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شایعاتی که خیلی هم شایعه 
نبودند

 به بهانه مذاکره سپاهان با 
»قلعه نویی« و ذوب آهن با »نکونام«؛

10

تقویت ناوگان اتوبوسرانی اصفهان در ماه رمضان
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری خبر داد:

11

بازار مسکن در حال رونق گرفتن است
رییس اتحادیه صنف مشاوران امالک استان:

سخنگوی شرکت آبفا به »زاینده رود« گفت:3

11
 جیره بندی آب
خط قرمز ماست

برخورد جدی شهرداری 
با خاطیان هدر رفت آب

11

4

 انتشار اوراق مشارکت 
خط 2  قطارشهری

11

شهردار اصفهان خبر داد:

3

 اصناف از هرگونه فعالیت تبلیغاتی و خدماتی
 در پیام رسان فیلتر شده تلگرام منع شدند؛

جدی بگیرید!
بســترفعالیت های اقتصادی تلگرام طی چند سال گذشته در 
ایران به سرعت رشد داشته است؛ این مسئله یکی از آسیب های جدی 
مورد بحث در زمینه فیلترینگ این پیام رسان عنوان شده است؛ اگر چه 
در ابتدای عملی شدن فیلتر تلگرام در ایران طرح های تشویقی به منظور 

روی آوری مردم به پیام رسان های داخلی اجر شد...

 بلیت سینماهای اصفهان 
در ماه رمضان نیم بهاست

نوبرانه ها گران شدند!
رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش شهرستان اصفهان خبر داد:

 رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان می گوید با گرانی طال، بازار بدلیجات رونق گرفته است 

استقبال اصفهانی ها از مصنوعی ها!
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یک بازگشت غیرمنتظره! روحانی جوان و محبوب 
عراقی به صدر قدرت برگشــت. روز گذشــته نتایج 
نهایی انتخابات پارلمانی عراق اعالم شد و بر اساس 
گزارش کمیسیون عالی مستقل انتخابات و بر اساس 
جمع بندی آرا؛ ائتالف های ســائرون بــا ۵۴، الفتح 
۴۷، النصر ۴۲، دولت قانون )نــوری المالکی( ۲۵، 
حزب دموکرات کردســتان عراق )مسعود بارزانی( 
۲۵، الوطنیه )ایاد عالوی( ۲۱، الحکمه )ســیدعمار 
الحکیم( ۱۹ و ائتالف القرار )اســامه النجیفی( ۱۴ 
 کرسی بیشــترین ســهم از پارلمان آینده عراق را

 از آن خود کردند.
ائتالف های ســائرون نزدیک بــه »مقتدی صدر«، 
رهبر جریان صدر عراق، الفتح بــه رهبری »هادی 
العامری« دبیرکل ســازمان بدر و نزدیک به الحشد 
الشعبی و النصر به رهبری »حیدرالعبادی« نخست 

وزیر عراق است.
بر اساس اعالم کمیســیون انتخابات عراق، اتحادیه 
میهنی کردستان عراق نیز موفق شده است اکثریت 
کرسی های پارلمان در اســتان سلیمانیه و کرکوک 
را کســب کند و حزب دموکرات کردســتان عراق 
نیز موفق به پیروزی در اســتان های اربیل و دهوک 

شده است.
پس از اعالم نتایج ، بالفاصله شاهد واکنش توییتری 
»مقتدی صدر« بودیم. روحانی شــیعه در پســتی 
توییتری نوشت: »پیروزی ما در انتخابات پارلمانی 

بسیاری را ناراحت کرد. برای شــما دعا می کنم. ما 
به اصالحات ادامه می دهیــم و هرگز کوتاه نخواهیم 
آمد.« او یک پیشنهاد هم به آنهایی داشت که از این 
پیروزی ناراحت شــده اند: » بــه آنهایی که ناراحت 
شده اند می گویم که کرســی ها و پست ها را بگیرید 
و وطن را برای من بگذارید. ســالمتی و امنیت عراق 

وظیفه من است.«
با نتایجی که به دست آمده، صدر نمی تواند خودش 
نخست وزیری را برعهده بگیرد؛ چرا که خودش نامزد 
انتخابات نشده اما فراکسیونش او را در جایگاهی قرار 
داده که می تواند کسی را که پست نخست وزیری را 

برعهده خواهد گرفت، تعیین کند.
این شــخصیت دینی عراقی، پیش از این دو جنبش 
را علیه نیروهای آمریکایی در پی جنگ سال ۲۰۰۳ 
آمریکا علیه عراق رهبری کرده است و به همین دلیل 
هم از او به عنوان یک چهره »ضدآمریکایی« نام برده 
می شود. صدر در تمام این سال ها رفتارهای متناقض 
زیادی از خود بروز داده است. شخصیتی چندوجهی 
که شناختن و پیش بینی رفتار بعدی او واقعا سخت 
به نظر می رســد؛ اما در یک اصل ثابت قدم مانده و 
آن هم »ضدآمریکا« بودن اســت. حتی در رابطه با 
»ایران« هم رفتاری پرفراز و نشیب و متضاد داشته 

است. در ایران درس خواند و تحصیالت حوزوی اش 
را به پایان رســاند و چندسال بعد وقتی از کشورمان 
خارج شده بود، گفت که مخالف دخالت های ایران 
در کشــورش اســت. چندماه قبل هم به عربستان 
رفت و با »بن ســلمان« دیدار کــرد آن هم در اوج 
اتهام زنی های عربســتان به ایران و در شرایطی که 
خاندان سلمان مشغول پیشبرد پروژه ایران هراسی 
خود در دنیا بودند. آن روزها گفته شد مقتدی صدر 
برای میانجیگری میان ایران و عربستان به این کشور 
سفر کرده؛ اما بعدتر که مواضع صدِرجوان علیه ایران 
و اظهارات ضدایرانی او رنگ و بو و شــدت بیشتری 
گرفت، مشخص شد ماجرا، میانجیگری نبوده است.

حاال »صدر« به صدر برگشته و رسانه های سعودی 
خوشــحال هســتند و جشــن گرفته اند. مواضع 
ضدایرانی اخیر صدر، باعث شده تا تصور کنند روابط 
عراق و ایران متاثر از انتخاب یک جناح است و حافظه 
تاریخی مشــترک دوملت که گوشــه ای از آن در 
راهپیمایی عظیم اربعین حسینی جلوه گر می شود، 
با باال و پایین رفتن چند کرســی در پارلمان نادیده 
گرفته یا دست خوش تغییر خواهدشد  و البته که باید 
منتظر ماند و دید »صدر« این روحانی جوان با تناقض 
های رفتاری فــراوان که گفته بود نمــی خواهد در 
سیاست بماند و در هیچ انتخاباتی هم شرکت نخواهد 
کرد، چه برنامه ای برای آینده عراق دارد. او حاال برای 
جوان های عراقی یک »قهرمان« است؛ برای کشوری 
خسته از جنگ که به شدت تشنه داشتن چهره ای 

چون »صدر« با آن شمایل خاص است. 

کمیسر اتحادیه اروپا:
اروپا در ایران سرمایه گذاری 

بانکی می کند
کمیسر بودجه اتحادیه اروپا به رغم اعالم تحریم های 
واشنگتن علیه تهران از آغاز قریب الوقوع یک سرمایه 
گذاری بانکی در ایران خبــر داد.»گونتر اوتینگر« 
کمیســر بودجه اتحادیه اروپا در گفــت وگو با این 
رسانه آلمانی اظهار داشت: به رغم خروج آمریکا از 
توافق هســته ای با ایران خواهان تداوم حفظ این 
توافق هستیم. اوتینگر همچنین با بیان اینکه آمریکا 
اعالم کرده تا کشورهای همکاری کننده اقتصادی با 
ایران نیز مورد تحریم های واشنگتن قرار می گیرند، 
تاکید کرد: ما به زودی یک سرمایه گذاری بانکی را 
در ایران امتحان خواهیم کرد، بدون توجه به تهدید 

اعمال تحریم ها.

عمر البشیر به ترکیه رفت!
رییس جمهــوری ســودان به رغــم حکم جلب 
بین المللی که علیه او صادر شده در نشست سران 
ســازمان همکاری اســالمی درخصوص قدس و 
فلسطین در ترکیه شــرکت کرد. به نقل از سایت 
شبکه روســیا الیوم؛ عمر حسن البشــیر، رییس 
جمهوری ســودان به رغم صدور حکم بازداشتش 
از سوی دادگاه کیفری بین المللی به اتهام ارتکاب 
»کشــتار جمعی و جنایات جنگی در سودان« در 
نشست سازمان همکاری اسالمی درخصوص قدس 
و فلسطین  وارد ترکیه شــد.در همین راستا، فاتو 
بنسودا، دادســتان کل دادگاه کیفری بین المللی 
نســبت به اینکه حکم بازداشت صادره از سوی این 

دادگاه نادیده گرفته می شود، هشدار داد.

آمریکا، رهبر سوسیالیست 
ونزوئال را تحریم کرد

دولت ترامــپ تحریم هایی علیــه رییس حزب 
سوسیالیست ونزوئال وضع کرده اســت. اتهام او 
قاچاق مواد مخدر و ریاست یک شبکه مهم فساد 
است که پول شرکت های دولتی را به حساب هایی 
در روسیه و سایر کشورها منتقل می کرده است.

تنش ها در آســتانه انتخابات روز یکشنبه ریاست 
جمهوری ونزوئال مجددا میان واشنگتن و کاراکاس 
باال گرفته و دولت ترامپ تاکیــد دارد که آن را به 
رسمیت نمی شناسد.وزارت خزانه داری آمریکا در 
بیانیه ای گفت، کابیو که دومین فرد قدرتمند در 
ونزوئال پس از نیکوالس مادورو، رییس جمهوری 
ونزوئال محسوب می شود، از مناصب دولتی مختلف 
خود طی دو دهه گذشته برای » اخاذی، پولشویی 

و اختالس« استفاده کرده است.  

یک پژوهش جدید نشان داد؛
احتمال کشته شدن در مدارس 
آمریکا بیشتر از میدان جنگ است

نتایج یک پژوهش که به وســیله »واشــنگتن 
پست« و با استناد به داده های وزارت دفاع آمریکا 
)پنتاگون( انجام شد، نشان داد که در سال ۲۰۱8 
تعداد افرادی که در مدارس آمریکا کشته شده اند 
نســبت به افرادی که در ارتش این کشور جان 
خود را از دســت داده اند، بیشتر است.بر اساس 
این پژوهش، به دنبال تیراندازی در مدرســه ای 
در تگزاس که به کشته شدن ۱۰ نفر منجر شد، 
تعداد کشته شــدگان در مدارس آمریکا در ۱6 

حادثه مختلف به ۲۹ نفر رسیده است.
 واشــنگتن پســت با انجام این پژوهش نوشت: 
»نتایج به دســت آمده در ســال ۲۰۱8 گویای 
این نیســت که مدارس آمریکا از میدان جنگ 

خطرناک تر هستند«. 

»صدر« در صدر     ادعای شهادت نیروهای 
ایرانی در سوریه تکذیب شد

یک مقام مطلع ایرانی در سوریه گفت: ادعای 
برخی رسانه های غربی - عربی درباره شهادت 
شماری از مستشاران ایرانی در فرودگاه حماه 
در مرکز سوریه کامال دروغ و بی اساس است.

شبکه خبری اســکای نیوز در خبری فوری 
اعالم کرد کــه در انفجارهــای رخ داده در 
فرودگاه نظامی حماه در مرکز سوریه، ۵۷ تن 
از نیروهای سپاه پاسداران ایران کشته شده 

اند. )به شهادت رسیدند(. 
    

عربستان، صیادان بوشهری را 
آزاد کرد

مدیرروابط عمومی اداره کل شــیالت بوشهر 
گفت: ۲ صیاد جزیره خارگ از توابع این استان 
که از سوی گارد ســاحلی عربستان دستگیر 
شده بودند، آزاد شدند.اردشــیر یاراحمدی 
افزود:قایق این صیادان ششــم آبان ۹6 براثر 
جزر و مد دریا وارد مرزهای کشورعربســتان 
شــده بود که گارد ســاحلی این کشور اقدام 
به دســتگیری آنان کرد. این صیادان پس از 
طی دوره محکومیت و براســاس رایزنی های 
مســئوالن وزارت امور خارجه دو طرف آزاد و 

وارد آب های جزیره خارگ شدند.

دیدار کمیسیونر انرژی اروپا 
با صالحی

رییس انرژی اتحادیه اروپا با رییس سازمان 
انرژی اتمی دیدار کرد.میگل آریاس کانیته، 
کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا در رأس هیئتی 
به تهران سفر کرد و با علی اکبر صالحی معاون 
رییس جمهور و رییس ســازمان انرژی اتمی 
دیدار و گفت وگو کرد.مذاکرات میان هیئت 
ســازمان انرژی اتمی و کمیســیونر انرژی 
اروپا حدود یک ســاعت به طــول انجامید 
و موضوعات مــورد نظر دو طــرف در حوزه 
همکاری های هســته ای در چارچوب برجام 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این سومین سفر میگل آریاس کانیته به ایران 
پس از اجرایی شدن برجام و نیز اولین سفرش 
پس از خــروج آمریکا از توافق هســته ای به 

ایران است.

تکذیب سرقت اسناد محرمانه 
از دفتر حقوقی ایران در الهه

به دنبال انتشــار اخباری مبنی بر به سرقت 
رفتن اسناد طبقه بندی شده و محرمانه ایران 
در پی سرقت از دفتر حقوقی ریاست جمهوری 
کشــورمان در الهه، یک مقام آگاه در ریاست 
جمهوری با تکذیب این خبــر، اعالم کرد: در 
ســرقت صورت گرفته که صبح چهارشــنبه 
ساعت ۵ رخ داد و  بالفاصله پلیس در جریان آن 
قرار گرفت و از محل بازدید کرد، به هیچ وجه  
اسناد و مدرکی سرقت نشده است و سارقان 

تنها مقداری پول را به سرقت برده اند.

عضو هیئت رییسه مجلس:
روحانی با تغییر ساختار 

وزارتخانه ها ، وزرا را جابه جا  
می کند

عضو هیئت رییســه مجلس گفت: شــاید 
رییس جمهور در قالب تغییر ساختار به دنبال 
جابه جایی و تغییر تعدادی از وزرا در کابینه 
خود باشد.امیرحســین قاضی زاده هاشمی 
با اشــاره به بررســی الیحه تفکیک و ادغام 
تعدادی از وزارتخانه ها در خانه ملت، گفت: 
بیشتر مشکل ما در کشور بحث عملکردی و 
ساختاری است و اگر اصالح سیستم همراه با 
ساختار نباشــد، فایده ای نخواهد داشت.وی 
تاکید کرد: اگــر روش و فرآیند مدیریت در 
کشور تغییر و اصالح نشود، ادغام یا تفکیک 

چند وزارتخانه هم تاثیری نخواهد داشت.

جبار کوچکی نژاد 
نماینده مجلس:

عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس، با اشــاره به 
طراحی خروج ارز توسط دوتابعیتی  ها گفت: اینها 
عمدتا خارج از کشور جایگاه شــغلی، مسکن و یا 
حساب بانکی دارند و خروج دالر از کشور برایشان 

راحت بوده است.
ابوالفضل حسن بیگی اظهار داشــت: اقدام برخی 
نفوذی های داخلــی برای خریــد دالر همزمان با 
اقدام آمریکایی ها در جهت جنــگ روانی با ایران 
بود و این عده تالش کردند تا ارز از کشــور خارج 
شــود که رقم آن هم بســیار باال بــوده و طی ۴۰ 
سال جمهوری اسالمی، مشــابه این میزان خروج 
 ارز که در ســال ۹6 اتفاق افتاد، ســابقه نداشــته 

است. 
وی اظهار داشت: تصمیماتی که اخیرا در خصوص 
وضعیــت اقتصادی و موضــوع ارز گرفته شــده، 
تصمیمات معقولی اســت. االن موجــودی ما در 
وضعیت خوبی قرار گرفته و صادرات هم در وضعیت 

نسبتا خوبی است.

دوتابعیتی  ها، ارز را از کشور 
خارج کردند

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

در حاشیه نشست سران 
کشورهای اسالمی در استانبول

دوتابعیتی  ها، ارز را از کشور خارج کردند

پیشنهاد سردبیر:

نماینده مردم رشت گفت: از تمامی نمایندگان 
امضاکننده طرح سوال از رییس جمهور تعهد 
گرفته شده اســت تا پای امضای خود بمانند.
جبار کوچکی نژاد درباره آخرین وضعیت طرح 
سوال از رییس جمهور در مجلس، اظهار کرد: 
سوال از رییس جمهور با ۹۵ امضا تحویل هیئت 

رییسه شده است.
نماینده مردم رشــت درباره محتوای سواالت 
تدوین شده از رییس جمهور، گفت: آشفتگی 
بازار ارز، تورم، مشــکالت موسســات مالی و 
اعتباری، بیــکاری جوانان و برجــام از جمله 
عناوین طرح ســوال از رییس جمهور اســت.

وی افزود: طبق مــاده ۲۱۳ آیین نامه داخلی، 
رییس جمهور یک ماه فرصت دارد در مجلس 
حضور یابد و به ســوال نمایندگان پاسخ دهد.
کوچکی نژاد خاطرنشان کرد: بعید می دانم که 

این بار تعداد امضاها کاهش یابد.

 تعداد امضاهای سوال
 رییس جمهور کاهش نمی یابد

عبدالرسول عمادی 
رییس مرکز سنجش آموزش و پرورش:

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: نباید 
از این موضوع غافل شــویم که مذاکره و پذیرفتن 
برجام حاصــل تصمیم گیــری مجموعه نهادهای 
کلیدی نظام همچون دولت، مجلس، شورای عالی 
امنیت ملی و با نظر مساعد رهبر معظم انقالب بوده 
اســت.وی افزود: رهبر معظم انقالب ضمن اعالم 
بی اعتمادی به آمریکا، کلیات برجام را تایید کردند 
که بدون اذن ایشان هم، برجام از سوی ایران قابل 
پذیرش نبود. ایشان مکرر تیم مذاکره کننده را تایید 
و حمایت کردند ضمن اینکه پیش بینی بدعهدی و 
خروج آمریکا را هم کرده بودند؛ لذا موضوع خروج 
آمریکا از برجام خیلی هم غیرمنتظره نبود. وی ادامه 
داد: هرچند برجام همه اهداف ایران را تامین نکرده؛ 
اما آثار و فوایدی داشته که قابل توجه است. مطلبی 
که متاسفانه گاهی مورد غفلت برخی قرار می گیرد 
این است که پیش از برجام ایران در ذیل بند هفت 
منشور سازمان ملل قرار داشت و خروج ایران از ذیل 

بند هفت، یکی از آثار و فواید برجام است.

 برجام حاصل تصمیم همه 
نهادهای کلیدی نظام بود

    ناطق نوری:

رییس مرکز ســنجش آموزش و پرورش با 
بیان اینکه هنوز بــرای کنکور ۹8 تصمیمی 
گرفته نشده اســت، گفت: ما قانونی به اسم 
حذف کنکور در کشــور نداریم و اصال این 
موضوع مطرح نیست.عبدالرســول عمادی 
گفت: هنوز برای کنکور ۹8 تصمیمی گرفته 
نشده است؛ البته جلســه ای قرار است در 
کارگروه سنجش و پذیرش دانشجو برگزار 
شــود که بعد از آن نتیجه به شورای اصلی 
سنجش و پذیرش می رود و درباره کنکور ۹8 
تصمیم گیری می شود.وی درباره آمادگی 
ها برای حذف کنکــور و اینکه آیا زمانی این 
اتفاق رخ می دهد بیان کرد: این بحث رسانه 
ها درباره حذف کنکور کمی انحراف دارد. ما 
بحث مان درباره سهمی است که نمره نهایی 
و سوابق تحصیلی و نمره کنکور در کنار هم 

باید داشته باشند. 

قانونی به نام حذف کنکور 
نداریم

پیشخوان

بین الملل

نماینده دائم امارات در سازمان ملل مدعی بی توجهی جمهوری 
اسالمی ایران به قوانین بین المللی شــد. نماینده دائم امارات در 
سازمان ملل در نشستی تحت عنوان »حمایت قانون بین المللی 
از صلح و امنیت بین المللی« که شورای امنیت آن را برگزار کرد،  
مدعی شد: ما در نواحی مختلف منطقه خاورمیانه شاهد بی توجهی 
ایران به قوانین بین المللی و شورای امنیت هستیم.وی مدعی شد: 

ایران به دنبال اجرا کردن برنامه های خود برای گسترش نفوذ در 
منطقه اســت و این رفتار ایران در تضاد با قانون بین المللی عدم 

دخالت در امور دیگران است.
نماینــده دائم امارات در ســازمان ملل در ادامه مدعی شــد که 
ایران از گروهک های تروریســتی در منطقــه حمایت می کند و 
این رفتارها در تضاد با برخی قطعنامه های شورای امنیت است.

موضوع دخالت ایران در کشورهای عربی درحالی مطرح می شود 
که مقامات کشورمان همواره تاکید می کنند جمهوری اسالمی 
ایران هیچ گونــه دخالتی در امور داخلی دیگر کشــورها ندارد و 
خواهان صلح، ثبــات و امنیت در منطقه اســت. حضور ایران در 
برخی کشورهای عربی مستشــاری بوده و به درخواست قانونی 

دولت آنهاست.

ادعای نماینده امارات در سازمان ملل علیه ایران 
 ایران به قوانین بین المللی بی توجه است

  ائتالف »مقتدی صدر« به عنوان پیروز نهایی انتخابات پارلمانی عراق معرفی شد؛ 

آگهی دعوت از بستانکاران 

مدیر تصفیه شرکت منحله در حال تصفیه مهندسی نیرو سازان زاگرس سپاهان- سهامی خاص

حامد حاجی بنده 

)نوبت دوم(

شرکت منحله در حال تصفیه مهندسی نیرو سازان زاگرس سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲6۰۵8۱۹۰۵ 
پیرو آگهی منتشره انحالل در روزنامه رسمی شماره ۲۰۵۹۹ مورخ ۹۴/۰۹/۰۱ در اجرای ماده ۲۲۵ قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی که ادعا و یا طلبی از شرکت فوق دارند دعوت 
می شود با در دست داشتن مدارک مربوطه حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ درج اولین آگهی به آدرس محل تصیفه این شرکت واقع در اصفهان خیابان غرضی- خیابان خردمند- روبروی بوستان یکتا پالک 

۷ کدپستی 8۱۹6۳۴۱۷68 مراجعه نمایند. بدیهی است پس از انقضا مدت مذکور هیچ گونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد.

بی کفایتــی اصولگرایان 
میانه در وزارت کشور

دیوار چینــی اروپا مقابل 
تحریم ها

اما و اگرهای » انســداد 
تحریم ها«

ماکرون: بــه خاطر ایران 
مقابل آمریکا نمی ایستیم

آزادی فلســطین،  سنت 
الهی است

چرا اعتراضات کازرون به 
خشونت کشید

سمیه  پارسا
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افزایش حقوق کارمندان برای دولت بار مالی ندارد

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

تحلیل

صادرات گاز به عمان؛ فرصتی 
برای مقابله با تحریم های نفتی

با خروج آمریکا از »برجام« و احتمال بازگشت 
تحریم های نفتی، مســئوالن وزارت نفت باید 
تالش کننــد هرچه ســریع تر مذاکــرات 13 
ســاله صادرات گاز ایران به عمــان را با انعقاد 
یک قــرارداد بلندمدت به نتیجه رســانده، اثر 

تحریم های احتمالی را به حداقل رسانند.
ابتدا قرار بود ایران بــه عمان از طریق خط لوله  
دریایی گاز صادر کند، اما پس از آنکه مشخص 
شد عمان این گاز را برای تبدیل به ال.ان.جی 
و صادرات به دیگر کشــورها می  خواهد، توافق 
شــد ایران گاز را از طریق خط لوله دریایی به 
عمان صادر کند و ســپس گاز ایــران در واحد 
ال.ان.جی این کشور تبدیل به ال.ان.جی شده، 
به ایران تحویل داده شود. مذاکرات این توافق 
نیز مانند دیگر توافقات گازی همچون خط لوله 
صلح، به دلیل بی توجهی  وزارت نفت به موضوع 
گاز، بی نتیجه مانده بود تا اینکه در ماه گذشته 
در جریان سفری که وزیر نفت به عمان داشت، 
قرار شد تا تیرماه سال جاری مناقصات این پروژه 
انجام گیرد. هرچند در این ســال  ها، با توسعه  
میدان های جدید گازی عمان و کاهش ظرفیت 
ال.ان.جی مــازاد عمان که قرار بــود به ایران 
اختصاص یابد، احتمال اجرای چنین قراردادی 
کاهش یافت، اما در روزهای اخیر رییس شرکت 
صادرات گاز ایران عنوان کرده است عمانی  ها به 
توافق با ایران پایبند هســتند و در فاز اول این 
پروژه قرار است یک ســوم ظرفیت خط لوله به 
کارخانه  ال.ان.جی اختصاص یابد و در فاز بعدی 
ایران به دنبال بازاریابی منطقه  ای و بین  المللی 
برای گاز خود است. باید توجه داشت که انعقاد 
چنین قراردادهایی که نیاز به ســرمایه گذاری 
باالیی دارد، تنهــا زمانی اقتصادی اســت که 
فروش آن برای بلندمدت تضمین شده باشد؛ به 
همین دلیل توجیه چنین پروژه ای تنها از طریق 

انعقاد یک قراردادبلند مدت ممکن می  شود.

بازار

بازی فکری برای بزرگساالن

رییس اتحادیه صنف مشاوران امالک استان:
 بازار مسکن 

در حال رونق گرفتن است
رییس اتحادیه صنف مشــاوران امالک اســتان 
اصفهان، درباره وضعیت بازار مســکن اصفهان 
اظهار کرد: طی هفته هــای اخیر افزایش قیمتی 
در بازار مسکن اصفهان مشاهده نشده است، اما 
تکانه های رونق را می توان در بازار احساس کرد. 

»رســول جهانگیری« افزود: دولت در این مدت 
تالش کرده بخش مسکن را به عنوان یک بخش 
مهم و پیشران در اقتصاد و اشــتغال رونق دهد. 
درحال حاضر گزارش مشــاوران امالک و فعاالن 
بازار مسکن در اصفهان نشان می دهد که بازدیدها 
برای خرید منزل و رغبت خریداران و فروشندگان 
برای توافق بر یک قیمت، افزایش یافته اســت. 
جهانگیری خاطرنشان کرد: ایجاد رونق در مسکن 
به شــرطی اســت که دولت، راهکارهای رونق 
دهنده به بــازار همچون وام، تســهیل پروانه و 
مشوق های ساخت را اجرایی کند. وی یادآور شد: 
درحال حاضر همچنان حجم معامالت مسکن در 
اصفهان پایین است و گزارشی مبنی بر افزایش 
حجم معامالت دریافت نشــده است، اما رغبت 
خریداران افزایش یافتــه و در دوره خردادماه تا 
شهریور ماه که زمان اوج ثبت قراردادهای رهن 
و اجاره است احتمال دارد معامالت افزایش یابد.

جهانگیری ادامه داد: نکته مهمی که مختص بازار 
اصفهان است، ورود یکباره غیرمتخصصان به بازار 
ساخت وساز و ساخت واحدهای متراژ باال بود که 
جوابگوی تقاضای بازار نبــوده و در وضعیتی که 
خانواده ها عمدتا 2 یا 3 نفره هســتند، تقاضایی 

برای این واحدها وجود ندارد و خالی مانده اند.

رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش 
شهرستان اصفهان خبر داد:
نوبرانه ها گران شدند!

رییــس اتحادیه صنــف میوه و ســبزی فروش 
شهرستان اصفهان درباره اینکه درحال حاضر نرخ 
میوه های نوبرانه نسبت به هفته گذشته افزایش 
داشته است، گفت: قیمت صیفی جات نسبت به 
هفته گذشته 30 درصد و مرکبات 10 درصد گران 
شده است.  »نوروز علی اسماعیلی« درخصوص 
دالیل افزایش نرخ میــوه و صیفی جات طی یک 
هفته گذشــته، اظهار کرد: یکی از دالیل گران 
شدن میوه های عرضه شده در بازار، نوبرانه بودن 
اســت. وی افزود: به عنوان مثال هفته گذشــته 
هندوانه چابهار کیلویی 400 تومان بود که تولید 
آن تمام و بعد از آن هندوانه اهواز وارد بازار شد؛ 
اما امروز حتی هندوانه نو، کیلویی 1000 تومان 
وارد میدان میوه و تره بار اصفهان نشد. وی دلیل 
افزایش نرخ مــوز در بازار اصفهــان را باال رفتن 
تقاضای مردم عنــوان کرد و گفت: بــا توجه به 
اینکه ثبت سفارش این محصول قبال در ابتدای 
سال میالدی انجام شده، هنوز افزایش و نوسانات 
بازار ارز برگرانی این محصول تاثیر نداشته است؛ 
پیش بینی می شود تا یک هفته آینده نرخ موز به 
5000 تومان کاهش یابد. وی با بیان اینکه نرخ 
میوه بستگی به شرایط آب و هوا دارد، تاکیدکرد: 
با گرم شدن هوا قیمت ها متعادل می شود با این 
وجود هیچ کمبودی در بازار میوه اصفهان نداریم.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان خبرداد:
 تعطیلی یک رستوران متخلف 

در اصفهان
مدیر بازرســی و نظارت اصناف استان اصفهان 
گفت: از فعالیت یک رستوران متخلف در اصفهان 
جلوگیری به عمل آمد. در بازرسی ماموران نظارت 
اصناف از یک واحد صنفی متخلف، بیش از 150 

کیلوگرم گوشت فاسد کشف وجمع آوری شد. 
»جواد محمدی فشــارکی« افــزود: پرونده این 
واحد متخلف برای رســیدگی به مراجع قضایی 

ارسال شد.

مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی:
کاریابی های غیرمجاز ۶۰ 

میلیون تومان جریمه می شوند
میزان جریمــه کاریابی های غیر مجاز هر ســه 
سال یک بار قابل تجدید اســت و درحال حاضر 
میزان جریمه کاریابی های بدون مجوز از 5 تا40 
میلیون تومان اســت که پیشــنهاد افزایش این 
رقم مبنی بر ۶0 میلیون تومان ارائه شــده است. 
»محمداکبرنیا« مدیرکل هدایــت نیروی کار و 
کاریابی های وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در 
این باره افزود: برای آن دسته از کاریابی هایی که 
غیر مجاز هستند عالوه بر جریمه نقدی سایت و 

دفتر کاریابی مربوط نیز پلمب خواهد شد.

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،966،000
تومان

965،000نیم سکه
تومان

556،000ربع سکه
تومان

351،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

184،220
تومان

      قیمت سکه و طال

بازی فکری فکر بکر مدل 59049

 12,000
تومان

بازی دورهمی مدل شب مافیا

 69,000
تومان

بازی فکری سیطره کتان 

 95,000
تومان

بسترفعالیت های اقتصادی تلگرام طی چند سال 
گذشته در ایران به ســرعت رشد داشته است؛ این 
مســئله یکی از آســیب های جدی مورد بحث در 
زمینه فیلترینگ این پیام رسان عنوان شده است. 
اگر چه در ابتدای عملی شدن فیلتر تلگرام در ایران 
طرح های تشویقی به منظور روی آوری مردم به پیام 
رسان های داخلی اجر شد، اما در عمل به دلیل عدم 
استقبال مردم از این برنامه ها و ادامه فعالیت اغلب 
کاربران در تلگرام به نظر می رسد راهکارهای جبری 
به خصوص در حیطه های اقتصادی به منظور خروج 
اجباری از این پیام رسان و کاهش بار اقتصادی آن 

در کشور در دستور کار قرار گرفته است.
خروج اصناف از تلگرام اجباری شد

اگر چه پیــش از این فعالیت نهادهــای دولتی در 
تلگرام ممنوع اعالم شــده بود، اما به تازگی معاون 
قضایی دادســتان کل کشــور اعالم کرد: فعالیت 
صنفی در بســتر تلگرام ممنوع و بایــد فعالیت ها 
به شــبکه های اجتماعــی داخلی منتقل شــود. 
»عبدالصمد خرم آبادی« در پیامــی که در کانال 
خود در پیام رســان سروش منتشــر کرده، آورده 
است: در جلسه ای که در معاونت امور فضای مجازی 
دادستانی کل کشــور برگزار شد، مقرر شد که اگر 
واحدهای صنفــی به فعالیت صنفی یــا تبلیغاتی 
در تلگرام ادامــه دهند، وزارت صنعــت و مراجع 
صنفی اقدامــات قانونی الزم را به عمــل آورند. بر 
این اساس به دلیل اینکه فعالیت واحدهای صنفی 
در بســتر تلگرام موجب ذخیره بخش عمده ای از 
داده های عظیم )big data( کشور در سامانه های 
رایانه ای خارجی و سوءاســتفاده بیگانگان از این 
داده ها خواهد شــد و با توجه بــه مجرمانه بودن 
اقداماتی که موجب دسترسی بیگانگان به داده های 
عظیم کشور می شــود، مقرر شــد مسئوالن ذی 
ربط در وزارت صنعــت، معدن و تجــارت و اتاق 
اصناف ایــران و اتحادیه های امــور صنفی به همه 

واحدهای صنفــی اعم از 
کسب وکارهای اینترنتی 
و غیراینترنتــی سراســر 
کشور اعالم و ابالغ نمایند 
کــه از هرگونــه فعالیت 
تبلیغاتــی و خدماتی در 
پیام رســان فیلتر شــده 

تلگرام اکیدا خودداری کــرده و فعالیت های خود 
را به شــبکه های اجتماعی بومی منتقل سازند. در 
صورتی که واحدهای صنفی پس از اطالع رســانی 
به فعالیت صنفی یا تبلیغاتی خود در بســتر شبکه 
اجتماعی تلگرام ادامه دهند، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و مراجع صنفی اقدامات قانونی الزم را به 

عمل آورند.
نارسایی پیام رسان های داخلی اصناف را 

شاکی کرده است
در حالی که اغلب گروه های عمده و بزرگ در تلگرام 
چه در حیطه اقتصادی و چــه اجتماعی همچنان 
به فعالیت خود ادامه می دهند و بسیاری از ارگان 
های دولتی نیز به رغم اعالن های تبلیغاتی فعالیت 

چندانی در پیام رسان های 
داخلــی ندارنــد، خروج 
اجباری اصناف و کســب 
و کارهــای کوچکی که از 
تلگرام به عنــوان فضای 
رایگان تبلیغاتی استفاده 
می کنند در شرایط فعلی 
عمال غیرممکن به نظر می رسد. »مهدی سرلک« 
که مغازه پوشاک دارد و از این طریق مشتریان خود 
را از رســیدن اجناس جدید آگاه می کند، در این 
رابطه می گوید: من هنوز نتوانسته ام به عنوان یک 
کاربر از پیام رسان سروش استفاده کنم؛ زیرا اغلب 
مشتریان من هنوز در تلگرام فعال هستند و اگر من 
تبلیغات خود را در این پیام رسان انجام ندهم بخش 
بزرگی از مشتریانم را از دست می دهم. این مشکل 
بزرگ و تقریبا بدون چاره اندیشی بر سر راه فعالیت 
کســب و کارها در تلگرام در حالی است که رییس 
اتاق اصناف معتقد است عمال نمی توان به صورت 
فردی و جزء با حضور افــراد در تلگرام مقابله کرد. 
»رسول جهانگیری« رییس اتاق اصناف اصفهان، با 

بیان این امر در مورد خبر  ممنوعیت فعالیت صنفی 
در بستر تلگرام و برخورد قانونی با آن گفت: پس از 
فیلتر تلگرام اتاق اصناف به عنوان یک سازمان مردم 
نهاد همراه با دولت و سیاست های امنیتی کشور از 
این پیام رسان خارج شد و بر اساس ابالغیه ای، تمام 
اصناف نیز ملزم به خروج از تلگرام و فعالیت در پیام 
رسان های داخلی شــدند؛ اما هنوز دستورالعمل 
اجرایی درمورد برخورد با اصناف در ســطح خرد 
چیزی ابالغ نشده اســت و نمی توان با واحد های 
صنفی که در تلگــرام فعالیت مــی کنند برخورد 
کرد، مگر آنکه قانون خاصــی در این رابطه تنظیم 
و ابالغ شــود. جهانگیری در زمینــه امکان عملی 
شدن برخورد با اصناف در سطح خرد گفت: دامنه 
فعالیت های اقتصادی در تلگرام بسیار وسیع است 
به عنوان مثال در اســتان اصفهان 200 هزار واحد 
صنفی وجود دارد که اغلب آنها در تلگرام و فضای 
مجازی فعالیت دارند که برخورد در این سطح کالن 

بسیار دشوار است.
سرنوشــت نامعلوم کســب وکارهای 

اینترنتی در چالش تلگرام 
در حالی که سال گذشته رییس مرکز رسانه های 
دیجیتال از وجود 9 هزار کانال ثبت شده در زمینه 
اقتصادی خبــر داده بود، به نظر می رســد پس از 
فیلترشدن تلگرام به عنوان فضای اصلی فعالیت این 
کانال های اقتصادی، سرنوشت نامعلومی در انتظار 
بخش بزرگی از کسب و کارهای خرد در ایران باشد 
فعالیت هایی که چند سالی اســت در سایه رکود 
اقتصادی در بخش های بــزرگ و بیکاری فراگیر 
در جامعه توانسته بود بار اقتصادی بخش بزرگی از 
اقشار آسیب پذیر جامعه را بر دوش بکشد و معلوم 
نیست با بسته شــدن و برخورد قهری این فضا و از 
سوی دیگر ناکارآمدی شبکه های پیام رسان داخلی 
در پوشش گسترده مخاطبان قرار است دقیقا چطور 
با کسادی در حجم وسیعی از این کسب و کار های 
خرد در جامعه برخورد شــود و این مشاغل با چه 

آینده و بازارهایی مواجه خواهند بود.

جدی بگیرید!
  اصناف از هرگونه فعالیت تبلیغاتی و خدماتی در پیام رسان فیلتر شده تلگرام منع شدند؛  

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: سرانه مصرف آب در کشور تقریبا دو برابر سرانه متوسط 
دنیاست. »سعید قدوسی پور« اظهار کرد: فرهنگ سازی، بخشی از فرهنگ دینی ماست و در بحران هایی مانند 

بحران آب، روحانیون می توانند با انتقال مسائل به مردم، در تشریح واقعی رخدادها نقشی مهم ایفا کنند.
وی افزود: امســال آمار کل بارش در اصفهان 50 درصد کمتر از سال گذشته اســت. متوسط بارش در سال های 

گذشته در شهر اصفهان 100 میلی متر و در کشور 250 میلی  متر بود. 
قدوسی پور ادامه داد :  با ارزش ترین منابع امروز، آب است و الزم است برای مواجه نشدن با مشکالت اساسی در 

سال های آتی، مصرف درست و صرفه جویی را سر لوحه خود قرار دهیم.

سرانه مصرف آب در 
کشور 2 برابر متوسط 

جهان است

ای
قه 

نط
ب م

آ

  عکس روز

موتورسیکلت »سافتیل بلو ادیشن«

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با بیــان اینکه احتمال باال رفتن بهای طــال وجود دارد، گفت: 
متاســفانه به دلیل افزایش بی رویه قیمت طال، مردم تمایل بســیاری به خرید و استفاده زیورآالت 

مصنوعی و بدلیجات که بیشتر وارداتی هستند، دارند.
»هوشنگ شیشه بران« با اشاره به اینکه قیمت طال و ارز وابسته به مسائل و تحوالت سیاسی، اقتصادی، 
سیاسی و اجتماعی سراسر دنیا بوده که در ایران نیز تاثیرگذار است، اظهار کرد: در مجموع قیمت طال 

بر مبنای اونس جهانی که آن هم متاثر از نرخ دالر است، تعیین می شود.
رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان افزود: از سوی دیگر در این شرایط برخی از افراد غیرحرفه ای به 
دلیل اینکه سرمایه گذاری در دیگر بازارها مســکوت بود، روی به خرید طالی خام و سکه کردند و با 
توجه به اینکه طال در ایران به عنوان یک سرمایه محســوب می شود، با خرید آن به صورت تیراژ باال، 

بازار را در دست گرفتند.
شیشه بران با تاکید بر اینکه در حال حاضر شرایط بازار طال و فروش آن در کشور، به خصوص اصفهان 
نامناسب است، اظهار کرد: هم اکنون تمام کارگاه های طال به صورت نیمه تعطیل هستند و واحدهای 

طالفروشی به دلیل اینکه مصرف کننده توان خرید ندارد، هیچ فروشی ندارند.
رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان تصریح کرد: متاسفانه به دلیل افزایش بی رویه قیمت طال، مردم 
تمایل بسیاری به خرید و استفاده زیورآالت مصنوعی که بیشتر وارداتی هستند، دارند.  وی با بیان اینکه 
فروش بدلیجات مخاطراتی برای مصرف کننده و فروشــنده به خصوص در بازار تولید طالی اصفهان 
ایجاد کرده است، افزود: با نگاهی به مغازه های زیورآالت مصنوعی متوجه طرح های طال روی فلزات 

کم ارزش همچون تیتانیوم می شویم، در حالی که این فلزات در آینده هیچ ارزشی برای آنها ندارند.

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان می گوید با گرانی طال، بازار بدلیجات رونق گرفته است

استقبال اصفهانی ها از مصنوعی ها!
»هارلی دیویدســن« با همکاری برند بوچرر، سازنده ساعت و جواهرات سوئیسی، از نسخه 
سفارشی موتورسیکلت سافتیل بلو ادیشن رونمایی کرد که حدود 2 میلیون دالر قیمت دارد.

نمی توان با واحدهای صنفی که 
در تلگرام فعالیت می کنند برخورد 
کرد، مگر آنکه قانون خاصی در 

این رابطه تنظیم و ابالغ شود

نماینده مردم »خمینی شهر« در مجلس:
جلوگیری از برداشت های چهارمحال وارد فاز اجرایی شده است

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس گفت: بارندگی ها به مراتب کمتر از میانگین بارش ها در سال های 
قبل بوده اما قرار است با شروع ساخت سد و تونل سوم کوهرنگ و اعطای هزینه ای 450 میلیارد تومانی 

که فوالد اعطا کرده و پروژه آغاز شده است، این مشکل به صورت اساسی برطرف شود.
»سیدمحمدجواد ابطحی« تصریح کرد: قرار است با همکاری استان چهارمحال و بختیاری سامانه دوم نیز 
اجرایی شود. ابطحی در پاسخ به اینکه پروژه انتقال آب از دریای عمان در چه مرحله ای است، گفت: این 
پروژه برای استان هایی مانند سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و کرمان اجرایی خواهد شد. انتقال آب 
این دریا به اصفهان شدنی است، اما هزینه های سنگینی دارد . وی تصریح کرد: جلوگیری از برداشت های 

چهارمحال و بختیاری وارد فاز اجرایی شده تا آب به صورت بی رویه به باالدست نرود.

نماینده مردم »اردستان« در مجلس شورای اسالمی:
افزایش حقوق کارمندان برای دولت بار مالی ندارد

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی گفت: مصوبه افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان برای 
دولت هیچ بار مالی ندارد؛ چون عدم افزایش حقوق مقامات و درآمد حاصل از آن برای افزایش حقوق کارمندان 
اعمال می شود. »صادق طباطبایی نژاد« اظهار کرد: افزایش حقوق 20 درصدی کارکنان دولت مربوط به آن 
کارمندانی است که حداقل حقوق را دریافت می کنند و به صورت پلکانی این درصد افزایش برای کسانی که 
حقوق بیشتری می گیرند، کاهش می یابد. در صورت موافقت شورای نگهبان، دولت موظف است این مصوبه 
مجلس را اجرا کند.طباطبایی نژاد در پاسخ به این پرسش که افزایش حقوق کارمندان جوابگوی نیازهای آنان 
است یا خیر؟ تصریح کرد: آن چیزی که مدنظر مجلس بوده این اســت که روند فاصله های حقوقی شکسته 

شود. به طورطبیعی فاصله میان حقوق حداقل و حداکثر زیاد است. 

مرضیه محب رسول

 معاون طرح و توسعه شرکت 
آب منطقه ای اصفهان:
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 اجرای نمایش »دل مشنگ« 
در سالن سوره

نمایش کمدی »دل مشــنگ« تا ۶ خردادماه در 
سالن سوره اصفهان اجرا می شــود. این نمایش 
با محوریت وجود فردی به نام دل مشــنگ است 
که چند همســر دارد و یک سال پس از مرگش، 
برای تقسیم ارث ومیراث، سروکله  همه آنها پیدا 

می شود.
مهدی شــهداد، کارگردان این اثر می گوید: من 
مدت ها بود که می خواســتم تئاترهای ســنتی 
اصفهان را که به پنجاه یا شــصت ســال پیش 
برمی گــردد، احیا کنم تــا هم یادمانــی برای 
گذشتگان تئاتر سنتی به شیوه کمدی انتقادی 
باشــد و هم این شیوه کار زنده شــود. بر همین 
اساس، سوژه های مختلف را بررسی کردم و به این 

نمایش رسیدیم. 
وی افزود: من در این اثر، شــیوه تئاتر سنتی را با 
نگاه به تئاتر روز پیاده کردم که یکی از بخش های 
آن، همان حضور محمد شیشــه فروش در قاب 
عکسی به صورت زنده است. زنده بودن آن قاب، 
به این مسئله اشاره دارد که ارواح، زنده  و شاهد و 

ناظر اعمال ما هستند.

 بلیت سینماهای اصفهان
 در ماه رمضان نیم بهاست

بلیت سینمای ســانس های تمام ســینماهای 
سراسر استان اصفهان، در ماه رمضان نیم بهاست.

به گزارش ایمنا ؛  بلیت سینما در این ایام تا قبل از 
ساعت ۱۶ نیم بها خواهد بود که شامل سه سانس 

۱۰:۳۰، ۱۲:۳۰ و ۱۴:۳۰ است.
در حال حاضر، فیلم های »چهارراه اســتانبول« 
)مصطفی کیایی(، »تگزاس« )مسعود اطیابی(، 
»عصبانی نیســتم« )رضا درمیشــیان(، »لونه 
زنبور« )برزو نیک نژاد(، »خوک« )مانی حقیقی(، 
»فیلشاه« )هادی محمدیان(، »خجالت نکش« 
)رضا مقصودی(، »جشــن دل تنگــی« )پوریا 
آذربایجانی(، »بدون تاریخ، بدون امضا« )وحید 
جلیلوند( و فیلم های گروه سینمایی هنر و تجربه 

در پردیس سینمایی چهارباغ اکران می شوند.

شنیده ها
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پیشنهاد سردبیر:

اخبار

پخش زنده جزء خوانی قرآن 
در آستان امامزادگان شاخص

همزمان با ماه مبــارک رمضان،آیین جزءخوانی 
قرآن کریم در آستان مقدس امامزادگان شاخص 
استان اصفهان از شبکه های سراسری صداوسیما 
زنده پخش می شود. مدیر روابط عمومی اداره کل 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت:  این آیین 
قرآنی در امامزاده سلطانعلی بن امام محمدباقر)ع( 
مشهد اردهال کاشان ساعت ۱۴ و ۳۰ تا ۱۴ و ۳۰ 
از شبکه پنج سیما تهران روی آنتن می رود. حامد 
جعفرزاده افــزود: آیین جزءخوانــی قرآن کریم 
امامزاده هالل ابن علــی)ع( آران و بیدگل هر روز 
پس از اقامه نماز صبح زنده از شبکه قرآن و معارف 
سیما پخش می شود. وی گفت: آیین جزءخوانی 
قرآن کریم حرم مطهر امامزاده سیدان الکریم)ع( 
دولت آباد هم هر روز ساعت ۱7 و ۴5 تا ۱8و پنج 
دقیقه از شــبکه آموزش و از صدا و سیمای مرکز 
اصفهان هر روز از ساعت ۱7 تا ۱8 پخش می شود.

برای اولین بار در استان اصفهان صورت 
گرفت؛

برگزاری نمایشگاه آثار نگارگری
نمایشــگاه آثار نگارگری به همت شــهرداری 
اصفهان برگزار شد.این نمایشگاه مجموعه ای 
ارزشمند از آثار اســتاد نگار گر، سید غالمرضا 
اسماعیل زاده، مولف نخستین کتاب نگار گری 
در ایران است.نمایشــگاه آثــار نگارگری از ۲8 
اردیبهشت لغایت 9 خرداد ماه جاری در گالری 

ارژنگ برپاست.

دیپلم افتخار جشنواره 
بلغارستانی به اصفهانی ها رسید

دیپلم افتخار جشنواره بین المللی موسیقی فولک 
بلغارستان که در شهر بالکان این کشور برگزار شد، 
به گروه موسیقی ناسوت از اصفهان به سرپرستی 
محسن طاهرزاده رسید.محسن طاهرزاده گفت: 
گروه موســیقی ناسوت در این جشــنواره، طی 
سه شــب به اجرای موســیقی پرداخت.وی در 
ادامه افزود: در شب نخســت اجرا، گروه ناسوت 
موفق شــد دو دیپلم افتخار و یک مدرک افتخار 
از این جشــنواره کســب کند. طاهرزاده تصریح 
کرد: در ســه شــب اجرا، قطعات محلی نواحی 
مازندرانی، کردی و بختیاری را روی صحنه اجرا 
 کردیم که با اســتقبال مردم خونگرم بلغارستان

 همراه بود.

ماه رمضان، همیشه نوستالژی های فراوانی دارد. از 
روزگاری که بوی نان تازه از حیــاط خانه ها با عطر 
دل انگیز کاسه های ســفالین چشم نواز آش رشته 
نذری در مجمع های مســی با هم ترکیب می شد 
تا زمانی که معنای اولیــن روزه داری در زندگی را 
به افطار می رسانیدم. تغییر سبک زندگی و پررنگ 
شدن تجمالت و چشم و هم چشمی ها، خاطرات و 
نوستالژی های ایام خوش نه چندان دور مردم ایران 
را به چالشی برای عدم تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 

تبدیل کرده است.
همه یادمان می آیــد از نوای ربنای پیــش از اذان 
رمضان، جالی زولبیا و بامیه هایی که با دقت در ظرف 
چیده شده و با پودر نارگیل تزئین شده بودند یا شله 
زردهایی که با هنر دستان مادر به نام ا...، محمد)ص( 
و علی ولی ا...)ع( مزین می شدند و اینها همه خاطرات 
ما از ماه میهمانی خداوند هستند؛ ماهی سراسر از شور 
بندگی و طاعت ماهی سراسر عشق بنده به معبود و 
عشق معبود به مخلوق، ماهی پر از رحمت که برای 
همه نصیبی در آن قرار دارد؛ اما امروز تجمل گرایی به 

زندگی هایمان رنگ و بوی دیگری ببخشیده است.
»علی امامی« یکی از شهروندان اصفهانی است که 
با حال و هوای خاصی از نوستالژی های ماه رمضان 
می گوید: مادربزرگم همه فرزندانش را دور خود جمع 
می کرد، آش نذری می پخت و از همه دخترهایش 
برای تزیین و توزیع آنها دعوت می کرد، رمضان برای 

من بوی همان آش های نذری کوچه های شبدری 
را می دهد.

»محمد حسین« نیز معتقد است که باید به این فکر 
کرد که ماه رمضان برایمان مــاه میهمانی خدا و ماه 
سادگی در اطعام روزه داران، اقوام و آشنایان باشد نه 
تجمل و ابراز وجود برای همنوعان اگر به این شــیوه 
به رمضان نگاه کنیم می تواند بهترین ایام را برایمان 

رقم بزند.
او می گوید: رمضان مجالی است تا انسان از نیازهای 
طبیعی خود چشم پوشی کند همچنین برای تقویت 
اراده و ایمان خود می تواند سبک زندگی اسالمی را 
در این ماه پیش بگیرد؛ چرا که در اصل رمضان، ماه 

ساده زیستی است. 
»سجاد« هم با خیره شــدن به دوردست خاطرات 
خویش، برایمان از کودکی اش می گوید:  زمان آن را 
به یاد نمی آورم ولی کامال از تابستان بودن آن مطمئن 
هستم در چنین شرایطی بود که به تشویق پدر و به 

خصوص برادر بزرگ ترم روزه می گرفتم و از آن زمان 
ندای ربنا و مناجات افطار از رادیوی روسی تک باند 
پدر را همیشــه در خاطر دارم.آن روزها معنای ماه 
مبارک رمضان برایمان بسیار تفاوت داشت ولی امروز 
برای شخص من، رمضان به معنای اوج بندگی و لذت 

در مناجات با پروردگار است.
»سهیال« که گرد زندگی بر چهره اش نشسته از طعم 
شیرین خاطره هایش می گوید: قدیم ترها باید انتظار 
می کشیدیم تا ماه رمضان بیاید و شیرینی فروشی ها 
زولبیا و بامیه بپزند. اصال ماه رمضان با شیرینی دیگری 
جور نبود و نیســت!االن هم اگرچه زولبیا و بامیه در 
تمامی روزهای سال در شیرینی فروشی ها هست ولی 
انگار مزه زولبیا و بامیه ماه رمضان چیز دیگری است.

حلوا، لرزونک، شیربرنج، شله زرد، فرنی و  بوی خوش 
گالب،  روزه دار خسته و خواب آلود را بیدار می کــند 
تا برای نشستن کنار ســفره افطار آماده شود . حتی 
بعدها نیز با یادآوری این لحظــات قبل افطار، بوی 

گالب می پیچد در دماغ آدم...
باید بچــه باشــی و روزه کله گنجشــکی بگیری و 
احســاس روزه داری بکنی تا از این خاطره ها برای 
سال های بزرگی ات جمع کنی و هر وقت ماه رمضان 
شــد یادش بیفتی و بخندی.باید ماه رمضان با این 
نوستالژی ها بیاید و برود تا هیچ کس از خاطره خوش 
این ایام، بی نصیب نماند. چه کیفــی دارد وقتی که 
نوستالژیک رمضان  می شود انیمیشن زهره و زهرا؛ 
وقتی از مدرسه به خانه می رسی و با صدای موزیک 
این انیمیشــن، دیگر گرســنگی هم یادت می رود.  
افطاری های دورهمی، ســفره هــای رنگارنگی که 
هرسال در مدارس پهن می شــد تا امروز به یاد عطر 
پیاز داغ حلیم بادمجان و ریحان و نان سنگک ، برویم 
به پس کوچه های قدیم و حاال خود ما هم نوستالژی 
می سازیم برای آیندگان مان ... یادگاری هایی که زنده 
 می کند خاطرات یک ماه روزه داری و قرب الی ا... را

 بر خوان الهی در ماه خوبی ها... 
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مدیر امور ســینمایی موسسه بهمن سبز اســتان اصفهان گفت: 
ســینماهای اصفهان بین ۳۰ تا ۳5 درصد نسبت به سال گذشته، 
افزایش مخاطب داشته و عالوه بر افزایش تعداد مخاطب، ازلحاظ 
فروش هم رشد خوبی داشته ایم.سید مصطفی حسینی عنوان کرد: 
دلیل این مسئله، چیدمان مناسب در اکران است، به این معنی که 
فیلم های خوبی در ژانرهای مختلف مانند کودک، ارزشی، مخاطب 

خاص و کمدی داشــته ایم که باعث می شد طیف های متفاوتی از 
مخاطبان بتوانند راضی از ســالن ســینما بیرون بروند.وی افزود: 
دراصفهان، افزایش قیمت بلیت نداشتیم و ما براساس همان مسئله 

افزایش مخاطب، فروش بیشتری داشته ایم.
وی در خصوص بازسازی و نوسازی پردیس یادآور شد: زمان افتتاح 
آن را عید فطر در نظر گرفته ایم، ولی ممکن است تاخیری هم پیش 

بیاید، همانند پردیس چهارباغ که کمی با تاخیر افتتاح شد.
 قرار بود  از آذرماه سال گذشته، یکی از سالن های پردیس سینمایی 
چهارباغ، به جای سالن نامناسب سوره، در اختیار اکران های گروه 
هنر و تجربه قرار بگیرد  ولی قرارداد گروه سینمایی هنر و تجربه در 
تهران با حوزه هنری اصفهان که مالک سالن سوره است، تمام شد 

و پس ازآن، تمدید نشد. 

مدیر امور سینمایی موسسه بهمن سبز استان اصفهان اعالم کرد:
افزایش 35 درصدی مخاطبین سینمایی 

  نوستالژی هایی که با ماه رمضان گره خورده است؛  

مفاد آراء
2/383 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذامشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رأی شماره 199-97/02/03 هیأت : خانم فاطمه دادخواه بیدگلی فرزند جالل شماره 
شناسنامه 517  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 84 مترمربع شماره پالک 3101 فرعی 
مجزا از شــماره 1 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بخــش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از آقای رحمت اله کویری 
2- رأی شماره 204-97/02/03 هیأت : آقای حسن دشتی بیدگلی  فرزند عباس شماره 
شناسنامه 50 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 127.4 مترمربع شماره پالک 917 فرعی 
از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

آقای غالمرضا صدیقیان
3- رأی شــماره 198-97/02/03 هیأت : آقای عبدالصمد جندقیان فرزند محمد شماره 
شناسنامه 111 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 118.30 مترمربع شماره پالک 13 فرعی 
مجزا از شماره 3 فرعی از پالک 16 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی ازآقای محمد جندقیان
4- رأی شــماره 197-97/02/03 هیأت : آقای حســن قائمی فر فرزند قاســم شماره 
شناســنامه 395 ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت 146 مترمربع شــماره پالک 97 
فرعی مجزا از شــماره 5 فرعــی از پالک 235 اصلــی واقع در اماکــن بخش 3 حوزه 
 ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعــی از آقای محمد علــی ابوزید آبادی و آقای حســین ریش

 بلند بیدگلی
5- رأی شماره 200-97/02/03 هیأت : آقای سید مسعود مهدی بیدگلی فرزند علیرضا 
شماره شناسنامه 1250016827 ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 78/50مترمربع 
شماره پالک 13 فرعی مجزا از شماره 4 فرعی و مشــاعات از پالک 943 اصلی واقع در 
اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از خانم ســکینه کریمشــاهی و آقای 

ابوالقاسم کریمشاهی
6- رأی شــماره 201-97/02/03 هیأت : خانم معصومه مهر آبــادی آرانی  فرزند علی 
اکبر شماره شناسنامه 9634 ششدانگ  یک باب ســاختمان به مساحت 96/50 مترمربع 
شماره پالک 10 فرعی مجزا از شــماره 6و9 فرعی ومشاعات از پالک 1171 اصلی واقع 
در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی خانم 

معصومه اسد پناه
7- رأی شماره 207-97/02/03 هیأت : آقای مهدی صالحیان آرانی فرزند عباس شماره 
شناسنامه 1250091144 ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع شماره پالک 
1911 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای عباس اوقانی
8- رأی شماره 210-97/02/03 هیأت : آقای محمد رضا خوبانی فرزند حبیب اله شماره 
شناسنامه 1250128528 ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 261 مترمربع شماره پالک 
4139 فرعی مجزا از شماره 1403 فرعی از پالک 2715 اصلی واقع در ابوزیدآباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از وراث آقای مرتضی باقریان
9-رأی شــماره 196-97/02/03 هیأت : آقای داود یاره فرزند محمد شماره شناسنامه 
1250121337 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 242 مترمربع شماره پالک 4140 فرعی 
مجزا از شماره 1403 فرعی از پالک 2715 اصلی واقع در ابوزید آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از وراث آقای مرتضی باقریان
10- رأی شماره 208و209-97/02/03 هیأت : آقای ســید محمد حسینی فرزند سید 
علی اکبر شماره شناســنامه 63 نسبت به 5.5 دانگ مشــاع و خانم سیاره حسینی مقدم 
ابوزید آبادی  فرزند سید میرزا شماره شناسنامه 21 نسبت به 0/5 دانگ مشاع  از ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 292 مترمربع شماره پالک 4141 فرعی مجزا از شماره 1236 فرعی 
از پالک 2715 اصلی واقع در ابوزیدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از آقای 

اکبر اعتمادی 
11- رأی شــماره 213-97/02/03 هیأت : آقای امیر عباس سیدی بیدگلی فرزند سید 
مصطفی شماره شناسنامه 122 ششدانگ قسمتی از  یکباب کارگاه به مساحت 133/50 

مترمربع شماره پالک 6241 فرعی مجزا از شماره 163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع 
در ریگستان دیم کار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای ماشااله بهمنی 

ورثه آقای علیجان بهمنی
12- رأی شــماره 211و212-97/02/03 هیأت : آقای اســماعیل حاجی علی اکبری 
بیدگلی  فرزند حســن شماره شناســنامه 7311 و خانم اعظم ســادات شمسی بیدگلی  
فرزند ســید علی اکبر شماره شناســنامه 9374  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به 
مســاحت 135 مترمربع شماره پالک 1330 فرعی مجزا از شــماره 194 فرعی از پالک 
 2875 اصلی واقــع در آران و بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیــدگل. ابتیاعی از آقای

 سید ابراهیم زهری
13- رأی شــماره 202-97/02/03 هیــأت : آقــای غالمرضا علــی زاده نوش آبادی  
فرزند علی محمد شــماره شناسنامه 28 ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت 134/75 
مترمربع شماره پالک 3925 فرعی مجزا از شــماره 3015 و باقیمانده 3406 و باقیمانده 
 3459 فرعی از پالک 40 اصلی واقــع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتــی آران و بیدگل. 

مالکیت رسمی
14- رأی شماره 203-97/02/03 هیأت : خانم عذری بهی نوش آبادی فرزند آقا احمد 
شماره شناسنامه 133  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 168/22 مترمربع شماره پالک 
3926 فرعی مجزا از شــماره 3015 و باقیمانده 3406 و باقیمانده 3459 فرعی از پالک 
40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای غالمرضا 

علی زاده
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/02/15
تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/02/30

 م الــف: 64 عبــاس عبــاس زادگان رییــس اداره ثبــت اســناد وامــالک
  آران وبیدگل

ابالغ اجرائیه
2/811 شماره پرونده: 139604002003001097/1 شماره بایگانی پرونده: 9602128/1 
شــماره آگهی ابالغیه: 139703802003000053 بدینوســیله به خانــم طیبه ایزدی 
نژاد فرزند مهراب به شماره شناسنامه 13605 و شــماره ملی 2291646389 به نشانی 
اصفهان خیابان دقیقی خیابان ســیروس جنوبی کوچه 11 محرم بن بست سعید که برابر 
گزارش مامور مربوطه آدرس شــما شناســائی نگردیده ابالغ می گردد که برابر قرارداد 
بانکی شــماره 918200002 مورخ 1391/09/19 و متمم الحاقی شــماره 93250001 
مورخ 1393/02/07 تنظیمی در بانک تجارت شــعبه ســی و ســه پــل اصفهان مبلغ 
2/700/321/112 ریال بابت اصل طلب، مبلغ 778/357/080 ریال بابت ســود، مبلغ 
773/065/344 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1396/07/24 و از تاریخ مذکور به 
بعد مبلغ 3/526/331 ریال بابت ذمه روزانه به مدیریت شعب بانک تجارت منطقه اصفهان 
بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده، پس 
از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه 139604002003001097 و شماره بایگانی 
9602128 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان مطرح میباشد. لذا طبق تبصره دوم ماده 
113 قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 
به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشــار این آگهی که تاریخ ابالغیه محسوب است و فقط 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد، ظرف مدت ده روز 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات 
اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شــد. م الف: 4326  اداره اجرای اسناد 

رسمی اصفهان)238 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اجرائیه

2/812 شماره پرونده: 139604001012001551/2 شماره بایگانی پرونده: 9603124/1 
شماره آگهی ابالغیه: 139703802003000054 بدینوسیله به: 1- شرکت حمل و نقل 
و بارانداز اصفهان چم به شــماره ثبت 9723 ، 2- آقای حمید جبار زارع فرزند حســین 
به شماره شناسنامه 388 و شــماره ملی 1286019605 متولد 1360/02/03، 3- آقای 
علیرضا ساوجی فرزند منوچهر به شماره شناســنامه 870 و شماره ملی 1285139526 
متولد 1363/02/29  همگی به نشانی اصفهان خیابان امیر کبیر شرکت باربری اصفهان 
چم که برابر گزارش مامور مربوطه آدرس شــما شناســائی نگردیده ابالغ می گردد که 
برابر قرارداد بانکی شــماره 6600028158000 مورخ 1393/07/12 تنظیمی در بانک 
آینده شــعبه میرداماد تهران، مبلــغ 18/420/993/516 ریال بابت اصــل طلب، مبلغ 
3/879/007/018 ریال بابت ســود، مبلغ 20/585/097/545 ریال بابت خسارت تاخیر 
تادیه تا تاریخ 1396/05/09 و ازتاریخ مذکور به بعد طبق مقررات بابت ذمه روزانه به بانک 

آینده بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانکار درخواست صدور اجرائیه 
نموده، پس از تشــریفات قانونی اجرائیه در اداره دوم اجرای اسناد رسمی تهران صادر و 
به کالسه 139604001012001551 و شماره بایگانی 9603124 در اداره اجرای اسناد 
رسمی اصفهان مطرح می باشد. لذا طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اســالمی ایران به شما ابالغ می گردد از تاریخ 
انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه 
شما تعقیب خواهد شــد. م الف: 4327 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)262 کلمه، 

3 کادر( 
ابالغ اجرائیه

2/813 شماره پرونده: 139604002003001473/1 شماره بایگانی پرونده: 9602865/1 
شــماره آگهی ابالغیه: 139703802003000047 بدینوســیله به آقــای عباس قرت 
االعیان فرزند احمد به نشانی خ عســکریه خ دشتستان بن بست شهیدتیموری کدپستی 
8199768641 که برابر گزارش مامور مربوطه آدرس شما شناسائی نگردیده است ابالغ 
می گردد که خانم آزاده میزبانی فرزند علی اصغر باستناد سند ازدواج شماره 3192 مورخ 
1388/2/9 دفترخانه ازدواج شماره 46 اصفهان جهت وصول هدیه یک جلد کالم اله مجید 
به ارزش ظاهری پنج میلیون ریال و مهر السنه حضرت فاطمه زهرا سالم ا.. علیها 262/5 
و تعداد پانصد و بیست عدد سکه کامل بهار آزادی و مقدار یکصد و ده مثقال طالی ساخته 
شده هجده عیار و بابت هزینه سفر حج تمتع بیت ا... الحرام مبلغ بیست میلیون ریال و مبلغ 
بیست میلیون ریال بابت بهای یک طاقه شال ترمه مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پس 
از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و پرونده اجرائی به شماره 139604002003001473/1 
در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان مطرح می باشــد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای 
مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد 
ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار 
آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 4325 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)236 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اجرائیه

2/814 شماره پرونده: 139604002003001110/1 شماره بایگانی پرونده: 9602143/1 
شماره آگهی ابالغیه: 139703802003000008 بدینوسیله به جمشید مظاهری تیرانی، 
نام پدر: رضا، تاریخ تولد: 1341/08/05 شــماره ملی 5499358923 شماره شناسنامه: 
232 به نشــانی اصفهان مالصدرا خیابان جابر ابن حیان کوچه 5 پالک 20 کدپســتی 
8168959761 ابالغ می شود که مدیریت شعب بانک ســپه اصفهان به استناد قرارداد 
بانکی شــماره 269302900-1393/07/22 مبلغ 2/301/915 ریال بابت اصل طلب 
و مبلغ 3/819/149 ریال ســود و مبلغ 8/303/568  بابت خســارت تاخیر تادیه تا تاریخ 
1396/08/13 به انضمام خسارت روزانه به مبلغ 24264 ریال تا روز تسویه کامل بدهی 
طبق مقررات علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9602143/1 در 
این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مامور مربوطه محل اقامت شما به شرح متن سند 
شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه  در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و  چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این 
آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات 
 اجرائی جریان خواهد یافت. م الف: 4324 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)183 کلمه، 

2 کادر( 
ابالغ اجرائیه

2/815 شماره پرونده: 139604002003002001/1 شماره بایگانی پرونده: 9603555/1 
شماره آگهی ابالغیه: 139703802003000041 بدینوســیله به 1- بهاره بهرامی، نام 
پدر: قدمعلی، تاریخ تولد: 1370/06/20 شــماره ملی: 1270951459 شماره شناسنامه: 
1270951459 به نشــانی اصفهان خیابان امام خمینی خیابان خلیفه سلطانی روبروی 
هنرســتان ره جویان طبقه فوقانی نمایشــگاه اتومبیل محســن، 2- بهادر رستگار، نام 
پدر: حمید، تاریخ تولد: 1360/06/06 شــماره ملی: 1290630933 شــماره شناسنامه: 
2268 به نشــانی خانه اصفهان خیابان لوله گاز روبروی هنرســتان ره جویان نمایشگاه 
محسن، 3- مهدی مصطفوی، نام پدر: غالمرضا، تاریخ تولد: 1365/03/02 شماره ملی: 
0084291591 شماره شناســنامه: 16969 به نشانی اصفهان خیابان مهر کوچه باغ برج 
پالک 18 ابالغ می شــود که بانک ملی بلوار رزمندگان به اســتناد قرارداد بانکی شماره 
93003172 به مبلغ اصل طلب: 36/802/688 ریال، خسارت تاخیر تادیه:  11/798/244 
ریال، خسارت تاخیر روزانه: 28/216 ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1396/11/17 

و حق الوکاله تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به کالسه 9603555 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور مربوطه محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م الف: 4323 اداره اجرای اسناد 

رسمی اصفهان)234 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اجرائیه

2/816 شماره پرونده: 139604002003002055/1 شماره بایگانی پرونده: 9603631/1 
شماره آگهی ابالغیه: 139703802003000023 بدینوسیله به آقای محسن شاهپری، 
نام پدر: اسماعیل، شماره شناســنامه: 5، شماره/ شناســه ملی: 1219701289، متولد: 
1347/01/01 به نشــانی اصفهان ابتدای خ نگارســتان ، کدپســتی 8196783118 و 
غالمرضا حق شــناس، نام پدر: حسین، شماره/ شناســه ملی: 1286778603 به نشانی 
اصفهان شهرک شــهید عباس پور کدپســتی 8178634414 ابالغ می شود که بانک 
تجارت اصفهان به استناد قرارداد بانکی شماره 9450087 مورخ 94/10/27 جهت وصول 
مبلغ 139/745/388 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 29/826/894 ریال بابت سود و مبلغ 
44/199/449 ریال بابت خســارت تاخیر تادیه تا تاریخ 96/11/21 به انضمام خسارت 
تاخیر روزانه به مبلغ 125437 ریال از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9603631 در این اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شــناخته نشده، لذا بنا به 
تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه 
زاینده رود آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت بیســت روز از تاریخ این آگهی که روز 
ابالغ محســوب می گردد، نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی 
 جریان خواهد یافت. م الف: 4320 اداره اجرای اســناد رســمی اصفهان)205 کلمه، 

2 کادر( 
ابالغ اجرائیه

2/817 شماره پرونده: 139604002003001296/1 شماره بایگانی پرونده: 9602561/1 
شماره آگهی ابالغیه: 139703802003000043 بدینوسیله به  حجت اله یعقوبی، نام پدر: 
نظرعلی، شماره شناسنامه: 3، شماره/ شناسه ملی: 5129890108، متولد 1354/03/18 
به نشانی اصفهان خ زینبیه ایستگاه سلمان کوچه جی پالک 23 کدپستی 8197785966 
و حســین کیان اصل، نام پدر: مرتضی، شماره شناسنامه: 1207، شــماره/ شناسه ملی: 
1287716865، متولد 1336/09/20 به نشانی اصفهان خیابان 24 متری دوم کوچه شهید 
بیانی بن بست شهریور پ 28 کدپستی 8199148581 ابالغ می شود که بانک ملی شعبه 
مدرس اصفهان به استناد قرارداد بانکی شماره 93056477206 مورخ 93/8/22 جهت 
وصول مبلغ 23/411/891 ریال بابت اصل و مبلغ 2/746/720 ریال بابت خسارت تاخیر 
تادیه تاتاریخ 96/9/22 به انضمام خســارت تاخیر روزانه به میزان 17949 ریال ازتاریخ 
مذکور تا روز تســویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به کالسه 9602561 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور، محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشــده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرا مفاداجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 
بیست روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محســوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد  یافت. م الف: 4319 اداره اجرای اسناد 

رسمی اصفهان)214 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

2/839 شماره ابالغنامه:9710106794800095 شماره پرونده:9609986794800475 
شماره بایگانی شعبه:960475 ابالغ شــونده حقیقی: مرتضی کریمی به نشانی مجهول 
المکان، تاریخ حضور:1397/04/10 یکشنبه ساعت: 17 ،محل حضور: اصفهان- خیابان 
سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57، 
در خصوص دعوی محمدرضا قاسمی علی آبادی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی 
به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء 
انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه 
 های آتی از طریق ســامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به ســامانه، حساب کاربری
) شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک 
قضائــی و در صورت عدم دسترســی، بــه نزدیکترین واحــد قضائی مراجعــه نمایید. 
م الف:2174 شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهید حججی( 

) 72 کلمه، 1 کادر(

زهرا هادیان
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ساخت کوچک ترین خانه دنیا

اخبار پیشنهاد سردبیر:

رده بندی سنی بازی های 
موبایلی از 20 خرداد

رییس ســتاد مبارزه بــا بازی هــای رایانه ای 
غیرمجاز در بنیاد ملی بازی های رایانه ای، تاکید 
کرد: از این پس بازی های موبایلی برای انتشار 
در کلیه  فروشگاه ها، باید دارای رده بندی سنی 
و قابل رؤیت برای مردم باشند. خسرو کردمیهن 

با تاکید بر کوتاه بودن روند گرفتن رده بندی، 
اظهار کرد: ما سعی کردیم این فرآیند سخت، 
پیچیده و وقت گیر نباشد. در حال حاضر سامانه 
ما آماده است و ناشــران می توانند با مراجعه و 
ثبت نام، مجوز نشر بگیرند و برای بازی هایشان 
هم پروانه انتشار دریافت کنند. امیدواریم  تا 20 

خردادماه به این موضوع سامان دهیم.

اصول حاکم بر توسعه اینترنت 
اشیا  در کشور تصویب شد 

اصول حاکم بر توسعه اینترنت اشیا در کشور در 
جلسه شــورای عالی فضای مجازی به تصویب 
رسید. در این جلسه شورای عالی فضای مجازی 
که به ریاست رییس جمهور تشکیل شد، با توجه 
به ضرورت توســعه اینترنت اشــیا در کشور که 
موجب افزایش بهره وری اقتصادی و اشتغال زایی 
می  شــود، اصول حاکم بــر توســعه آن مورد 
تصویب قرار گرفت.براین اســاس مقرر شد تمام 
وزارتخانه ها نسبت به تهیه برنامه های خود در این 

حوزه ظرف 6 ماه اقدام کنند.

فناوری

»ناسا« تغییرات عجیبی را در 
آب شیرین زمین کشف کرد

مطالعه جدید ناســا نشــان می دهد که چگونه 
میزان آب شیرین در مناطق مختلف زمین  طی 
سال های گذشته بر اثر عامل های مختلفی نظیر 
 مدیریت آب انســان ها و تغییــرات آب و هوایی

 تغییر کرده اســت. طی ماموریت مشترک بین 
ناســا و مرکز فضایی آلمان که به نــام ماموریت 
 )GRACE( ترمیم خطــر و آزمایش آب و هــوا
شناخته می شــود، میزان آب شــیرین موجود 
در سراســر کره زمین به وســیله ماهــواره ها 
مشاهده شــده، میزان بارندگی ها اندازه گیری 
شــده و دیگر اطالعات موجود دربــاره آب و هوا 
در بین ســال های 2002 تا 20۱6 اســتخراج 
 شــده اند. مناطق خشــک روز به روز خشک تر 
می شوند و مناطق بارانی و مرطوب هم روز به روز 
مرطوب تر می شوند! دلیل اصلی این تغییرات را 
می توان بر اثر فعالیت های انســانی دانست، در 
حالی که تغییــرات آب و هوایی هم در ایجاد این 
تغییرات نقش دارند.حاال چرا این مسئله برای ما 
مهم است؟ با این که بیشتر سطح کره زمین را آب 
تشــکیل می دهد؛ اما فقط بین 2 تا ۳ درصد این 

آب را می توان به عنوان آب شیرین مصرف کرد.

با سیستم جدید نانورباتیک انجام شد؛
ساخت کوچک ترین خانه دنیا

محققــان فرانســوی با اســتفاده از سیســتم 
میکرورباتیک موفق به ساخت ساختارهای بسیار 
کوچکی شدند که می تواند بخش هایی از پزشکی 
را متحول کند.به گزارش ایسنا؛ خانه های کوچک 
به طور فزاینده ای محبوب هســتند؛ اما این یکی 
واقعا مرزهای کوچک بودن را درنوردیده اســت. 
دانشمندان فرانسوی به منظور نشان دادن توانایی 
یک سیستم نانورباتیک جدید، یک »میکروخانه« 
ساخته اند که روی انتهای یک فیبر نوری ساخته 
شده است.این خانه کوچک با استفاده از سیستم 
جدید میکرورباتیک، توسط یک تیم از موسسه 
»Femto-ST« در شهر بزانسون فرانسه ساخته 

شده است.
این مجموعــه از یک تفنگ یونی کنترل شــده 
توسط رباتیک و یک سیستم تزریق گاز استفاده 
می کند که در یک محفظــه بزرگ عمل می کند 
تا میکروســاختارها را روی نوک فیبرهای نوری 
با دقت بســیار باال بســازد.تا به حال با استفاده 
از سیســتم های غیــر رباتیک، چنیــن کاری 
 گزارش نشــده اســت و عمال امکان پذیر نیست.

 در واقع، نظــر به خــودکار شــدن جنبه های 
کاربردی تری از میکرورباتیک، دانشــمندان در 
نهایت امیدوارند ساختارهای حتی کوچک تری در 
انتهای نانولوله های کربنی تنها به قطر 20 تا ۱00 

نانومتر بسازند.

فضای مجازی

شکسته شدن رکورد بازدید 
کانال های تلگرامی

»رکورد مجموع بازدید کانال های فارســی تلگرام 
در روز پنجشنبه 2۷ اردیبهشــت با افزایش ۳20 
میلیونی نسبت به یک روز قبل تر شکسته شد. ۱.6 
میلیارد بازدید در یک روز؛ بی سابقه ترین روز بعد از 
گذشت ۱۷ روز از زمان آغاز فیلترینگ«. این آمار را 
»سامانه هوشمند جمع آوری اخبار کانال های فارسی 
تلگرام« دانشگاه تهران اعالم کرد. اخبار و بررسی های 

علمی در حالی از شکستن رکورد بازدید کانال های 
فارســی تلگرام خبر می دهد که اعــالم آمار های 
ضدونقیض از سوی رســانه های مدافع فیلترینگ 
تلگرام نیز در هفته های گذشته نشان می دهد هنوز 
موازنه درســتی از وضعیت پیام رسان های داخلی 

صورت نگرفته است .
کارشناســان حــوزه امنیت ســایبری می گویند 
نبود اعتماد عمومــی به اپلیکیشــن های داخلی 
یا  حمایت شــده از داخل، احتمال کوچ گســترده 
 کاربران تلگــرام به پیام رســان های دیگر را اندک 

می کند.
 تعداد کانال های فارسی زبان تلگرام ۷۵۴ هزار مورد 
و میانگین بازدید روزانه از آنها حدود دو و نیم میلیارد 

مرتبه پیش از فیلتر تلگرام بوده است.

آشنایی با ویژگی های جدید 
واتس اپ

واتس اپ به تازگی اعالم کرده است که قصد دارد 
قابلیت های جدیدی را به پلتفرم خود اضافه کند. 
یکی از این قابلیت های جدیدی که به گروه های 
واتس اپ اضافه می شــود، امــکان افزودن یک 
پست به عنوان »توصیف گروه« است که شامل 
اهداف تشکیل گروه، قوانین فعالیت اعضا در آن و 
موضوعات قابل ارسال و انتشار در گروه موردنظر 

می شود.
 یکی دیگر از این ویژگی های جدید، نمایان شدن 
عالمت»@« در قســمت سمت راســت پایین 
صفحه گروه های واتس اپی است تا کاربرانی که 
نام شان ذکر شــده و به اصطالح mention  یا 
tag شده و چند ساعت آنالین نبوده اند، بتوانند 
به دنبال کردن مباحث موردنظر بپردازند، از بحث 
ســایر اعضای گروه عقب نیفتند و به افرادی که 

نام شان را ذکر کرده اند، پاسخ دهند. 

طبق یک سنت همه ساله صورت گرفت؛
رونمایی »گوگل« از ابزارهای 

خود به مناسب ماه رمضان
همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، گوگل 
نیز دست به کار شــده و ابزارهای جدیدی برای 
روزه داران معرفی کرده است.از جمله این برنامه ها 
می توان به اعالم زمان اذان بر اســاس موقعیت 

محلی کاربر و قبله یاب اشاره کرد. 
کاربران با این برنامه می توانند کارت تبریک های 
زیبایی به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان 
طراحی و ارســال کنند. گــوگل در تنظیم این 
برنامه با 9 هنرمند و خوشنویس مشهور جهانی 

همکاری داشته است.

 
محققان امنیتی، ویروسی به نام »تلگراب« کشف کرده اند که نسخه دســک تاپ پیام رسان تلگرام را هدف 
گرفته و اطالعات کاربر را سرقت می کند. محققان »سیسکو تالوس« اعالم کرده اند طی 6 هفته گذشته ظهور 
این ویروس را رصد کرده اند. این بدافزار طوری طراحی شده تا اطالعات cache و فایل های کلیدی تلگرام را 
جمع آوری کند.کد آلوده نخستین بار در ۴ آوریل 20۱۸ رصد و دومین نسخه آن نیز ۱0آوریل مشاهده شد. 
کارشناسان امنیتی سیسکو تالوس معتقدند در نسخه دسک تاپ تلگرام ضعف امنیتی وجود دارد که بدافزار 

از آن سوءاستفاده می کند.

بدافزار »تلگراب« 
 خطری جدید
دار برای تلگرام

ش
ه

؟؟؟؟؟

محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید 
مواد اولیه 6 داروی نوترکیب برای درمان سرطان 
و ام اس شدند. ســمیرا انصاری یکی از محققان 
طرح در گفــت وگو با خبرنــگار مهر در خصوص 
طرح »توسعه فناوری و تولید 6 داروی نوترکیب به 
عنوان مواد اولیه دارویی« اظهار کرد: شاخصه های 
مهم در صنعت بیوتکنولــوژی، فناوری تولید آن، 
نیروی انســانی ماهر  و بازار اســت  که بر اساس 
همین شاخصه ها توانستیم 6 نوع داروی نوترکیب 
را به عنوان مواد اولیه داروهای سرطان و ام اس را 

تولید کنیم.
وی با بیان اینکه کشور ما از هر سه شاخص اصلی 
برخوردار اســت که مــی توان گفــت مهم ترین 
دالیل رشد ســریع این فناوری در ایران به شمار 
می رود، اظهار کرد: انتقال فناوری که دارای ارزش 
افزوده فراوان است، از طرف شرکت های غربی به 
ایران و سایر کشورهای در حال توسعه به سختی 
صورت می گیرد، زیرا در زمینه بیوتکنولوژی، فاز 

باالدســتی عالوه بر ارزش افزوده، قابلیت کاربرد 
دوگانه دارد.

وی با اشــاره به 6 نوع مواد اولیه نوترکیب که در 
این شــرکت به تولید رسیده اســت، عنوان کرد: 
»اینترفــرون بتــا۱«،  »پاراتیروییدهورمــون«، 
»فرم پگیله فیلگراســتیم«، »هورمون رشــد«، 
»آدالیمومب «و »ســینال اف« از جمله این مواد 

دارویی هستند که موفق به تولید آنها شده ایم.
به گفتــه این محقق؛ ایــن مواد اولیــه در تولید 
داروهای سرطان و ام اس به کار برده می شود که 

اکنون هم در حال استفاده هستند. 
وی تاکید داشــت: تولید پروتئین های نوترکیب 
بر پایه توانایی ها و مهارت های نوآورانه از مرحله 
تحقیق و توسعه تا تولید در این شرکت، همه و همه 

 تحت روش ها و استانداردهای مربوط انجام گرفته
 شده است.

وی بــا بیــان اینکه عــالوه بــر ایــن داروهای 
نوترکیــب، داروهــای دیگری در این شــرکت 
به تولید رســیده اســت، افزود: این ســبدهای 
دارویی مانع خروج ارز از کشــور شــده و کمک 
 شایانی به اقتصاد کشــور و قدرت خرید بیماران

 داخلی می کند.
این طرح موفق به کســب رتبه ســوم طرح های 
توسعه ای در گروه تخصصی زیست فناوری و علوم 
پایه پزشکی ســی و یکمین جشنواره بین المللی 

خوارزمی شده است. 
طرح»توســعه فنــاوری و تولید شــش داروی 
نوترکیــب« توســط هالــه حامدی فر، ســمیرا 
انصاری، محمدرضا ابوالحســن، مهران منتجبی، 
رامین کیارودی، ستاره اویســی، محمد غیاثی، 
سیدعلیرضا حسینی و عظیم محمدی زاده انجام 

گرفته است.

توسط محققان کشور ؛
مواد اولیه ۶ داروی نوترکیب برای درمان سرطان و» ام اس« تولید شد

پزشکی 

اختراعات روزمره در سراسر جهان سبب آسان شدن زندگی افراد 
می شــود، این اختراعات جدید زندگی را تحت شــعال خود قرار 
می دهند و دریچه هــای جدیدی از فناوری را مقابل چشــمان  باز 

می کند که در ادامه  به معرفی این اختراعات می پردازیم.
 سفر هوایی با سرعت فرا صوت

یکی از مخترعان انگلیسی موفق به تولید و طراحی هواپیمای مافوق 
صوتی شده اســت که با دو برابر ســرعت هواپیماهای سنتی پرواز 
می کند. این هواپیما  سرعتی دو برابر سرعت صوت در ساعت دارد  
واگر بخواهند از توکیو به سانفرانسیکو بروند، این سفر تنها ۵ ساعت 

طول می کشد.
تولید هواپیماهای برقی با انرژی زیاد

به تازگی هواپیمایی ســاخته شده اســت که رکورد جدیدی را در 

سرعت مدرن ثبت کرده و اولین هواپیمای برقی است که توانسته 
در جهان با خصوصیاتی خاص طراحی شــود. این هواپیما با انرژی 

بسیار زیادی در آسمان پرواز و سفرهای منطقه ای را طی می کند.
 صندلی پرنده به بازار آمد

 اخیرا یکی از محققان ســوئدی موفق به طراحی وســیله  ای شده 
که همانند یک صندلی اســت و می تواند ۱۴ دقیقه در آســمان به 
پرواز درآید؛ این صندلی مجهز به چرخ نیســت و بــا الهام گرفتن 
از زنبورهای عســل طراحی شده است که شــما با نشستن بر آن 

می توانید به راحتی پرواز کنید.

با راه اندازی این استارت آپ ها، میلیونر شوید

دور دنیا با نوآوران؛

از طراحی سریع ترین هواپیمای جهان تا تحقق رویای دیرینه انسان

عکس  روز 

 تصویر جدید ماهواره ناسا 
از 200هزار ستاره

نخستین تصویر آزمایشی ماهواره جدید سیاره 
یاب ناسا منتشر شد. این ماهواره که قرار است 
ســیاره ای شــبیه زمین در خارج از منظومه 
شمســی بیابد، تصویری بیــش از 200 هزار 

ستاره را ثبت کرده است.

هنوز استارت آپ های زیادی وجود دارد که در ایران راه اندازی نشده است و جای خالی شان احساس می شود.کسب و 
کارهای اینترنتی یا همان استارت آپ ها امروزه توانسته اند با سرعت و تکنولوژی، بسیاری از مشکالت مردم را حل کنند و در 
ایجاد رفاه آنها عملکرد خوبی داشته باشند. امروزه در هند بیش از 4200 استارت آپ جدید به وجود آمده که در کنار بیش از 
100 شتاب دهنده و 200 سرمایه گذار به یکی از کشورهای پیشرو در کسب و کارهای اینترنتی و نوپا تبدیل شده است.با توجه 
به فعالیت عظیم این کشور در حوزه استارت آپ ها و بررسی کسب و کار اینترنتی این کشور، جای خالی برخی از آنها در ایران 
احساس می شود؛ کســب و کارهایی که این روزها تبدیل به میلیونرهای کشور پهناور هند شده اند. در ادامه به برخی از این 

استارت آپ ها می پردازیم که عملکرد بهتری داشته اند.

  فروش آنالین ماهی زنده
با نگاه جزئی به فعالیت های اســتارت آپی 
مشخص می شود که صنایع غذایی یکی از 
پرسودترین صنایع برای این حوزه است؛ در 
ایران نیز استارت آپ های این حوزه عملکرد 
 Freshtohome.موفق تری داشــته اند
استارت آپی با ایده جدید محسوب می شود 
که از ســال 20۱6 در هندوستان شروع به 
کار کرد. هر چنــد در ابتدا تصور کنید ایده 
فروش آنالین ماهی زیاد جذاب نیست؛ اما 
این اســتارت آپ موفق شده در عرض چند 
ماه بیش از ۸0هزار مشــتری جذب کند. 
بر اساس آمار این شرکت سریع ترین رشد 
درآمدی از صفر تا ۵میلیــون دالری را در 
هند به دســت آورده است.این استارت آپ 
در کشوری مانند ایران که شهرهای بندری 
و منابع ماهی دارند بی شک می تواند بسیار 
مثبت واقع شــود. هر چنــد راه اندازی هر 
استارت آپی نیازمند عوامل مختلفی  است.

اســتارت آپ های حوزه 
سالمتی

Health- 20۱2 شــرکتی با نام  در سال
ifyMe  تاسیس شد که در حوزه سالمتی 
مشغول به فعالیت است. نرم افزار موبایلی 
این استارت آپ اخیرا بیش از یک میلیون 
بار در اپ اســتور دانلود شده که هر ماه با 
رشــد 2۵ درصدی نیز مواجه است. این 
استارت آپ به مخاطبان خود در شناسایی 
میزان کالــری غذاهای هنــدی، کمک 
گرفتــن از متخصصان تغذیه و ســالمت 
کمک می رســاند؛ البته این استارت آپ 
برای خدمات بیشتر پول هایی نیز دریافت 

می کند که معقول است.

اســتارت آپ وام دهی به 
جوانان

دو نفر از اســاتید دانشگاه اســتنفورد در 
سال 20۱۵ اســتارت آپ Finomena را 
بر اساس الگوریتم های خاصی جهت تایید 
میزان حرفه ای بودن افــرادی که بانک ها 
به آنها وام نداده اند، اســتفاده می کند و به 
ســرمایه گذاران دیگری ارجاع می دهد. 
جوانان هنــدی که ایده های نــو و جالبی 
در زمینه هــای مختلف داشــته اند، با این 
استارت آپ توانسته اند کسب و کار خود را 

شروع کرده و به موفقیت برسند.

داروخانه آنالین
یکی از استارت آپ های خالقانه هند 
در ســال های گذشــته Myra  است 
کــه در کمتر از یک ســاعت داروها را 
به مخاطبــان خود عرضه مــی کند. 
جالب اســت بدانید این اســتارت آپ 
روزانه بیــش از ۱000 تراکنش انجام 
می دهد. یکی از مدیران این اســتارت 
آپ هدف شان را ایجاد تاثیر مثبت در 
زندگی مردم، بیماران و هر کســی که 

به درمان نیاز داشته باشد، می داند.
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رییس شبکه دامپزشکی نطنز:
یک واحد مرغداری غیر مجاز 

در نطنز پلمپ شد
رییس شبکه دامپزشکی نطنز  نطنز

گفت: پرورش طیور در واحدهای غیر مجاز احتمال 
وقوع بیماری هــای واگیر دار طیــور را افزایش 
می دهد و تهدیدی برای دیگر واحدهای پرورشی 
خواهد بود.محمد مهدی نظام طاهری اظهار کرد: 
در راستای مبارزه با بیماری های واگیر دار طیور به 
خصوص بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، یک 
واحد مرغداری به دلیل نداشتن پروانه بهداشتی و 
بهره بــرداری و عدم رعایت موازین بهداشــتی و 
قرنطینه ای و جوجه ریزی غیر مجاز با دســتور 
مراجع قضائی پلمپ شد. وی افزود: پرورش طیور 
در واحدهای غیر مجاز احتمال وقوع بیماری های 
واگیر دار طیور را افزایش می دهد و تهدیدی برای 
دیگر واحدهای پرورشی خواهد بود.نظام طاهری 
 اظهار کرد: بــه پرورش دهنــدگان طیور توصیه
 می شــود در صورت داشتن سالن های غیر مجاز 
برای اخذ مجوزهای الزم به شــبکه دامپزشکی 

شهرستان مراجعه کنند.

سرپرست واحد حفاظت محیط زیست 
تیران و کرون خبر داد:

صدور حکم قضائی برای سه 
متخلف تخریب کننده رستنی ها 
سرپرســت واحــد حفاظت  تیران و کرون
محیط زیست تیران و کرون از صدورحکم قضائی 
برای ســه متخلف تخریب کننده رســتنی ها و 
بوته کنی در منطقه حفاظت شده داالنکوه خبر داد.

مهدی صادقی گفت:این ســه متخلــف اقدام به 
تخریب رستنی ها و بوته کنی در منطقه حفاظت 
شــده داالنکوه کردند که توسط محیط بانان این 
منطقه دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.
وی افزود: دادگاه یکــی از متخلفان را به پرداخت 
هفت میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل 
از حبس در حق صندوق دولت محکوم کرد و دو 
متخلف  نیز هر کدام بــه پرداخت مبلغ 6 میلیون 

ریال محکوم شدند.

عکس روز

اخبار

اخذ 9 سند برای موقوفات شهرستان نایین

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

دیدار میهمانان ششمین 
کنفرانس بین المللی افق نو با 
خانواده شهید محسن حججی

اخذ 9 سند برای موقوفات 
شهرستان نایین

رییــس اداره اوقــاف و امور  نایین
خیریه شهرســتان نایین از اخذ 9 سند برای 
موقوفات شهرستان نایین خبر داد. احمد جبلی 
گفت: جهت تثبیت مالکیت موقوفات و رقبات 
این شهرســتان 9 ســند به ارزش بیش از 5 
میلیارد ریال برای موقوفات شهرســتان نایین 
اخذ شده اســت.وی افزود: در راستای اجرای 
امینانه نیات واقفان نیک اندیش و با هدف حفظ 
و حراســت از حقــوق واقفان خیــر اندیش و 
همچنین تثبیت مالکیت موقوفات، 9 ســند 
مالکیت برای موقوفات و رقبات این شهرستان 
اخذ شد.وی گفت: مساحت کل این موقوفات 8 
هزار و 344 متر مربع و ارزش آنان نیز بالغ بر 5 
میلیارد و 220 میلیون ریال برآورد شده است.

جشنواره قرآنی در چادگان 
برگزار می شود

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد  چادگان
اســامی چادگان از برگزاری جشنواره قرآنی در 
شهرســتان چادگان خبر داد. مجتبی باباجانی 
اظهار کرد: جشــنواره قرآنی در 8 رشــته حفظ، 
نهج الباغه، صحیفه سجادیه، قرائت، ترتیل و اذان 
در شهرستان چادگان برگزار می شود.وی افزود: 
آزمون قرآنی در دو بخش شفاهی و کتبی برگزار 
خواهد شــد که آزمون کتبی در مســجد جامع 
چادگان و آزمون شفاهی در بقعه متبرکه امامزاده 

عبداله زید بن حسنی رزوه برگزار خواهد شد.

فرمانده انتظامی خوانسار گفت:   خوانسار
در ماه مبارک رمضان رستوران ها، اغذیه فروشی ها 
و ســاندویچ فروشــی ها که از اداره اماکن عمومی 
نیروی انتظامی مجوز رسمی دارند، مجاز به فعالیت 

هستند.
ابراهیم توســلی با تبریک فرارســیدن ماه مبارک 
رمضان اظهار کرد: در ماه مبارک رمضان سال جاری 
نیز همانند ســال های گذشــته طرح ویژه برخورد 
پلیس با روزه خواران در شهرستان اجرا شده است.

وی افزود: طبق ماده 638 قانون مجازات اسامی هر 
شخصی به صورت علنی در اماکن عمومی و خیابان 
اقدام به روزی خواری کند مرتکب به عمل حرامی 
شده اســت و به حبس 10 روز تا دو ماه و 74 ضربه 

شاق محکوم می شود.
فرمانده انتظامی خوانسار با اشــاره به اینکه در ماه 
مبارک رمضان هنگام روز چادر زدن در پارک عسل 
خوانسار ممنوع اســت، گفت: ماموران انتظامی  به 
صورت نامحســوس در تفرجگاه و پارک ها در حال 
گشت زنی هســتند و با  روزه خواران  برخورد قاطع 

و قانونی می شود.
وی با اشاره به اینکه  پلیس انتظامی خوانسار در ماه 
مبارک رمضان بر واحدهــای صنفی نظارت کامل 
دارد، گفت: در مــاه مبارک رمضان رســتوران ها، 
اغذیه فروشی ها و ساندویچ فروشــی ها که از اداره 
اماکن عمومی نیروی انتظامی مجوز رسمی دارند 
مجاز به فعالیت هســتند، مابقی رســتوان ها نیز 
می توانند جهت اخذ مجوز بــه اداره اماکن عمومی 

مراجعه کنند.
 توســلی با اشــاره به اینکه روزه  خواری در مأل عام 
بی احترامی به حقوق شهروندان است، خاطرنشان 
کرد: شهروندان در صورت مشــاهده هر گونه روزه 
خواری و موارد علنی فساد موارد را به پلیس 110 

اطاع دهند.
فرمانده انتظامی خوانسار با اشــاره به هشدارهای 
الزم در مورد پیشگیری از ســرقت موتور سیکلت 
گفت: راکبان موتورســیکلت برای پیشــگیری از 
سرقت موتورســیکلت آن را به لوازم ایمنی مجهز 

کنند.

وی با بیان اینکه از پارک کردن موتورســیکلت در 
مکان های خلوت و تاریک خودداری شود، افزود: از 
رها کردن موتورسیکلت به صورت روشن خودداری 

کنند.
توســلی تاکید کرد: امر به معــروف و نهی از منکر 
از واجبات دین است و شــهروندان خوانساری در 
زمینه امــر به معــروف و نهی از منکر بــا ماموران 
انتظامی همــکاری الزم را انجــام دهند، همکاری 
با پلیــس در زمینه اجــرای امر به معــروف منجر 
 به کاهش ناهنجاری هــای اجتماعــی در جامعه

 می شود.

رستوران ها برای فعالیت در ماه رمضان مجوز بگیرند

دهاقان رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری شهرستان دهاقان از راه اندازی 9 مجموعه گردشگری در 

این شهرستان خبرداد.
مرتضی طیاری با بیــان اینکه این مجموعه هــا در مرحله دریافت 
مجوزهای الزم برای راه اندازی است، اظهار کرد: در حال حاضر صدور 
سه مجوز بوم گردی از طریق اســتان انجام گرفته و درصدد گرفتن 

مجوزهای الزم برای دیگر مجموعه های گردشگری هستیم.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان 
دهاقان، با بیان اینکه در این شهرستان 25 اثر تاریخی ثبت ملی شده 
است، افزود: پنج اثر تاریخی دیگر نظیر پل سطل، چارسوق روستای 
پوده، مسجد شبستان روستای قمبوان، برج کبوترخانه نیز در فهرست 

آثار تاریخی قرار می گیرند. 

طیاری افزود: آیین های جغجغه زنی و نخل گردانی روز عاشــورا در 
روستای پوده و همچنین بافت قالی یلمه نیز در فهرست آثار ناملموس 
این شهرستان ثبت می شوند. وی با بیان اینکه بسیاری از آثار تاریخی 
شهرستان مساجد قدیمی هستند، خاطرنشان کرد: برای ساماندهی و 
مرمت این مساجد نیاز به همکاری اداره اوقاف است که امیدواریم این 

مهم هرچه سریع تر میسر شود.

رییس اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان دهاقان:
9 مجموعه گردشگری در دهاقان راه اندازی می شود

  فرمانده انتظامی خوانسار: 

مفاد آراء
2/334 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک زواره
آگهي مفاد آرا قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
که در اجراي ماده يک قانون مذکور توسط هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک زواره صادر گرديده و در اجراي ماده 3 قانون مذکــور در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طريق روزنامه هاي کثيراالنتشار و محلي آگهي مي شــود و در روستاها عالوه بر 
انتشار آگهي، راي هيئت با حضور نماينده شوراي اسالمي روستا در محل الصاق مي گردد 
تا شخص يا اشخاصي که به آراء مذکور اعتراض دارند در شــهرها از تاريخ انتشار اولين 
آگهي  و در روســتاها از تاريخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک زواره تسليم و رسيد اخذ نمايند و از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف يک ماه مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نموده و گواهي تقديم 
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسليم نمايند، در اين صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعي دادگاه است. در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا 
معترض، گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل را ارائه نکند، اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند مالکيت مي نمايد. صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست: 
1- راي شماره 139760302021000001 مورخ 97/01/16- آقاي وهاب رحمانی فرزند 
حسين به شماره ملي 0075776162 ششدانگ يکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 
1053 فرعي واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 

170/50 مترمربع خريداری عادی از محمدرضا ربی زواره.
 2- راي شماره 139760302021000009 مورخ 97/02/03- خانم فاطمه کاويانی مقدم 
فرزند محمد به شماره ملي 1180049330 ششدانگ يکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از 
پالک 2301 فرعي واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان به 

مساحت 203/37 مترمربع خريداری رسمی از آقای صابر جمالی.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/02/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/02/30

م الف:47 ذبيح اله فدائي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی فاقد سند رسمی
2/407 برابر آراء صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و 
بامعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های 
زاینده رود و اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی نسبت به بند الف( بمدت 2 ماه و نسبت به بند ب( بمدت یکماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و اماک شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند 
و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و اماک شهرضا ارائه نمایند بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1. رای شماره 139560302008001663 –  24 / 03 / 95 – ذبیح اله زمان زاد 
فرزند عبدالرسول چهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپاک 1724 

فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 40 / 204 مترمربع.
2. رای شماره 139560302008001664 –  24 / 03 / 95 – زهرادهقان شهرضا 
فرزند حسین دودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپاک 1724 فرعي 

از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 40 / 204 مترمربع.
3. رای شــماره 139660302008005164 –  27 / 09 / 96 – رحمــت 
دهقانــي فرزنــد محمدعلي ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب خانه 
 دوطبقــه مفروزي ازپــاک 12. 174 فرعــي از 2 اصلي فضل آباد به مســاحت

 20 / 153 مترمربع.
4. رای شــماره 139660302008005165 –  27 / 09 / 96 – حســین 
دهقانــي فرزنــد محمدعلي ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب خانه 
 دوطبقــه مفروزي ازپــاک 12. 174 فرعــي از 2 اصلي فضل آباد به مســاحت 

20 / 153 مترمربع.

5. رای شماره 139660302008005824 –  30 / 10 / 96 – جوادبراهیمي فرزند 
عبدالستار سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپاک 813 فرعي از 

2 اصلي فضل آباد به مساحت 10 / 226 مترمربع.
6. رای شماره 139660302008005825 –  30 / 10 / 96 – الهه استادپور فرزند 
سیف اله سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپاک 813 فرعي از 2 

اصلي فضل آباد به مساحت 10 / 226 مترمربع.
7. رای شماره 139660302008006382 –  30 / 11 / 96 – سیدمهدي رهنمائي 
فرزند سیدحسین سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپاک 87 

فرعي از 100 اصلي فیض آباد به مساحت 183 مترمربع.
8. رای شــماره 139660302008006383 –  30 / 11 / 96 – فاطمه ســادات 
میرفتاح فرزند سیدمحمدعلي سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزي 

ازپاک 87 فرعي از 100 اصلي فیض آباد به مساحت 183 مترمربع.
9. رای شــماره 139660302008006708 –  16 / 12 / 96 – مهدي جانقربان 
فرزند عبدالرسول سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپاک 951 

فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 28 / 165 مترمربع.
10. رای شماره 139660302008006709 –  16 / 12 / 96 – مریم باقرپور فرزند 
عبدالعلي سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپاک 951 فرعي از 2 

اصلي فضل آباد به مساحت 28 / 165 مترمربع.
11. رای شــماره 139760302008000663 –  09 / 02 / 97 – اشــرف 
الهامي فرزنــد محمدعلي دو دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب خانه قدیمي 
 مخروبــه مفــروزي ازپــاک 7830 فرعــي از 1 اصلــي ابنیــه به مســاحت

 53 / 160 مترمربع.
12. رای شــماره 139760302008000664 –  09 / 02 / 97 – اعظم السادات 
بحریني فرزند سیدمحمد چهار دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه قدیمي مخروبه 

مفروزي ازپاک 7830 فرعي از 1 اصلي ابنیه به مساحت 53 / 160 مترمربع.
تاریخ انتشار نوبت اول : 15 / 02 / 1397                   

تاریخ انتشار نوبت دوم: 30 / 02 / 1397
 م الف: 89  سید اسداله موسوی رئیس ادره ثبت اسناد و اماک شهرضا

ابالغ اجرائیه
2/818 شماره پرونده: 139604002003000985/1 شماره بايگانی پرونده: 9601979/1 
شماره آگهی ابالغيه: 139703802003000046 بدينوسيله به  1- فرشته رحيمی فرزند 
طاهر به شناسنامه شماره 119 به نشــانی اصفهان انتهای خيابان کاوه شهرک وليعصر 
ک 12 متری پ 52 و 2- منصور رحيمی پردنجانی فرزند محمود به شناســنامه شماره 
1270722549 به نشــانی اصفهان محمودآباد خ 26 شرکت شــفيق بدهکاران پرونده 
کالسه 139604002003000985/1 که برابر گزارش اداره پست نشاط اصفهان شناخته 
نگرديده ايد ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی 6602509890006-94/09/15 بين 
شما و بانک ملی شعبه خيابان مشيرالدوله اصفهان مبلغ 79/100/000 ريال بابت اصل، 
5/700/000 ريال بابت سود، 15/700/000 ريال خســارت تاخير تا تاريخ 96/06/20 و 
از آن به بعد روزانه مبلغ 64994 ريال بانضمام حقوق دولتی متعلقه بدهکار می باشيد که 
بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونی 
اجرائيه صادر و به کالسه فوق در اين اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائی 
مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاريخ انتشار اين آگهی که تاريخ ابالغ اجرائيه  
محسوب است فقط يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد 
ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار 
آگهی ديگری عمليات اجرائی طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.  م الف: 4317 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)221 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اجرائیه

2/819 شماره پرونده: 139604002003001864/1 شماره بايگانی پرونده: 9603399/1 
شــماره آگهی ابالغيه: 139703802003000048 بدينوسيله به  مرتضی صفری فرزند 
حياتقلی به شناسنامه شــماره 2699 به نشــانی اصفهان خيابان امام خمينی عاشق آباد 
خ گلــزار پ 76 بدهکارپرونده کالســه 139604002003001864/1 که برابر گزارش 
اداره پست نشــاط اصفهان شــناخته نگرديده ايد ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی 
9408657746-94/12/17 بين شــما و بانک ملی شــعبه مشــيرالدوله اصفهان مبلغ 
169/000/000 ريال بابت اصل، 3/000/000 ريال خســارت تاخير تا تاريخ 96/10/26 
و از آن به بعد روزانه مبلغ 2466 ريال بانضمام حقوق دولتی متعلقه بدهکار می باشيد که 
بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونی 
اجرائيه صادر و به کالسه فوق در اين اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائی 

مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاريخ انتشاراين آگهی که تاريخ ابالغ اجرائيه 
محسوب است فقط يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد 
ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار 
آگهی ديگری عمليات اجرائی طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهدشد. م الف: 4316 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)192 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اجرائیه

2/820 شماره پرونده: 139604002003001375/1 شماره بايگانی پرونده: 9602692/1 
شماره آگهی ابالغيه: 139703802003000050 بدينوسيله به  آقای محسن مرادخانی 
محمودآبادی، نام پدر، امراله، تاريخ تولد: 1353/01/01 شماره ملی 1289439672، شماره 
شناسنامه: 239 به نشــانی اصفهان خيابان حجتيه دوم بن بست سميه مرادی کدپستی 
8165745341 ابالغ می شود که مديريت شعب بانک ســپه منطقه اصفهان به استناد 
قرارداد بانکی شــماره 1393/06/09-109310970 جهت وصول موضوع الزم االجرا 
28/760/181 ريال که شامل اصل طلب 21/816/000 ريال و سود 1/199/880 ريال 
و خسارت تاخير تاديه 5/744/301 ريال، تاريخ مبنای محاسبه خسارت 1396/09/20 و 
خسارت تاخير روزانه 7566 ريال که از تاريخ مذکور تا روز تسويه کامل بدهی طبق مقررات 
عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9602692 در اين اداره تشکيل 
شده و طبق گزارش مورخ 96/10/21 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاداجرائيه فقط يک مرتبه 
در روزنامه زاينده رود آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت بيست روز از تاريخ اين آگهی 
که روز ابالغ محســوب می گردد نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماييد عمليات 
اجرائی جريان خواهد  يافت. م الف: 4331 اداره اجرای اســناد رسمی اصفهان)192 

کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اجرائیه

2/821 شماره پرونده: 139604002003000877/1 شماره بايگانی پرونده: 9601851/1 
شــماره آگهی ابالغيه: 139703802003000042 بدينوسيله به  1- اميد ايزدخواستی، 
نام پدر: حسين، تاريخ تولد: 1361/09/03 شماره ملی 1285068017 شماره شناسنامه: 
3584 به نشانی اصفهان خيابان شــريعتی روبروی بانک آينده 2- الهام سعادت سعادت 
آبادی، نام پدر: رضاقلی، تاريخ تولد: 1366/03/26 شــماره ملی 0082360316 شماره 
شناسنامه: 46603 به نشانی اصفهان خيابان جی شهرک فاضل خيابان بهار 7 بن بست 
بنفشه انتهای کوچه الله ابالغ می شود که بانک ملی شــعبه چهار راه آبشار اصفهان به 
استناد قرارداد بانکی شماره 1393/05/26-9305398565 جهت وصول موضوع الزم 
االجرا 83/222/467 ريال که شامل اصل طلب 67/136/978 ريال و خسارت تاخير تاديه 
16/085/489 ريال تاريخ مبنای محاسبه خسارت 1396/07/23 و خسارت تاخير روزانه 
51/696 ريال که از تاريخ مذکور تا روز تسويه کامل بدهی طبق مقررات عليه شما اجرائيه 
صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9601851 در اين اداره تشکيل شده و طبق گزارش 
مورخ 96/8/16 و 96/8/21 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا 
بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاداجرائيه فقط يک مرتبه در روزنامه 
زاينده رود آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت بيست روز از تاريخ اين آگهی که روز ابالغ 
محســوب می گردد نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماييد عمليات اجرائی جريان 

خواهد  يافت. م الف: 4330 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)219 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اجرائیه

2/822 شماره پرونده: 139604002003001711/1 شماره بايگانی پرونده: 9603175/1 
شماره آگهی ابالغيه: 139703802003000027 بدينوســيله 1- مازيار عباسی فرزند 
مسعود به شناسنامه شماره: 51376 به نشانی اصفهان خيابان شمس آبادی چهار راه قصر 
خيابان شيخ بهايی کوچه عالمه مجلســی پالک 5 و 2- کيوان غالمی مندرجانی فرزند 
حسن به شناسنامه شماره 2733 به نشانی بزرگراه شــهيد خرازی خيابان صمديه لباف 
بعد از کوچه شماره 49 چاپخانه نقشينه 3- حسن غالمی مندرجانی فرزند محمد علی به 
شناسنامه شماره 736 به نشانی بزرگراه شــهيد خرازی خيابان صمديه لباف بعد از کوچه 
شماره 49 چاپخانه نقشــينه بدهکاران پرونده کالسه 139604002003001711/1 که 
برابر گزارش اداره پست نشاط اصفهان شناخته نگرديده ايد ابالغ می گردد که برابر قرارداد 
بانکی 9306741989-93/12/26 بين شما و بانک ملی دروازه شيراز مبلغ 136/684/472 
ريال بابت اصل، 52/674/689 ريال بابت خســارت تاخير تا تاريخ 96/10/20 و از آن به 
بعد روزانه مبلغ 119833 ريال بدهکار می باشــيد که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونی اجرائيه صادر و به کالسه فوق در 
اين اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ 
می گردد از تاريخ انتشار اين آگهی که تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يک نوبت 
در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشــر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به 

پرداخت بدهی خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهی ديگری عمليات اجرائی 
طبق مقررات عليه شــما تعقيب خواهد شــد. م الف: 4329 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان)248 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اجرائیه

2/823 شماره پرونده: 139604002003001938/1 شماره بايگانی پرونده: 9603479/1 
شماره آگهی ابالغيه: 139703802003000039 بدينوسيله به  آقای عليرضا ميرزائی، 
نام پدر: محمد، تاريخ تولد: 1359/06/10 شماره ملی 1289080951 شماره شناسنامه: 
1886 به نشانی اصفهان بلوار کشاورز خيابان باغ فردوس بن بست امين پالک 28 ابالغ 
می شود که بانک ملی شعبه بلوار رزمندگان خانه اصفهان به استناد قرارداد بانکی شماره 
1394/12/12-94006965 جهت وصول مبلغ موضوع الزم االجرا 375/124/414 ريال 
که شامل اصل طلب 326/677/678 ريال و خسارت تاخير تاديه 48/446/736 ريال تاريخ 
مبنای محاسبه خسارت 1396/11/09 و خسارت تاخير روزانه 268/964 ريال که از تاريخ 
مذکور تا روز تســويه کامل بدهی طبق مقررات عليه شــما اجرائيه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به کالسه 9603479 دراين اداره تشکيل شــده و طبق گزارش مورخ 96/12/7 
مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق 
ماده 18 آئين نامه اجرا مفاداجرائيه فقط يک مرتبه در روزنامه زاينده رود آگهی می شود و 
چنانچه ظرف مدت بيست روز از تاريخ اين آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام ننماييد عمليات اجرائی جريان خواهد  يافت. م الف: 4328 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)189 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

2/825 بدينوسيه اعالم ميگردد علی جعفری نژاد دادخواستی به طرفيت داود خيری مبنی 
بر مطالبه وجه در اين شعبه مطرح و رســيدگی دارد لذا به خوانده فوق ابالغ می گردد در 
تاريخ 97/6/14 ساعت 18 عصر ، 6 عصر جهت رسيدگی در شعبه چهارم حقوقی شورای 
حل اختالف آران و بيدگل حاضر شود. ضمنا جهت دريافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
به دفتر شــعبه مراجعه نمايد. م الف: 106 حســين فتاحی رئيس شعبه چهارم حقوقی 

شورای حل اختالف آران و بيدگل  )81 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/826 بدينوسيله اعالم می گردد علی جعفری نژاد دادخواستی بطرفيت سياوش اميری 
مبنی بر مطالبه وجه در اين شعبه مطرح و رسيدگی دارد لذا به خوانده فوق ابالغ می گردد در 
تاريخ 97/06/14 ساعت 19/15 عصر جهت رسيدگی در شعبه چهارم حقوقی شورای حل 
اختالف اران و بيدگل حاضر شود. ضمنا جهت دريافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به 
دفتر شعبه مراجعه نمايد . م الف: 105 رئيس شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 

آران و بيدگل)77کلمه، 1 کادر( 
ابالغ رای 

2/829 کالسه پرونده: 1028/96 شماره دادنامه: 181-97/2/11 خواهان: مهدی مهرابی 
به نشانی اصفهان کنار گذر اتوبان خرازی خ شهيدان غربی دست چپ بن صاحب الزمان 10 
مجتمع اول واحد 5 پ 112، خوانده: مجيد کبيری پور به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه حواله، با عنايت به محتويات پرونده واخذ نظريه مشــورتی اعضای محترم 
شورا، ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواســت تقديمی آقای مهدی مهرابی 
به طرفيت آقای مجيد کبيری پور به خواسته تقاضای مبلغ  بيست ميليون ريال وجه نقد 
بابت يک فقره حواله به شماره 151737 عهده قرض الحســنه مهدوی و مطالبه هزينه 
دادرسی و خســارت تاخير تاديه و حق الوکاله وکيل با بررسی مجموع اوراق و محتويات 
پرونده دادخواست تقديمی مالحظه رونوشــت مصدق حواله و گواهينامه عدم پرداخت و 
عدم حضور خوانده با وصف ابالغ قانونی/ واقعی جهت ايراد هرگونه دفاعيات و استظهار 
از اصل اشتغال ذمه و استصحاب بقای دين  واينکه خوانده دليلی در جهت پرداخت وجه 
حواله ارائه ننموده لذا شورا خواسته خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد 198 و 519 و 
522 قانون آئين دادرسی مدنی و مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 
مصوب 94/8/10 و ماده 1258 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ بيست ميليون ريال 
بابت اصل خواسته و پرداخت يک ميليون و سيصد هزار ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 96/7/29لغايت اجرای حکم که توسط دايره 
اجرای احکام حقوقی براساس شاخص نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ايران محاســبه می گردد در حق خواهان محکوم می نمايد و اعالم می دارد رای صادره 
غيابی و ظرف مهلت 20 روز از ابالغ قابل واخواهی در همين شــعبه و سپس ظرف مدت 
20 روز قابل تجديدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمينی شهر می باشد. م الف: 695  
 شعبه 12 مجتمع شماره يک شورای حل اختالف شهرســتان خمينی شهر )321 کلمه، 

3 کادر( 

فرماندار تیران و کرون:
رفتارهای سلیقه ای، مانع 

فعالیت سرمایه گذاران نشود
فرماندار شهرستان  تیران و کرون
تیران و کرون گفت: مردم شهرســتان 
تیران و کرون با پیگیری مســئوالن این 
شهرســتان به مطالبات خود دست پیدا 
می کند که در این مسیر همراهی مردم با 
مســئوالن و نگاه همه جانبه الزم است.

مجید حججــی در نخســتین دیدار و 
سخنرانی در جمع مردم تیران، توجه به 
مطالبات مردمی را مهم عنــوان کرد و 
گفت: تحقق مطالبات و درخواست های 
مردم نباید طوالنی شود و با به کارگیری 
ظرفیت های بخش دولتی، خصوصی و 

مردمی خواسته ها باید اجرایی شود.
وی با اشاره به اینکه تکریم ارباب رجوع 
مقوله مهم و یکی از مؤلفه های اصلی در 
ارزیابی مدیران و کارکنان دولت اســت، 
تصریح کــرد: نارضایتی مــردم از یک 
نهاد اداری و خدماتی در هیچ شــرایطی 

پذیرفتنی نیست. 
حججــی با اشــاره بــه اینکــه جذب 
ســرمایه گذار در شهرستان برای توسعه 
این منطقه الزم است، گفت: بروکراسی 
سخت اداری و اظهار نظرهای سلیقه ای 
 نباید مانــع از ارائــه خدمــات و انجام

 فعالیت اقتصادی توسط سرمایه گذاران 
شود.
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اجرای طرح »سفیران انفال«  در چهارمحال و بختیاری

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار 

افزایش فعالیت مرکز انتقال 
خون شهرکرد در ماه رمضان

ســاعت فعالیت مرکز انتقال خون شهرکرد در 
ماه مبارک رمضان افزایش یافت.مدیرکل انتقال 
خون چهارمحال و بختیاری گفت: مرکز انتقال 
خون شهرکرد در ماه مبارک رمضان، عالوه بر 
ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۴:۲۰ هر روز، شب ها نیز 
از ســاعت ۱۸ تا ۲۴ آماده خون گیری از اهدا 
کنندگان است.محمد ملک محمدی افزود: در 
این ایام، مرکز انتقال خون بروجن هم از ساعت 
۷:۳۰ صبح تا ۱۴:۲۰، مرکز فارسان از ساعت 
۸ صبح تا ۱۳:۳۰ در روز های زوج  و مرکز بن در 
همین ساعت و در روز های فرد فعالیت دارند.

وی، شــرایط اهداکنندگان خون را سن باالی 
۱۸ سال، همراه داشتن کارت ملی، وزن باالی 
۵۰ کیلوگرم و نداشتن بیماری خاص بیان کرد.

 اجرای طرح »سفیران انفال« 
در چهارمحال و بختیاری

طرح »سفیران انفال« در چهارمحال و بختیاری 
آغاز شد. مدیر کل منابع طبیعی استان گفت:  
حفظ و حراســت از عرصه های منابع طبیعی 
توسط مبلغان و روحانیون  برای  آگاهی بخشی 
به مــردم و جوامع محلی از اهــداف این طرح 
است.علی محمدی مقدم افزود: تاکنون ۳۰۰ 
نفر از طالب و روحانیون برای اجرای این طرح 
آموزش دیدند و در این راستا از توانمندی های 
تبلیغی و تبیینی روحانیان استفاده می شود.

به گفته وی؛ طرح سفیران انفال برای دومین 
سال است که در استان چهارمحال و بختیاری 

اجرا می شود.

مدیر کل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری:
واکسیناسیون دام های کوچک 

در چهارمحال آغاز شد
مدیر کل دامپزشــکی چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به اینکه واکسیناســیون دام های کوچک 
در چهارمحال و بختیاری آغاز شد، اظهار داشت: 
دو میلیون و ۵۰۰ هــزار رأس دام کوچک  علیه 
بیماری های دام از جمله شاربن، تب مالت، هاری و 
آبله واکسیناسیون می شوند.  عبدالمحمد نجاتی 
تاکید کرد: این طرح واکسیناسیون با بهره گیری 
از بخش خصوصی و بخش دولتی در این اســتان 
انجام می شود.وی تاکید کرد:  ۵۰ درصد دام های 
کوچک اســتان چهارمحال و بختیاری توســط 
بخش خصوصــی  و مابقی دام ها توســط بخش 
دولتی واکسینه می شــوند. مدیر کل دامپزشکی 
چهارمحال و بختیاری بیان کرد: همکاری دامداران 
در اجرای طرح واکسیناســیون دام های کوچک 
نقش مهمی در حفظ سالمت دام ها و جلوگیری از 

بروز بیماری ها در دامداری ها دارد.

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی مطرح کرد:
احداث سالیانه سه هکتار گلخانه 

در چهارمحال و بختیاری
مدیر امور باغبانی جهاد کشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری گفت: سالیانه سه هکتار گلخانه در استان 
احداث می شود.ابراهیم شیرانی با اشاره به اینکه 
احداث سه هکتار گلخانه ســالیانه در دستور کار 
اداره کل جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری 
است، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۱ هکتار گلخانه 
گل شاخه بریده، سبزی و صیفی و توت فرنگی در 

استان وجود دارد.
وی افزود: از ایــن تعداد ۱۰ واحد بــا پنج هکتار 
گلخانه گل شاخه بریده رز، یک واحد با پنج هزار 
متــر گل آلوســترومریا، ۴۲ واحد بــا ۱۲ هکتار 
گلخانه ســبزی و صیفی و پنج واحد با ۳/۵ هکتار 
گلخانه توت فرنگی است.مدیر امور باغبانی جهاد 
کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تولیدی 
این گلخانه ها ساالنه 6 میلیون گل شاخه بریده، دو 
هزار و ۵۰۰ تن ســبزی و صیفی و ۲۰۰ تن توت 

فرنگی است.

زهرا محمدی 

اخیــرا شــاهد چنــد جابــه جایــی در ســطح 
 مدیریتــی در اســتان چهارمحــال و بختیــاری

 بودیم. 
»منصور فیروزبخت« پس از هشت سال جای خود 
را به »علی ســامان پور « داد که به عنوان مدیرکل 
پزشــکی قانونی اســتان چهارمحــال و بختیاری 

معرفی شد. 
سامان پور از استان کهگیلویه و بویراحمد است که 
با ۳۲ سال سن، جوان ترین مدیرکل پزشکی قانونی 
کشور شناخته می شــود و انتصاب یک جوان ۳۲ 
ساله به ریاست پزشکی قانونی یک استان می تواند 
جالب توجه و قابل تامل باشد و البته امیدها را برای 
ادامه این راه و اعتماد به جوان هــا برای دراختیار 
گرفتن سمت های اجرایی و مدیریتی در استان ها 

افزایش دهد. 
دومین تغییر و تحول را در حوزه زندان ها شــاهد 
بودیــم. »حمیدرضا حیــدری« که پیــش از این 
مدیرکل زندان های اســتان بوشــهر بــود، راهی 
چهارمحال و بختیاری شــد تا از این پس به عنوان 
مدیرکل زندان های استان چهارمحال و بختیاری 
فعالیت کند. در قســمتی از حکم انتصاب مدیرکل 
زندان های چهارمحــال و بختیاری آمده اســت: 

»اصالح، تربیت و ارشــاد زندانیان و فراهم ساختن 
بستر و امکانات الزم برای بازگشت مجدد به کانون 
خانــواده و پذیرش آنــان در اجتمــاع، همزمان با 
اعمال برنامه ریــزی برای مراقبت بعــد از خروج و 
جلب همکاری دســتگاه های ذیربط در این مهم، 
از جمله وظایف اساســی امر زندانبانی اســت که 

نیل به آن مســتلزم برنامه ای راهبــردی بر مبنای 
فرهنــگ انسان ســاز و تعالی بخش دیــن مبین 
اســالم اســت که باید ضمن همکاری و هماهنگی 
اثربخــش با مســئوالن محترم قضائــی و اجرایی 
 استان و جلب حمایت مادی و معنوی آنان به اجرا

 درآید«.

عبدالرحمــن توفیقیــان، مدیرکل ســابق بود که 
خرداد مــاه 9۴ مراســم معارفه برگزار شــد و در 
 کمتر از چهارســال، جای خود را بــه »حیدری«

 داد. 
اما در هفته ای که گذشــت، اداره راه و شهرسازی 
استان هم شاهد برگزاری مراســم تودیع و معارفه 
مدیران سابق و جدید خود بود. »داریوش حسینی« 
از اســتان لرســتان با حکم وزیر راه و شهرسازی 
به عنوان مدیرکل جدید راه و شهرسازی چهارمحال 
و بختیاری معرفی شد. قاسم قاسمی، مدیرکل سابق 
اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری بود 
 که از دی ماه سال 9۳ در این سمت مشغول به کار

 بود.جوان گرایی در پزشــکی قانونــی نکته مثبت 
این تغییر و تحوالت بود و سوال در این باره که چرا 
 مدیران از میان نیروهای بومی انتخاب نمی شوند، 
به چالشــی تبدیل شــده که واکنش برخی  ها در 

استان را هم به دنبال داشته است.  
 چهارمحــال و بختیــاری یکــی از محــروم ترین

 اســتان های کشــور اســت با جــوان هایی که 
تحصیلکرده اما بیکار هســتند. آمار بیکاری در این 
استان باالست و البته به کارگیری جوان ها نه لزوما 
در سطح مدیریتی حتی در بدنه سازمان ها و ادارات 
نیاز جدی این استان است؛ نیازی که خیلی جدی 

گرفته نشده است. 

چهارمحال و بختیاری ، مدیر بومی ندارد؟

مدیرکل تعاون، کار و رفــاه اجتماعي چهارمحــال و بختیاري 
از معرفی ۴ هزار طرح مشــاغل خانگی به بانک های عامل خبر 
داد.، حفیظ ا... فاضلي با اشــاره به اختصاص یک میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون ریال اعتبار براي رونق اشتغال روستایي به استان، گفت: 
تاکنون ۲۷9 طرح در کمیته هاي شهرســتاني بررسي شده که 
از این تعداد ۱۵9 طرح با اعتباري بالغ بــر ۸6۰ میلیارد ریال به 
تصویب رسیده و به بانک هاي عامل معرفي شده است.وی اجراي 
 طرح اشــتغال فراگیر با اعتبار چهار هزار میلیارد ریال را از دیگر

 طرح هاي اجرایي در استان برشمرد و افزود: در این طرح در قالب 

۱۱ رسته شغلي، 6۸6 متقاضي در سامانه کارا ثبت نام کرده اند که 
از این تعداد 99 طرح به تصویب رسیده و براي دریافت تسهیالت 
به بانک هاي عامل معرفي شده اســت.فاضلي به فعالیت دو هزار 
و ۷۷۲ تعاوني در استان اشــاره کرد و گفت: پیش بیني مي شود 
امســال ۲۰۰ تعاوني جدید به تعاوني هاي اســتان اضافه شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي چهارمحال و بختیاري صیانت 
از نیروي کار را از مهم ترین وظایف این اداره کل اعالم کرد و افزود: 
در همین راستا در سال گذشته 6 هزار بازرسي از کارگاه هاي فعال 

استان انجام گرفت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي چهارمحال و بختیاري اعالم کرد:

معرفی 4 هزار طرح مشاغل خانگی به بانک های عامل

  سوالی که چالش برانگیز شده است؛  

احضار متهم
2/824 شماره نامه: 9710113749200307 شــماره پرونده: 9509983749201242 
شماره بایگانی شعبه: 951387 نظر به اینکه در پرونده کالسه  951387 دادیاری دادسرای 
دهاقان متهم مریم خوش اخالق فرزند قدرت اله ) بــه اتهام مزاحمت تلفنی و توهین به 
شماره شناسنامه 3567( در این شعبه حاضر گردند و آدرس نامبرده مجهول المکان اعالم 
گردیده که ابالغ می گردد ظرف یک ماه آینده در دادیاری دادســرای عمومی و انقالب 
دهاقان با داشــتن اســتحقاق وکیل در این پرونده حاضر گردند در صورت عدم حضور، 
احضاریه ابالغ شده تلقی می گردد و دادسرا تصمیم مقتضی)رسیدگی غیابی( اتخاذ خواهد 
نمود. م الف: 97/57 شعبه دادیاری دادســرای عمومی و انقالب شهرستان دهاقان 

)104 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ رای اصالحی

2/810 کالسه پرونده: 96/631 مرجع رسیدگی: شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی 
شــهر، خواهان: مهران تمنائی فرزند محمد مهدی به نشانی خمینی شهر بلوار امیر کبیر 
کوچه 167 بن بســت یاس 5 پالک اول با وکالت مریم محمدی به نشانی خمینی شهر 
منظریه بلوار دانشجو ابتدای خ شهید دستغیب، خواندگان: 1- شاهین احسان فرزند رسول 
2- جالل یادگاری خوزانی فرزند عباســعلی هر دو به نشانی مجهول المکان، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای تصحیحی: در خصوص دعوی آقای مهران تمنائی فرزند محمد مهدی با 
وکالت خانم مریم محمدی به طرفیت 1- شاهین احسان فرزند رسول 2- جالل یادگاری 
فرزند عباسعلی که منجر به صدور دادنامه شماره 1380 مورخ 96/9/20 شده و سهوا نام 
خانوادگی خوانده ردیف اول اصفهانی ذکر گردیده مستندا به ماده 309 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نسبت به اصالح آن به شاهین احسان اقدام می 
نماید رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع می باشد رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت  20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مهلت 20 
روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرســتان 
خمینی شهر می باشد. م الف: 707  شعبه سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )239 کلمه، 2 کادر( 
اخطار اجرایی

2/827 شماره: 175/96 به موجب رای شــماره 479 تاریخ 96/12/3 حوزه 11 شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه جعفر محمدی 
ورزقانی به نشانی مجهول المکان محکوم است  به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و ششــصد و نود و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای تورم از تاریخ 
سررسید چک تا زمان پرداخت وجه آن که در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان 
مهرنوش مهرداد فرزند محمد اســماعیل با وکالت سید محســن بنی هاشمی به نشانی 
خمینی شهر منظریه خ محمد طاهر کوچه باران فرعی 232 پ 517 و پرداخت نیم عشر 
دولتی در حق صندوق دولت رای شورا غیابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:710 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )224 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/828 شماره: 1491/96 به موجب رای شــماره 2192 تاریخ 96/11/7 حوزه 4 شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه حسین ایمانی 
فرزند رضا به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/675/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت 
حق الوکاله طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای 
حکم در حق محکوم له مهرنوش مهرداد فرزند محمد اسماعیل با وکالت سید محسن بنی 

هاشمی به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی نرسیده به سه راه معلم ک 136 پ 2 ط 3 
و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:709 شعبه 4 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )204 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای 

2/830 کالسه پرونده: 1396/96 حل 1 شماره دادنامه: 135-97/2/17 مرجع رسیدگی: 
شورای حل اختالف حوزه یک خمینی شهر به نشانی خیابان پاسداران مجتمع شورای حل 
اختالف خمینی شهر، خواهان: محمود نقدی فرزند محمد علی با وکالت پریسا غیاثی به 
نشانی خمینی شهر خ بهشت خ عمران کوچه دانش 3 پالک 108، خوانده: صادق رحمانی 
فرزند عباس به نشــانی مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه چک، رای شــورای حل 
اختالف: درخصوص دادخواست خواهان آقای محمود نقدی با وکالت خانم پریسا غیاثی 
به طرفیت خوانده آقای صادق رحمانی به خواســته مطالبه مبلــغ 110/000/000 ریال 
وجه دو فقره چک بانکی به شــماره 321132-96/4/30 و 321122 -96/3/30 عهده 
بانک سپه و حق الوکاله وکیل به انضمام خســارت تاخیر در تادیه و هزینه دادرسی شورا 
ازتوجه به وجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت در ید خواهان که حاکی از اشــتغال 
ذمه خوانده می باشد و اینکه خوانده دلیلی بر برائت ذمه خویش و امانی بودن چک به شورا 
ارائه ننموده است دعوی خواهان را وارد و ثابت دانســته مستندا به مواد 310 و بعد قانون 
تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1255 با اصالحات و الحاقات 
بعدی و مواد 519-522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد و ده 
میلیون ریال با احتساب خسارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت به 
عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/500/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق 
خواهان محکوم می نماید و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه. رای صادره غیابی است 
و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت 
 بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی خمینی شهر می باشد. 
م الف: 705  شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)290 کلمه، 3 کادر( 
فقدان سند مالکیت

2/832 شماره: 970720671669953 - 97/2/27 آقای پرویز شفایی فرزند حسینعلی به 
استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت وامضا شهود رسما گواهی شده مدعی است 
ششدانگ پالک شــماره 2459 فرعی از 72 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت 
اصفهان که در دفتر 648 صفحه 491 مسبوق به ثبت و سند می باشد که در اثر جابجایی 
مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده  طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد شد. م الف: 712 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی 

شهر )184 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2/833 کالسه پرونده: 96/1923 شماره دادنامه: 207-97/2/15 مرجع رسیدگی: شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: محمود نقدی فرزند محمد علی با وکالت 
ریحانه شایقی به نشانی اصفهان خ کاوه خ مخابرات بوســتان بهار پ 52، خوانده: سید 
محمد حسین دانشــخواه فرزند سید حسن  به نشــانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه 
وجه چک. گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 

زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای محمود 
نقدی فرزند محمد علی با وکالت خانم ریحانه شایقی به طرفیت آقای سید محمد حسین 
دانشخواه فرزند سید حسن به خواســته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه یک فقره 
چک به شماره 354355 مورخ 96/7/30 عهده بانک سپه به انضمام خسارت دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست، مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه 
عدم پرداخت آن و  باتوجه به عدم حضور خوانده در جلســه مورخ 97/1/20 و عدم ارائه 
الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت به نظریه مشــورتی اعضاء شورا و احراز اشتغال 
ذمه خوانده و استصحاب دین و  با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری، مستندا به 
مواد  9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 
311 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 
2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانســته و حکم   به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/300/000 ریال 
بابت خسارات دادرسی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و همچنین 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 باشــد. م الف: 703 شعبه چهارم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک( )380 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای 

2/831 شماره دادنامه: 9709973633300116 شماره پرونده: 9609983633301130 
شماره بایگانی شعبه: 961145 خواهان: خانم ســادات حسینی فرزند سید میر حسین به 
نشانی خمینی شهر خ امام خ بابوکان خ ش رجایی منزل شخصی پ 35، خوانده: آقای سید 
رضا حسینی فرزند شیرعلی به نشانی مجهول المکان، خواسته: ثبت واقعه طالق، دادگاه 
با بررسی محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم سادات حسینی به طرفیت آقای سید رضا 
حسینی هر دو تبعه افغانستان به خواسته صدور حکم به اثبات طالق عادی دادگاه با توجه 
به مقررات قانون مدنی افغانستان راجع به احوال شخصیه شیعی مذهبان که دارای مقررات 
هم شکل با مقررات ایران می باشد و بدین ترتیب موضوع ماده 961 قانون مدنی در تمتع 
اتباع خارجه از حقوق مدنی ایران متحقق است و با عنایت به اینکه اصوال خوانده مجهول 
المکان علی رغم وصف ابالغ حاضر در جلسه دادگاه نگردیده و قاعدتا دلیل متقنی نیز در 
رد ادعای خواهان با وصف استناد خواهان به شهادت شهود ارائه ننموده است و اظهارات 
شهود نیز داللت بر تحقق امر طالق به لحاظ جاری شدن صیغه طالق فی مابین طرفین 
به شرح برگ عادی ضمیمه به دادخواست به مورخ 1385/5/15 می باشددعوی خواهان 
ثابت تشخیص و در استناد به ماده 1257 و 1258 قانون مدنی حکم بر اثبات واقعه طالق 
فی مابین اصحاب دعوی صادر می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر  در محاکم 
تجدیدنظر استان می باشد. م الف: 714  شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خمینی شهر )268 کلمه، 3 کادر( 
فقدان سند مالکیت

2/834 شماره: 97/2027001393 - 97/2/27 چون آقای محمد حاجیان فرزند محمد 
تقی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که 
هویت و امضا شهود رسما طی شماره 78780-1397/02/08 گواهی شده و به تایید دفتر 
21 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب  
خانه پالک 15191/15983 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 087457 ه/91 
ذیل ثبت شــماره 113309 که در صفحه 197 دفتر 567 به نام نامبرده فوق ثبت و سند  
مالکیت صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در 
رهن وثیقه نمی باشد. به علت جابجایی 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 کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 4902 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک شرق اصفهان  )236 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگي

2/835 در خصوص پرونده کالسه 961720 خواهان رضا آزادپور دادخواستي مبني بر الزام 
به انتقال سند خودرو یک دستگاه پژو 206 به شماره 616 ق 27 ایران 77 به طرفیت سید 
محمد هاشمي و فاطمه دویستی تقدیم نموده است وقت رسیدگي براي مورخ 97/4/10 
ساعت 12 ظهر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروي مدرســه نیلي پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 
کدپســتي 8165756441 مجتمع شــوراي حل اختالف اصفهان شعبه 13 شوراي حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ میشود. م الف: 39234 
شعبه 13 مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان )137 کلمه، 1 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
2/836 شماره:1397/04/492114-1397/2/25 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
قطعه زمین مخروبه  پالک شــماره 784 فرعی از 1 اصلی واقع در روستای فریزهند جز 
بخش 10 حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نــام خانم اکرم مرتضائی 
فریزهندی فرزند محمد در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 1397/04/07  ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف:98 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)141 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/837 شماره:1397/04/492110-1397/2/25 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ  
سه باب اطاق فوقانی و ایوان جلو آن  پالک شماره 783 فرعی از 1 اصلی واقع در روستای 
فریزهند جز بخش 10 حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم اکرم 
مرتضائی فریزهندی فرزند محمد در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 1397/04/07  ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف:97 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)141 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/838 شماره:1397/04/492104-1397/2/25 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ  
هر یک از یکباب خانه مخروبه و یکباب خانــه و یکباب طویله  پالک های 780 و 781 و 
782 فرعی از 1 اصلی واقع در روســتای فریزهند جز بخش 10 حوزه ثبتی نطنز که طبق 
ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم اکرم مرتضائی فریزهندی فرزند محمد در جریان ثبت 
اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدیــد حدود پالک مرقوم در روز پنج 
شنبه مورخ 1397/04/07  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:96 اداره ثبت اسناد و امالک 

نطنز)155 کلمه، 2 کادر(

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2421 | May  20,  2018  | 12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2421 | یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 | 4 رمضان 1439

بام ایران



8
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2420 | یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 | 4 رمضان 1439

گران فروشی و جریمه میلیونی 
مدیرعامل یک شرکت

مدیر عامل شــرکت فروش تجهیزات پزشکی به 
اتهام گران فروشــی به 439 میلیون ریال جریمه 
محکوم شــد. مدیر کل تعزیرات حکومتی استان 
اصفهان گفت: در پی شــکایت یک بیمار مراجعه 
کننده بــه این شــرکت مبنی بر گران فروشــی 
تجهیزات پزشکی آن، پرونده این شرکت متخلف 
به شعبه ششــم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات 
بهداشــتی ودرمان ارسال شــد و پس از بررسی 
مدارک بیمار در بیمارستان و تایید دانشگاه علوم 

پزشکی، تخلف فروشنده مشخص شد.
»غالمرضــا صالحی« افزود: شــعبه رســیدگی 
مدیرعامل متخلف را به پرداخت مبلغ 439میلیون 
ریال جریمه نقدی در حق دولت و بازگشــت 43 

میلیون و 900 هزار ریال به شاکی محکوم کرد.

کشف محموله کولرگازی 
وکفش قاچاق

در سال حمایت از کاالی ایرانی، محموله کولرگازی 
و کفش قاچاق دراصفهان کشف شد. مدیر بازرسي 
و نظارت اصناف اســتان اصفهان گفت: بازرسان 
مبارزه با قاچاق کاال، در بازرسی از یک واحد صنفی 
انبار تخلیه بار دراصفهان، پنج دستگاه کولر گازی 
به همراه پنــل و 12جفت کفش قاچاق کشــف 
وجمع آوری کردند. »جواد محمدی فشــارکی« 
افزود: ارزش این کاالهای قاچــاق 336 میلیون 
ریال برآورد شده است. وی گفت: پرونده این واحد 

متخلف به مراجع قانونی ارسال شد.

سرعت غیرمجاز در اصفهان حادثه ساز شد؛
یک کشته و دو مجروح در 

سانحه رانندگی
رانندگی با سرعت باال در بزرگراه خرازی اصفهان 

یک کشته و دو مجروح بر جای گذاشت.
رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: خودرو 
ســواری زانتیا که از محور جنوب به شمال اتوبان 
شهید خرازی در حرکت بود، از مسیر منحرف شد و 
به پایه تابلوهای راهنمایی و رانندگی برخورد کرد.

ســرهنگ »رضا رضایی« افزود: در این ســانحه 
سرنشــین جلوی خودرو جان باخــت و راننده و 
سرنشین عقب خودرو مصدوم شدند. سرعت زیاد و 
ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه علت بروز این 

حادثه عنوان شد.

برخورد سیتروئن با تیربرق
رییس پلیــس راهنمایی و رانندگی اســتان از 
برخورد یک دستگاه سواری سیتروئن با پایه تیر 
برق در بزرگراه خرازی و فوت یک نفر و مجروح 

شدن سه فرد دیگر خبر داد.
ســرهنگ »رضا رضایی« اظهار داشــت:در این 
حادثه خودروی سیتروئن به شــدت با پایه تیر 
برق کنار بزرگراه برخورد کرد که متاسفانه یکی 
از سرنشــینان خودرو در دم فوت و راننده و دو 

سرنشین دیگر مجروح شدند.
این مقام انتظامی بیان داشــت: علت وقوع این 
حادثه توســط کارشناســان پلیس راهنمایی و 
رانندگی اصفهان، تخطی از ســرعت مطمئنه و 
عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه اعالم 

شده است.
ســرهنگ رضایی در پایان بــه رانندگان توصیه 
کرد: با سرعت مجاز و مطمئنه رانندگی کنید و از 
پرداختن به کارهایی که موجبات حواس پرتی را 
فراهم می کند، بپرهیزید تا شاهد وقوع این گونه 

حوادث تلخ جاده ای نباشیم.

 توقیف وانت پیکان با 457 
کیلوگرم تریاک در شهرضا

 فرمانده انتظامی اســتان از کشــف مقدار 457 
کیلو گرم تریاک در عملیات مشــترک ماموران 
پلیس مبارزه با مــواد مخدر اســتان و ماموران 
انتظامــی ایــن فرماندهی خبــر داد. ســردار 
»مهدی معصوم بیگی«بیان داشت: ماموران یک 
دستگاه سواری پژو پارس و یک سواری 405 که 
راه پاکن و اسکورت وانت پیکان بودند را شناسایی 
و در عملیاتی غافلگیرانه متوقف کردند.ســردار 
معصوم بیگی با اشاره به اینکه خودروی وانت پیکان 
نیز که حامــل محموله افیونی بــود، دقایقی بعد  
شناسایی و توقیف شد، بیان داشت: در بازرسی از 
این خودرو مقدار 457 کیلو گرم تریاک که در اتاق 

بار جاساز شده بود، کشف شد.
وی اضافه کرد: در این عملیات هشت سوداگر مرگ 
دستگیر و پس از تشــکیل پرونده برای اقدامات 

قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند. 

عکس  روز 

ریههایاصفهاننفسمیکشد

پیشنهاد سردبیر:

حوادث

سفر رییس صلیب سرخ 
گرجستان به نصف جهان

کارشناس فضای مجازی و سواد رسانه: 
 دولت  از پیام رسان های 

داخلی حمایت نکرد
کارشــناس فضای مجازی و ســواد رســانه 
گفت: دولت به وعــده خود بــرای حمایت از 
پیام رســان های داخلی عمل نکــرد و پهنای 
باند پایین به هیچ وجه مناسب پیام رسانی که 
در عرض چند روز بیــش از چند میلیون کاربر 

جدید دارد، نیست.
قربانپور گفت: ایــران کنترل و حاکمیتی روی 
اینترنت فعلی کشور ندارد؛ این درحالی است که 
همه کشورهای دنیا برای حفاظت از حاکمیت 
خــود چهارچوب هایی را بــرای اینترنت قرار 
می دهند به طوری کــه امروز حدود 70 درصد 
زیرســاخت های ســخت افزاری و نرم افزاری 
اسرائیل در کشور خودشان فیلتر است و همین 
موضوع در آمریکا در حــدود 38 درصد وجود 

دارد.
وی افزود: دولت عمال برای تشکیل شبکه ملی 
اطالعات کاری انجام نــداده؛ حتی هزینه های 
اینترنت در کشور در حال افزایش است و امروز 
ایران در زمره گران ترین کشــورهای جهان از 
لحاظ هزینه اینترنت و پایین ترین پهنای باند 

قرار دارد.
قربانپور افزود: تهدیدهای بی شــمار تلگرام در 
حوزه های اقتصادی، امنیتی و اجتماعی بسیار 

مخرب است. 
ارزگرام تلگــرام تهدیدی اقتصادی به شــمار 
می رفت و اطالعات کاربــران ایرانی به اعتراف 
کارشناسانی نظیر اسنودن در حجم انبوهی به 

سرقت می رفت.
کارشناس فضای مجازی و سواد رسانه یادآور 
شــد: ابتدا قرار شد پیام رســان سروش 150 
ســرور از دولت دریافــت کند، ایــن تعداد به 
مرور زمان تنها به هفت ســرور محدود شد و 
امروز 10 میلیون کاربر ســروش تنها با هفت 
ســرور خدمات دریافت می کننــد. وی گفت: 
کســانی که 70 درصد پهنای باند کشــور را 
به تلگــرام اختصــاص دادند، امــروز حاضر 
نیســتند برای حمایــت از پیام رســان های 
داخلــی اقدامی انجــام دهند و همیــن افراد 
با ســابقه فیلترینــگ فیس بــوک و توئیتر و 
امضای نامه فیلتر تلگــرام، در فضاهای دیگر 
 خودشان را نسبت به این قضیه معترض نشان 

می دهند.

مدیرکل زندان های استان  خبرداد:
اهدای 100سبد کاال به 
زندانیان رها شده از بند

100 ســبد کاال به زندانیان آزاد شــده مرکز 
خدمــات اجتماعــی و مراقبت بعــد از خروج 

زندان های استان اصفهان اهدا شد. 
مدیرکل زندان های اســتان اصفهــان گفت: 
به مناســبت ماه مبارک رمضان، بــه صدنفر از 
مددجویان آزاد شده زندان های استان که زیر 
پوشش مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از 
خروج بودند، سبد کاال اعطا شد. »اسدا... گرجی 
زاده« افزود: این سبد کاال شامل اقالمی همچون 
حبوبات، برنج و روغن به ارزش دو میلیون ریال به 

زندانیان آزاد شده این مرکز اهدا شد.

شوق لبخند بر لبان سه بیمار 
نیازمند عضو

اعضــای جــوان مــرگ مغــزی در اصفهان 
 به ســه بیمار نیازمنــد عضو زندگــی دوباره 
بخشــید. مســئول واحد فراهم آوری اعضای 
پیوندی مرکز آموزشــی درمانی الزهرا اصفهان 
گفت: یونس صالحی 22 ســاله در اثر تصادف 
دچار مرگ مغزی و در بیمارســتان کاشــانی 
بستری شــده بود. مریم خلیفه سلطانی افزود: 
با رضایت خانواده انسان دوست، این بیمار مرگ 
مغزی برای برداشــت اعضا به مرکزی پزشکی 
الزهرامنتقل و کبد و کلیه های این جوان مرگ 

مغزی به سه بیمار نیازمند عضو پیوند شد.

دیدگاه

اخبار

فرمانده گردان مهندسی لشــکر 14 امام حسین 
)ع( گفت: گردان مهندســی لشــکر امام حسین 
)ع( در راســتای محرومیت زدایی و مســتحکم 
سازی پاســگاه های مرزی و ترمیم نقاط حساس 
مرزی در منطقه جنوب شرق فعالیت گسترده ای 
انجــام داده اســت. ســرهنگ پاســدار »جواد 
جانثاری« اظهارداشــت: این گردان در راستای 
محرومیت زدایی و مســتحکم سازی پاسگاه های 
مرزی و ترمیم نقاط حســاس مــرزی در منطقه 
جنوب شــرق، فعالیت گســترده ای انجام داده 
است. وی تصریح کرد: جاده های مناطق محروم 
استان سیستان و بلوچستان و نقاط صعب العبور 
آسفالت کشــی شــده، همچنین خاکبرداری و 
تعریض جاده های مواصالتی و احداث زمین های 
ورزشی روستایی، از دیگر اقدامات این گردان در 
مناطق مرزی جنوب شــرق بوده است و ساخت 
زاغه هــای مهمات مســتحکم، انســداد راه های 
غیرمجاز منطقه، احداث پایگاه های مرزی جدید 
و استحکام ســاختمان های این پاسگاه ها از دیگر 

برنامه های این گردان در جنوب شرق کشور است.
وی به انتقال لوله های آب رسانی در منطقه اشاره 
کرد و گفت: در برخی از نقــاط، چاه های منطقه 
ترمیم و در نقــاط دیگر حفــاری چاه های آب و 
لوله کشــی آنها تا پایگاه های مرزی و روستاهای 
محروم انجام شده و برای کاهش تردد در منطقه، 
کارگاه  هــای بلوک زنی و ســرند خــاک ایجاد 

شده است.

فرمانده گردان مهندسی لشکر ۱۴ امام حسین )ع( مطرح کرد:

محرومیت زدایی در جنوب شرق کشور
     مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: جمعیت 
این استان هم اکنون به دلیل نسبت مطلوب جمعیت 
در رده کار و تالش در حالت پنجره طالیی قرار دارد که 

این موقعیت باید حفظ شود.
حســین غفرانی کجانی افزود: بیــش از 70 درصد 
جمعیت اســتان در موقعیت کار و تالش مطلوب به 
سر می برند که اگر این جمعیت کاسته و به جمعیت 

سالمند استان اضافه شود، تهدید به شمار می رود.
وی جمعیت استان را براساس سرشماری سال 95، 
پنج میلیون و 120 هزار و 85 نفر عنوان کرد و گفت: 
22 درصد از جمعیت اســتان کودکان زیر 15 سال 

هستند و 24 درصد 15 تا 29 ساله هستند.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان افزود: 48 درصد 
از جمعیت استان میانســال و بین 30 تا 65 سال و 
همچنین هفت درصد سالمند هستند. وی گفت: نرخ 
رشد جمعیت در سال 45 نسبت به سرشماری سال 
قبل آن، 3/38 درصد و در ســال 55 به 2/48 درصد 
رسیده است. غفرانی یادآوری کرد: همچنین در سال 
65 انفجار رشد صورت گرفت و این نرخ به 4/2درصد 

و در سال 75 با اعمال سیاست های تنظیم خانواده به 
1/77 رسید. وی نرخ رشد جمعیت را در سال 85 عدد 
1/51 درصد عنوان کرد و گفت: این نرخ در سال 90 به 
1/3 درصد رسیده است. مدیرکل ثبت احوال استان 
اصفهان عدد نرخ رشد جمعیت را در سال 95، زیر عدد 
یک ذکر کرد و گفت: این کاهش نرخ نشان می دهد 
که تاثیرات سیاست های تنظیم خانواده در گذشته 

همچنان در جامعه تاثیر خود را برجا گذاشته است.

مدیرکل ثبت احوال استان :

پنجره طالیی جمعیت اصفهان باید حفظ شود

مسئول پایش پل های تاریخی اصفهان با بیان اینکه شــامگاه پنج شنبه 27 اریبهشت ماه یکی از دهانه های 
سی وسه پل برای ایجاد سیســتم حفاظتی مورد تایید شورای فنی آماده سازی شد، گفت: زیرسازی دقیقا بر 
روی سطح مرمتی در دهه پنجاه خورشیدی صورت می گیرد که هیچ آسیبی به ساختار بنا وارد نخواهد کرد.

 »علی محمد فصیحی« افزود: دغدغه همه ما نیز حفاظت از جان انســان ها و حفاظت از سی و سه پل است و 
سعی ما این است که با کمترین مداخله، حداقل تغییر دید بصری و بیشترین ضریب ایمنی را برای سی و سه 

پل فراهم کنیم که آسیبی به ساختار بنا وارد نخواهد کرد. 

آماده سازی سی وسه پل 
برای ایجاد حفاظ

مسئول پایش پل های تاریخی 
اصفهان اعالم کرد: خبر

با مسئوالن

خطر افزایش آالینده هــای موجود در هوای 
اصفهان این روزها به دغدغه  عمومی تبدیل 
شده است؛ به گونه ای که برخی بر این باورند 
این چالش زیســت محیطی، اقلیم اصفهان 
را تحت تاثیر قــرار داده و  اثرات مخرب آن 
گریبان شهروندان، درختان و دیگر موجوات 

را بیش ازپیش خواهد گرفت.

27 درصد مرگ ومیرهــای ناشــی از بیماری های 
تنفسی، حدود 14 درصد سکته های مغزی و حدود 16 
درصد سرطان های ریه مربوط به آالینده های هواست؛ 
در حالی که بنا بر اظهارات مســئوالن هنوز متهمان 

تولید این آالینده ها مشخص نیستند.
در حالی که اصفهان طی سال های اخیر از آلوده ترین 
شهرهای کشور به شمار می آید، حتی در برخی روزها 
باالترین شاخص های آلودگی هوا را به خود اختصاص 
می دهد، باید دید آیا راهکارهایی مانند برنامه جامع 
کاهش آلودگی هوا یا توسعه حمل و نقل عمومی مانند 
قطارشهری در سال های آینده می تواند این معضل را 

کم رنگ کند.
 با توجه به آالیندگی های صوتی ومحیط زیستی در 
کالنشهر اصفهان، نیاز به وسایل نقلیه بدون آالیندگی 

بیش از پیش احساس می شود.
به همین منظــور طبــق تفاهم نامه همــکاری که 
ســال 95 بین شــهرداری اصفهان و معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری به منظــور جایگزینی 

موتورسیکلت های برقی در قالب طرح ارتقای فرهنگ 
ترافیکی، حفظ محیط زیست انسانی و تجاری سازی 
فناوری )به اختصار فتح( بین شهردار اصفهان و سورنا 
ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری امضا 
شد، هم اکنون این طرح به صورت گسترده تری به کار 

خود ادامه می دهد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان طرح 
جایگزین کردن موتورســیکلت هــای برقی با هدف 
کاهش آلودگی هوا و ارتقای کیفیت هوای کالنشهر 
اصفهان را از جملــه طرح های موفق عنــوان کرد و 
افزود: کالنشهر اصفهان، نخســتین شهری است که 
به طور جدی وارد این کارشده تا جایی که آمار فروش 

در اصفهان نیز باالترین رقم در سطح کشور را به خود 
اختصاص داده است.

»علیرضا صلواتی«  با اشــاره به رونمایی از نخستین 
موتور برقی در نمایشــگاه اصفهان خاطرنشان کرد: 
در این نمایشــگاه مردم با بیش از 100 نوع دوچرخه 
برقی و موتور برقی آشنا شدند که در آینده ای نزدیک 
با طرح »بفرماییــد موتور برقی«، با اقســاط قرض 
الحســنه و با کمک بانک رفاه، موتورهای برقی را در 
قدرت و سرعت های متفاوت با قیمت های مختلف به 

شهروندان اصفهانی ارائه می دهیم.
وی توزیع این موتورهای برقی را تا ســقف 500 هزار 
دستگاه از جمله اقدامات شــهرداری اصفهان عنوان 

کرد و یادآور شد: با اینکه شهروندان اصفهانی در حال 
خریدن این دســتگاه ها هستند و بیشترین خرید در 
سطح کشور را شــهروندان اصفهانی داشته اند، اما به 
دلیل اینکه قیمت این دستگاه از نوع بنزینی آن گران تر 
است، کار ما را سخت تر کرده که امیدواریم با تبلیغات 
گسترده ای که در سطح شهر صورت گرفته، این روند 

شکل گسترده تر و سریع تری به خود بگیرد.
 معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری اصفهان 
راه اندازی ایســتگاه های شــارژ موتورهای برقی را از 
جمله اقدامات در دســت اجرا دانســت ویادآور شد: 
یک نمونه به عنوان پایلوت ساخته شده که در صورت 
موفقیت طرح، این ایستگاه ها در سطح شهر افزایش 

می یابد.
صلواتی از طرح محدودیت تــردد موتورهای بنزینی 
تا پنج سال آینده خبر داد و گفت: امید واریم تا سال 
1400 شهری بدون موتور های آالینده داشته باشیم .

 وی اجــرای موفقیت آمیــز ورود موتورهای برقی به 
کالنشهر اصفهان را نسبت به استان های دیگر شاخص 
دانســت و گفت: از ابتدای اردیبهشت سال جاری تا 
کنون این روند شکل گسترده تری به خود گرفته است.
قابل ذکر است که جایگزیني هر موتورسیکلت برقی 
به جــای موتورهای بنزینی در یک دوره یک ســاله، 
 معادل 12اصله درخــت، در کاهش آلودگي هوا موثر

 است. 
بدین ترتیب اگر موتورسیکلت هاي برقي جایگزین یک 
میلیون موتورسیکلت فعال در اصفهان شوند، کاهش 
آلودگي هواي آن معادل 12میلیون اصله درخت در 

یک سال خواهد بود.

   جایگزیني هر موتورسیکلت برقی  به اندازه ۱2 اصله درخت در کاهش آلودکی هوا موثر است؛   

معاون فرهنگی و اجتماعــی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان از اجرای طرح ضیافت الهی در 207 امامزاده و بقعه متبرکه 

استان اصفهان در ماه رمضان خبرداد.
 حجت االسالم »حســن امیری« هدف از اجرای این طرح را ترویج 
فرهنگ قــرآن و عترت و تبدیل این اماکن بــه قطب های فرهنگی 

دانســت و افزود: برپایی محافل قرائت ادعیه مشــترک ماه مبارک 
رمضان، اجرای برنامه های ویژه برای خواهران شــامل احکام بانوان، 
کالس های قرائت، جزءخوانی و ترتیل خوانــی قرآن کریم، مباحث 
تفســیری و اخالقی، احکام، داســتان های قرآنی، مباحث اخالقی 
و اجتماعی و شــبهات دینی، برپایی نماز عید ســعید فطر و برپایی 

خیمه های معرفت، از جمله برنامه های طرح ضیافت الهی است. 
وی افزود: خیمه های معرفت نیز با همکاری و مشارکت مبلغان بومی 
و اعزامی در جوار حرم مطهر امامزادگان برپا شده و طرح وقف مصحف 
شریف نیز به صورت ویژه در قالب خیمه های معرفت با هدف ترویج 

فرهنگ وقف اجرا می شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اعالم کرد:
اجرای طرح ضیافت الهی در ۲07 امامزاده و بقعه

مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری اصفهان:
سرانه ۲میلیون و400 هزارتومان به هردانش آموز افغان اختصاص می یابد

مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی اســتانداری اصفهان گفت: بیشــتر اتباع خارجی در مدارس دولتی 
مشغول به تحصیل هستند و عمده اتباع غیر ایرانی در اصفهان از کشور افغانستان هستند . »مهدی سلیمانی« 
اظهار داشت: تحصیل اتباع غیرایرانی در کشور ما مانند اتباع ایرانی است که در حال حاضر بیش از 70 درصد 
دانش آموزان اتباع غیرایرانی در مقطع دبستان و 30 درصد باقی مانده در مقطع دبیرستان )دوره اول و دوم( در 
حال تحصیل هستند. وی افزود: ایران هزینه های زیادی برای تحصیل دانش آموزان اتباع خارجی متحمل شده 
و برآورد آموزش و پرورش حاکی از این است که ساالنه، سرانه هر دانش آموز 2 میلیون و 400 هزار تومان است.

وی خاطرنشان کرد: سیاست جمهوری اسالمی ایران از حیث انسان دوستی و تکریم مهاجران به سمتی بوده 
که زمینه رایگان تحصیل دانش آموزان اتباع خارجی را فراهم آورد.

به منظورجلوگیری از تشکیل ریزگرد انجام شد:
کاشت جنگل در اراضی بیابانی اصفهان 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: مراکز فرسایش بادی استان جنگل کاری می شود تا از 
تشکیل ریزگردها جلوگیری شود. »محمدحسین شاملی« با اشاره به کاشت جنگل در اراضی بیابانی اظهار داشت: 
16 کانون فرسایش بادی در اصفهان وجود دارد که یک  میلیون و نود هزار متر مربع وسعت دارد. وی ادامه داد: بر 
اساس برنامه ششم باید در کانون های درجه  یک استان جنگل کاری صورت بگیرد تا مشکل ریزگردها در کانون ها 
برطرف شود. برنامه ای پنج ساله از محل اعتبارات ملی و استانی برای این منظور در نظر گرفته شده است. وی 
افزود: 300 هزار هکتار جنگل کاری باید در استان انجام شود. مالچ پاشی، شیوه دیگر حفاظت از مراکز فرسایش 
بادی است که سال گذشته انجام شد و امسال نیز این کار انجام می شود. وی  اظهار داشت: بهتر است زمین های 

کشاورزی که در آنها کاشت انجام نمی شود، شخم زده نشود تا کانون های جدید فرسایش بادی تشکیل نشود.

زهرا هادیان

ریههایاصفهاننفسمیکشد
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خطر بزرگی به نام »آنتی بیوتیک«ها

پیشنهاد سردبیر:
زل

من
کافه 

این نوشــیدنی حاوی آبلیمو، گالب و خاکشیر است؛ 
از این رو برای رفع گرمازدگی و ایجاد شــادابی در فصل گرما 

مناسب است. همچنین نوشیدنی مناســبی در زمان افطار تا سحر برای 
جلوگیری از عطش به شمار می آید.

مواد الزم:
خاکشیر ۵۰ گرم، عسل یا شکر یا سکنجبین ۴ قاشق غذاخوری، یخ خرد 

شده به میزان الزم، آبلیمو و گالب در صورت دلخواه
روش تهیه:

خاکشیر را با آب سرد خیس کنید سپس چند بار آن را شسته 
تا شــن ریزه های آن از بین برود و خوب تمیز شود؛ سپس با 
عسل یا سکنجبین یا شــکر آن را کمی شیرین کنید. یخ را 
خرد کرده، داخل آن بریزید و بنوشید. اگر از شکر یا عسل 
اســتفاده شــود، می توانید مقداری گالب و آبلیمو به 

شربت اضافه نمایید.

خاکشیر یخ مال

خواص »فندق«
فندق یکی از انواع آجیل است که از درختی به همین نام می روید. فندق سرشار از مواد مغذی و پروتئین است. چربی ها، انواع ویتامین ها و مواد معدنی موردنیاز بدن 
نیز در این دانه به وفور یافت می شود. از سایر خواص فندق می توان به وجود چربی های تک اشباع نشده و چربی های چندتایی غیراشباع، اسیدهای چرب امگا ۶ و 
امگا ۹ مانند اولئیک اسید اشاره کرد. تحقیقات نشان می دهد که فندق برای سالمت قلب بسیار مفید است. فندق مقادیر زیادی آنتی اکسیدان دارد. آنتی اکسیدان 
بدن را از استرس اکسیداتیو دور نگه می دارد. وجود ترکیبات آنتی اکسیدانی، ویتامین ها و مواد معدنی می تواند به فندق خواص و ویژگی های ضدسرطانی ببخشد.

شی
ر با

طا
ع

پرهیز از پرخــوري در ماه رمضــان ۴ تا 8 کیلــو وزن را کاهش 
می دهد. روزه داران با داشتن برنامه ریزي مناسب غذایي و پرهیز 
از پرخوري در زمان افطار و سحر مي توانند بین ۴ تا 8 کیلو از وزن 
خود بکاهند. رعایت برنامه ریزي صحیح تغذیه در ایام ماه مبارک 
رمضان براي روزه داران از اهمیت بسیاري برخوردار است تا بتوانند 
آمادگي الزم را براي بهره گیري از بــرکات معنوي و مناجات با 

پروردگار، به نحو مطلوب به انجام برسانند. 
 زیادخوردن، به بدن انسان آسیب مي رســاند. از نظر علمي 
زیاده روي در خوردن انواع غذاها ، چربي ها و قندها مشــکالت و 
بیماري هایي از قبیل فشارخون ، دیابت ، قلبي و عروقي، آتروز  و 
حتي ریســک ســرطان را افزایش مي دهد. ماه مبارک رمضان 
تمریني براي کم خوري و دوري از پرخوري است و با رعایت مقدار 
مصرف و تامین نیازهــاي غذایي در حد قابل قبــول در این ماه 

مي توان از زیان هاي ناشي از کمبود غذایي در امان بود. 
 اغلب افراد جامعه پس از ماه رمضان دچار اضافه وزن مي شوند 
درحالي که یک روزه دار با برنامه ریزي تغذیه اي مي تواند معادل 
غذاي مورد نیاز روزانه خود را به جاي چند وعده، در دو وعده افطار 
و سحري دریافت کند و از این رو در اکثر موارد کاهش وزن اتفاق 
مي افتد و این کاهش وزن به علت سوزاندن مقداري از چربي هاي 
ذخیره اي بدن است. نوجوانان برنامه غذایي ایام روزه داري را به 
گونه اي انتخاب کنند که میزان کالري و پروتئین توصیه شــده 
روزانه را در دو وعده افطار و ســحري دریافت نمایند و از خوردن 
غذاهاي پُرحجم ، کم کالري و بسیار آبکي در افطار خودداري کنند 
و حتما براي صرف ســحري از خواب برخیزنــد. نوجوانان باید 
ســبزیجات تازه، میوه و مقدار کافي آب و نوشیدني ها مثل چاي 

کم رنگ، آب میوه را در فاصله افطار تا سحر مصرف کنند.
 نوشیدن آب فراوان در وســط غذا یا بالفاصله پس از مصرف 
غذا، نیز موجب رقیق شدن شیره گوارشي و اختالل در هضم غذا 
مي شود. الزم است حداقل در ساعات روزه داري از فعالیت هاي 
سنگین ورزشي که موجب تشنگي مي شود و نیازهاي غذایي  را به 

شدت افزایش مي دهد، خودداري شود. 
غذاي افطاري براي اعضــاي خانواده مي تواند مجموعه اي از 
صبحانه مانند چاي شیرین، شیر ولرم و مصرف مقدار کمي نان و 
پنیر به همراه سوپ باشد. سپس می توان با فاصله یک تا دو ساعت، 
شــام را با اندکي تغییر و کاهش حجم، به آرامي اما در یک وعده 

میل کرد.
 باید در فاصله افطار تا سحر از خوردن تنقالت خودداري نمود 
تا معده به هنگام صرف سحري به طور کامل خالي و آماده غذاي 
سحر باشد. مصرف میوه و سبزي در وعده هاي سحر و افطار تاکید 
می شود. میوه ها و سبزیجات ، به دلیل ماندگاري بیشتري که در 
بدن دارند، ضمن اینکه ســیري طوالني تري را ایجاد مي کنند 
حاوي مقــدار زیادي آب هســتند که از بروز تشــنگي در حین 
روزه داری، جلوگیري مي کنند. مصرف مــواد پروتیین دار مثل 
گوشت، لبنیات، به خصوص ماست در وعده سحري ضمن ایجاد 

سیري طوالني تر ، مانع از بروز تشنگي مي شود. 
 مصرف مواد چــرب و نمک توصیه نمي شــود. مصرف مواد 
پرچرب هــر چند انرژي بیشــتري مي دهد، اما باعث تشــنگي 
بیشتري هم مي شود. عالوه بر این کربوهیدرات ها و مواد قندي 
نیز ایجاد تشنگي بیشتري مي کنند، بنابراین مصرف آنها در وعده 

سحري توصیه نمي شود. 
مواد قندي به لحاظ اینکه زودتر از معــده عبور مي کند و زودتر 
هضم مي شود، زودتر هم ایجاد گرسنگي مي کند. بهتر است این 
گونه مواد، در وعده افطار در حد مجاز اســتفاده شود. نوشیدني 
هاي گازدار ادرارآور است و این عامل 
موجب مي شــود نه تنها 
خوردن آنها آب مورد نیاز 
بدن را تامین نکند، بلکه 
با مصرف آنها، آب بدن به 
میزان بیشتري دفع شود.

 راه های کاهش وزن
 در ماه رمضان

آمار مصرف »دارو« در ایران بســیار باالست. این موضوع 
را می توان از میزان شلوغی داروخانه ها و نسخه های سیاه 
شده،  توسط پزشکان متخصص و عمومی فهمید. ما عادت 
کرده ایم از داروخانه با یک بغل از داروهایی خارج شویم که 
عالوه بر هزینه های هنگفتی کــه برایش داده ایم، معموال 
کامل مصرف نمی کنیم و در اغلب موارد حتی نمی دانیم 
این دارو دقیقا برای چه مشــکلی تجویز شــده و عوارض 
احتمالی آن چیست! این رویه نامناسب مصرف دارو،  درمورد 
آنتی بیوتیک ها در حال تبدیل شدن به یک خطر جدی برای 
سالمتی است. مصرف زیاد آنتی بیوتیک ها نه تنها در ایران 
بلکه در تمام دنیا در حال ایجاد مقاومت باکتری ها نسبت به 

بیماری ها و روش های درمان آن است.

ماموریت ناممکن آنتی بیوتیک ها
آنتی بیوتیک ها یا در اصطالح عموم )چرک خشک کن ها( 
امروزه جزو بیشترین داروهای تجویزی هستند.  هرچند 
برخی آنتی بیوتیک ها علیه انواع گســترده ای از عفونت ها 
موثر عمل می کنند، ولی مهم است بدانیم هر آنتی بیوتیکی 
تمام عفونت هــا را نمی تواند درمان کنــد؛ آنها فقط علیه 
عفونت هایی به کار می روند که توسط باکتری ها، قارچ ها و 
انگل های بیماری زا به وجود آمده باشند و علیه بیماری های 

ویروسی مثل سرماخوردگی و آنفلوآنزا تاثیری ندارند.
آنتی بیوتیک ها از طریق مقابله بــا عوامل بیماری زا، بقای 
زندگی رابه همــراه دارند، امــا بعضــی باکتری ها آنقدر 
قوی می شــوند که می توانند مقابل ایــن داروها مقاومت 
کنند و در نتیجه داروها به خوبی عمــل نکنند؛ این یعنی 
»مقاومت آنتی بیوتیکــی«. در این صورت انــواع قوی تر 
باکتری ها کشته یا متوقف نمی شوند بلکه می مانند، رشد 

می کنند و گسترش می یابند.

اقدامات جهانی بــرای مبارزه با مصرف بی رویه 
آنتی بیوتیک ها 

مقاوت در برابر آنتی بیوتیک به یک معضل جهانی بدل شده 
و همین امر کارشناسان سازمان جهانی بهداشت را به ایجاد 

کمپینی برای مقابله با این معضل واداشته است. 
در سال 2۰12 میالدی »سازمان جهانی بهداشت« گزارشی 
را مبنی بر افزایش مقاومت به داروهای ایدز ارائه کرد. این 

گزارش پیــام آور این مطالب بود که کنتــرل این بیماری 
مهلک با داروهای رایج، اثربخشــی کمتری دارد و باید به 
ســمت داروهای پرهزینه تر حرکت کرد. در سال 2۰13 
میالدی ۴8۰ هزار مــورد جدید بیماری ســل مقاوم به 
دارو در 1۰۰ کشــور گزارش شــد که به معنی دوره های 
درمان طوالنی تر و اثربخشی کمتر داروهای فعلی بود. در 
بخش هایی از مکونگ در ویتنام، مقاومت به بهترین داروی 
ترکیبی درمان ماالریا گزارش شد که بزرگ ترین دستاورد 
درمان ماالریا را به مخاطره کشاند. بر اساس گزارش سازمان 
جهانی بهداشت، نســبت باالیی از باکتری های مقاوم به 
آنتی بیوتیک که سبب عفونت های شایعی مانند عفونت های 
دســتگاه ادراری، ذات الریه و عفونت های خون می شوند، 
وجود دارند. ناکارا بودن دارو نســبت به عفونت به معنای 
افزایش نرخ ناتوانی، مرگ و تحمیل هزینه های هنگفت در 

حوزه بهداشت است.

وضعیت مصرف آنتی بیوتیک ها در ایران
در میــان داروهایی که به صــورت خودســرانه مصرف 
می شوند برخی داروها ازاقبال بیشــتری برخوردارند؛ در 

ایران آنتی بیوتیک ها از جمله این داروها هستند. به گفته 
»رسول خضری« دبیر اول کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی، مصرف دارو در ایران با جمعیت ۷۵ 
میلیون نفری از کشور چین با جمعیت نزدیک به 2 میلیارد 
نفر قابل مقایسه است. این عضو کمیسیون بهداشت مجلس 
می گوید: بعد از »آنتی بیوتیک« ها، »مولتی ویتامین« ها و 
»مسکن« ها در رتبه بعدی مصرف دارو در ایران جای دارند. 
بر اساس آمار، مصرف آنتی بیوتیک ها و کورتون ها، باالتر از 

میزان جهانی است.

مصرف خودسرانه چه عوارضی دارد؟
دکتر »بیژن صدری زاده« متخصص بیماری های عفونی، 
پزشک و کارشناس معتمد ایران و سازمان بهداشت جهانی 
در خصوص پیامدهای اســتفاده بی رویه آنتی بیوتیک ها 
در ایران می گوید: هرچند آنتی بیوتیک ها و واکســن ها 
نه در از بین بردن، بلکه در کاهــش بیماری های واگیر دار 
یا عفونی نقش دارند اما متاسفانه به علت مصرف بی رویه 
آنها اغلب عوامل بیمــاری زا در مقابل آنتــی بیوتیک ها 
مقاومت پیدا کرده اند؛ اگر اقدام های جدی در کشورها از 
نظر اطالع رسانی، کاهش و متوقف ساختن مصرف بی رویه 
آنتی بیوتیک ها صورت نگیرد، احتمال بازگشت دوباره دنیا 
به زمان وجود نداشتن آنتی بیوتیک ها زیاد است. همچنین 
آنتی بیوتیک ها ســبب تاثیر منفی بر کلیه ها می شوند که 
یکی از مهم ترین عوامل آمار باالی نارسایی و پیوند کلیه در 

ایران نیز مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک هاست.

خطر بزرگی به نام »آنتی بیوتیک«ها 

یبوست را از راه طبیعی درمان کنید
تا وقتی دچار یبوست نشده باشید، نمی دانید مشکل واقعی چیست. داروهای درمان این مشکل شایع بسیار زیاد است؛ اما چنین راه حلی ممکن است هزینه باالیی داشته باشد؛ ضمن اینکه 
تنظیم کردن خود با زمان دریافت دارو دشوار است، همچنین ممکن اســت عوارض جانبی را تجربه کنید. گاهی دلیل یبوست مشخص نیست؛ اما می تواند به دلیل استفاده از برخی داروها، 

روش های درمانی یا غذاهای خاص باشد. اگر از یبوست رنج می برید قبل از استفاده از داروهای قوی، راه حل طبیعی را امتحان کنید. روش های طبیعی، کم هزینه تر  و  مالیم تر هستند.

آب رسانی
 برخی از یبوســت ها به دلیل کمبود 

آب در سیستم گوارشــی اتفاق می افتند. 
نوشــیدن آب به اندازه کافــی کمک می کند 
همه چیز دوباره به حرکت در بیاید. در برخی 
موارد آب گازدار می تواند سریع تر روده را 

به حرکت درآورد.

خوردن فیبر مناسب
اگر دچار یبوست شده باشید، مسلما به 

شما می گویند »فیبر« بیشتری به برنامه غذایی 
اضافه کنید. خوردن نوع درســت فیبر مهم اســت. 

مصرف ترکیبی از فیبر محلول و نامحلول برای حرکت 
دادن غذاها در سیستم گوارشی بدون گاز و نفخ اهمیت 
دارد. میوه ها و سبزیجات سرشار از فیبر هستند و در 

صورت مصرف مرتب آنها، کمتر دچار یبوست 
خواهید شد.

حرکت کنید
 ورزش کردن حتــی در اندازه 

یک پیــاده روی ســاده، می تواند 
کمک تان کند ســر وقت و منظم 

اجابت مزاج کنید.

پرهیز از 
غذاهای ناسالم

 بــه همان انــدازه کــه خــوردن میوه ها، 
ســبزیجات و غــالت اهمیــت دارد، پرهیز از 
خــوردن غذاهای ناســالم حاوی نشاســته، 
کربوهیدرات و فرآوری شده نیز مهم است. 

چنین غذاهایی می توانند به سادگی 
مسیر گوارشی را ببندند.

منیزیم
شیر منیزیم یکی از داروهای شناخته 

شده برای درمان یبوست است؛ اما ممکن 
است سنگین باشد. به جای این دارو می توانید 
از مکمل ها یــا غذاهایی اســتفاده کنید که 

سرشــار از منیزیم هســتند برای مثال 
سیب زمینی یا موز.

کافئین
 قهوه، یکــی از راه حل های شــایع 

برای درمان یبوست اســت؛ اما می تواند 
باعث کم آب شدن بدن و تغییر خلق و خو نیز 
بشود؛ به همین دلیل کافئین از راه حل های 

مناسب برای درمان یبوست به حساب 
نمی آید.

 چند درصد ایرانی ها 
»کبد چرب« دارند؟

۴۰ درصد ازمردم کشــور مبتالبه کبدچرب 
هستند! رییس شبکه هپاتیت ایران ضمن اعالم 
این مطلب افزود: هرچند افزایش میزان استرس 
و عوامل ژنتیک در ابتال به کبدچرب نقش دارد، 
اما کم تحرکی به دلیل توســعه شهرنشینی و 
تغذیه ناسالم از عوامل مهم در بروز این بیماری 
است که باید این روند تغییر کند. دکتر علویان 
برنامه مدون ریشــه کنی هپاتیت C تا ســال 
1۴1۰ در ایران و فعالیت های آگاهی بخش در 
خصوص هپاتیت های ویروســی مانند برپایی 
همایش پیاده روی با شعار »بدون هپاتیت« را 
تشریح کرده و بر اشــاعه فرهنگ سالم زیستی 
و تحرک بیشــتر از طریق برگزاری برنامه های 
مدون و متنوع همچون ورزش همگانی تاکید 

دارد.

فایده  بزرگ دوش گرفتن 
صبحگاهی

دوش گرفتن صبحگاهی می تواند سبب کاهش 
بسیاری از دردها شود.

در ســاعات اولیه صبح، بلغم در بدن به جریان 
افتاده و استحمام در این ساعات می تواند سبب 
به حرکت در آمدن بلغم اضافی در بدن شــود.

چنانچه فرد شرایط مناســب برای بدن خود 
فراهم کند و بعد از استحمام،پوشش مناسبی 
جهت جلوگیری از ســرماخوردگی را استفاده 
کند ، دوش گرفتن صبحگاهی می تواند سبب 

کاهش بسیاری از دردها شود. 
جاری شدن آب گرم روی بدن در داخل حمام 
باعث نرم شــدن بلغم غلیظ می شــود و بلغم 
از قســمت های مرکزی بدن به قســمت های 
انتهایی، حرکت می کند.چنانچــه زمان قرار 
گرفتن در حمام مناسب باشد، ضخامت پوست 
کف دســت و پا به حداکثر خود رســیده که 
اصطالحا به آن »پیرپوستی« می گویند؛ در این 
زمان بهترین شرایط برای تخلیه بلغم زاید در 
بدن فراهم است. اگر بعد از غذا، دوش بگیرید 
جریان خون در ناحیه دست و پا افزایش می یابد 
و از جریان خون در معده کاسته می شود و این 
امر باعــث ایجاد اخالل در هضــم صحیح غذا 

خواهدشد.

چه خوراکی هایی ازکوچک 
شدن مغز جلوگیری می کنند؟

رژیم غذایی مناســب برای حفظ ســالمتی 
حایز اهمیت اســت. کارشناســان به شواهد 
متعددی دســت پیدا کرده اند که تایید کننده 
این تاثیرگذاری اســت. با باال رفتن سن، مغز 
تحلیل می رود و به طور دقیق تر می توان گفت، 
پس از سن ۴۰ ســالگی طی هر دهه به میزان 
۵ درصد مغز کوچک می شــود. هر چه میزان 
تحلیل رفتن مغز بیشــتر باشــد تاثیر آن بر 
توانایی های شــناختی فرد هــم قابل  توجه تر 
می شــود. هرچند، روش هــای مختلفی برای 
حفظ سالمت مغز و جلوگیری از تحلیل رفتن 
آن حتی با افزایش ســن وجــود دارد؛ به طور 
مثال، توجــه به عادات غذایــی روزانه یکی از 
آنهاست. به گفته کارشناسان، هر چه حجم مغز 
بزرگ تر باشد، فرد از توانایی شناختی بهتری 
نیز برخوردار اســت. بنابراین اقداماتی که به 
بهبود کیفیت رژیم غذایی کمک کند، می تواند 
راهکار خوبی برای حفظ مهارت های فکری در 

افراد مسن باشد.
گروهــی از محققان هلندی بــه مطالعه روی 
گروهی از افراد پرداختند تا بررســی کنند آیا 
بین تمایــل غذایی افراد و ســایز مغز و وجود 
هرگونه نارســایی شــناختی، ارتباطی وجود 
دارد؟ یافته هــای آنان حاکی از آن اســت که 
رژیم غذایی سرشــار از میوه و ســبزیجات در 
جلوگیــری از تحلیل رفتن مغز موثر اســت.

ارزیابی محققان حاکی از آن است که بهترین 
رژیم غذایی برای سالمتی سرشار از سبزیجات، 
میوه، غالت، لبنیات و ماهی است و میزان بسیار 
پایینی از نوشیدنی های حاوی مواد قندی در آن 

گنجانده شده است.

پریسا سعادت

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2421 | May  20,  2018  | 12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERYusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL



10
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2421 | یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 | 4 رمضان 1439

راهکار جدید رونالدو برای 
مختومه شدن پرونده مالیاتی

کریستیانو رونالدو سرانجام پذیرفته است که برای 
حل و فصل قضیه فرار مالیاتی، با اداره مالیات و 
دادســتانی همکاری کند.
سال گذشته رونالدو 
از طرف دادستانی 
مادریــد به تخلف 
 1 4 /7 تــی لیا ما
میلیــون یورویــی 
متهم شد. او تابستان 
در دادگاه حاضر شد و به دفاع 
از خود پرداخت. رونالدو متهم شــده است که 4 
فقره فرار مالیاتی داشــته ولی او در دادگاه تمام 
اتهاماتش را رد کرد.پس از گذشت چند ماه، فوق 
ستاره پرتغالی از موضع خود عقب نشینی کرده 
و طبق ادعای ال موندو، ابتدا پیشــنهاد داد تا با 
پرداخت 3/8 میلیون یورو، پرونده بسته شود؛ اما 
دادستانی تقاضای 25/6 میلیون یورو کرده بود و 
درخواست رونالدو رد شــد.در دومین پیشنهاد، 
رونالدو حاال قصد پرداخــت 14 میلیون یورو را 
دارد و باید دید مورد موافقت دادگاه قرار خواهد 

گرفت یا خیر.

پدر »دیوید آالبا«:
همه دنیا از عالقه رئال به پسرم 

باخبر هستند
دیوید آالبا، ستاره اتریشی بایرن در چند سال اخیر 
همواره مورد توجه بارســلونا و رئال مادرید قرار 
داشته است.چپ پای 
همه کاره بایرن 
اما همــواره از 
اش  عالقــه 
بایــرن  بــه 
گفته  ســخن 
و دو ســال پیش 
نیز قراردادش را تا ســال 
2021 تمدید کرد با این حال در آســتانه نقل و 
انتقاالت تابستانی، بار دیگر شایعات مختلفی در 
مورد او به گوش می رسد.این بار پدر آالبا بود که به 
شایعات دامن زد و به خبرنگاران گفت:» این یک 
راز نیســت. همه دنیا می دانند که رئال به پسرم 
عالقه مند است و قصد جذب او را دارد ولی در حال 

حاضر نمی توانم چیز بیشتری بگویم.«

کریمی، دستیار دست نشان می شود

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

باشگاه الهالل عربستان قصد ادامه همکاری با »جلمین ریواس« مهاجم 
ونزوئالیی خود را ندارد و این بازیکن در لیست فروش الهالل قرار گرفته 
است. جدایی ریواس از الهالل می تواند به شایعات حضور »مامه تیام« 
مهاجم سنگالی استقالل در الهالل رنگ واقعیت ببخشد. تیام باوجود 
اینکه با استقالل قرارداد دارد؛ اما بندی در این قرارداد گنجانده که با 

پرداخت 200 هزار دالر می تواند از جمع آبی پوشان جدا شود.

مهاجم استقالل به الهالل می رود

ایجنت »مهدی طارمی« به ســبب عدم پرداخت یک صد هزار دالر 09
حق کارگزاری از این بازیکن در فدراسیون فوتبال قطر شکایت کرد. 
طارمی متعهد شده بود سهم خودش و باشگاه پرسپولیس در انتقال 
به باشگاه الغرافه قطر را که در مجموع یک صد هزار دالر بود به ایجنت 
انتقال دهنده بپردازد؛ اما به رغم گذشت چندین هفته از پرداخت این 

مبلغ امتناع کرده و حاال ایجنت خارجی اش از او شکایت کرده است.

دردسر جدید برای طارمی
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در حاشیه

حاشیه های فوتبال در »گلشیفته«
»امیر مهدی ژوله« و »محمد بحرانی« نیازی به 
معرفی ندارند. دو چهره سرشناس هنری که اتفاقا 
عالقه زیادی به فوتبال دارند. نکته جالب درباره 
این دو نفر واکنش شان به اتفاقات اخیر در فوتبال 
بوده اســت. ژوله در یکی از قسمت های جدید 
سریال گلشیفته که در شبکه نمایش خانگی 
پخش می شــود، به عنوان صاحب گاوداری! 
خواهان گرفتن امتیاز تیم لیگ یکی شــده و 
می گوید که می توان با باخت مقابل تیم های 
حریف و گرفتن پول از آنها به درآمدزایی خوبی 
رسید! این یکی از کنایه های این نویسنده سابق 
فوتبالی درباره مشکالت کشــورمان بود و او در 
دیالوگ های دیگرش به نحوه فروش بلیت جام 
جهانی و همچنین شایعه رشــوه به داوران هم 
اشاره کرد.برسیم به محمد بحرانی که به عنوان 
صداپیشه جناب خان، محبوبیت فوق العاده پیدا 
کرده است. جناب خان ) یا بهتر بگوییم بحرانی( 
در برنامه پنجشنبه شب خندوانه به تیتر یکی از 
روزنامه ها) پیروزی( درباره قهرمانی تیم فوتسال 
بانوان در آســیا گیر داد و از ایــن موضوع انتقاد 
کرد که چرا این روزنامه از تیتر آقایی خانم های 

فوتسالیست در آسیا استفاده کرده است.

 بازیکن سابق تیم ملی
 منتقد جدید کی روش

جدیدترین منتقد کارلوس کی روش کسی نیست 
جز رسول خطیبی، بازیکن ســابق تیم ملی که 
سابقه حضور در جام جهانی 2006 را دارد. او در 
مصاحبه با »میزان« شدیدا از فهرست جدید تیم 
ملی انتقاد کرده و گفته:» به نظر من کی روش همه 
استقاللی ها را به تیم ملی دعوت کرده و از دعوت 
یک سری بازیکن مثل خانزاده و بیت آشور معلوم 
نیست چه هدفی داشته است. کارلوس کی روش 
از ایران رفتنی است و هدف اصلی اش موفقیت تیم 
ملی نیست و مسائل دیگری برایش مهم است.« 
کی روش تنها کسی نیست که رسول از خجالتش 
 درآمده و او درباره بیرانوند هم حرف عجیبی زده:
» بیرانوند که اصال در حد تیم ملی نیست، به نظر 
من حسینی بهترین گزینه برای این پست است.«

دورخیز ملی پوش اصفهانی برای 
هت تریک در رکوردشکنی

قهرمان المپیک و جهان در دسته ۹4 کیلوگرم وزنه 
برداری برای ثبت ســومین رکورد این دسته به نام 

خود، دورخیز کرده است.
ســهراب مرادی که 2 ســال فوق العــاده را بعد از 
بازگشت از محرومیت و دوران بازنشستگی سپری 
کرده، این روزها آماده ترین وزنــه بردار حاضر در 
اردوی تیم ملی به شــمار می رود. ایــن وزنه بردار 
باتجربه که حاال طالی المپیک و مسابقات جهانی 
را در کارنامه دارد، حتی زمانــی که به اوج آمادگی 
نرســیده؛ در تمرینات اقدام به رکوردشکنی کرده 
است. ســهراب که ســال گذشــته رکورد حرکت 
دوضرب و مجموع دسته ۹4 کیلوگرم وزنه برداری 
جهان را جابه جا کرد؛ امســال این فرصت را دارد 
تا در یک ضرب هم رکورددار شــود و بدین ترتیب 
تمامی رکوردهای این دســته را به نــام خود کند. 
مرادی اخیــرا در تمرینات وزنــه 1۹0 کیلوگرمی 
را باالی ســر برده که 2 کیلوگرم باالتــر از رکورد 
یک ضرب جهان اســت. »کاخی کاشیاشــویلی« 
رکــورد 188 کیلوگرمی را در ســال 1۹۹۹ ثبت 
کرده و این فرصت برای ســهراب مــرادی وجود 
دارد تا بعــد از 1۹ ســال اقدام به رکوردشــکنی 
کند.وزنــه بردار دســته ۹4 کیلوگرم کشــورمان 
در حرکت دوضرب با وزنــه 233 کیلوگرمی و در 
 مجموع با 417 کیلوگرم رکورددار جهان محسوب 

می شود. 

منهای فوتبال

پیشخوان

کی روش: منفی گرا نیستم

 تنبیه مالی و انضباطی برای 
برهم زننده دربــی،  تضمین 

سوپر جام

قوچان نژاد: چه کسی گفته 
شانس صعود نداریم

دو بار تماس تلفنی آذری با 
نکونام کار نساجی را برای حفظ 

او سخت کرده است

داســتانی که در نفــت تهران بــرای علی کریمــی پیش آمده 
بود حاال در ســپیدرود هم در حال تکرار است. ســال قبل و در 
اواســط نیم فصل اول بود کــه جهانیــان، مدیرعامل وقت نفت 
تهران به کریمی پیشــنهاد داد که دســتیار حمید درخشــان 
شود! حاال هم مدیرعامل باشگاه ســپیدرود به کریمی پیشنهاد 
 داده دســتیار نــادر دست نشــان، ســرمربی جدیــد این تیم

 شود!
محمد رفیعی گفته:»علی کریمی از اســطوره های فوتبال ایران 
اســت و افتخار می کنیم او در تیم ما فعالیت داشته باشد. باشگاه 
سپیدرود هیچ وقت به او نگفته که به باشگاه نیاید. من به شخصه 
علی کریمی را یک انسان بسیار محبوب می دانم و اگر هم بخواهد 
کار مربیگری را ادامه دهد، باشــگاه سپیدرود افتخار می کند که 

کنار کریمی باشد؛ اما او با مالک باشگاه صحبت کرد و برای ادامه 
همکاری به جمع بندی نرســید و االن هم اگر بخواهد دوباره در 
ســپیدرود حضور داشته باشــد می تواند با مالک باشگاه مذاکره 
کند و دوباره به تیم برگردد. علی کریمی مربی سپیدرود بود، نه 
 سرمربی. او می تواند به عنوان مربی کنار دست نشان حضور داشته

 باشد.«

پیشنهاد سپیدرود؛ 

کریمی، دستیار دست نشان می شود

سمیه مصور

 پــس از قهرمانی تیــم اســتقالل تهران در
 رقابت های جام حذفی، سرمربی آلمانی این تیم 
در گفت وگو با فردوسی پور سخنان جالبی را به 
زبان آورد که نشان داد اگر او مدت کوتاهی است 
که در ایران زندگی می کند ولی به خوبی جامعه 
ایرانی و معضالت آن را شناخته است. شفر در 
این گفت و گو گفت: »ایران کشور خوبیه، درسته 
که ایران نفت، خاویار، زعفران خوبی داره ولی 
شایعات هم دارد و شایعه در ایران شماره یک 

است«.
 ردپای حاشیه در تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی، 
 اجتماعــی و ورزشــی دیده می شــود و گســترش 
شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی به شیوع این 
حاشیه ها در چند سال اخیر کمک فراوانی کرده است.
 آن چه بیش از حاشــیه ها، جامعه ایرانــی را تهدید
  می کنــد تبدیل این حاشــیه ها به واقعیت اســت،

مسئله ای که در ورزش کشور فراوان با آن روبه رو شده 
ایم؛ حاشیه هایی که در ابتدا با تکذیب فراوان روبه رو 
می شود ولی مدت زمان کوتاهی سپری نمی شود که 
همان حاشیه ای که پیش تر تکذیب شده بود تحقق 

می یابد.
یکی از این  حاشــیه هایــی که ابتدا تکذیب شــده و 
 ســپس به واقعیت می رســند، ماجــرای مربیگری

 تیم های اصفهانی است.

انتخــاب امیر قلعــه نویی بــه عنوان ســرمربی تیم 
ســپاهان، خبری بود که چند هفته مانــده به پایان 
هفدهمین رقابت های لیگ برتر بر ســر زبان ها افتاد 
و گمانه زنی ها درباره آن شــروع شــد، آن هم زمانی 
که قلعه نویی در دیگر تیم اصفهانی به دنبال کســب 
مقام نایب قهرمانی در لیگ برتر بود و رقابت های لیگ 

قهرمانان آسیا را در پیش داشت.
این خبر بارها از سوی سرپرست موقت باشگاه طالیی 
پوشــان نصف جهان تکذیب شد و مســعود تابش در 
مصاحبه های متعدد تاکید کرد از چنین موضوعی خبر 

ندارد و این خبر بیشتر پرداخته ذهن رسانه هاست.
با پایان یافتن لیگ برتر، گمانــه زنی ها برای انتخاب 
قلعه نویی به عنوان ســرمربی جدید سپاهان بیشتر 
شد و مدیران این باشــگاه که قبال این خبر را بیشتر 
در حد حاشیه می دانستند مدعی شدند که سرمربی 
ذوب آهن یکی از گزینه های آنها برای هدایت سکان 
زردپوشان است ولی آنها تا پایان بازی آسیایی ذوب با 

استقالل منتظر می مانند.
 زمانی که بازی تمام شد قلعه نویی مقابل دوربین ها 
گفت: که دیگر مربی ذوب آهن نیست تا خبر مذاکره 

سپاهانی ها با وی پیش از این دیدار تقویت شد.
 در آن سوی میدان؛ خبرهایی از مذاکره باشگاه ذوب 
آهن با جواد نکونام، ســرمربی تیم نساجی مازندران 
 که این تیم را توانســته بود به لیگ برتر برســاند در

 رسانه ها منتشر شد؛ خبری که سبب کدورت امیرقلعه 
نویی پیش از نبرد حساس ذوب آهن با استقالل تهران 

در مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان 
آسیا شــد. این خبر نیز توســط سعید آذری 

تکذیب و مدیرعامل باشگاه ذوب آهن مدعی شد 
که اصال چنین چیزی صحت ندارد و این باشــگاه 
در سال گذشــته از نکونام برنامه گرفته است. با 

 اتمام همکاری قلعه نویی با ذوب آهــن بار دیگر در
 رسانه ها مطرح شد که مدیر عامل ذوبی ها با نکونام 
وارد مذاکره شده به طوری که روزنامه گل در چاپ 
دیروزش مدعی شد که آذری دو بار تماس تلفنی با 
نکونام داشته و حتی پژمان منتظری هم در لیست 

او قرار گرفته است.
مذاکره سپاهان با قلعه نویی و ذوب آهن با نکونام 

همان شایعاتی بودند که مدیران دو باشگاه اصفهانی 
به شدت آنها را تکذیب کردند؛  اما احتماال در روزهای 
آینده به واقعیت تبدیل می شــود. این شــایعات در 
مقطعی بر عملکــرد ذوب آهن تاثیر گذاشــتند و به 
فوتبال اصفهان ضربه زدند. انتشــار این شــایعات به 
گردن رسانه ها افتاد ولی در عمل این مدیران باشگاه 
های اصفهانی بودند که به تحقــق آنها کمک کردند 
تا مثل همیشــه مشــخص شود »تا نباشــد چیزکی 
مردم نگویند چیزها« و این موضوع مهم ثابت شــود 
 که در فوتبال ایران، هر شــایعه منشأ یک خبر بزرگ

 است.

شایعاتی که خیلی هم شایعه نبودند
به بهانه مذاکره سپاهان با »قلعه نویی« و ذوب آهن با »نکونام«؛

  عکس روز

قلعهنوییدرمحاصرهپرسپولیسیها
»ورژ آبکاریان« رییس کمیته  مسابقات و داوران فدراسیون بسکتبال در گفت وگو با ایسنا، درباره آیین نامه  
جدید لیگ های بسکتبال برای فصل آینده، اظهار کرد: دوشنبه آخرین تغییرات مورد نظر را روی آیین نامه  
جدید اعمال کردیم و قرار است این آیین نامه ها را برای افرادی که آقای طباطبایی اعالم می کند، ارسال کنیم. 
بعد از مدتی از این دوستان دعوت می کنیم تا در جلسه ای نقطه نظرات خود را اعالم کنند و در نهایت بهترین 

پیشنهادات تصویب شوند. اکنون سه آیین نامه  انضباطی، نقل  و انتقاالت و مسابقات تنظیم شده است.
آبکاریان با بیان این مطلب که تغییراتی برای بهتر شدن وضعیت مسابقات انجام می شود، گفت : سعی شده تا 
تغییرات در مسیر بهتر شدن باشد تا مشکالت فصل های قبل را نداشته باشیم. مثال برای بازیکنان سرباز این 
شرایط را ایجاد کرده ایم که بعد از دوران خدمت بتوانند با تیمی دیگر قرارداد ببندند. به نوعی نمی خواهیم 
هیچ بازیکنی بیرون بماند. اجازه تغییر باشگاه در طول فصل نداریم که صحبت هایی برای انتقال قرضی شده 
که باید درباره آن صحبت شود. وی افزود: درباره مســابقات لیگ های پایین هم از مربیانی که نقطه نظری 
دارند خواسته ایم همه موارد و جوانب را بررسی کنند و نظرات شان را به ما بگویند. تمام اشکاالت را بر طرف 
خواهیم کرد و بهترین شرایط را برای لیگ برتر ، لیگ یک ، دو، سه و جوانان و نوجوانان خواهیم داشت. لیگ 
زیر گروه، هم با نام لیگ دسته سه برگزار می شود. آبکاریان در پاسخ به این سوال که وضعیت تیم های بدهکار 
چه خواهد شد؟ تصریح کرد: در همین آیین نامه  به این موضوع اشاره کرده ایم که برای شروع فصل تمامی 
تیم هایی که می خواهند وارد شوند و در سامانه ما ثبت نام کنند باید حساب های قبلی شان را تسویه کرده 
باشند. تیم بدهکار اجازه ورود به لیگ را ندارد.رییس کمیته  مسابقات و داوران فدراسیون بسکتبال در پاسخ 
به این سوال که آیا باشگاهی تقاضای ورود به لیگ بسکتبال را داشته یا نه؟ بیان  کرد: چند تیم تقاضا کرده اند 
مثال شهرکرد تقاضای ورود به لیگ داشته، سپید رود رشت ابراز تمایل کرده و صحبت کرده اند تا وارد لیگ برتر 
شوند. قبال شرایط ورود به گونه ای کدخدا منشانه بود، اما اکنون ترجیح می دهیم همه چیز تنظیم شده باشد.

تیم بدهکار اجازه ورود به لیگ برتر را ندارد؛

تسویه حساب؛ شرط ورود به لیگ های بسکتبال
جمعی از بازیکنان پرسپولیس ، استقالل و البته پیشکســوتان مشهور و هنرمندان عرصه 
سینما و تلویزیون  در افتتاحیه یک مجموعه ورزشی مدرن در قیطریه تهران دور هم جمع 
شدند. از جمله سرشــناس ترین چهره های فوتبالی می توان به بهروز رهبری فرد، مهرداد 
میناوند، سهراب بختیاری زاده و امیرقلعه نویی، سرمربی ذوب آهن اشاره کرد که محاصره او 

توسط تعدادی از پرسپولیسی ها مهم ترین سوژه این مراسم و دورهمی بود.

شایعه در پرسپولیس؛
مسلمان و رفقا در راه قطر!

طی روزهای گذشته شایعات زیادی درباره جدایی فرشــاد احمدزاده و کمال کامیابی نیا از پرسپولیس 
مطرح شده و گویا آنها هم مثل محسن مســلمان جایی در پرسپولیس ۹7 نخواهند داشت. این نکته ای 
است که خراسان ورزشی هم به آن اشاره کرده و نوشــته:» اخباری که از اردوی سرخ به گوش می رسد 
حاکی از جدایی قریب الوقوع حداقل 3 بازیکن اصلی پرسپولیس است. محسن مسلمان، فرشاد احمدزاده 
و کمال کامیابی نیا  که در طول فصل جاری بارها با برانکو دچار اختالف شده بودند، به طوری که کتمان 
اختالف شان امکان پذیر نبود، به احتمال زیاد از پرسپولیس جدا می شوند و مقصد شان هم لیگ قطر است. 
این 3 بازیکن که دوستی نزدیکی با مهدی طارمی مهاجم سابق پرســپولیس دارند، به احتمال زیاد در 
فصل آینده با او در لیگ ستارگان بازی خواهند کرد؛ اما از تیم های خواهان آنها اطالعی در دست نیست.«

طوفان سید حسین؛
دروازه بان استقالل راهی سپاهان می شود

ظاهرا استقالل برای سید حسین حسینی تمام شده است و می خواهد فصل جدیدی از زندگی خود را شروع کند. 
دو سال قبل اولین بار او مقابل سپاهان و در اصفهان اوج گیری کرد و حاال انگار فصل جدیدش از همین باشگاه 
شروع می شود. حسینی به نزدیکانش گفته روزهای سختی را در استقالل سپری کرد. او که جانشین سید مهدی 
رحمتی شده بود گالیه داشــت در ماه های حضورش در ترکیب همواره تحت فشار بود. حاال حسینی به دلیل 
اتفاقات اخیر تصمیم دارد قراردادش را با آبی پوشــان تمدید نکند. شنیده می شود حسینی با یکی از نزدیکان 
امیر قلعه نویی صحبت کرده و گفته نمی خواهد در استقالل بماند و ساز جدایی کوک کرده است. قلعه نویی هم 
این روزها در آستانه نشستن دوباره روی نیمکت سپاهان است و حسینی گفته حتی حاضر است در سپاهان گلر 

دوم باشد ولی در استقالل نماند ؛ چرا که دیگر تحمل یک سری اتفاقات را ندارد.

 اینیستا: 
بردن توپ طال ارتباطی با 

عملکرد بازیکن ندارد
کاپیتان تیم بارسلونا توضیحاتی در مورد کسب 
توپ طال ارائه داد.آندرس اینیستا، اسطوره باشگاه 
بارســلونا در پایان 
فصل بعد از 22 
سال از جمع 
ناری ها  آبی وا
جــدا خواهد 
شد. اینیستا در 
طول این سال ها 
همراه بارســلونا و همچنین تیم ملی اســپانیا 
افتخارات زیادی کســب کرد؛ اما هیچ گاه موفق 
نشد برنده جایزه توپ طال شود. جایزه ای که در 
طول یک دهه اخیر تنها دو برنده داشته و آنها هم 
مسی و رونالدو بوده اند. اینیســتا در مورد بردن 
جایزه توپ طال اظهار داشــت: توپ طال، جایزه 
فوق العاده ای است و هر کسی دوست دارد که آن را 
ببرد و برای رسیدن به آن تالش می کند؛ اما بردن 
این جایزه ارتباط چندانی با این ندارد که در زمین 

چه کاری انجام می دهید. 

»آساموا« از یوونتوس 
خداحافظی کرد

بعــد از خداحافظی جــان لوئیجــی بوفون از 
یوونتوس نوبت به دیگر بازیکن این تیم رسید. 
کــوادو آســاموا، 
هافبک غنایی 
س  نتــو و یو
بعد از  6 سال 
حضور در این 
تیم تصمیم به 
خداحافظــی از  
بیانکونری ها گرفته است.آســاموا پستی را در 
صفحه شخصی خود منتشر کرد و نوشت: »برایم 
بسیار سخت است که از یوونتوس خداحافظی 
کنم. همواره بــه حضور خود در یــووه افتخار 
کرده ام؛  اما زمان جدایی فرا رســیده اســت«. 
آساموا در 6 سال حضور خود در یوونتوس 6 بار 
عنوان قهرمانی در ســری A  و دو بار هم عنوان 
قهرمانی در جام حذفی را به دست آورده است. 
او دو بار با یووه هم به فینال لیگ قهرمانان اروپا 
راه پیدا کرده است؛ اما هر دو بار از باال بردن جام 
باز ماند.آساموا از اینتر پیشنهاد جدی دارد و به 

احتمال خیلی زیاد راهی این تیم شود.
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منابع محلی با کیفیت و نظارت وارد مدار شبکه 
توزیع آب می شود

پیشنهاد سردبیر:

چهره 

خـبر

از تولد تا هفتادسالگی در 
سلسله نشست های چهل چراغ

  معاون اجتماعــی و مشــارکت های مردمی 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان اظهار داشــت: سلســله نشست های 
»چهل چراغ« با محوریت معرفی و شــناخت 
میانبرهای زندگی از تولد تا هفتاد ســالگی در 

ایام ماه مبارک رمضان برگزار می شود.
»مرتضــی رشــیدی« افزود: این نشســت ها 
همچون شــش دوره قبل با هدف اســتحکام 
بخشــیدن بنیان خانواده و ارائه مهارت های 
فــردی واجتماعــی در زمینه رشــد وارتقای 
شخصیت افراد از سوی مرکز تخصصی خانواده، 
معاونت اجتماعی و مشــارکت هــای مردمی 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان و شهرداری منطقه 3 اصفهان، برگزار 
خواهد شد.رشیدی بیان کرد: با توجه به رویکرد 
دوســال اخیر، این نشســت ها از ارائه مباحث 
آموزشی به یک ویژه برنامه آموزشی، تفریحی 
تغیر جهت داده است تا این سلسله نشست ها با 
کیفیت و موقعیت شاد و نشاط آور برگزارگردد.
رشیدی بیان کرد: ماه رمضان امسال نیز با هدف 
پیمودن ادامه راه و تکمیل مباحث مطرح شده 
در سال های قبل، موضوع محوری »معرفی و 
شــناخت میانبرهای زندگی از  تولد تا هفتاد 
سالگی« در 7 دهه زندگی از دهه اول تا دهه 70 
در 7 بُعد تربیتی از جملــه اخالقی، اجتماعی، 

جنسی، معنوی و... بررسی می شود.
وی ادامه داد: این سلســله نشست ها با حضور 
دکتر »محمدرضا عابدی« عضو هیئت علمی 
دانشــگاه اصفهان و دکتر »راضیه ایزدی« از 
اســاتید برجســته حوزه خانواده از تاریخ ۲۹ 
اردیبهشت ماه تا ۱3 خردادماه به مدت  ۱۴ روز 

ساعت ۱3 در تاالر ادب برگزار می شود.

سیاسیون اصفهانی در صفحه مجازی 
خود چه نوشتند؟

اصفهان نمی خواهد پایتخت 
باشد

 »ابوالفضــل ابوترابی« نماینــده نجف آباد در 
مجلس شورای اســالمی درکانال ایتای خود 

نوشت:
 پیشنهادهایی برای پایتخت جدید

ابوترابی، عضو ناظر مجلس شــورای اسالمی 
در شورای ســاماندهی مرکز سیاسی و اداری 
کشور و ســاماندهی و تمرکززدایی از تهران از 
تدوین آیین نامه اجرایی ســاماندهی و انتقال 
پایتخت در وزارت راه و شهرســازی خبر داد 
و گفــت: تاکنون عبــاس آخونــدی وزیر راه، 
دو بار با اســحاق جهانگیری نامه نگاری هایی 
برای برگزاری جلسه شــورا داشته که به دلیل 
مشــغله های معاون اول رییس جمهور تاکنون 

این اتفاق رخ نداده است.
وی ادامه داد:  طبق آیین نامه نگاشــته شــده 
چندین نقطه بــرای جایابی انتقــال پایتخت 
سیاسی کشور در نظر گرفته شده که در جلسه 
آینده شــورا دربــاره آنها بحث و تبــادل نظر 
می شود.اولین زمزمه های انتقال پایتخت، سال 
۱36۴ و همزمان با دویستمین سالروز پایتختی 
تهران مطرح شد. بعد از پایان جنگ تحمیلی 
این موضوع دنبال شد؛ اما راه به جایی نبرد. در 
اوایل دهه 70 نیز دوباره بحث انتقال پایتخت 
بر ســر زبان ها افتاد؛ امــا پیگیری ها بی نتیجه 
ماند. در اواخر دولت نهم و اوایل دولت دهم نیز 
زمزمه های تغییر پایتخت و احتمال انتقال آن به 
دو شهر مرکزی کشور به گوش رسید که طبق 
معمول باز هم بی نتیجــه ماند. بحث چند تکه 
کردن پایتخت و انتقال »پایتخت سیاسی« به 
شهر دیگر هم از جمله پیشنهادات مطرح شده 
بود که از این موضوع نیز استقبال نشد تا تهران 
همچنان پایتخت ۲۲۹ ساله کشور بماند. بحث 
» انتقال پایتخت« از آن بحث هایی اســت که 
هرچند وقت یک بار داغ و دوباره سرد می شود. 
اما در هر بار گل کردن این بحث، نام چند شهر 
به میان می آید.اصفهــان که در تاریخچه خود 
۱50 سال پایتخت صفویان بوده و هنوز میراث 
ماندگار آن دوران چشــم ها را خیره می کند، 
یکی از گزینه ها برای انتقال سفارت بوده است. 
برخی معتقدند این شهر زیرساخت های الزم 

جهت پایتخت شدن را دارد.
اما از ســوی دیگر برخی هم معضل ترافیک و 
آلودگی هوا در این شهر را تکرار داستان شهر 
تهران می دانند و عده ای دیگر پایتخت شــدن 
این شــهر را باعث لطمه زدن به سرمایه های 
فرهنگی و تاریخی اصفهان می دانند ، همچنین 
کم آبی که امسال همه را نگران کرده و به نظر 
می رسد آب برای ساکنان این شهر هم به اندازه 
کافی وجود ندارد چه برســد به مهاجرانی که 

پس از انتقال پایتخت به این شهر می آیند.

شهردار اصفهان خبر داد:
برخورد جدی شهرداری با 

خاطیان هدر رفت آب
شهردار اصفهان از شــهروندان درخواست کرد 
هرگونه هدر رفت آب در فضای سبز را با سامانه 
۱37 شــهرداری در میان بگذارند تا با خاطیان، 
برخورد جدی شــود. »قدرت ا... نــوروزی« از 
شهروندان خواســت در مصرف بهینه آب نهایت 
دقت را داشته باشند و با رعایت حقوق دیگران، 
از اقداماتی که تامین آب شــرب شهروندان در 
تابستان را با مشکل مواجه خواهد کرد، بپرهیزند.

وی با تاکید بر اینکــه حرمت ماه مبارک رمضان 
باید آن گونه که شایسته است حفظ شود، اذعان 
داشت: الزم است فضای معنوی و پر نشاط در ماه 
مبارک در شهر حکم فرما شود و سیمای معنوی 
شهر با همکاری اصناف به ویژه اغذیه فروشی ها 

و رستوران ها حفظ گردد. 
نوروزی با اشــاره به غبارروبی و شست وشــوی 
اماکــن مذهبی اعــالم کرد: با فضاســازی های 
انجام شده، در این ایام ویژه برنامه های فرهنگی 
مختلفی در ســطح مناطق ۱5 گانه پیش بینی 
شده اســت. شــهردار اصفهان از بحران آب در 
شهر اصفهان سخن به میان آورد و از شهروندان 
خواست در مصرف بهینه این نعمت الهی نهایت 
دقت را داشته باشند و با رعایت حقوق دیگران، 
از اقداماتی که تامین آب شــرب شهروندان در 
تابستان را با مشــکل مواجه خواهد کرد، پرهیز 

کنند.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان با تاکید 
بر اینکه آسفالت معابر در مناطق پانزده گانه شهر 
اصفهان از شــرایط به نســبت مطلوبی برخوردار 

است، گفت: بیشترین مشکل آسفالت 
مربوط به محله »حصه« اســت که در 
این محدوده نیز عملیات آسفالت معابر 

در حال انجام است.
»ایرج مظفر« از برنامه ریزی معاونت 
عمران شهری برای اجرای ۲50 هزار 
تن آسفالت با اعتبار ۴7 میلیارد و 500 
میلیون تومان در سال جاری خبر داد 
و افزود: در سال گذشته نیز ۲۱۸ هزار 

تن آسفالت در قالب ۱6۸ هزار مترمربع به منظور 
لکه گیری های اصولی و موج گیری معابر در سطح 
مناطق پانزده گانه استفاده شــد.  معاون عمرانی 
شــهرداری اصفهان تصریح کرد: در سال جاری 
بودجه ویژه ای برای تکمیل و ساماندهی آسفالت 
معابر اختصاص یافته اســت، زیرا بهبود آسفالت 
معابر شــهر یکی از اولویت های مدیریت شهری 

محسوب می شود.
وی با بیان این مطلب که مشکالت آسفالت معابر 
سال هاست به عنوان یکی از دغدغه های مشترک 
شهروندان و مدیران شهری مطرح است، ادامه داد: 
با توجه به سیاست های اقتصادمقاومتی، ساماندهی 
و لکه گیری اصولی آسفالت معابر به جای روکش 

بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
مظفر با تاکید بر اینکه برای ماندگاری آسفالت معابر 
باید زیرسازی خیابان ها از نظر دفع آب ها، وجود 

چاه ها و سفره های زیرزمینی، مکان های نشتی 
آب و زهکشــی به صورت مرتب بررسی و کنترل 
شود، افزود: ارزیابی مستمر روسازی معابر توسط 
مشاوران و ارائه شاخص های کیفی و سرویس دهی 
در هر دوره زمانی به همراه ارایه برنامه های کوتـاه 
مدت و بلنـــد مـدت نگهـــداری معابـر از جمله 
راهکارهایی اســت که می تواند به بهبود کیفیت 

معابر حمل و نقلی منجر شود.
وی افزود: کارخانه جات تولید آســفالت سازمان 
عمران شــهرداری اصفهان یکــی از به روزترین 
کارخانه جات تولید آسفالت ایران به شمار می رود 
و دریافت گواهینامه کیفیت آسفالت بیانگر دقت 

عمل باال در تولید این مرکز است.

معاون عمران شهری شهرداری خبر داد:

 اختصاص بودجه ویژه برای بهبود
 آسفالت  شهر

معاون مالی و اقتصادی شــهردار اصفهان گفت: 
طی چند روز آینــده اوراق مشــارکت خط دو 
قطار شهری اصفهان با ســود ۲0 درصد منتشر 

می شود. »مرتضی طهرانی« اظهارکرد: با توجه به 
اینکه شهر باید زیست پذیر باشد و مباحث زیست 
محیطی و روانی حمل و نقل و گردشــگری در 
اولویت قرار گیرد، شورای شهر و مدیریت شهری 
اصفهان بر اجرا و تکمیل خطوط دو و ســه قطار 

شهری اصفهان متمرکز شده اند.
وی با بیان اینکه سال گذشته خط یک به صورت 
کامل مورد بهره برداری قرار گرفت، افزود: امسال 
روی احداث خط دو قطار شهری متمرکز شده ایم 
و برای تامین منابع آن با موافقت و با مجوز بانک 
مرکزی تا چند روز آینــده 500 میلیارد تومان 

اوراق مشارکت را انتشار خواهیم داد. 
معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان تصریح 

کــرد: اوراق مشــارکت خط دو قطار شــهری 
اصفهان با ســود ۲0 درصد منتشــر می شود و 
انتظار داریم پس از انتشــار عالقه مندان توسعه 
شهری اوراق را خریداری کنند. وی 
با بیان اینکه سود این اوراق تضمینی 
است، خاطرنشــان کرد: خریداران 
اوراق اطمینان داشــته باشــند که 
اصل و ســود آن در سررســید مقرر 
پرداخت می شــود. طهرانی با اشاره 
به برگزاری جلسه ای با شخصیت های 
حقیقی و حقوقــی در تهران، گفت: 
در هفته گذشــته همراه با شهردار 
اصفهان در یک ماموریت کاری به تهران ســفر 
کردیم و مذاکراتی با شــخصیت های حقیقی و 
حقوقی که می توانند مشارکت و سرمایه گذاری 
در پروژه های شهری داشته باشند، انجام دادیم 
تا بتوانیم بخشــی از پروژه های مورد نیاز شهر را 
با مشارکت ســرمایه گذاران به نتیجه برسانیم. 
معاون مالی و اقتصادی شــهردار اصفهان با بیان 
اینکه مدیریت شــهری اصفهان در تالش است 
مشکالت سرمایه گذارانی که در بخش ساخت و 
ساز فعالیت دارند را مرتفع سازد، ادامه داد: با توجه 
به اینکه بخش عمده ای از درآمدهای شهرداری 
ناشی از فعالیت های ساخت وساز است،   در صدد 
رفع موانع فعالیت انبوه سازان ساختمان هستیم.

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان خبر داد:

 انتشار اوراق مشارکت خط ۲
 قطارشهری

اعظم محمدی

در وضعیت تشــدید کم آبی اصفهان، از منابع محلی 
برای تامین آب شــرب با کیفیــت الزم برای مردم 
استفاده می شود. »اکبر بنی طبا« سخنگوی شرکت 
آبفا اصفهان در پاســخ بــه پرســش »زاینده رود« 
مبنی بــر اینکــه درحال حاضــر از منابــع محلی 
برای تامین آب شــرب مــردم اصفهان اســتفاده 
می شــود گفت: با توجه بــه کاهــش بارندگی، نیز 
حجم  ذخیره آب پشــت ســد زاینده رود نسبت به 
 دوره های بلندمدت و ســال های گذشــته کاهش

 پیدا کرده است.
 بر این اساس شــرکت آبفا اصفهان برای حوزه شرب 
بنا بود تمهیداتــی اتخاذ کند که کمترین آســیب 
متوجه مشــترکان و مصرف کنندگان آب باشــد. 
در همین راســتا درارتباط با آزادســازی آب حوزه 
زاینده رود در تصفیه خانه »بابا شیخعلی« مدیریت 
خوبی انجام شد که در فصل گرما به نحوه شایسته ای 
این آبرســانی انجام شــود کــه برای ســازگاری با 
کم آبی، منابع محلی شناســایی شــد. عالوه براین 
حفر حداقــل 70 حلقه چــاه آب در حــوزه آبخیز 
زاینده رود در 56 شــهر و 300 روستا انجام گرفته و 
 این روند ادامه دارد؛ در صــورت لزوم از منابع محلی 

استفاده می شود.
وی برای آسوده خاطر بودن مردم برای استفاده  ازاین 
منابع خاطرنشان کرد: منابع محلی از لحاظ کیفیت 
هیچ مشکلی ندارند و این برای شرکت آبفا یک اصل 

اســت؛ مبنی بر اینکه آب 
این منابع از نظر کیفی مورد 
تایید مراکز ذی صالح است 
و به صورت مســتمر مورد 
آزمایش قرار مــی گیرد؛ 
همچنین  با نظارت مستمر 
مرکز بهداشت استان وارد 

شبکه توزیع می شــود و با آب تصفیه خانه مخلوط 
ومورد استفاده مصرف کنندگان قرار می گیرد. 

بنی طبا در بخشــی دیگر برای پاســخ به پرسشی  
مبنی بر اینکه راهکارهــای آبفا برای کاهش مصرف  

آب خانگی چیست؟ عنوان 
کرد: ما قریــب به چندماه 
اســت به مــردم تاکید و 
توصیه می کنیم، خودشان 
را آماده سازند و اقدام کنند 
برای صرفه جویی حداقل 
30 درصدی در مصرف آب 
که برای تحقق این مهم می توانند از لوازم و شیر آالت 
کاهنده مصرف آب اســتفاده نماینــد و در تماس با 
سامانه تلفنی ۱5۲۲ نسبت به ثبت درخواست خود 
اقدام کنند. دیگر  اینکه رفتارشان را نسبت به مصرف 

آب اصالح ســازند؛ چنانچه به ایــن دو اقدام توجه 
داشــته باشــند، کاهش 30 درصدی در مصرف آب 

دست یافتنی است.
سخنگوی شــرکت آب و فاضالب استان درخصوص 
اینکه طعم آب شرب کمی تغییر کرده است؟ گفت: 
تغییر در ذائقه مردم یک امر طبیعی اســت؛ اینکه از 
ظرفیت منابع محلی استفاده می کنیم طبیعتا بر ذائقه 
مردم تاثیر می گذارد؛ زیرا همیشه از آب خالص تصفیه 
خانه استفاده می کردند. درحال حاضر اختالط مواد 
داخلی مورد تایید، منجر به این تغییر طعم شده که 
امری طبیعی است و مهم تر اینکه جهت یادآوری باید 
گفت این تغییرذائقه در بحث کیفیت آب کوچک ترین 
خللی ایجاد  نمی کند و مردم از این بابت آرامش خاطر 
داشته باشــند که مراکز ذی صالح و مرکز بهداشت 

استان بر این اقدام  نظارت دائم و مستمردارند.
آیا در صورت تشــدید بحران آب، جیره بندی انجام 
می شــود؟ بنی طبا در پاســخ به این ســوال گفت:  
جیره بنــدی آب برای مــا خط قرمز اســت. طبق 
برنامه ریزی های انجام شــده تمهیداتی در راستای 
توزیع عادالنه آب اتخاذ شده که در سناریوی ما این 
جیره بندی نبوده و نخواهد بود؛ امید است با همکاری 
مردم و اصالح رفتارشان در مصرف آب، مشکلی در این 
زمینه نداشته باشیم و از این بحران عبور کنیم.   آبفا 
اصفهان نیز در حال تالش است که آب مصرفی را در 
اختیار مشترکان قرار دهد تا بتوانیم از فصل گرمای 
امسال خوب گذر کنیم و هیچ گاه در سناریوی خود از 

جیره بندی آب استفاده نخواهیم کرد . 

جیره بندی آب، خط قرمز ماست

رییس سازمان نظام مهندسی ســاختمان استان اصفهان گفت: 
نظارت بر اجرای ساختمان ها مهم ترین مسئله در ساخت وساز 

است.
ربانی فرد بیان داشــت: مســئله نظارت ها، مهم ترین مسئله بر 
اجرای ساخت وساز است که بیشترین آسیب را بی توجهی به این 
موضوع به وجود می آورد؛ به گونه ای که در زلزله کرمانشاه حتی 

ساختمان های نوساز هم از این آسیب ها دور نماند.

 وی ضمن الزام بر رعایت مقررات ملی در ساختمان گفت: وقتی 
از مقوله زلزله صحبت می شود، وارد عرصه های مختلفی همچون 
طراحی، طراحی شهری، بناهای مرتفع در کنار معابر کم عرض و 
مسائل و مشکالتی که در این رابطه در زمان وقوع زلزله می تواند 
حیات را موثر باشد، برخورد می کنیم که باید به آن پرداخته شود.
رییس سازمان نظام مهندسی ســاختمان استان اصفهان گفت: 
نبود نظارت های جدی، متخصصانه و مســئوالنه باعث می شود 

آن طور که باید ساختمان ها ایمن ساخته نشود که در این راستا 
راهکارهایی در حال طراحی اســت که بتوان مســئله نظارت را 
به صورت جدی پیگیری و حقوق عمومــی و منفعت مردم را در 
 نظر گرفت و بــه لحاظ جانی و مالی بتوان بــه تکلیف خود عمل

 نمود.
  افزایش ســطح کیفی مهندسی پروژهاي ســاختمانی یکی از 

دغدغه هاي اصلی مدیریت مهندسی سازمان است.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان:
نظارت بر اجرای ساختمان ها مهم ترین موضوع در ساخت و ساز است

سخنگوی شرکت آبفا به »زاینده رود« گفت:

آبفا اصفهان در  تالش است، آب 
مصرفی را در اختیار مشترکان 

قرار دهد تا بتوانیم از فصل 
گرمای امسال خوب گذر کنیم

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری خبر داد:
تقویت ناوگان اتوبوسرانی اصفهان در ماه رمضان

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان اظهار کرد: هر ساله با فرا رسیدن ماه رمضان حجم ترافیک 
عصرگاهی افزایش می یابد، زیرا شمار بسیاری از شهروندان قصد دارند تا قبل از اذان مغرب خود را به مقصد 
برسانند و همین امر سبب تمرکز حجم ترافیک روی ساعاتی خاص می شود. »علیرضا صلواتی« افزود: در 
این راستا ناوگان اتوبوسرانی در اوقات منتهی به اذان ظهر و اذان مغرب تعداد ناوگان خود را تقویت می کند تا 
بهتر به شهروندان سرویس دهی شود. معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان ادامه داد: پارکینگ های 
هسته مرکزی شهر تا ساعت ۲۴ باز است و پلیس راهور در اوقات اوج ترافیک، تدابیر و نیروهای خود را افزایش 
می دهد. صلواتی یادآور شد: برای شب های قدر نیز سرویس دهی اتوبوســرانی اصفهان برای جابه جایی 

شهروندان به مکان هایی که مراسم های لیالی قدر برگزار می شود، از میادین اصلی شهر انجام خواهد شد..

مدیر طرح ساماندهی ناژوان:
آبرسانی مادی های ناژوان شبکه ای انجام می شود

مدیر طرح ساماندهی ناژوان با اشاره به شبکه گذاری آب برای مادی های ناژوان، گفت: در حال حاضر بیش از 70 درصد 
مادی های ناژوان شبکه لوله گذاری دارد و این شبکه لوله گذاری می تواند برای باغات این پارک جنگلی نیز انجام شود.

»حسن شفیعی« با بیان اینکه 600 هزار اصله درخت در ناژوان وجود دارد، اظهار کرد: هدف مدیریت شهری و جهاد 
کشاورزی سرسبزی این درختان است تا بتواند اکسیژن مورد نیاز شهر را تامین کند، زیرا منطقه ناژوان به عنوان ریه 
تنفسی شهر شناخته شده است. وی افزود: دغدغه اصلی مدیریت شهری و جهادکشاورزی حفظ و احیای بخش های 
آسیب دیده درختان ناژوان است. وی با بیان اینکه تعامل بین جهاد و باغداران می تواند فضای سبز را حفظ کند، ادامه 
داد: در زمینه آبرسانی به باغات و تسهیل این امر همراهی شهرداری و جهاد اعالم شده تا جهادکشاورزی راحت تر در 

معابر ناژوان تردد و آبرسانی به باغات را انجام دهد.

شورا

عضو شورای اسالمی شهر خبر داد:
پزشکان برای هتل سازی 
سرمایه گذاری می کنند

رییس کمیسیون بهداشت، ســالمت و خدمات 
شهری شورای اســالمی شــهر اصفهان با اشاره 
به برگزاری جلســه مشــترک اعضای کمیسیون 
بهداشت شورای شهر و شهردار اصفهان با جمعی از 
پزشکان اصفهان اظهار کرد: در این جلسه مشکالت 
موجود در حوزه فعالیت پزشــکان طــرح و مورد 
بررسی قرار گرفت. »عباسعلی جوادی« با بیان اینکه 
عمده ترین مشــکل حوزه درمان شهر اصفهان در 
حال حاضر کمبود تخت بیمارستانی است، تصریح 
کرد: در این زمینه با توجه به بررســی های صورت 
گرفته، نیازمند اصالحات قانونی هستیم که باید 
مورد توجه مسئوالن باالدستی قرار گیرد. رییس 
کمیسیون بهداشت، ســالمت و خدمات شهری 
شورای اسالمی شهر اصفهان، هزینه باالی صدور 
پروانه ساخت برای ساخت بیمارستان، همچنین 
نبود زمین مورد نیاز مناسب در شهر اصفهان را از 
چالش های حوزه درمان دانست و افزود: در نزدیکی 
مجموعه های مسکونی به منظور تسهیل دسترسی 
به مراکز درمانی در شــهر اصفهان، زمین مناسب 
وجود ندارد و این امر بحرانی برای اصفهان اســت.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی نیز در خصوص صدور مجوز برای ساخت 
بیمارستان سخت گیری های فراوانی دارد، اضافه 
کرد: امیدواریم بازنگری های جدی در این زمینه 
انجام شــود. جوادی همچنین بــه اعالم آمادگی 
پزشکان اصفهان برای سرمایه گذاری در شهر اشاره 
کرد و گفت: پزشکان اغلب سرمایه مازادی دارند که 
در این جلسه قرار بر این شــد از این سرمایه   برای 
اجرای پروژه هایی مانند هتل ســازی در اصفهان 

استفاده شود.

در جلسه امروز شورا  بررسی می شود:
محدودیت تردد در معابر 

محدوده مرکزی شهر 
ســی و چهارمین جلســه علنی از پنجمین دوره 
شورای اسالمی شــهر اصفهان  امروز همزمان با 
چهارمین روز از ماه مبارک رمضان برگزار می شود.

بررســی گزارش توافقات شــهرداری اصفهان با 
وزرات راه و شهرسازی در خصوص شروع بازنگری 
طرح های جامع و تفضیلی شــهر توســط معاون 
شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان نخستین 
بند در دستور کار این جلســه علنی است.  طرح 
پیشنهادی ۱0 نفر از اعضای شورای شهر اصفهان 
با عنوان الزام شــهرداری به اســتفاده از ابزارهای 
تامین مالی در بازار سرمایه، نیز در دومین بخش 
سی و چهارمین جلسه علنی شورای شهر بررسی 
خواهد شد. بررسی پیشنهاد اعمال طرح محدودیت 
تردد در معابر محدوده مرکزی شــهر نیز از دیگر 
 بندهای جلسه علنی امروزشورای شهر اصفهان

 است. 

سایه روشن
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 افقی :
1-  استان - بازار معامالت غالت در آمريکا

2- آداب - مدارک - قدرت و توان
3- تيــز - عنواني احترام آميــز - اصلي ترين 

نيروي انساني ارتش
4- دو هرم از بزرگ ترين اهــرام مصر - خانه 

کنار دريا - شهر ايستاده
5- گذرگاه رود - حرکت هــوا - مادر آذري - 

منقار کوتاه
6-  آرزوي بزرگ - خاشاک - راز - مرفق

7-  نيزه کوتاه - نوعي پارچه براق - بهشت
8- از نام هاي دخترانه - از شاخص هاي بورس 

معروف آمريکا - محق تر
9-  آرامگاه - جاسوس - مرز

10- امر به کاويدن - لحظه - رفوزه - آيين ها
11- مادر عرب - مغازه کوچک - زنگ بزرگ 

- تکه پارچه
12- خاک سرخ - فربه تنبل - سياسي ترين 

قانون اقتصادي هر کشور
13- مرطوب - آگاهي - زشت

14- جديد - بناي فروريخته - برودت
15- بازار بورس هند - صداي بلند.

عمودی:
1- برابر است با 01/0 درصد سود اوراق قرضه 

يا سند بهادار - دانشمند اخترشناس
2- دختر شــعيب )ع( - ســاده دل - درجه 

حرارت - از هفت سين ها

 3-  نظــر و عقيــده - وزيــر دارايي اســبق
 ژاپن - تيرک وسط کشتي

4-  پول قدرتمند ژاپن - ابر سفيد - لطيف
5-  روغن فروش - رنج - تلخ تازي

6-  نام بيمارستاني در تهران - ساده - وقت و 
زمان معين - آب تازي

7-  محل سکونت - شرق - ناپسند داشتن
8-  شهري در آلمان - پناه خواستن - دشمن

9- از درختان - بشارت و مژده - کريستال
10- نام آذري - نااميدي - عود - پايداري

11-  نت پنجم - کد - ناس
12- خراب - ارزان فروشي - کله و راس

13- تمامي - ســومين کشــور صادرکننده 
محصوالت غذايي و کشاورزي - بيماري سگي
14-سازوبرگ است - جان - از بيماري ها - آوا

15- اداره - نرخــي کــه يــک معامله گــر 
 يا خريــدار بــراي خريــد يــک ارز در نظر

 مي گيرد.
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حالوتشیرینعبادتوروزهدارى
ماه مبارک رمضان براى همه ما طعم شــــيرين و خاصى دارد؛ 
طعم عبادت خدا و روزه گرفتن براى انجام تکليف الهى و حرکت 
در مسير اراده حضرت حق. از مهم ترين شــيرينى هاى اين ماه، 
امســــاک از خوردن و آشــاميدن براى رضاى خداست؛ يعنى 
همه روزه داران در ساعتى مشخص دست از خوردن و آشاميدن 
مى کشــند و در غروب آفتــاب و همزمان بــا اذان مغرب افطار 
مىکنند. در لحظه افطار همه روزه داران نشــاط ويژه اى دارند و 
شکر مىکنند که يک روز ديگر را با شيرينى اداى امر الهى طى 
کرده اند. وقتى به عمق عبادات ماه رمضان فکر مى کنيم، شيرينى 
اش دو چندان مى شود؛ زيرا ما ميهمانيم و ميزبان، پروردگار متعال 
که خود ثواب عبادت ماست و روزه داران را بسيار تکريم مى کند. 
در دعاى امروز، از خدا بخواهيم شيرينى عبادت در ماه ميهمانى 
اش را به قلب مان بچشــاند تا در لحظه ها و ثانيه هاى روزه دارى، 
ياد و نام خدا همراه مان باشد. از خدا بخواهيم در کنار لذت ترک 
گناه، توفيق و حالوت نماز شــب و خلوت عاشقانه با پروردگار را 
روزى ما کند؛ آن وقت رمضانى که درک مى کنيم مىشــــود 
»احلى من العسل«. اگر اين حالوت بندگى را چشــــيديم که 
فقط براى خدا خودمــان را خالص کنيم، آن وقت عبادت هايمان 
نشاط مى گيرد؛ چنانکه اولياى دين ما هميشه در حال عبادت 
بودند و شادى ياد خدا آنها را از دنيا و مشغله هايش دور مى کرد. 
اميرمومنان على)ع( در يکى از جنگ ها تيرى به پاى مبارک شان 
نشست و طبيبان مى گفتند کشيدن اين تير سخت است و رنج 
دشوار دارد؛ اما همه گفتند بگذاريم على)ع( به نماز بايستد آن وقت 
تير را بيرون مىکشــيم. پس از آغاز نماز، تير را از پاى حضرت 
درآوردند، اما ايشــان همچنان مجذوب خدا و مشغول نماز بود. 
بنابراين نماز و دعا مزه خاص خود را دارد و اين ما هستيم که بايد 
با انس بيشتر با خدا اين طعم و مزه شيرين را درک کنيم، ضمن 
اينکه در بخشــى از دعاى امروز از خدا مى خواهيم ما را از گناه و 
آلودگى حفظ کند که البته توفيق ترک گناه هم شيرينى ديگرى 

است که بايد با توفيق مزه آن را بچشيم.

حجت االسالم دکتر ناصر رفیعی

شرح  دعای روز اول ماه رمضان 

97/02/30 تاریخ   
  04:27:35 اذان صبح      

06:01:43 طلوع آفتاب  
12:59:51 اذان ظهر    
19:58:18 غروب آفتاب  
20:17:41 اذان مغرب    
00:12:57 نیمه شب شرعی  

ریاضتشرعیروزهتمرینکسبتقواست

جوان هاى ما، رياضت شــرعى روزه را در دوران جوانى 
تجربه مى کنند؛ اين گرسنگى کشيدن، چشم بستن از لذايذ 
و کم رغبتى به محرمات در فرصت يک ماهه، چيز ارزشمندى 

براى مردم، به خصوص براى جوان هاســت و اين تمرين کســب 
تقواست از دوران نوجوانى که از آغاز بلوغ در دختر يا پسر به وجود 
مى آيد.بحمدا... فضاى جامعه ما معنوى است و اين فضاى معنوى 
در ماه رمضان در جهت معنويت شدت پيدا مى کند و عادات خوب 

به تدريج در بين مردم رواج مى يابد.

معرفی کتاب

کتاب »سخنى درباره روزه« تاليف »سيدهاشم رسولى محالتى« در 
طى ســه بخش، فضيلت و ثواب روزه، فضيلت ماه مبارک رمضان و 
برخى احکام و مسائل مورد ابتالى روزه داران را بيان کرده و شرحى 
اخالقى و عرفانى بر دعاهاى روزهاى ماه مبارک رمضان است. در اين 
اثر، به بحث درباره محتــواى عرفانى ادعيه ماه رمضان مانند: توحيد 
 و خداشناســى، رابطه توحيد بــا واليت اهل بيت)عليهم الســالم(، 
نشانه هاى موحدان، اسما و صفات الهى و کسب مقامات سيروسلوک 
پرداخته شده است.حضور قلب در نماز، موانع استجابت دعا، مراتب 
 رشد و کمال انســانى، توبه و اســتغفار، ظهور صفات خدا در برخى

 انسان ها، معارف توحيدى، ويژگى هاى روز قيامت، مهم ترين اعمال 
در ماه مبارک رمضــان، فضل و رحمت خداوند در ايــن ماه، جبر و 
اختيار، معناى عبادت و حقيقــت عبوديت، آثار منفى گناه در دنيا و 
آخرت، محاسبه نفس در ماه رمضان و برخى ديگر از مسائل اخالقى، 

از مهم ترين مندرجات مطرح شده در اين نوشتار است.

»ماه رمضان«  همراه با گردشگران  خارجی نصف جهان

افطارىسادهدرمیدانامامحسین)ع(تهرانسخنیدرباره»روزه«
به مناسب ماه مبارک رمضان هر روز در میدان امام حسین )ع( پس از جزءخوانی 

قرآن کریم و اقامه نماز جماعت، روزه داران به افطاری ساده دعوت می شوند.

خداخدامیکردیمبرقتازمان
افطاروصلشود

در آن روزهايى که کومله به کردستان حمله کرده 
بود، امدادگر بودم . برعکــس بانوانى که داوطلبانه 
راهى جبهه مى شدند اصال شجاع نبودم؛ اما ديدن 
صحنه هايي از شجاعت  و ايثار رزمندگان موجب شد 
تا آخرين روز جنگ در جبهه بمانم و آخر هم بعد از 
عمليات »مرصاد« با اشک جبهه را ترک کردم. پس 
از ختم قائله کردســتان و با آغاز جنگ تحميلي به 
عنوان »ماما« به جبهه جنوب رفتم. در ماه رمضان 
سال 1360 برق انديمشک بر اثر موشک باران قطع 
شــد. هوا گرم بود و هيچ وســيله خنک کننده اي 
نداشــتيم. براي آنکه بتوانيم گرما را تحمل کنيم 
روي کاشــي هاي بيمارســتان مي خوابيديم تا از 
حرارت بدنمان کاسته شود و چون حس مي کرديم 
شايد کاشي ها با خون مجروحان نجس شده باشد 

خدا خدا مي کرديم، برق تا زمان افطار وصل شود.

رمضان درجبهه ها

ماه رمضان با تمام خیر و برکتش 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 خداوند 
قیام کردند و نه تنها بی هیچ شــکایتی بلکه در اوج 
لذت در نمایش مباهات معشوق درخشیدند. مردانی 
که گرمی هوا، آتش گلوله دشمن، کمی غذا، روزهای 
سخت اســارت و... آنان را از اجرای فرمان الهی باز 
نمی داشت. با خاطرات شان همراه می شویم بدان امید 

که در لذت خلوص شان شریک مان کنند.

بيش از 75 درصد احکام اسالمي اجتماعي هستند 
و اگر به آنها در جامعه عمل نشــود، در اصل به اسالم 
عمل نشده و جامعه اسالمي با انحطاط روبه رو خواهد 
شد.  در جوامع اســالمي يعني جامعه اي که به اسالم 
راي داده و اکثريت نيز مسلمان هستند بايد به انتخاب 
اکثريت احترام گذاشت و تا آنجا که امکان دارد، از آن 

تبعيت کرد. 
روزه نيز از هميــن مقوله عبادات فــردي، اجتماعي 
است. يک مسلمان روزه نمي گيرد که در خانه بماند 
و  اصال روزه منافاتي با حضور در اجتماع ندارد؛ در اين 
صورت روزه توسط روزه داران به جامعه وارد مي شود. 
در جامعه اسالمي کساني که نمي توانند روزه بگيرند  
يا اعتقادى متفاوت دارند، بايد به نظر اکثريت احترام 
بگذارند؛ نخوردن و نياشاميدن نمونه اي از احترام است.

روز اول ماه رمضان بود. تقريبا ساعت 5:30 عصر.درحال 
بستن دفتر بودم که ســه نفر گردشگر به من نزديک 
شدند و گفتند: آيا اينجا همان مکاني است که در آن 
گفت وگوي آزاد با توريســت ها انجام مي شود؟ گفتم: 
بله؛ ولي االن وقت گذشته اســت اگر سوالي داريد در 
خدمت تان هستم مي توانيد داخل دفتر بياييد. آنها 

قبول کردند و داخل آمدند.
 از آنهــا پرســيدم از کــدام کشــور هســتيد؟ 
 گفتند ما ســه برادر هســتيم و از کشــور فرانســه
 مي آييم.  چون شــنيده بوديم در اينجا به ســواالت 
گردشگران پاسخ داده مي شود، به اين مدرسه آمديم. 
گفتم بفرماييد. پس از گفت وگو هاي اوليه سوال اول 
خود را مطرح کردند و گفتند: در کشور ما هر کسي هر 
ديني که بخواهد مي تواند داشته باشد و کسي مجبور به 
دينداري نيست و قوانين الئيک همه را شامل مي شود 
و مخصوص افراد خاصي نيســت؛ اين در حالي است 
که در کشور شــما قوانين اسالمي هستند و اين براي 
کساني که به آن اعتقاد ندارند مشکل ايجاد مي کند. 
آيا بهتر نيست سيستمي داشته باشيد که شامل همه 

افراد باشد؟
به او گفتم در دنيا سيستم هاي حکوتي متفاوتي وجود 
دارند و تنها چند کشور در دنيا هستند که با سيستم 
الئيک اداره مي شوند. نوع سيستم حکومتي به انتخاب 
مردم بســتگي دارد. در ايران قبل از انقالب اسالمي 
سيستم حکومتي در ايران پادشاهي و سکوالر بود ولي 
مردم انقالب کردند و به يک سيستم حکومتي اسالمي 

رأي دادند ) ادامه دارد(

عکس روز

 
تبليغ دين جزو نخستين و مهم ترين 
پروسه هايى اســت که طلبه ها براى 
زکات علــم خــود به آن مشــغول 
مى شــوند؛ حاال اگر طلبه اى خوش 
ذوق باشــد و زبان ديگرى هم بداند 
مســير ديگرى برايش گشوده شده و 
فرصت هم کالمى با غيرمســلمانانى 
را پيدا مى کند که فرســنگ ها فاصله 
ذهنى بــا آييــن محمــدى دارند و 
مى تواند با بهره گيــرى از اين فرصت 
ناب، تصوير درســتى از اســالم را به 
آنها ارائــه کنــد؛ ماننــد کارى که 
حجت االســالم »زمانى« درمدرسه 
علميه»ناصريه«انجــام مى دهــد. 
واکنش هاى جالب گردشگران خارجى 
به آيين هــاى ماه مبــارک رمضان و 
پرســش هايى که راجع به اين ماه و 
روزه گرفتن مى پرسند، بهانه اى شد 
تا به مناسبت فرارسيدن ماه ميهمانى 

خدا با خاطرات او همراه شويم. 

سمیه مصور 
چهدلیلخاصیبراىنخوردنونیاشامیدنوجوددارد؟)3(
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