد. 
پایبندی بنزما در رعایت مسائل دینی با وجود سختی 

آن باعث شــده هواداران این تیم نیز به وی احترام 
بگذارند و همراه با او در میادین و خیابان های منتهی 

به برنابئو جشن افطاری برگزار کنند.
فرانک ریبری

نپذیرفتن هدایایی متضاد با شــئونات اســالمی از 
مهم ترین ویژگی ستاره تیم بایرن مونیخ به  شمار می 

رود که اگر هم دوره فوق ستاره هایی 
به نام رونالدو و مسی نبود حتما 

برای دومین بار در تاریخ پس  از زیدان به عنوان یک 
مسلمان، مردسال فوتبال جهان می شد.ریبری که 
حدود سه سال پیش نام خود را به بالل یوسف محمد 
تغییر داده است به انجام فرایض دینی مشهور است و 
بر این باور است که در ماه مبارک رمضان، یک روز از 
روزه هایش قضا نخواهد شد.ستاره بایرن مونیخ  معتقد 

است که معنویت ماه مبارک رمضان از اهمیت ویژه ای 
برخوردار بوده و به ورزش وی کمک شایانی می کند. 
ریبری اوقات بیشتری را در این ماه مبارک به انجام 
تکالیف شــرعی خود، از جمله قرائت قرآن در طول 

شبانه روز اختصاص داده است.
نوری شاهین

بازیکن ســابق تیم رئال مادرید، لیورپول و بازیکن 
فعلی بورسیا دورتموندکه به عنوان یکی از بازیکنان 
تــراز اول دنیای فوتبال شــناخته 
می شود به رعایت مسائل دینی 

اش مشــهور است.
شــاهین اگرچه 
در زمیــن بازی 

پرجنب و جوش است، بیرون میدان حاشیه خاصی 
ندارد و بارهــا اعالم کرده که هــدف اول و آخرش، 
زندگی در زادگاه پــدر و مادرش)ترکیه( و توجه به 

آداب مسلمانان برای عبادت است.
برادران  توره

برداران توره  از جمله فوتبالیســت های مسلمانی 
هستند که همگی در ماه مبارک رمضان با دهان روزه 

در تمرینات سخت و حرفه ای تیم های باشگاهی خود 
حضور پیدا می کنند. یحیی توره  که پنج بار به عنوان 
مرد سال فوتبال آفریقا انتخاب شده و ستاره ساحل 
عاجی این روزهای تیم منچستر سیتی است یکی از 
این برادران است که در طول فعالیت ورزشی اش بارها 
نشان داده مسلمان است و به مسلمان بودنش افتخار 
کرده است. او در طول فعالیت ورزشی اش بارها اعالم  
کرده به شدت با مشروبات الکی مخالف است. جدای 
از این موارد، توره در امور خیریه فعالیت زیادی دارد.

سمیر نصیری
 ستاره فرانسوی لیگ جزیره نیز از بازیکنانی 
است که به رعایت احکام دینی بسیار پایبند 
بوده  و مقید اســت که در مــاه رمضان تمام 
روزه هایش را بگیرد. عید فطر چند سال گذشته 
بود کــه نصیری پس 
از گلزنــی در لبــاس 
منچستر سیتی، تی شرتی 
را با نوشــته عید مبــارک به 
نمایش گذاشت. بازی های چشم نواز 
سمیر در آرسنال، مارسی و منچستر 
سیتی در خاطرات بسیاری از فوتبال 

دوستان باقی مانده است.
محمد صالح

 ســتاره ایــن روزهای 
تیــم لیورپــول از دیگر 
بازیکنانــی اســت که 
همیشــه به مســلمان 
بودن خــودش افتخار 
کــرده و از هرفرصتــی 
بــرای انجام عبــادات 
دینی بهره جسته است. محمد 
صالح که این روز هــا نه تنها 
به دو ســـتاره دنیـای فوتبال 
تنـه زده، بلکـه با محبوبیـت 
بی حـــد و حصرش بدل به ســـتاره ای شـد که در 
قلـب میلیون ها هـوادار جا خوش کرده اسـت و این 
روزها، سـلطان قلب هاسـت حاال عصر صالح اسـت 
و محمدباالتر  از تمام ســـتارگان مسـلمان دنیای 
فوتبال ایســـتاده تا شـاید در قلـــب تاریخ، تصویر 
 مانـدگار قرآن خوانـدن او در هواپیمـای تیمش ثبت

 شـود.

 سمیه مصور

 ستاره های روزه دار مستطیل سبز
 وقتی ماه مبارک رمضان محدود به جغرافیا و نژاد خاصی نیست؛
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اصفهان باید شهر سالم نام بگیرد
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

 اخبار

تغییرساعت بازدید از مراکز 
گردشگری ناژوان اصفهان 

به منظور استفاده بیشتر شهروندان و گردشگران، 
ســاعات مراکز تفریحی - گردشگری ناژوان در 
ماه مبارک رمضان تغییر یافت. بر این اســاس 
گردشگران و شــهروندان از ساعت ۸:۳۰ صبح 
تا ۱۹ می توانند از باغ پرندگان و باغ خزندگان 
بازدید کنند؛ همچنین مــوزه پروانه ها و موزه 
صدف ها نیز در ایام ماه مبارک رمضان از ساعت 
۸:۳۰ تا ۱۹ فعال است. ساعت فعالیت آکواریوم 
در ماه مبارک رمضان نیز از ساعت ۱۰:۳۰ الی 
۱۸:۳۰  خواهد بود و شهربازی ناژوان از ساعت 

۱۷ الی ۲۴ آماده استقبال از گردشگران است.

 ارائه بیش از ۲ هزار مشاوره
 به شهروندان در مرکز ۱۳۷

بر اســاس اعالم اداره ارتباطــات مردمی ۱۳۷ 
شــهرداری اصفهان، شــهروندان اصفهانی در 
هفته ای که گذشت، شش هزار و ۴۸۶ مرتبه با 
مرکز ۱۳۷ تماس برقرار کردند که از این تعداد 
۶ هزار و ۳۰۶ پیام جهت پیگیری به ثبت رسید.

این گزارش حاکی است از مجموع تماس های 
واصل شده، سه هزار و ۸۵ مورد مربوط به معاونت 
خدمات شــهری معادل ۴۹ درصد از مجموع 
کل پیام هاست؛ همچنین۳۸۳ تماس معاونت 
عمران معادل ۶ درصد و ۱۰۶مــورد ترافیکی 
شــامل دو درصد از مجموع کل پیام هاســت.

از مجموع تماس هــای  شــهروندان یک هزار 
و۱۴۰تماس از قبیل آبگرفتگی، حوادث ناشی 
از ترکیدگــی و باز بودن والو آب فضای ســبز و 
آبگرفتگی سطحی به خاطر بارندگی به صورت 
فوری توسط کارشناسان این اداره به مسئوالن 
اجرایی مناطق، ارجــاع و نتیجه عملکرد آنها از 

طریق تماس با شهروندان پیگیری شد.
در بخش بازخورد نیز به منظور پیگیری پیام های 
ارجاع شده به مناطق و اقدامات صورت گرفته، 
پنج هزار و ۶۰۵ تماس با شهروندان برقرار شده 
است.کارشناسان اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ 
شــهرداری اصفهان طی هفته گذشته دو هزار 
و ۶۰۲ مشاوره در خصوص مســائل شهری از 
جمله اطالعاتی درباره دریافت شماره تلفن های 
شهرداری مناطق، درخواست حفر چاه آب باران 
و زمان فعالیت  ایســتگاه های ثابت بازیافت در 

اختیار شهروندان قرار دادند.
طی هفته گذشته ۲۲ نفر از شهروندان در تماس 
با ۱۳۷ از خدمات شهرداری اصفهان تقدیر و ۸۷ 
درصد تماس گیرنــدگان از عملکرد اداره ۱۳۷ 

ابراز رضایت کردند.

انتصاب مدیر اجرایی 
جشنواره فیلم کودک اصفهان

مدیر اجرایی ســی و یکمین دوره جشــنواره 
بین المللــی فیلم های کــودکان و نوجوانان در 

اصفهان منصوب شد.
طی حکمی از ســوی علیرضا رضاداد،» محمد 
عیدی« به عنوان مدیر اجرایی ســی و یکمین 
دوره جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و 

نوجوانان در شهر اصفهان منصوب شد. 
در این حکم آمده است: »با توجه به شایستگی ها 
و تجارب ارزشمند جنابعالی، به استناد توافق نامه 
برگزاری جشــنواره و با توجه به هماهنگی به 
عمل آمده با شهردار محترم اصفهان به موجب 
این حکم بــه مدیریت اجرایی ســی و یکمین 
دوره جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانــان در اصفهــان منصوب می شــوید. 
امید اســت در پرتــو عنایات حضــرت حق و 
هماهنگی هایی که فیمابین همه ارکان برگزاری 
در اصفهان معمول خواهید کرد، جشــنواره ای 
شایسته در شأن کودکان و نوجوانان برگزار شود 
و اهداف متعالی برگزاری جشــنواره در رشد و 
ارتقا و اعتالی فرهنگی این گروه جامعه از طریق 

سینما محقق شود«. 
محمــد عیــدی در حــال حاضــر معــاون 
فرهنگــی شــهرداری اصفهــان و رییــس 
 ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری اصفهان

 است.
عضویت در شــورای راهبــردی مرکز آموزش 
عالی فرهنــگ و هنر، مدرس دانشــگاه و مدیر 
مرکز مطالعــات فرهنــگ عامه اصفهــان از 
 دیگر ســوابق علمی و فرهنگی قابل اشاره وی

 است.
مقررات سی و یکمین دوره جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان طی روزهای آینده 

اعالم خواهد شد.

آیتا...طباطبایینژاد:
 ایستادگی اروپایی ها در برابر 

آمریکا خیال واهی است
 نماینــده ولی فقیــه در اســتان اصفهــان در 
خطبه های نماز جمعه این هفته  با دعوت همگان 
به رعایت تقوای الهی و ترک معاصی اظهار داشت: 
امام صادق )ع( فرمودند: اگر روزه دار شدی باید 
بدانی زبان، گــوش و بلکه همه جــوارح تو باید 

روزه دار باشند.
آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد ، زده شدن 
مهر بر قلوب افراد و درک نکردن حقایق را یکی 
دیگر از آثــار حرام خواری عنوان و خاطرنشــان 
کرد: امام حسین )ع( در کربال زمانی که در حال 
صحبت بودند عــده ای به جای گــوش کردن ، 
مشغول خوردن بودند که امام )ع( خطاب به آنان 
فرمودند:شکم شما از حرام پرشــده و به همین 
خاطر حق را در نمی یابید. امــام جمعه اصفهان 
به توانمندی هسته ای کشور اشاره کرد و گفت: 
زمانی که در غنی سازی ۲۰ درصد توانمند شدیم 
برجام را پیشــنهاد دادند؛ بعــد از ماه ها صحبت 
قراردادی را نوشتند و همه امضا کردند و باید به 
تعهدات شــان عمل کنند ولی دیدید که ترامپ 
اعالم خروج کــرد؛ رهبری فرمــوده بودند آنها 

پیمان شکن هستند.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری سیاســت 
خویــش را از قــرآن می گیرند، اظهار داشــت: 
برخی ها هنــوز خیــال می کننــد کــه اگر با 
اروپایی ها حــرف بزنیم با ما همراه می شــوند، 
 اروپایی هــا برای بــودن با مــا مقابــل آمریکا

 نمی ایستند.

فرماندهگروه55توپخانهارتش:
 دستاوردهای بین المللی  

ارمغان عملیات فتح المبین است
فرمانده گروه ۵۵ توپخانه ارتش در ســخنرانی 
پیش از خطبه هــای نماز جمعه شــهر اصفهان 
اظهار کرد: دشــمن از ابتدای انقــالب که هنوز 
پایه های آن مستحکم نشده بود، در فکر به زمین 
زدن آن بود. ترور شــخصیت ها و جنگ تحمیلی 
از طرف صدام از جمله این اقدامات اســت.امیر 
حسن شهرکی افزود: در روزهایی از جنگ، صدام 
اقدام به برگزاری جشن پیروزی هم کرده بود؛ اما 
در آخر طوری پیش رفت که قطعنامه صادر شد و 

به اهداف خود نرسیدند.
فرمانده گروه ۵۵ توپخانه ارتش ادامه داد: اعتقاد 
راســخ به اســالم در این جنگ نابرابر، وحدت 
نیروهای مســلح باهم، وحدت مردم با نیروهای 
نظام و وحدت واعتماد مردم با مســئوالن سبب 
بروز نیروهای انقالبی طی جنــگ و پیروزی در 

آن شد.
شهرکی با اشاره به سالروز فتح خرمشهر تصریح 
کرد: عملیات فتح المبین با رمــز یاعلی ابن ابی 
طالــب در هفت هزار کیلومتر وســعت با حضور 
ارتش و سپاه؛ مانع از رسیدن دشمن به اهدافش 
شد و این عملیات دستاوردهایی را هم در کارنامه 
خود هم در صحنه نبرد و هم در عرصه بین المللی 

کسب کرد.

رییسشورایاسالمیشهر:
شهرداری موظف به تدوین طرح 
استفاده از فناوری های نوین شد

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان پیرامون 
تجهیز شهرداری به فناوری های نوین اظهار کرد: 
بررسی استفاده شهرداری از فناوری های نوین، 
 یکی از موارد در دســتور کار کمیســیون تلفیق 

بود.
فتح ا... معین با بیان اینکه استفاده از فناوری های 
نوین اقدامــی هدفمنــد در ارائــه خدمات به 
شــهروندان اســت که بر اســاس آن می توانیم 
خدمات بیشــتر را در کمترین زمان به آنان ارائه 
کنیم، ادامه داد: در همین راســتا، مبنای کار بر 
این اســاس قرار گرفت تا شــهرداری با توجه به 
نظرســنجی از شــهروندان پیرامون استفاده از 
فناوری های جدید برای سهولت بیشتردر کارها 

اقدام کند.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: 
شــهرداری موظف اســت که پس از نظرسنجی 
و بررســی های الزم، طرحــی تدویــن و برای 
بررســی های بیشــتر و تصویب آن به شــورای 

اسالمی شهر ارائه کند.
معین تاکید کــرد: امیدواریــم بتوانیم با کمک 
شــهرداری، طرحی تدوین کنیم تــا در زمینه 
خدماتی، قانونمند و هدفمند در این مســیر گام 
برداریم و به شــهروندان خدمات بیشــتری را 

ارائه دهیم.

 در ســال جدید مســئوالن برنامه هــا و طرح های 
مختلفی برای ارتقای سطح خدمت رسانی به مردم، 
ارتقای کیفیــت زندگی در محــالت و افزایش رفاه 
شــهروندان در دســت اجرا دارند، ازاین رو سراغ ۳ 
شهرداری  مناطق ۱۵ گانه اصفهان رفتیم تا بفهمیم 

در کوچه پس کوچه های نصف جهان چه می گذرد؟
پیادهراهسازیضلعغربیچهارباغ

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان در خصوص پیاده 
راه سازی چهارباغ اظهارکرد: بخشی از پیاده راه سازی 
ضلع غربی چهارباغ عباسی حدفاصل میدان انقالب تا 
خیابان کواالالمپور اجرا شده و مراحل تکمیل پروژه 

نیز تا پایان مهرماه ۹۷ انجام خواهد شد.
 مهین شــکرانی دلیل تعیین زمان اجرای عملیات 
تکمیل این پروژه در آســتانه ماه مبــارک رمضان 
را کاهش تــردد شــهروندان و مســافران عنوان و 
خاطرنشــان کرد: در حال حاضر عملیــات پیاده راه 
سازی به صورت یک شیفت انجام می شود؛  اما به زودی 
برای سرعت بخشی پروژه، فعالیت به صورت دو شیفت 
صورت می گیرد. وی ابراز امیدواری کرد که عملیات 
عمرانی تکمیل پیاده راه ســازی چهارباغ عباسی تا 
زمان تعیین شده و با صبر و شــکیبایی شهروندان و 

کسبه خیابان به پایان برسد.
تعیینتکلیفکارگاههایموزاییکسازی

مدیر منطقه ۲ شــهرداری اصفهان گفت: زمینی به 
وســعت ۱۸ هکتار بین خیابان امــام خمینی)ره( و 
خیابان شــهیدان معروف به بین النهرین وجود دارد 

که از ســال ها پیش به کارگاه های موزاییک سازی 
تبدیل شده است.محمد کیهانی با بیان اینکه وجود 
کارگاه های موزاییک ســازی نارضایتی شهروندان را 
به دنبال داشته اســت، افزود: توافقاتی برای تبدیل 
کاربری ۱۸ هکتاری به فضای سبز انجام شده است.

وی اضافه کــرد: بودجه محرومیــت زدایی منطقه 

۲ در سال ۹۷ حدود هشــت میلیارد تومان در نظر 
گرفته شــد که با تالش هایی که انجام دادیم بودجه 
محرومیت منطقه را به ۱۳ میلیارد تومان رساندیم. 
مدیر منطقه ۲ شــهرداری اصفهان ادامه داد: در نظر 
داریم بودجه محرومیت زدایی منطقه ۲ را در منطقه 
۱۸ هکتاری هزینه کنیم. در حال حاضر دو ماه از سال 

گذشته و هرچند افق روشــنی از نظر جذب بودجه 
محرومیت زدایی نمی بینم ولی برای تعیین تکلیف 

۱۸ هکتاری تالش خواهیم کرد.
مشکلروشــناییبلوارروشندشتحل 

میشود
مدیر منطقه ۴ شــهرداری اصفهان گفــت: با تعامل 
شرکت برق، به زودی مشکالت روشنایی بلوار روشن 
دشت، بلوار رضوان و کمربندی آیت ا... رفسنجانی حل 
خواهد شــد. محمد هویدا در خصوص بسته »پروژه 
میدان شهدای هســته ای« گفت: این پروژه میدان 
پینارت سابق، خیابان های ســلمان فارسی، خیابان 
ارغوانیه، روشن دشت و خود میدان را در بر می گیرد.

 وی هزینه آزادسازی و اجرای این پروژه عظیم را بیش 
از ۱۵۰ میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: با اجرای این 
پروژه، شرق اصفهان متحول می شود. هویدا ادامه داد: 
بلوار روشن دشت حدفاصل کمربندی شرق از بزرگراه 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی تا میدان شهدای هسته ای 
یکی از ورودی های مهم شــهر اصفهان محســوب 
می شود که در دو فاز اجرایی خواهد شد. هویدا با بیان 
اینکه عملیات اجرایی فاز اول بلوار روشن دشت شامل 
احداث باند تندرو و کندروی شــمالی تکمیل و باند 
تندروی جنوبی آن نیز در آستانه نوروز به بهره برداری 
رسید، اظهارکرد: باند کندروی جنوبی این پروژه در 
آســتانه نوروز به دلیل فعالیت کسبه متوقف بود؛ اما 
در حال حاضر عملیات اجرایی آن آغاز و تا اواســط 

خردادماه مورد بهره برداری قرار می گیرد.

دسترسی شهروندان به امکانات شهری آسان می شود

بهدنبالتوزیععادالنهخدماتپروژههایمتعددعمرانی،خدماتی،فرهنگیوورزشــی
درمناطق۱5گانهشهرداریاصفهانپیشبینیشدهتادسترسیشهروندانبهامکاناتو

خدماتشهریدرتمامیمناطقآسانشود.

ازکوچهپسکوچههاینصفجهانچهخبر؟

شهردار اصفهان در بیست و ششمین نشســت هم اندیشی »اصفهان 
فردا« که در جمع پزشکان شهر اصفهان برگزار شد، ضمن تبریک فرا 
رســیدن ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: بسیار خوشحالم که در جمع 
صاحب نظران و نخبگان شهر هستم که نه تنها در حوزه پزشکی که در 

حوزه های مختلف صاحب نظر هستند.
نوروزی با بیان اینکه جلسات هم اندیشی را با بیشتر اقشار و گروه های 
صاحب نظــر در مدیریت شــهری برگزار کرده ایم، افــزود: مجموعه 
شهرداری اصفهان عالقه مند به شنیدن صحبت افراد متخصص است 
و برای راهگشایی گره های کور مشکالت شهری و بررسی آنها به این 

نشست ها و هم اندیشی ها نیازمندیم.
عدمرغبتبخشخصوصیبهساختبیمارستاندراصفهان

شــهردار اصفهان با تاکید بر اینکه اصفهان می تواند در حوزه توریسم 
سالمت فعالیت کند، تصریح کرد: اگرچه اصفهان توان و پتانسیل علمی 
این امر را دارد؛ اما برای مرجع شدن در جذب توریست سالمت اصفهان 
نیازمند بیمارستان ها  و هتل های بیشتری است که متاسفانه وضعیت 
هیچ کدام از این دو در اصفهان خوب نیســت. در استان اصفهان ۵۸ 
بیمارستان وجود دارد که تنها ۱۸ بیمارستان مربوط به بخش خصوصی 
اســت و این در حالی اســت که اصفهان طبق آمارهــا دوهزار تخت 
بیمارستانی کم دارد.نوروزی با ابراز تاسف از عدم رغبت بخش خصوصی 
به ساخت بیمارستان در اصفهان گفت: متاسفانه در سال های قبل عدم 
حمایت از این قشر  باعث عدم استقبال در حوزه ساخت بیمارستان شده 

است و شهری که بیشترین آمار متخصصان را در کشور دارد و برخی از 
آنها نه تنها در کشور بلکه در جهان معروف هستند چرا نباید مدیریت 

و سرمایه گذاری در این حوزه را به آنها بسپاریم؟
نوروزی با بیان اینکه اصفهان عالوه بر دیگر صفت های خود باید شهر 
سالم نام بگیرد، اظهار کرد: اصفهان شهر خالق است و به عنوان شهر 
خالق در یونسکو ثبت شده است و شــهر خالق بودن ارزش بسیاری 
دارد. ما به این موضوع راغب هستیم که اصفهان مروج اخالق پزشکی 
هم باشــد و می خواهیم اصفهان یک شهر هوشــمند باشد که شهر 
هوشمند ویژگی های خاص خود را دارد. نوروزی در خصوص ویژگی 
یک شهر هوشمند گفت: شهر هوشمند ارزان اداره می شود، درآمدهای 
پایدار دارد و نباید در این شهر ساخت و سازها و پروژه های عمرانی به 

دلیل مشکالت اقتصادی به رکود برسد.

شهردار:

اصفهان باید شهر سالم نام بگیرد

کاخ موزه هــای بســیار زیبای اصفهــان همچون 
چهل ستون، هشت بهشــت و عالی قاپو ، هر سال و 
در تمام فصول میزبان گردشــگران بسیاری است.
موزه های دیگری از جمله گنجینه هنرهای تزیینی و 
هنرهای معاصر، موزه صنایع دستی و هنرهای سنتی، 
موزه تاریخ طبیعی، موزه کلیسای وانک، موزه حمام 
علی قلی آقا، گنجینه سنگ نوشته های تخت فوالد 
و باغ مــوزه پروانه ها بر جذابیت این شــهر تاریخی 

افزوده است.
حتی برخی بناهای تاریخی شــهر از جمله پل های 
تاریخی نظیر سی و سه پل و منار جنبان موزه های 
جذابی هســتند که تاریخ و تمدن ایــن خطه را به 

جهانیان نمایش می دهد.
در گوشــه و کنار این شــهر زیبای تاریخی که نام و 
شــهرت آن برای خاص و عام زبانزد است می توان 

زیبایی های کم نظیری را مشاهده کرد.
مشــاور اجرایی مدیر کل میراث فرهنگی اســتان 
اصفهان در این باره به ایرنا گفت: پاسداشــت هفته 
میراث فرهنگی و روز جهانی موزه در شهر زیبا و کهن 
اصفهان افتخار بزرگی است، زیرا بخش قابل توجهی 
از هویت نیاکان در قالب میراث ارزشمند ملموس و 

ناملموس ایرانیان در این دیار قرار دارد.
سیدعلی صالح درخشان با اشاره به لزوم حفاظت از 
میراث گرانسنگ فرهنگی ایران به ویژه اصفهان افزود: 
به راســتی ارزش های یک جامعه را با داشــته های 
فرهنگی آن می سنجند؛ بنابراین میراث فرهنگی با 

عنوان سند هویت ما به تمام آحاد جامعه تعلق دارد.
وی اظهارکرد: تمام آثار تاریخی اصفهان موزه های 
بی نظیری است که برای هر گردشگر داخلی و خارجی 
جذابیت دارد و وظیفه همگان اســت که در جهت 

حفاظت از مواریث فرهنگی کوشا باشند.
مشــاور اجرایی مدیرکل میراث فرهنگی اســتان 
اصفهان از انجمن های مردم نهاد درخواســت کرد 
که در راستای افزایش تعامل و همکاری میان مردم 
و مسئوالن برای حفاظت از میراث فرهنگی همچون 

همیشه گام بردارند.
مدیــرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهــان نیز با 
گرامیداشت روز جهانی موزه ها و ارج نهادن به تک 
تک آثار تاریخــی و فرهنگی اصفهان گفت: شــعار 
امسال روز جهانی موزه را »موزه های در هم تنیده، 
رویکردهای نو، مردمان نو« در راستای ایجاد پیوند 
هر چه بیشتر مردم به عنوان حافظان میراث فرهنگی 
کشور و با تکیه بر انســان شناسی و توسعه فرهنگی 

عنوان کرد. 
فریدون الهیــاری،  اظهارکرد: به همین مناســبت 

اداره میراث فرهنگی اســتان اصفهان ضمن اجرای 
برنامه های متنوع در این استان امکان بازدید رایگان 
گردشــگران داخلی و خارجی از بیش از ۳۰۰ بنای 
تاریخی به ویژه هفت اثر جهانی اصفهان را در این روز 

فراهم کرده است. 
الهیاری افزود: به این منظور تمامی آثار تاریخی استان 
به ویژه مجموعه تاریخی میــدان نقش جهان، کاخ 
موزه چهلستون، مسجد جامع عتیق، باغ فین کاشان 
و قنات های جهانی »مون«، »مزد آباد« و »وزوان« به 
عنوان مجموعه های جهانی استان در کنار سایر ابنیه 
تاریخی از جمله کاخ هشــت بهشت، موزه هنرهای 
تزیینی، منارجنبان، بنای تاریخی آتشــگاه، مسجد 
جامع نایین و نطنز، بازار تاریخی نایین، موزه باستان 
شناسی نطنز، مســجد جامع اردســتان و محوطه 
تاریخی سیلک، کاشــان برای بازدید عموم رایگان 

است. 
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان یادآور شد: 
از ابتدای سال تا ۱۵ اردیبهشــت، ۱۳۱ هزار و ۲۰۰ 
نفر گردشگر خارجی از بناهای تاریخی و جاذبه های 

گردشگری استان اصفهان بازدید کردند.
وی افزود: بررسی ها نشــان داده که بیشترین تعداد 
گردشــگران ورودی به آثار تاریخــی و جاذبه های 
گردشگری اســتان اصفهان به ترتیب از کشورهای 

فرانسه، آلمان و ایتالیا هستند.
مدیر کل میراث فرهنگی اســتان اصفهــان افزود: 
مجموعه جهانــی میــدان نقش جهان، مســجد 
امام)ره(، مســجد شــیخ لطف ا... و کاخ عالی قاپو و 
همچنین مجموعه جهانی کاخ موزه چهل ســتون 
و مجموعه جهانی باغ فین در شهرســتان کاشان به 
ترتیب بیشترین تعداد بازدید کننده را در فصل اول 
گردشگری خارجی استان اصفهان به خود اختصاص 
داده اند. اســتان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار بنا و اثر 
تاریخی کــه یکهزار و ۸۵۰ مــورد آن به ثبت ملی و 
هفت اثر آن به نــام های میدان نقــش جهان، کاخ 
چهل ستون، باغ فین کاشان و مســجد جامع و سه 
 قنات به نام هــای »وزوان« ، » مزدآباد « و » مون «
 به ثبت جهانی رســیده، کانون توجه گردشــگران 

داخلی و خارجی است. 
همچنین در اســتان اصفهان بیــش از ۶۰۰ خانه 
تاریخی وجود دارد که بیش از نیمی از آنها در شــهر 
اصفهان قرار دارد. ۱۸ می )۲۸ اردیبهشت( به عنوان 
روز جهانی موزه، توسط شورای بین المللی موزه ها 
نام گذاری شده است و هر ساله در این روز در تمامی 
کشــورهای عضو، برنامه های آموزشــی و تفریحی 

متنوعی برپا می شود.

بناهایتاریخیاصفهان،آیینهتاریخوتمدننصفجهانهستند

شهر هزار موزه

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
اظهارکرد: در کولرهای آبی با توجه به وجود خازن، برق و آب خطر 
برق گرفتگی زیاد است، از این رو نصب و راه اندازی کولر باید توسط 
سرویس کار مجاز انجام شود. بهزاد بزرگزاد با بیان اینکه در حوادث 
برق گرفتگی شایع ترین موارد مربوط به کولرهای آبی است، افزود: 
ساالنه تعدادی از شهروندان به علت رعایت نکردن اصول ایمنی برق 

در کولرهای آبی، دچار برق گرفتگی می شوند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
تاکید کرد: با توجه به احتمال خطر برق گرفتگی هنگام سرویس دهی 
و راه اندازی کولر منازل، بهتر است برای انجام این کار از متخصصان 
و تعمیرکاران کمک گرفته شود در غیر این صورت شهروندان باید 
مراقب باشند، هنگام سرویس دهی ســاالنه کولر آب روی سیستم 

برق، موتور و پمپ ریخته نشــود، زیرا خطر ایجــاد اتصالی و برق 
گرفتگی و حریق پوشاله های کولر وجود دارد.

وی با بیان اینکه تمام تجهیزات و سیســتم های برقی کولر از جمله 
فیوزها، سیم کشی ها و کابل ها باید دارای استانداردهای الزم باشد، 
تاکید کرد: قبل از انجام هر گونه عملیات سرویس کردن کولر، باید از 

عدم وجود جریان برق اطمینان حاصل شود.

مدیرعاملسازمانآتشنشانیوخدماتایمنیشهرداریاصفهانخواستارشد:
 رعایت توصیه های ایمنی برای استفاده از کولرهای آبی
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    پيامبر اکرم صلى ا...عليه و آله:
 ماه رمضان پيش شما مثل ماه هاى ديگر نباشد؛ 

چراکه نزد خداوند احترام و بر ساير ماه ها 
برترى دارد

صاحب امتياز: شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود
مديرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

جانشين مديرمسئول: بهمن زين الدين
تلفن: 8-36284167-031      فکس: 031-36284166

نشانى: اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل حسين آباد، 
ساختمان 119، واحد 3

Z A Y A N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
شنبه 29 اردیبهشت 1397 | 3 رمضان 1439

شماره 2420 | 12 صفحه  قیمت: 1000 تومان

No.2420 | May 19. 2018 |12 Pages

Society.Cultural  Newspaper 

@zayanderoudonline
چاپخانه: آينده

ابتداى جاده حبيب آباد- روبه روى شهرک امام حسين )ع(
21

8

جدول شماره  2420

افقی:
1- ســناتور ايالت نــوادا و رهبر جنــاح اکثريت 
مجلس ســناي آمريــکا - اقتصاد اين کشــور از 
توانايي هاي نرخ ارز باال براي مقابله با تورم ســود 

مي برد
2-  از عوامل و متغيرهــاي مهم در صادرات اروپا 

- طايفه
3- خردمندان - ظلم - سروش غيبي

4- تازگي - حيله - مخفف که اي
5- ترديد - صورتگر - از اعداد ترتيبي

6- فرق سر - بزرگان - بد بوي پرخاصيت
7- کارشــناس موسســه اقتصاد جهاني و روابط 
بين المللي آکادمي علوم روســيه - نامي زنانه - 

خون بها
8-  تصديق آلماني - جاسوس - ساده لوح - ضمير 

جمع
9- دنباله - رج و صف - اقتصاددان بزرگ و فقيد 
سوئدي که نظام آموزش هاي نامربوطه را مطرح 

کرده است
10- حــرف درد - رياضــت - واحــدي بــراي 

اندازه گيري

11- مرکز اســتان گيالن - ســرگرمي - نوعي 
زغال سنگ

12- مخفف سياه - انجير - درجات
13- خط کج شــده - به جا آوردن - خوشحالي 

و مسرت
14- خداي باســتان - از ارزهــاي موفق در بازار 

تبادالت ارزي
15- رييس بانک مرکزي اســتراليا - دســتگاه 

مولد نيرو.
عمودی:

1- از ادات تنبيه - جنبيدن - گندمگون

2- نکوهش - شايسته - نوعي گياه خوردني
3- گمان - حــرف صريح - کانال هــاي آبياري 

آبپخش در اين استان ساخته خواهد شد
4- شهر شــرقي آلمان - نخجير - گوشت آذري 

- شر
5- راه کوتاه - تنها - کمک و مساعدت - نوعي حلوا

6- کشنده شتر - سودمند - ترازنامه
7- امضا - کتاب شعرا - خاک سرخ

8- زمينه - کادر - چاالک - عدد فوتبالي
9- يار سوزن - از پاي درآمده - مادون

10-  آنکه افزون بر شــغل خود مســئوليت کار 
ديگري را نيز عهده دار باشــد - آسودگي - اسب 

کوتاه با يال و دم دراز
11- گشوده - چک - دهان - حرف راندن حيوانات

12- زاج - ديروز - پل معروف - جوان
13- از پرفروش تريــن محصــوالت شــرکت 
خودروســازي هنداموتورز ژاپن - تصديق روسي 

- استاندار
14- تمام نشده - بردش معروف است - شريعت

15- از شــرکت هاي قطعه ســازي زيرمجموعه 
جنرال موتورز آمريکا - ناداني - پدر بزرگ.
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خداوندا! ذهن ما را بیدارکن
در ماه رمضان، فرصت هاى خواب و بيدارى مومنان روزه دار بيشتر 
از ساير ماه ها نظم مىگيرد؛ همه در ســــاعت مشخصى براى 
ســــحر بيدار مى شوند و در لحظه اى مشترک افطار مىکنند. 
برخى مىگويند روزه دارى با خود ضعف، بىحالى و خواب آلودگى 
مىآورد، البته ممکن اســت به علت بيدار شدن در نيمه شــب 
و صرف ســحرى اين اتفاق براى خيلى از روزه داران پيش بيايد، 
اما يکى از دســــتاوردهاى روزه دارى اين است که ذهن انسان 
بيش از همه ايام بيدار اســت؛ چون فرايند عبادى روزه، انسان را 
سرشاراز نشاط مىکند و اين نشاط ذهن و روح انسان را بيدارتر 
نگاه مىدارد. در دعاى امروز، از پروردگار چنين مىخواهيم: خدايا 
در اين ماه مبارک، به بيدارى ذهن و دورى از غفلت و خمودگى 
روح يارى ام فرما.  در اين ماه از خدا بخواهيم در لحظه هاى معنوى 
انس با روزه و قرائت قرآن، ذهن مان را چنان بيدار کند که درک 
عميقى از کالم خدا و آيات نورانى قرآن در وجودمان جارى شود؛ 
در چنين شــرايطى هرگز دچار غفلت و گمراهى نخواهيم شد؛ 
ضمن اينکه از کودکى شــــنيده ايم که خوانــدن قرآن حافظه 
انســان را تقويت مى کند و آنهايى که حافظ قرآن هســتند، در 
زندگى يادگيرىهاى موفق ترى در مسائل مختلف دارند. يادمان 
باشــد، يکى ديگر از علت هاى کاهش حافظه، گناه است. در اين 
ماه مبارک فرصت خوبى داريم بــراى تمرين ترک گناه و دورى 
از هواى نفس، يعنى همان طورکه دهان از خوردن و آشــاميدن 
بسته ايم، بايد تمام اعضاى بدن ما نيز روزه باشند تا موفق به ترک 
گناه شويم. امروز از خدا بخواهيم به ما حافظه ترک گناه عنايت 
کند تا يادمان باشــد پيش از انجام دادن هر کارى اول از گناه و 
 ثواب آن مطمئن شــــويم؛ بعد آن عمل را انجام دهيم. شيطان

 انسان هاى بيدار را دوســت ندارد؛ زيرا براى انجام هر عملى تفکر 
و تدبر دارند، يعنى هرگز دل به گناه نمى ســپارند و ذهن شان از 
بدى و معصيت دور اســت. از خدا در ايــن روز، دورى از غفلت و 

حافظه قوى براى دورى از شيطان بخواهيم.

حجت االسالم دکتر ناصر رفیعی

شرح  دعای روزسوم ماه رمضان 

97/02/29 تاریخ   
  04:26:48 اذان صبح      
06:02:25 طلوع آفتاب  
12:59:52 اذان ظهر    
19:57:41 غروب آفتاب  
20:15:57 اذان مغرب    
00:12:14 نیمه شب شرعی  

فرصتی برای »خودسازی«
 ما همان ماده خام هستيم که اگر روى خودمان کار کرديم و 

توانستيم اين ماده خام را به شکل هاى برتر تبديل کنيم، آن کار الزم 
در زندگى را انجام داده ايم. هدِف حيات همين است. واى به حال 

کسانى که روى خودشان از لحاظ علم و عمل کارى نکنند و همان طور که 
وارد دنيا شدند، به اضافه پوسيدگى ها، ضايعات، خرابى ها و فسادها که در 
طول زندگى براى انسان پيش مى آيد، از اين دنيا بروند.  ماه رمضان زمينه 
بسيار خوبى است و خداى متعال اين فرصت را به من و شما داده است 

که در اين ماه، چنين امکانى را براى خودسازى پيدا کنيم. 

معرفی کتاب

اين کتاب در پنج بخش تدوين شــده که عبارت است از: 
فضايل ماه خدا، آمادگى براى ميهمانى خدا، آداب ميهمانى 

خدا، شب قدر، آداب بيرون آمدن از ميهمانى خدا.
در بخشــى از پيشــگفتار اين کتاب آمده اســت: خداوند 
سبحان، در اين ماه، ميهمانى ويژه اى را براى تربيت روح، 
به گونه اى ترتيب داده که مى تواند در حيات معنوى انسان 
تحولى پديد آورد و او را به سعادت ابدى برساند. نکته مهم 
در اين مسير، آن است که انســانى که مى خواهد به دنياى 
اين ضيافت گسترده وارد شود، بداند به کجا مى رود، معناى 
ميهمانى الهى چيســت و چگونه بايد وارد آن شود. الزم به 
ذکر است، چاپ هفتم کتاب »مراقبات ماه رمضان«، به زبان 
فارسى منتشر شده است. اين کتاب را استاد »رى شهرى« 
با همکارى »رسول افقى« تاليف و استاد »جواد محدثى« 

آن را ترجمه کرده است.

»ماه رمضان«  همراه با گردشگران  خارجی نصف جهان

مراسم جزءخوانی قرآن کریم در حرم مطهر حضرت معصومه )سالم ا... علیها(مراقبات ماه رمضان

بوی قرمه سبزی و لحظه شماری برای افطار
در ماه رمضان سال 1362 به دنبال عمليات »والفجر« دشمن 
چند پاتک به ما زد که در آن تعداد بســياري از رزمندگان 
مجروح شــدند؛ از جمله رزمندگاني که در اين پاتک ها به 
شدت مجروح شــده بودند. در آن سال من مسئول بخش 
»ريکاوري« بودم. بعد از پايــان کارهاي اين بخش نيز بايد 
غذاي مجروحان را آماده مي کرديم و به آنها مي داديم. وقتي 
به آشپزخانه بيمارستان رفتم تا براي مجروحان غذا بياورم 
متوجه شدم ناهار آنها قورمه سبزي است و از آنجا که روزه 
بودم و بسيار قورمه سبزي دوست داشتم، گفتم: »واي خدا 
چند ساعت ديگر بايد تا افطار صبر کنم؟« پرستاران مسئول 
غذا دادن به مجروحان بودند. در ميان آنها رزمنده اي بود که 
هر دو دست و پاهايش شکسته بود به همين دليل بايد من 
به او غذا مي خوراندم با هر قاشقي که به دهان او مي گذاشتم 
اشک مي ريخت تا اينکه به قاشق ششم رسيد. از او پرسيدم: 
»چرا اشک مي ريزي؟« چيزي نگفت دوباره پرسيدم تا اينکه 
گفت: خدا من را بکشد ، شما بايد در حالي که روزه هستيد به 
من غذا بدهيد؛ از قورت دادن آب دهان تان معلوم است که با 
هر قاشق که من مي خورم شما نيز دل تان مي خواهد از اين 

قورمه سبزي بخوريد.

رمضان درجبهه ها

ماه رمضان با تمام خیر و برکت اش فرا رسیده است؛ اما 
شاید گرمی هوا و روزهای طوالنی آن، این ماه را سخت  
کرده باشد. ســال ها پیش در این سرزمین جوانانی 
بودند که بسیار سخت تر از ما برای اجرای امر خدا قیام 
کردند و نه تنها بی هیچ شکایتی بلکه در اوج لذت در 
نمایش مباهات معشوق درخشیدند. مردانی که گرمی 
هوا، آتش گلوله دشــمن، کمی غذا و روزهای سخت 
اسارت و... آنها را از اجرای فرمان الهی باز نمی داشت. 
با خاطرات شان همراه می شویم بدان امید که در لذت 

خلوص شان شریک مان کنند:

در پاسخ گفتم: يکي از فوايد روزه درک فقر، گرسنگي 
و همدردي با فقراست.  براي روزه حکمت هاي ديگري 
نيز وجــود دارد؛ از مهم ترين آنها تحمل ســختي و 
اجتناب از حالل براي نشــان دادن مطيع بودن فرد 
نسبت به امر الهي است؛ به اين معني که من از حالل 
خداوند هم اجتناب مي کنم چون او خواسته است؛ پس 
حتما از حرام و گناه اجتناب خواهم کرد. مي توان اين 
را نيز افزود که خوردن و آشاميدن، عملي است حيواني 
و نخوردن و نياشاميدن تداعي کننده يک نوع مفهوم 
بي نيازي محسوب مى شــود و انسان هر چه نيازهاي 
مادي خود را تقليل دهد، بال پرواز به او اعطا خواهد 
شد و اين ســي روز به او کمک مي کند، از موانعي که 
موجب دور شدن از معنويت مي شود دور بماند. اين 

قسمت آخر را که گفتم، ناگهان از جاي خود بلند شد 
و دستان خود را همانند بال تکان داد و گفت: مي شود 
اين موضوع را درک کرد ولي من يک پرســش برايم 
پيش آمده است، اينکه مگر پرواز کردن، اجباري هم 
مي شود؟ چرا ديگران نيز بايد قرباني پرواز ما شوند و در 
جامعه چندميليوني کسي حق نداشته باشد آب بنوشد 
يا اينکه غذا بخورد؟ آيا اين ظلم به ديگران نيســت؟ 
چگونه با ظلم کردن مي شــود به معنويت رسيد؟به 
خاطر اين پرسش ها به آ نها گفتم: مجبورم کمي بيشتر 
وقت تان رابگيرم و از ابتدا براي شــما موضوع را بيان 
کنم. آنان گفتند: مشکلي نيست ما وقت داريم.روزه 
براي کساني که به اسالم اعتقاد دارند واجب است؛ البته 
شرايطي هم براي روزه داري وجود دارد مانند توانايي، 
هوشياري، عدم ضرر، بالغ بودن، مسافر نبودن و ... . در 
اسالم بعضي احکام فقط فردي و بعضي فقط اجتماعي 
است؛ بيشتر احکام، هم جنبه فردي درآنها لحاظ شده 
و هم اجتماعي؛ مثال حرام بودِن نوشيدن شراب، هم 
موضوعى فردي است، هم اجتماعي يا اقامه نماز هم 
فردي است، هم اجتماعي. زکات، تجارت و ... نيز جزو 

همين احکام به شمار مى آيند.) ادامه دارد(

عکس روز

 
تبليــغ ديــن، جــزو نخســتين و 
مهم تريــن پروســه هايى اســت که 
طلبه ها براى زکات علــم خود به آن 
مشغول مى شــوند؛ حاال اگر طلبه اى 
خوش ذوق هم باشــد و زبان ديگرى 
هــم بداند، مســير ديگــرى برايش 
گشوده شــده و فرصت هم کالمى با 
غيرمســلمانانى را پيــدا مى کند که 
فرســنگ ها فاصله ذهنى بــا آيين 
محمدى دارند و مى تواند با بهره گيرى 
از اين فرصت ناب، تصوير درســتى 
از اســالم را به آنان ارائه کند، مانند 
کارى کــه حجت االســالم زمانى در 
مدرسه علميه ناصريه انجام مى دهد. 
واکنش هاى جالب گردشگران خارجى 
به آيين هــاى ماه مبــارک رمضان و 
پرسش هايى که راجع به اين ماه و روزه 
گرفتن در آن مى پرسند، بهانه اى شد 
تا به مناسبت فرارسيدن ماه ميهمانى 

خدا با خاطرات او همراه شويم. 

سمیه مصور 
چه دلیل خاصی  برای نخوردن و نیاشامیدن وجود دارد؟)2(
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