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قرار نیست افزایش قیمت در بازار داشته باشیم
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان:

3

الیحه افزایش کرایه اتوبوس در انتظار تایید فرمانداری است
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه:

پیشنهاد اصفهانی ها به چینی ها:11

3
در اصفهان مدرسه چینی

 راه اندازی کنید!

 از اصفهان برنامه ای
 برای اعزام گسترده به مرقد 

امام راحل نداریم
11
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ایجاد نخستین اورژانس 
شیمیایی پرتوی کشور در اصفهان

11

 رییس شورای هماهنگی تبلیغات  
اسالمی استان:

8

 یک سایت بین المللی ادعا کرد: 

اجرای بی سروصدای سند ۲۰۳۰ در اصفهان

یک سایت بین المللی ادعا کرد که ســی و پنجمین کنفرانس 
بین المللی پارک های علم و فنــاوری مناطق نوآوری با موضوع 
»شهرهای پایدار« بر اساس سند ۲۰۳۰ برگزار می شود. دوستداران علم 
و فناوری که اخبار این حوزه را دنبال می کنند با سایت انجمن بین المللی 

پارک های علم و فناوری بیگانه نیستند...

اجرای طرح فروش ویژه در 
بازارهای روز کوثر اصفهان

ما خادمان افتخاری خدا هستیم
گزارشی از پویش  مردمی»افطاری ساده« در سطح شهر که با استقبال اصفهانی ها مواجه شده است؛

 مصوبه شورای شهر درباره تغییر نام خیابان آیت ا... ابوالحسن اصفهانی با مخالفت شدید امام جمعه اصفهان روبه روشد؛

کار بسیار غلطی است

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شــرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط 

واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق ۲9۲: تا ساعت 15:۳۰ روز شنبه به تاریخ 97/۰۳/1۲
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/۰۳/1۳

www.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
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میراث خاک خورده
 عصارخانه ها از جمله آثار باستانی است که در میان بازارهای نقش جهان پنهان شده اند؛

تمامی مشکالت شهر حل شده و مانده تغییر اسم خیابان ها!
ماجـرا از تغییر نـام یک خیابـان و یـک مصوبه آغاز شـد؛ در آخریـن مصوبات شـورای نام گـذاری معابر شـهری اصفهـان، نام 
خیابـان »ابوالحسـن اصفهانی« به نـام قبلی خود بـه نام »بـاغ کاران« و نـام خیابان »مقـداد« به نـام قبلی خود به نـام »آتش 
اصفهانی« برگشـت. نایب رییس شـورای شـهر اصفهان گفته این تغییـر نام هـا، »مطالبه مردمی« اسـت. روزی کـه قرار بود 
نام »ابوالحسـن اصفهانی« را بر سـر خیابـان »باغ کاران« سـابق بگذارند، توجیه شـورای شـهر وقـت اصفهان، این بـود که به 
احتـرام علما و بـزرگان و بـه منظـور گرامیداشـت و پاسداشـت یاد و خاطره شـان ایـن تغییر نـام صورت مـی گیـرد. آیا حاال 
چیزی عوض شـده و دیگر نیـازی به پاسداشـت یاد و نام بزرگان این شـهر نیسـت که شـورای شـهر جدید چنیـن تصمیمی 

گرفتـه و آیا به راسـتی تغییر نـام خیابان ابوالحسـن اصفهانـی، مطالبه مردم اسـت؟ 
نایب رییس شـورا مـی گوید که »در بسـیاری از نقشـه های در دسـترس مردم نـام قدیمی خیابان هـای اصفهان درج شـده و 
در نقشـه های فعلی که در قالـب نرم افـزار روی گوشـی های تلفن همراه نیز قابل اسـتفاده اسـت نـام قدیمـی خیابان ها درج 
شـده اسـت.« و این یعنی مـردم ترجیح می دهنـد گوش شـان با همـان نام هـای قبلی کوچـه خیابان های این شـهر آشـنا 

باشـد و به قول نایب رییـس شـورا، مطالبه جـدی در این زمینـه دارند. 
اما ایـن موضوع تبدیل به چالشـی در میان مسـئوالن شـده اسـت. در حالـی که گفته می شـود تغییر نـام خیابان ابوالحسـن 
اصفهانی در شـورای شـهر مصوب شـده اسـت؛ امـا  »ایمـان حجتـی« مسـئول روابط عمومـی شـهرداری اصفهـان که عضو 
شـورای نام گـذاری معابـر و اماکن هم هسـت، با اشـاره به سـیکلی کـه طی می شـود تـا نام یـک خیابـان تغییر کنـد، گفته 
که هنـوز تغییر نامی صـورت نگرفته اسـت و تاکید کـرده که در حـال حاضر پیشـنهاد این تغییر داده شـده و هنـوز 3 مرحله 

دیگـر مانده اسـت.
حجتـی می گویـد هنوز تغییـر نام ایـن خیابـان قطعی نیسـت و ممکـن اسـت در هر یـک از مراحـل آینده بـا تغییر نـام این 

خیابـان مخالفت شـود.
شـورای شـهری ها برای اجرایی کردن طرحی که مصوب شـدن آن فعال تاییـد و تکذیب می شـود، یک مخالف جـدی دارند 
و آن هم امام جمعه اصفهان اسـت کـه در واکنش به  تغییـر نام خیابان آیت ا... سـید ابوالحسـن اصفهانی، گفـت: »کار غلطی 

اسـت، من اصال نظری ندارم.کارهایی که شـهرداری می کند بسـیار کار غلطی اسـت.«
امام جمعه اصفهان بـا بیان اینکه من بارها به شـهردار گوشـزد کـردم کاری نکنید کـه آبروی خودتـان را ببرید، عنـوان کرد: 
»به چه دلیلی اسـامی انسـان های خوب را از خیابان هـای اصفهان حذف مـی کنند؟ شـهرداری کارهای متدیـن انجام دهد 
تا در نظر مـردم جلوه کند. سـید ابوالحسـن شـخصیتی اسـت کـه ده ها خیابـان باید به نام شـان باشـد و ایـن مـوارد را همه 

باید از شـهرداری مطالبـه کنند.«
همچنیـن حجت االسـالم محمدتقـی رهبر، امـام جمعـه موقت اصفهـان هـم در مخالفت بـا ایـن تغییر نـام و با بیـان اینکه 
 سـید ابوالحسـن اصفهانـی یکـی از مراجـع بـزرگ اصفهان بـوده اسـت، گفت: »اسـم یـک مرجـع بزرگـی را بر یـک خیابان 
می گذارید و بعـد هم آن را مـی خواهیـد تغییر بدهید؛ این کارها درسـت نیسـت و شایسـته اسـت در این مـورد تجدید نظر 
بشـود. کارهایی از این دسـت بازتاب های خوبی نـدارد و بهتر اسـت قبل از هـر تصمیمی جوانب مختلف آن سـنجیده شـود 

و بعـد اقدامی صـورت گیرد.«
حاال باید منتظر مانـد و دید با مخالفت هـای صورت گرفته از سـوی بزرگان شـهر از جمله امام جمعه ، آیا شـورای شـهری ها 
همچنان بر تصمیـم خود مبنی بـر تغییر نـام خیابان آیـت ا... ابوالحسـن اصفهانـی اصرار مـی ورزند و یـا مطالبـات مهم تر و 

جدی تر مردم شـهر از جمله خشـکی زاینـده رود، ترافیـک و آلودگی هـوا را دنبـال می کنند! 

مصوبه شورای شهر درباره تغییر نام خیابان آیت ا... ابوالحسن اصفهانی با مخالفت شدید امام جمعه اصفهان روبه روشد؛

کار بسیار غلطی است

سمیه پارسا
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زینب ذاکر

تایید و تکذیب ها زیاد است. روز گذشته بهرام 
قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه درباره ادعای 
مطرح شده توســط مقامات روس که گفته می 
شود اعالم کرده اند نیروهای خارجی در سوریه 
باید از این کشور خارج شوند و آیا ممکن است 
روسیه، ایران را مجبور کند که از سوریه خارج 
شود؟ گفت: »کســی نمی تواند ایران را مجبور 
به کاری کند. ایران کشــوری مستقل است که 
سیاست های خود را بر اساس منافع ملی خود در 

منطقه و جهان تعیین می کند.«
از سوی دیگر الکساندر زاسپکین، سفیر روسیه در لبنان 
در گفت و گو با »المیادین« گفت که »حضور ایران در 

سوریه از نظر روسیه مشکل به حساب نمی آید.«
چندروز پیش بود که رسانه های عربی و روسی از دیدار 
محرمانه »پوتین« و »اســد« در سوچی خبر دادند و 
نوشتند که رییس جمهور روســیه اعالم کرده که با 
موفقیت های ارتش سوریه در مبارزه با تروریسم و آغاز 
فرآیند سیاسی، نیروهای مســلح خارجی باید کشور 

سوریه را ترک کنند.
بالفاصله گمانه زنی هــا درباره »منظــور« پوتین از 
نیروهای مسلح خارجی آغاز شد. به هرحال مستشاران 
ایرانی نیز همچنان در سوریه حضور دارند. حضوری که 
البته به گفته مقامات کشورمان با درخواست مستقیم 

»اسد« صورت گرفته است.
به نظر می رسد در طول سالیان گذشته ، رابطه ایران و 

روسیه رابطه ای دوطرفه بوده که البته کشش و عالقه 
مسئوالن کشورمان به تعمیق روابط با این کشور بیشتر 
از عالقه طرف مقابل بوده است. طرفی که به »معامله 
گر« بودن معروف است و هیچ بعید نیست در بزنگاه ، 
بازهم از پشت خنجر بزند و پشت ایران را خالی کند.  
همیشه نوعی بی اعتمادی در خصوص سرزمین تزارها 
میان ایرانیان وجود داشــته که بخشی از آن پیشینه 
تاریخی دارد و بخشــی دیگر بر گرفته از واقعیات روز 
اســت.  زمینه همکاری ها زیاد است. ساخت ۸ واحد 
جدید برق هسته ای، تقویت بنیه دفاعی ایران، موافقت 
دو کشــور برای جابه جایی ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام 
در روز، همکاری های دو کشــور بــرای پایان دادن به 
هرج ومرج ناشی از دخالت نیروهای خارجی در سوریه، 

همکاری های منطقه ای در آســیای مرکزی و قفقاز، 
همســویی مواضع دو کشور در مســائل افغانستان و 
عراق و نظر مشترک دو کشــور در مورد اصالح نظام 
نوین جهانی، همگی نشان از پیوندی دارد که هرچند 
»عاشقانه« نیست؛ اما حداقل »عاقالنه« است و براساس 
منافع و مصالح دوطرف پایه ریزی شــده و علقه های 
استراتژیک دارد.  رابطه میان ایران و روسیه بسیار مورد 
توجه و اعتماد مقامات کشــور است؛ اما در میان افکار 
عمومی ماجرا کمی فرق دارد و همیشه نوعی سوءظن و 

بی اعتمادی به طرف روسی وجود داشته و دارد. 
علی بیگدلی، اســتاد روابــط بین الملــل در این باره 
می گوید: »سال هاست که روس ها، ایران و سوریه را به 
گروگان گرفته اند و به وضوح می توان دید که روس ها 

با ایران در حال بازی هســتند و به همین دلیل نباید 
مقامات ما خیلی دلباخته روسیه شوند و تصمیمات شان 
را با اتکا به پوتیــن اتخاذ کنند. آنهــا پیش تر هم در 
مواردی پشت ایران را خالی کرده بودند و ثابت کردند 
که طرف شــان را رها می کنند.« علی خرم، دیپلمات 
سابق کشورمان هم اعتقاد دارد اعتماد ایران به روسیه 
»بیش از حد« اســت و این موضوع بســیار خطرناک 
است. زیرا با وجود اعتمادی که به این کشور در ایران 
وجود دارد،  آنها در چند صحنه نشــان دادند که اصال 
قابل اعتماد نیستند«.  نباید فراموش کنیم که روسیه 
یکی از کشور هایی بود که قبل از برجام از قطعنامه های 
تحریمی حمایت می کرد از سوی دیگر در سوریه هم به 
جای اینکه به تعهدات خود عمل کند به اسرائیل اجازه 
داد مواضع ایران را مورد حملــه هوایی قرار دهد. این 
در حالی بود که مســئولیت مراقبت از آسمان سوریه 
بر عهده روســیه بود و بعد از این حمله نتانیاهو اعالم 
کرد که این اتفاق با هماهنگی روســیه رخ داده است. 
باید مواردی مانند سکوت آنها در قبال انتقال پایتخت 
اسرائیل به قدس را هم اضافه کرد که حتی اروپایی ها 
به این تصمیم اعتراض کردند؛ اما روسیه کامال سکوت 
اختیار کرد. سیاست همین است دیگر. نباید فراموش 
کرد روسیه مانند هر کشور دیگری منافع و امنیت ملی 
خود را مد نظر دارد و گاهی ایران در راستای این منافع 
قرار دارد و گاهی خیر. هر آن چه بین ایران و روسیه می 
گذرد، براساس همین منافع است. شاید ایران هم اگر به 
این نتیجه برسد که منافعش با روسیه تامین نمی شود، 

دست از این دلبستگی زیاد بردارد! 

52درصد مردم رای ندادند؛
 مادورو 

پیروز انتخابات ونزوئال شد 
»نیکوالس مادورو« با کسب حدود ۶۸ درصد آرا در 
انتخابات ریاست جمهوری ونزوئال به پیروزی رسید 
و برای یک دوره ۶ ساله دیگر در این مقام ابقا شد. 
میزان مشارکت مردمی هم ۴۸ درصد اعالم شده 
است که از دهه ۱۹۴۰ تاکنون پایین ترین میزان 

مشارکت به شمار می آید. 
ســران گروه های مخالف گفته اند که مشارکت 
اندک مردم حاکی از آن اســت که رای دهندگان 
به درخواســت آنها برای خــودداری از رای دادن 

توجه کرده اند.

 »بارزانی« و »صدر«
 دیدار می کنند

منابع سیاســی عراقی از دیدارهای قریب الوقوع 
میان مســعود بارزانی بــا نخســت وزیر عراق و 
 رهبــر جریان صــدر عــراق و ائتــالف الوطنیه 

خبر دادند.
منابع آگاه اعــالم کردند کــه تماس هایی برای 
برگزاری نشستی میان مقتدی صدر، رهبر جریان 
صدر عراق )شــیعه(، حیدر العبادی، نخست وزیر 
این کشور )شیعه( با مسعود بارزانی، رییس سابق 
اقلیم کردســتان )کرد( و خمیس الخنجر، رهبر 
لیست القرار )سنی( و ایاد عالوی، رییس ائتالف 
الوطنیه )سنی ها و سکوالرها( آغاز شده است. این 
شخصیت ها طی روزهای آینده به صورت دوجانبه 

یا گروهی گردهم می آیند.

تالش »کری« برای جلب 
رضایت میزبان عربی!

وزیر امور خارجه سابق آمریکا در سخنرانی خود در 
حضور فارغ التحصیالن دانشگاه نیویورک ابوظبی 
هشــدار داد که »گفت وگوی مدنی حقیقی« در 

سراسر جهان در خطر است. 
جان کری، وزیر امــور خارجه ســابق آمریکا در 
سخنان خود به طور غیرمستقیم از دونالد ترامپ، 
رییس جمهور آمریــکا انتقاد کرد؛ امــا به توافق 
هســته ای با ایران که ترامپ به تازگی از آن خارج 

شده، اشاره ای نکرد.
این اقدام از جانب کری ممکن اســت برای جلب 
رضایت میزبانانش در امارات صورت گرفته باشد؛ 
چرا که آنان مدت ها با این توافق مخالف و معتقد 
بوده اند که محدودیت هــای این توافق علیه ایران 

کافی نیست.
 کری در این مراسم اظهار کرد: گفت وگوی مدنی 
حقیقی در تمام جهان در خطر است و این موجب 
از بین رفتن حقوق و اعتماد می شود. مطمئنا در 
کشور من تقریبا همه سیاستمداران متهم و شبیه 

تبل تو خالی شده اند.

سفیر روسیه در لبنان:
 اصالحات در سوریه مفید است

الکساندر زاســپکین، سفیر روســیه در لبنان در 
گفت وگو با شبکه تلویزیونی المیادین تصریح کرد: 
نشست آتی در سوچی روسیه درباره بحران سوریه 
بیانگر نقطه اوج مرحله پیروزی ها و برنامه ریزی 

درباره مرحله آینده است. 
وی افزود: بایــد طرح از بین بردن تروریســت ها 
تکمیل شده و آوارگان به روستاهای خود بازگردند. 
سفیر روسیه در لبنان گفت که با بازگشت حاکمیت 
دولت سوریه بر سراســر خاک این کشور، خروج 
نیروهای خارجی امری طبیعی محسوب می شود. 
زاســپکین تاکید کــرد: »ما در ســوریه در کنار 
هم پیمانان ســوریه از جمله ایران و حــزب ا... با 

تروریسم می جنگیم.«
وی ادامه داد: روســیه نقشــه راهی برای حل و 
فصل وضعیت سوریه دارد و برای آن زمان تعیین 
نمی کند. اصالحات در سوریه برای دولت و مخالفان 
سوریه شــرکت کننده در فرآیند گفت وگو مفید 

است.

عشق بر اساس منافع!
رییس سازمان زندان ها:

»مرتضوی« مشکلی ندارد
رییس ســازمان زندان هــا دربــاره برخی 
اظهارنظرها مبنی بر اینکه از بقایی عکس هایی 
در زندان منتشر شده اســت، گفت: عکسی 
دیده نشــده و اگر احتیاج به مراحل درمانی 
باشد،اعزام خواهند شــد؛ اما در حال حاضر 
زندان هستند. جهانگیر درباره حضور مرتضوی 
در زندان گفت: مرتضوی هم در زندان است و 

مشکلی ندارد.

واکنش ایران به درخواست »پوتین« 
برای خروج نیروهای ایرانی از سوریه؛
کسی نمی تواند ایران را 

مجبور به کاری کند
ســخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری 
خود اعالم کرد: ایران تا زمانی که نیاز باشــد 
و دولت سوریه از ایران بخواهد به کمک های 
خود به این کشور ادامه بدهد، در سوریه باقی 

می ماند.
بهرام قاسمی در پاسخ به ســوال خبرنگاری 
مبنی بر اینکــه مقامــات روس اعالم کردند 
که نیروهــای خارجی در ســوریه باید از این 
کشور خارج شــوند و آیا ممکن است روسیه، 
ایران را مجبور کند که از سوریه خارج شود؟ 
تصریح کرد: کســی نمی تواند ایران را مجبور 
به کاری کند. ایران کشوری مستقل است که 
سیاست های خود را بر اساس منافع ملی خود 

در منطقه و جهان تعیین می کند.
وی ادامــه داد: حضور ایران در ســوریه بنا به 
دعوت دولت سوریه انجام شده است و هدف 
اصلی ما مبارزه با تروریسم و سرکوب تروریسم 
در این کشور است به نحوی که تمامیت ارضی 

این کشور حفظ شود.

تکذیب خبر شهادت 
مستشاران ایرانی در حماه

یک منبع نظامی در اتاق عملیات سوریه اعالم 
کرد که در برخی رسانه ها اخباری در رابطه با 
انفجار چند روز پیش فــرودگاه نظامی حماه 
و شهادت برخی از مستشــاران نظامی ایران 

منتشر کرده اند. 
وی افــزود: این خبــر صحت نــدارد و ما در 
فرودگاه نظامی حماه مستشار نظامی نداریم؛ 
همچنین در این فــرودگاه هیچگونه اخبار و 
 تجهیزات نظامی ایران و یــا غیرایرانی وجود

 ندارد.
 بر اساس این گزارش، برخی رسانه ها مدعی 
شــده بودند که در انفجار روز جمعه گذشته 
فرودگاه نظامی حماه ســوریه بیــش از ۵۰ 

مستشار ایرانی به شهادت رسیده اند.

اعالم نامزدی حاجی دلیگانی 
برای ریاست مجلس

نماینده مردم شــاهین شــهر گفــت: اگر از 
فراکســیون والیی کســی کاندیدای ریاست 
 مجلس نشــود، مــن حتما کاندیــدا خواهم 

شد.
با نزدیک شــدن به روزهای آخر عمر هیئت 
رییســه دوم مجلس دهم، ســوال این است 
که سه فراکسیون  امید، مســتقلین و والیی 
چه راهــکاری را بــرای چیدمان ســومین 
هیئت رییســه این مجلس دارند؟ حسینعلی 
حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر و از 
اعضای فراکسیون والیی )اصول گرایان( درباره 
تصمیم این فراکســیون گفت: هنوز جلسات 
این فراکسیون در این رابطه به یک جمع بندی 

مشخص نرسیده است.
وی ادامه داد: به اعتقاد مــن لزومی ندارد ما با 
دو فراکسیون دیگر ائتالف کنیم بلکه باید به 
کارایی افراد نگاه کنیم؛ به نظرم فراکســیون 
والیی باید برای همه کرسی های هیئت رییسه 

گزینه معرفی کند.

مهرداد بائوج الهوتی
سخنگوی فراکسیون مستقالن مجلس:

 مدیرکل تقســیمات کشــوری وزارت کشــور با 
اشاره به حوادث اخیر شهرســتان کازرون با بیان 
اینکه »اطالع رســانی درســت می توانست مانع 
بســیاری از سوءبرداشــت ها شــود و هزینه ها را 
پایین آورد« اظهار کرد: مســئله تقســیماتی در 
منطقه کازرون فرآیندی بود که متاسفانه با ورود 
برخــی از عناصر غیرمســئول به مســیر دیگری 
رفــت. وی ادامــه داد: مردم تحریک شــدند، در 
مقطعی کمتر کنشــگر سیاســی، محض رضای 
 خــدا و بــه خاطــر مــردم کازرون وارد میدان

 می شدند.
سعید جاللی درباره دلیل اعتراض مردم کازرون 
و به خشونت کشیده شــدن این اعتراضات بیان 
کرد: همین قدر می توانم حــدس بزنم که اخبار 
به شــکل درســت منتقل نمی شــد یا تحت تاثیر 
بازار شــایعات قــرار می گرفت یا نقــل قولی که 
از ســوی فــردی کــه دارای پایــگاه اجتماعی 
 وسیاســی بود موجــب تهییــج مــردم منطقه

 می شد.

 مردم را تحریک 
کردند

مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور:

کافه سیاست

بهارستان

عکس  روز 

شاهزاده شارلوت با مادرش 
»کاترین« در جشن عروسی 

پرنس هری با مگان مارکل

آن قدر ثروتمندم که نیازی به پول دانشگاه ندارم

پیشنهاد سردبیر:

سخنگوی فراکسیون مستقالن مجلس، گفت: 
با توجه به عملکرد علی مطهری و مســعود 
پزشــکیان و رضایتمندی اعضای فراکسیون 
مستقالن از فعالیت آنها در سال گذشته، گزینه 
ما به عنوان نواب رییس همین دو شخص است. 
مهرداد بائوج الهوتــی، نماینده مردم لنگرود 
و سخنگوی فراکسیون مســتقالن مجلس 
درباره آخرین وضعیت مباحث صورت گرفته 
و تصمیم گیری ها درباره هیئت رییسه مجلس 
در فراکسیون متبوعش اظهار داشت: آنچه که 
در فراکسیون ما مطرح شده این است که اگر دو 
فراکسیون دیگر بپذیرند، ما یک لیست واحد 
برای اعضای انتخاب شده و معرفی آنها برای 

هیئت رییسه ارائه کنیم.
وی افزود: یعنی به گونه ای نشود که فراکسیون 
ما به صورت مجزا و فراکسیون امید و والیی هم 

برای خود لیستی جداگانه ارائه دهند.

 از پزشکیان و مطهری
 راضی هستیم

 احمد کریمی اصفهانی
عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری:

امیررضا واعظ آشتیانی درباره انتقادهای صریح و تند 
قالیباف به بی اعتنایی پیشکسوتان جریان اصولگرایی 
گفت: بخشــی از صحبت آقای قالیباف درست است 
چون اصولگراها در مســیر تربیــت نیروهای جدید 
گام بر نداشــتند و برخی فکر می کنند همیشه باید 
باشند؛ البته این ویژگی مختص به اصولگراها نیست و 
اصالح طلبان نیز چنین خصایصی دارند. وی افزود: از 
بودن برخی در جریان اصولگرا ، کسی ناراحت نیست؛ 
اما باید فرصــت تربیت و گردش نیــرو در این حوزه 
تفکری، داده شود. عضو شورای شهر دوم تهران ضمن 
رد ادعای اداره جریان اصولگرا به شکل پدرخواندگی 
افزود: این حرف آقای قالیباف کــه »پدرخواندگان 
اصولگرایــی در مرکزیت جریان اصولگرا هســتند و 
می گویند ما تصمیم گرفته ایم و همه باید گوش کنند« 
مورد قبول من نیست. اگر بنا به تصمیم گیری براساس 
پدرخواندگی باشد مطمئنا جمع بندی ها در داخل 
جریان سیاسی به نتیجه نمی رسد. اگر در جایی نسبت 
به کسی توجه کمتری شد، دلیل نمی شود، او شمشیر 

را از رو ببندد و همه را از تیغ بگذراند. 

 قالیباف
درست می گوید

امیررضا واعظ آشتیانی:

عضو جبهه پیــروان خط امــام و رهبری در 
واکنش به اظهارات سعید حجاریان که گفته 
بود جناح راست، چهار ســناریوی به استعفا 
رساندن دولت، اجرای طرح عدم کفایت رییس 
جمهور، اعمال فشــار و پرونده سازی را برای 
مقابله با روحانی پیگیری می کند، گفت: جناح 
سیاسی حاکم در قدرت، وقتی به پایان دوره 
هر رییــس جمهوری می رســد، فرافکنی را 
شروع می کند؛ این اظهارات آقای حجاریان 

نیز فرافکنی است.
 احمد کریمی اصفهانی افزود:  آقای حجاریان 
می خواهد جناح راست را عامل اجرایی نشدن 
وعده های دولت آقــای روحانی معرفی کند . 
حجاریان جنگ روانی علیه جریان اصولگرا را 
زود شروع کرده است! چنین حرف هایی زده 
اما مردم کوچه و بازار زرنگ هستند و به این 

حرف ها می خندند! 

مردم به حرف های 
»حجاریان« می خندند!

پیشخوان

بین الملل

القدس العربی چاپ لندن در گزارشی به قلم »وائل عصام« نوشت: 
بسیاری گمان می کردند که می توانند صدر را به هم  پیمان شیعه 
خود برای مقابله بــا ایران تبدیل کنند،  به ویــژه پس از افزایش 
اختالفات جریان صدر با دیگر  جریان های شیعه در نجف و وقوع 
مقابله های محدودی  بین جیش المهدی و ایاالت متحده در نجف، 
کوفه و شهر  صدر، تا دو سال پس از سقوط بغداد. از آن زمان، یک 

حالت »توهم دوباره« ای در نظر برخی  فرماندهان سنی در عراق 
نســبت به جریان صدری به وجود  آمد و صدری ها و برخی دیگر 
از رجال دینی شــیعه  اعراب خالصی خوانده شدند که می توانند 
هم پیمانان  سیاسی خوبی برای عالج مرض طایفه گرایی باشند.  

برخی دولت های عربی که در مقابله با نفوذ ایران در  عراق شکست 
خوردند، به این فکر افتادند که با ورود  به حلقه شــیعیان موثر در 

عراق وارد شوند.
 از حیث تاریخی محمد صادق  صدر، خود شاگرد امام خمینی)ره( 
در درس فقه اســالمی بوده  و تمام رهبران جریــان صدر که در 
ادامه از آن جدا  شــدند، برای ماه ها در پادگان های ایران آموزش 
دیدند. مقتدی صدر نیز اغلب وقت خود را در ایران می گذراند  و 

روابط خوبی با فرماندهان ارشد نظامی در ایران  دارد.  

تحلیل »القدس العربی« از مواضع سیاسی »مقتدی صدر« و نگرش دولت های عربی به او؛
عربستان و امارات درباره »صدر« توهم دارند

دلبستگی زیاد ایران به روسیه چه نتیجه ای دارد؟

تقابل شدید غیرعلنی

اروپا مستقل بمان

تناقض گویی اروپا

توزیع فالکت

کیهان:
 حرکات موزون محمود دولت آبادی، ناشیانه، سبک سرانه و مبتذل بود

 »کیهان« نوشت: محمود دولت آبادی، از نویسندگانی است که نامش در رسانه ها زیاد دیده و شنیده می شود؛ 
اما سر و صداهای این نویســنده بیش از آنکه به خاطر آثارش باشد به واسطه حاشیه هایش ایجاد می شود. 
نویسنده ای که سال های طوالنی است هیچ اثر قابل توجهی خلق نکرده و کتاب های اخیر او جدی گرفته 
نمی شــود. تازه ترین رمان این نویسنده نیز با وجود حواشی بسیار زیاد و فضاســازی رسانه های زرد اما در 
نمایشگاه کتاب امسال با برخورد سرد مردم مواجه شد. دولت آبادی که روزگاری بازیگر تئاتر بود، دست از تقال 
برای دیده شدن در رسانه ها بر نمی دارد و این بار، تن به حرکاتی سبک سرانه و مبتذل داده است. وی چند 
روز قبل در یک کنسرت حضور یافت و دقایقی نیز در حلقه حاضران در این برنامه، به طرزی ناشیانه حرکات 

موزون اجرا کرد. رسانه های زرد نیز از فرط بی خبری، همین را به خبر داغ خود تبدیل کرده اند!

زیباکالم: 
آن قدر ثروتمندم که نیازی به پول دانشگاه ندارم

روزنامه اعتماد با صادق زیباکالم در باره بازنشستگی اش مصاحبه کرده اســت. زیباکالم در این مصاحبه و 
در واکنش به بازنشسته اعالم شدنش از سوی دانشــگاه تهران گفته: برخالف همه در جمهوري اسالمي که 
دوست دارند بگویند مستضعف هستیم، از طرف خانواده پدري و مادري بسیار ثروتمندم و اگر حقوق دانشگاه 
را هم نگیرم، با فرزندانم تا آخر عمر مي توانیم خیلي راحت زندگي کنیم. ٢۵ سال دانشکده حقوق، چند سال 
دانشکده فني و ٧ ســالي هم مرخصي بدون حقوق براي دکترا گرفته بودم. من استاد تمام هستم و قرار بود 
که با استاد تمام، منعطف تر برخورد شود. در دوران آقاي احمدي نژاد که خیلي از اساتید را به دالیل سیاسي 
بازنشسته کردند، چنین بحثي مطرح بود. اتاقم را هم گرفته اند و از همین االن غصه قاب هایم را گرفته ام. چون 

قاب هایي که در اتاق من است، بخشي از تاریخ ایران است. 

چهره ها
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روزگار سیاه کشاورزی
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

خرید نفت هند از ایران به 
باالترین رقم رسید

هند در مــاه آوریــل 2018 روزانــه 640 هزار 
بشــکه نفت از ایران خریده اســت که نسبت به 
ماه مارس 49 درصد بیشــتر اســت و باالترین 
میزان از اکتبر 2016 به شمار می رود. آمارهای 
منابع کشتی رانی و منابع صنعتی نشان داد هند 
در مجموع در مــاه آوریل 4.5 میلیون بشــکه 
نفت در روز وارد کرده کــه 2.5 درصدی بیش از 
پارسال اســت.همچنین واردات نفت هندی ها 
از ایران در ماه آوریل نســبت به مــاه مارس)ماه 
پیش از آن( 49 درصد و نســبت به سال گذشته 
20 درصد بیشتر شــده است.پاالیشــگاه های 
هندی پس از اینکه ایران تخفیف های بیشــتری 
 ارائــه داد، واردات نفت از این کشــور را افزایش

 دادند.

اروپا به دنبال جبران خسارات 
شرکت های آسیب دیده است

وزیر دارایی فرانســه گفت، دولت این کشــور به 
دنبال این اســت که ببینــد آیا اتحادیــه اروپا 
می تواند خســارات شــرکت های اروپایی را که 
به دلیل همکاری با ایران بــا تحریم های آمریکا 
مواجه اند جبران کنــد یا نه. »برونو لــه مایر« با 
اشــاره به قوانین اتحادیه اروپا که ســابقه آنها به 
سال 1996 برمی گردد، گفت: این قوانین ممکن 
است به اتحادیه اروپا اجازه دهد برای حمایت از 
شــرکت های اروپایی در برابر تحریم های وضع 
شده از سوی دولت آمریکا مداخله نماید. وی افزود: 
فرانســه از اتحادیه اروپا خواســته تا موضع خود 
را در این زمینه ســخت تر کند. رهبران اتحادیه 
اروپا وعده داده اند کــه برای حفظ برجام تجارت 
نفت ایران و روند ورود ســرمایه به این کشور 
را تداوم خواهند بخشید، اما آنها در عین حال 
 اذعان کرده اند کــه این کار آســانی نخواهد

 بود. 

بازار

تفنگ آبپاش بزرگ

نصب  بزرگ ترین جرثقیل 
دروازه ای کشور در فوالد مبارکه

مدیر اجــرای طرح هــای جنبی و پشــتیبانی 
فوالدمبارکه از پایان عملیــات نصب و راه اندازی 
بزرگ ترین جرثقیــل دروازه ای کشــور در انبار 
روبــاز ناحیه نورد گــرم فوالد مبارکــه خبر داد. 
»حمیدشجاعی« خاطرنشــان کرد: با راه اندازی 
این جرثقیل امکان ذخیره ســازی تختال و کالف 
در زمینی به مساحت ۷000 مترمربع، همچنین 
فضای ســیر قطار و کامیون به منظــور بارگیری 
در زمینی بــه مســاحت 6000 مترمربع فراهم 
شــد. به گفته وی، از جرثقیــل دروازه ای جهت 
جابه جایی مواد در محل هــای روباز و مکان هایی 
استفاده می شــود که امکان جابه جایی در امتداد 
ریل حرکت طولی میسر است و بیشترین کاربرد 
این نوع جرثقیل ها در کارخانه ها و بنادر ساحلی 
و خشک است. باید گفت که این طرح با مشارکت 
شــرکت های طرف قرارداد و شرکت فوالد کرین 

ایران ساخته شده است.

اجرای طرح فروش ویژه در 
بازارهای روز کوثر اصفهان

به مناسبت ماه مبارک رمضان طرح فروش ویژه در 
بازارهای روز کوثراصفهان تا 31 خردادماه عالوه بر 
تخفیف های روزانه، در حال اجراست. اقالم مصرفی 
در بازارهای روز کوثر با تخفیف 10 تا 50 درصد به 
شهروندان عرضه می شود. مدیرعامل سازمان میوه 
وتره بار و ساماندهی مشاغل شــهری شهرداری 
اصفهان اظهار داشت: بر این اساس تامین به موقع 
و کافی مایحتاج کاالیی ســبد مصرفی خانوار در 
دستور کار تمام بازارهای روز کوثر قرار دارد و میوه 
و تره بار، لبنیات، مرغ، تخم مرغ، گوشــت تازه و 
سایر محصوالت پروتئینی از ابتدای ساعات کار تا 
پایان فعالیت بازارها به مشتریان عرضه خواهد شد.

تولید ۲ مدل وانت متوقف شد
فروردین مــاه امســال تولید دو مــدل وانت در 
خودروسازان داخلی متوقف شــد. در این مدت 
تولید »وانت فوتون« شرکت ایران خودرو دیزل با 
کاهش 100 درصدی همراه بوده و از 11 دستگاه 
در فروردین ماه سال گذشته به صفر رسید.تولید 
وانت ریچ شرکت پارس خودرو نیز متوقف شده و از 
130 دستگاه در فروردین ماه 1396 به صفر کاهش 
یافت. فروردین ماه امسال علی رغم توقف تولید این 
دو خودرو، تولید شش مدل وانت دیگر با افزایش 

همراه بوده است.

پیشنهاداصفهانیهابهچینیها:
در اصفهان مدرسه چینی

 راه اندازی کنید
خط ریلی جاده ابریشم می تواند کاالهای استان 
اصفهان را به شرق آسیا و اروپا منتقل کند. معاون 
دفتر وزارت امور خارجه شی آن چین در دیدار با 
عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره 
به همکاری هزار و 200 سال چین و ایران در مسیر 
جاده ابریشم، گفت: فرآورده های کشاورزی ایران از 
جمله انار و انگور از این جاده به چین ارسال می شد. 
»وانگ ژیاجن« هدف از ســفر هیئت شی آن به 
اصفهان را توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی عنوان 
کرد و گفت: مسیر ریلی شی آن به تهران در دست 
ساخت است و تا فنالند و هلند ادامه پیدا می کند.

به گفته وی، با راه اندازی این خط، کاالها 20 روزه 
از چین به تهران ارسال می شود که در مقایسه با 

مسیر دریایی ارزان تر و سریع تر است.
وانگ ژیاجن، همچنین خواســتار همکاری شی 
آن و اصفهان در زمینه تجارت الکترونیک شــد و 
گفت: سایت علی بابا در شی آن، فرصت مناسبی 
برای معرفی محصوالت اســتان اصفهان به تمام 
شهروندان چینی و سایر کشورهاست . عضو هیئت 
رییسه اتاق بازرگانی اصفهان نیز با اشاره به آمادگی 
استان برای توســعه روابط اقتصادی ،اجتماعی و 
فرهنگی با شی آن گفت: اصفهان و شی آن، دو شهر 
خواهرخوانده اند که می توانند همکاری نزدیکی در 

بخش های مختلف داشته باشند.
»قاسم علی جباری« اظهارکرد: استان شی آن در 
اصفهان، مدرسه چینی با هدف آموزش زبان چینی 
راه اندازی کنند و افــزود: یادگیری زبان چینی و 
فارسی می تواند همکاری های اقتصادی و فرهنگی 

دو طرف را تقویت کند.
جباری خواستار ســرمایه گذاری استان شی آن 
در قطار شهری اصفهان شد و گفت: فایناس طرح 
قطار شهری اصفهان می تواند یکی از زمینه های 
همکاری نزدیک دو استان اصفهان و شی آن باشد.

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،961،000
تومان

966،000نیم سکه
تومان

558،000ربع سکه
تومان

351،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

184،800
تومان

      قیمت سکه و طال

تفنگ آبپاش مدل 1005

 23,000
تومان

تفنگ آبپاش مدل 139

 38,000
تومان

DD025 تفنگ آبپاش مدل

 50,000
تومان

کشــاورزیدراصفهان،روزگاریباربخش
بزرگیازاقتصاداستانرابهدوشمیکشید.
»آب«و»جمعیتجوانروستایی«،دوبازوی
پرتواناینبخشمهماقتصادیبودندکهاین
روزها،متاســفانهنهآبیماندهونهجمعیت
جوانیدرروســتاهاوچراغبخشکشاورزی
استان،دربیشترنقاطخاموشوسوتوکور

است.
بخش کشــاورزی یکــی از مهم تریــن بخش های 
تاثیرگذار بر اقتصاد و وضعیت معیشت مردم استان 
اصفهان اســت. صنعت و کشــاورزی در دهه های 
گذشته دوش به دوش همدیگر، در استان گسترش 
 یافتند اما در بــرزخ کم آبی، این صنعــت بود که بر
 فعالیت های کشاورزی ترجیح داده شد و امروز چراغ 

بخش کشاورزی در استان خاموش است.
حقیکهدادهنمیشود

اگر چه در ســال گذشــته مدیرعامل آب منطقه ای 
اصفهان با بیان اینکه براســاس قانون توزیع عادالنه 
آب، وزارت نیرو موظف به تحویل حجمی آب است، 
وعده داده بود که امسال توزیع آب بر اساس حقابه ها 
انجام  شــود اما کاهش شــدید بارندگی ها حقابه ها 
را به فراموشــی ســپرد. این مســاله در حالی است 
که خشک شــدن زمین های کشــاورزی خطر بروز 
پدیده توســعه ناهمگون کشــور را به دنبــال دارد؛ 
موضوعی که می تواند روستاها را خالی از سکنه کند 
و حاشیه نشــینی در شــهرها را افزایش دهد. عالوه 
بر این بیکاری گســترده و ایجاد شغل های کاذب و 
داللی، آفت دیگری است که در صورت بحران و رکود 
 در بخش کشاورزی، گســترش چشمگیری خواهد

 یافت.
اولویتدادنشهروصنعتبرکشاورزیدر

اصفهانتاسفبرانگیزاست.
»پرویز کردوانی« پدر علم کویرشناسی ایران معتقد 
است: اگر مسئوالن به جای توســعه شهر و صنعت، 
این هزینه را صرف توســعه کشــاورزی می کردند 

امروز با گرم شــدن زمین، 
با بحران خشکسالی و عدم 
بارندگی هــای سیل آســا 
مواجــه نبودیــم. وی بــا 
اشــاره به اینکه در شعاع 
50 کیلومتری از شــمال، 
جنــوب، شــرق و غــرب 
اصفهان صنعت را توسعه 

داده اند، گفت: در زرین شــهر از ســد به این سمت 
چندین شهر ساختند و با توسعه شهر و صنعت، سال 
به سال آب در زاینده رود کم شد. وی بیان داشت: این 
گفته که بعد از 15 تا 16 ســال خشکسالی به سمت 
ترسالی می رویم، یک گفته غیرعلمی است اما امکان 
دارد به خاطر رطوبت باالی زمین شــاهد ایجاد یک 
جریان هوای ســرد و بارندگی هایی شویم که بیشتر 

عامل نابودی است.
وی با اعالم اینکه در اصفهان آن قدر شــهر توســعه 
دادند که دیگر آبی برای خوردن وجود ندارد، گفت: 
در دنیا کشــاورزان اصفهان و یزد به علمی که در این 
حوزه دارند زبانزد هستند. پدر علم کویرشناسی ایران 

بیان داشت: اولویت دادن 
صنعت و شهر بر کشاورزی 
و اینکه کاشــت برنج را در 
اصفهان ممنــوع کردند، 

بسیار تاسف برانگیز است.
کشاورزاناصفهانی
نتظارحمایت چشــما

مسئوالن
درپی خشک  شــدن زاینده رود و اعتراضات چند ماه 
اخیر کشاورزان، به خصوص در شرق استان، وعده و 
وعیدهای بسیاری برای حمایت از این افراد و جبران 
خسارت های ناشی از خشکسالی به آنها داده شد، اما 
به نظر می رســد هنوز وعده های مسئوالن از مرحله 
حرف به عمل نرسیده است و کشاورزان چشم انتظار 

عمل مسئوالنه مدیران هستند. 
در همین زمینه عضــو هیئت مدیــره نظام صنفی 
کشــاورزان اصفهان می گوید: درحالی که مسئوالن 
استان های دیگر پشتیبان کشــاورزان خود هستند، 
متاســفانه در اصفهان مســئوالن هیچ حمایتی از 

کشاورزان نمی کنند.

 نکته قابــل توجــه در اعتراضات اخیر ایــن بود که 
کشاورزان احساس می کنند، مدیران ارشد استانی با 
آنها همراه و همدل نیستند. به گفته »محمدرضایی« 
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزان اصفهان، 
چطور اســتاندار اصفهان در رســانه ملی می گوید: 
به کشاورزان خســارت دادیم و معیشت کشاورزان 
را فراهــم کرده ایــم! وقتی به هــر دفترچه خدمات 
کشاورزی که شــامل یک یا چندین خانوار هستند 
به طورمتوســط تنها یک میلیــون و نیم تخصیص 
یافته اســت، به طوری که یک خانواده کشــاورز که 
اکنون پســرهای آن بزرگ شده، تشــکیل خانواده 
داده اند و هر کدام دارای یک زمین مســتقل شده اند 
به خاطر اینکه جهادکشــاورزی درگذشــته فقط به 
پدر این خانــواده دفترچه داده، از صــدور دفترچه 
برای پسران خودداری کرده اســت و یک میلیون و 
نیم به چنین خانواده ای به ازای نکاشــت داده اند. یا 
خانواده ای که پدر فوت کــرده و دفترچه به نام پدر 
خانواده اســت و جهادکشــاورزی از صدور دفترچه 
 خدمات کشاورزی جدید به نام فرزندان آن خودداری

 می کند، خسارت تعلق نگرفته است.
نمیتوانکشاوریراقربانیصنعتکرد

اگرچه کم آبی بحرانی است که همه مردم اصفهان را 
در همه بخش ها، در تنگنا قــرار خواهد داد؛ اما نباید 
فراموش کرد که این بحران امروز تنها نتیجه نبود آب 

و کمبود بارندگی ها نیست. 
آنچه مردم و کشــاورزان را در اصفهان آزار می دهد، 
نقص های مدیریتی اســت که منجر به این وضعیت 
شــده و البته هنوز هم برای آن فکر درست و راه حل 
عملی سنجیده نمی شود. نمی توان در اقتصاد، بخشی 
را قربانی بخش دیگر کرد. کشاورزی در جایگاهی که 
امروز ما در آن قرار داریــم، اهمیتی کمتر از صنعت 
برای کشور ندارد. در برهه سخِت پیش رو که کشور 
با خطر بازگشت تحریم ها روبه روست، غذا ترجیحی 
چندین برابری نســبت به صنعت پیدا خواهد کرد و 
رکود در این بخش و نابودی زیرساخت های کشاورزی 
 ضرری چنــد برابری بــه اقتصادایــران وارد خواهد 

ساخت.

روزگار ناخوش کشاورزی
ترجیحصنعتبهکشاورزیدراصفهان؛

یک عضو شورای شهر اصفهان خواستار تسریع در پرداخت حقوق کارگران شهرداری شد. »کوروش محمدی« 
اظهار کرد: با توجه به رسالتی که بعد از رای دادن و اعتماد کردن مردم بر دوش ما قرار دارد، متاسفانه قادر به حل 

و فصل همه مشکالت موجود نیستیم.
وی ادامه داد: برخی کارگران از بهمن ماه گذشته حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند که بسیار دردآور است. 
تذکر به خودم می دهم و امیدوارم در ادامه مسیر بتوانیم برای به انجام رساندن رسالت مان گام برداریم. از شهردار 

و معاونت مربوطه خواهشمندم هرچه سریع تر حقوق این عزیزان را پرداخت کنند.

حقوق کارگران را 
پرداخت کنید

عضوشورایشهراصفهان:

ورا
ش

  عکس روز

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان با تاکید بر اینکه 
قرار نیست افزایش قیمتی در بازار داشته باشیم، گفت: بخشی 
از گرانی کاال در بازار به مواد اولیــه وارداتی برمی گردد که با 

افزایش نرخ دالر، قیمت اجناس نیز باال می رود.
»جواد محمدی فشارکی« درخصوص بازار کاالهای اساسی 
در ماه رمضان، در شــرایط نوســانات بــازار ارز طی یک ماه 
گذشته، اظهار کرد: مدیریت نظارت و بازرسی اصناف از یک 
هفته پیش از ماه رمضان با 100 بازرس قراردادی به صورت 
محسوس و 245 بازرس افتخاری به طور نامحسوس، طرح تشدید بازرسی ها را در اصفهان آغاز کرده 
است. وی تاکید کرد: طرح تشدید بازرسی اصناف تا پایان ماه رمضان )25 خرداد ماه( از هشت صبح 
تا 10 شب ادامه دارد و مجموعه مدیریت بازرســی نیز آماده دریافت شکایات مردمی با شماره تلفن 

32352012 است.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان افزود: عالوه بر این، گشت های نظارتی دیگری با بازرسان 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه ها برای نظارت بر بازار و برخورد با تخلفات فعال هستند.
محمدی فشارکی در خصوص اینکه چرا فروشندگان در بازار، اجناسی که پیش از این ثبت سفارش 
شده بود را اکنون با نرخ جدید دالر به مردم عرضه می کنند، اظهار کرد: متاسفانه افزایش نرخ دالر بار 
روانی زیادی در بازار ایجاد کرده و فروشنده به این نتیجه می رسد که اگر این جنس را 1000 تومان 
بفروشند باید 2000 تومان دوباره خریداری کند؛ همچنین برخی از مغازه داران با این توجیه اقدام به 

گران فروشی غیرمنطقی می کنند.

مدیربازرسیونظارتاصنافاستان:

قرار نیست افزایش قیمت در بازار داشته باشیم

  درحالی که مسئوالن استان های 
دیگر پشتیبان کشاورزان خود هستند، 
متاسفانه در اصفهان مسئوالن هیچ 

حمایتی از کشاورزان نمی کنند

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان گفت: هریک از شهرداران به شــرط شروع و گسترش بهسازی 
بافت های فرسوده شهری ، هر میزان سهمیه قیر که نیاز داشته باشند، دریافت می کنند. »حجت ا... غالمی« 
با تشریح ضریب یک به 6 خاطرنشان کرد: به  عنوان  مثال اگر 100 میلیارد تومان امسال به اعتبارات بخش راه 
و شهرسازی اختصاص یابد، سهمیه قیر معادل 160 میلیارد تومان در این استان توزیع خواهد شد. مدیرکل 
راه و شهرسازی استان اصفهان تصریح کرد: هر یک از شهرداران که بهسازی بافت های فرسوده شهری خود 
را شروع کنند و گسترش دهند، به هر میزان که به سهمیه قیر نیاز داشته باشند،  دریافت می کنند. غالمی از 
نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار درخواست کرد سهمیه معوق قیر این استان را که به علت تاخیر یکی از 

پاالیشگاه های کشور ارسال نشده است، از طریق مسئوالن وزارت نفت پیگیری کند.

دبیرانجمنصنفیتانکرداراناصفهان:
تعیین نرخ کرایه از مطالبات تانکرداران است

دبیر انجمن صنفی تانکرداران اصفهان، تعیین نرخ کرایه را بر حســب تن کیلومتر برای تمام کاربری ها به صورت 
جداگانه و کارشناسی شده، با نظر انجمن های مالکان و رانندگان، از جمله مطالبات فعاالن بخش حمل ونقل کاال 
ذکر کرد. »نوید خیرمند« گفت: افزایش حداقل 35 درصدی نرخ کرایه های فعلی بارهای تعرفه ای با توجه به تورم و 
افزایش نجومی هزینه های تعمیر و نگه داری ناوگان از دیگر مطالبات فعاالن این بخش است. وی افزود: تعیین تکلیف 
برای تمام شرکت های حمل درخصوص شرایط دریافت کمیسیون و میزان آن به صورت یکسان در کل مسیرهای 
داخلی نیز خواسته صنفی رانندگان و مالکان کامیون است. این فعال صنفی تاکید کرد: تفکیک کرایه حمل و دریافتی 
خالص راننده با کمیسیون و هزینه های بارگیری و انبارداری و... در بارنامه های ترابری و تفهیم مسئولیت های حمل 
کاال در طول مسیر به رانندگان و در مقابل تفهیم مسئولیت های شرکت حمل از دیگر مطالبات فعاالن این صنف است.

مدیرکلراهوشهرسازیاصفهان:
مشوق راه و شهرسازی استان برای بهسازی بافت های فرسوده شهری

مرضیهمحبرسول
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مدیر خانه عکس حوزه هنری اصفهان 
خبر داد:

برگزاری نمایشگاه عکس 
گروهی »خرداد رخ داد«

مدیر خانه عکس حوزه هنری اســتان اصفهان 
گفت: نمایشگاه عکس گروهی »خرداد رخ داد« به 
مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر برپا می شود. 
علی خطیبی اظهار کرد: نمایشــگاه »خرداد رخ 
داد« یکی از نمایشگاه های مناسبتی عکس است 
که حوزه هنری استان اصفهان در روز پنجشنبه 
سوم خرداد ماه همزمان با )ســالروز آزادسازی 

خرمشهر( افتتاح می شود.
 مدیر خانه عکس حوزه هنری استان اصفهان با 
بیان اینکه این نمایشگاه شامل ۳۰ قطعه عکس از 
دوران دفاع مقدس است، افزود: عکس ها حاصل 
کار جمعی از عکاسان برجســته انقالب و دفاع 
مقدس است که در گالری شــماره ۲ سعدی به 

نمایش در می آیند.
وی بیان کرد: این نمایشــگاه در عمارت سعدی 
)ساختمان مرکزی حوزه هنری( واقع در خیابان 
استانداری، گذر سعدی برگزار می شود و تا روز 
پنجشــنبه ۳1 خرداد جهت بازدیــد عموم دایر 

خواهد بود.

بازیگر تئاتر و سینمای اصفهان 
درگذشت

»ســعید محقق«، بازیگر پیشکسوت و کهنه کار 
تئاتر و ســینمای اصفهان پس از گذراندن یک 

دوره بیماری طوالنی درگذشت.
مرحوم محقــق  یکی از همراهــان »رضا ارحام 
 صدر« بــود که مکتــب تئاتــر اصفهــان را بنا

 نهاد.
وی در آثــاری همچــون فیلم های ســینمایی 
»کفش های میــرزا نوروز«،»جعفرخان از فرنگ 
برگشته« و » مرگ سپید« ایفای نقش کرده بود.

پیکر سعید محقق صبح چهارشنبه از بیمارستان 
حضرت قائم)حجتیه( اصفهان ساعت 9 صبح به 
طرف باغ رضوان تشییع و درقطعه هنرمندان به 

خاک سپرده می شود.

در شهر

بازگشایی برج تاریخی گنجینه هنر های تزئینی

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

مجموعه نمایشنامه خوانی های  » ابله « ؛
نمایشنامه خوانی، جایی در میان 

خوانش ساده و اجرای کامل
مجموعه نمایشنامه خوانی های »ابله«، برگرفته 
از رمان بزرگ و عاشقانه »ابله« نوشته فئودور 
داستایوفســکی، ایــن روزهــا در حوضخانه 
مرکــز آفرینش های ادبی قلمســتان واقع در 
باغ غدیر اصفهان اجرا می شــود.این مجموعه 
نمایشنامه خوانی، شامل چهار نمایشنامه خوانی 
جداگانه اســت که همگــی از رمــان »ابله« 

اقتباس شده اند.
 این آثــار بــه کارگردانی میثم کیــان از ۲۵ 
اردیبهشــت آغاز شــده و  تا امــروز خوانده 
می شوند.در خالصه این نمایشــنامه ها آمده: 
پرنس میشیکین وارد شهری می شود که مردم 
آن، پول پرست  هستند و توجه به مسائل دنیوی 
در بین آنها بیشتر از مســائل دیگر رواج دارد. 
پرنس میشــیکین که از تباری کهنه است و به 
مسائلی بیش از مادیات توجه دارد، وارد شهر 
آنها می شــود و اتفاقات پرچالشی چون عشق، 

مرگ، شهرت و بی توجهی را تجربه می کند.

 بررسی آثار »کوبریک«
 در کانون عکس اصفهان

کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان، 
نشست »عکس، نمای معرف سینما« را برگزار 
می کند.این نشســت به بررسی آثار کارگردان 
مؤلف، اســتنلی کوبریک اختصــاص دارد و با 
حضور احســان تحویلیان، عــکاس اصفهانی 
برگزار می شود.این نشســت،فردا  ساعت 1٧ 
 در نگارســتان امام خمینــی)ره( برپا خواهد

 شد.
اســتنلی کوبریک، کارگــردان و تهیه کننده 
آمریکایی است که بیشتر فیلم هایش، اقتباس 
ادبی بودنــد. فیلم های او، معمــوال جنجالی و 
موردســتایش منتقدان بوده و به دقیق بودن 
و به نمایش درآوردن همــه جزئیات دقیق در 
فیلم هایش معروف و به همین علت، روش او در 
فیلم سازی، کند  بود تا آنجا که گاهی میان دو 

فیلم او، سال ها وقفه می افتاده است.
»راه های افتخار«، »اسپارتاکوس«، »لولیتا«، 
»دکتر استرنج الو«، »۲۰۰1: ادیسه فضایی«، 
»پرتقال کوکی«، »درخشــش«، »غالف تمام 
فلزی« و »چشمان کامال بسته«، برخی از آثار 

مشهور کوبریک هستند.

با عبور از کوچه پس کوچه های نصف جهان، 
به میراث خاک خورده ای می رسیم که صدای 
خاموش ســنگ های فرســوده اش، از پس 
خاطرات صفوی فریاد می زند تا بار دیگر زنده 

کند این تمدن چند هزار ساله را...
 عصارخانه شاهی از جمله عصارخانه های باقی مانده 
از گذشته است که چشم هر گردشگری را به سمت 
خود جلب و روح انسان را به گذشته می برد و در میان 

بازارهای میدان نقش جهان پنهان مانده است.
اســتان اصفهان در فالت مرکزی ایران، جزو اولین 
مناطقی بوده که ایــن کارگاه هــا از دوره حکومت 
صفوی در شــهرهای مختلف آن ازجمله اصفهان، 
شهرضا، نجف آباد و خمینی شهر تاسیس شده است.

عصارخانه )حصارخانه( در شــهرهای قدیم ایران به 
آسیاب  های مخصوصی اطالق می  شد که از آنها برای 
خرد کردن مواردی چون سنگ و زردچوبه و فلفل و 

... استفاده می  شد. 
عصارخانه عبارت از محوطه  ای بود که در وسط آن دو 
قطعه سنگ گرد روی هم قرار داشت و این دو قطعه 
ســنگ از یک طرف با اهرمی به یک رأس چهارپا، 
مثل االغ یا شتر یا قاطر یا اسب متصل بود. با حرکت 
کردن حیوان  که به صورت دورانی صورت می  گرفت، 
سنگ رویی آسیاب به حرکت در می آمد و با گردش 
این سنگ، آنچه از موادی که وسط سنگ مزبور بود، 
نرم می  شــد. میدان نقش جهان با همه عظمتش، 
درون خود آثار و بناهایی پنهانی دارد که آنها نیز خود 

کارگاهی از علم، دانش و تکنولوژی را شامل می شود؛ 
بناهایی که چشم هر گردشگری را به خود جلب و آنها 
را میخکوب می کند.عصارخانه شاهی از جمله این 
آثار است که سفر به آنجا خالی از لطف نیست، پس از 
گذر از بازارچه های مختلفی که در میدان نقش جهان 
قرار دارد به بازار طال فروشــان می رسیم بازاری که 
 رنگ و جنس اش با رنگ و جنس دیگر نقاط متفاوت 

است.
در همین بازار عصارخانه ای قــرار گرفته که به نام 
عصارخانه شــاهی معروف اســت و پنهان در میان 
مغازه های طال فروشــی بر عظمــت و زیبایی خود 
می بالد، عصارخانه ای که هنــوز با وجودی که ۴۰۰ 

سال از عمرش می گذرد رنگ و بوی خاص خودش 
را دارد.

این عصارخانه مربوط به دوران صفویه اســت؛ یعنی 
۴۰۰ سال پیش و هنوز پا برجاست. بر اساس روایاتی 
که مطرح می شــود این عصارخانه در سال 1۰۲1 
هجری قمری بنا شده و تا چند دهه پیش هم فعالیتش 
ادامه داشته است؛ اما در نهایت به دلیل به صرفه نبودن 
از ادامه فعالیت دســت می کشد.در خصوص فضای 
اصلی این عصارخانه نیز باید گفت: آن اندازه مساحت 
این عصارخانه وسعت داشته است که هم اکنون بازار 
طال فروش ها در گذشته بخشی از فضای اصلی این 
عصار خانه بوده است. بخش شرقی عصارخانه در دو 

طبقه ساخته شده که طبقه باالیی آن به نام گرم خانه  
معروف است و از آنجا به منظور پاک کردن و بو دادن 

دانه های روغنی استفاده می شده است.
در گذشــته به کســی که از دانه های روغنی نظیر 
خشــخاش، کیکج )منــداب(، بیدانجیر )کرچک(، 
برزک، کافشــه و... روغن می گرفته است، عصار و به 
این شغل عصاری می گفتند. در قدیم عصاری یکی از 
مشاغل مهم به شمار می رفته است. به عقیده باستان 
شناسان و برحسب قرائن و شــواهد به دست آمده، 
تولید روغن از دانه های گیاهــی در ایران از حدود ٧ 
هزار سال پیش وجود داشته و به صورت ابتدایی و با 
ابزارهای ساده تهیه می شده است. استفاده از روغن 
تولید شده از عصارخانه ها در مساجد، مکتب خانه ها 
و منازل باعث شده بود که این بناها نزد مردم، محترم 

و مقدس باشند.
درباره تقدس عصارخانه نزد مردم گفته شده که چون 
تیرهای چوبی عصارخانه معموال 1۰ تا 1۲ متر طول 
داشتند و جابه جایی و حرکت دادن آنها در کوچه  های 
تنگ و پر پیچ شهر دشــوار بوده، هر کجا که حرکت 
 تیر چوبی با دیوار یا مانعی برخورد و آنجا را تخریب

 می  کرد، این خســارت ها نه تنها اعتراضی از جانب 
مالکان ساختمان  ها و عمارت  ها به همراه نداشت بلکه 
صاحب  خانه این تخریب را مبارک قلمداد و به خاطر 

آن سور می  داد.
به غیر از عصارخانه شــاهی در اســتان اصفهان در 
گذشــته عصارخانه  های دیگری در این اســتان و 
شهرستان  های اطراف وجود داشته که در حال حاضر 

از هیچ کدام از آنها اثری نیست.

میراث خاک خورده

برج تاریخی گنجینه هنر های تزئینی اصفهان برای رونق بیشتر 
گردشگری، روز های آینده بازگشایی می شود.

مدیر گنجینه هنرهای تزئینی اصفهان با اشاره به اینکه این برج 
درشمال غربی ساختمان گنجینه قرار د ارد، گفت: این برج در پنج 
طبقه با کاربرد استراحتگاه و نگهبانی در دوران صفویه بنا نهاده 

شده است.احمدی افزود: هر طبقه از این برج تاریخی با معماری و 
تزئینات نگارگری و گچ بری مزین است.وی با بیان اینکه تا کنون 
این برج برای بازدید گردشــگران کاربردی نداشته، افزود: برای 
رونق بیشتر گردشگری و معرفی جاذبه های کمترشناخته شده 
شهر تصمیم گرفته شد روزهای آینده این برج تاریخی برای بازدید 

گشایش یابد.مدیر گنجینه هنرهای تزئینی اصفهان اضافه کرد: 
همچنین قرار است برنامه های فرهنگی متنوعی هم در این برج 
برپا شــود.این برج تاریخی به همراه ساختمان گنجینه هنرهای 
تزئینی اصفهان هفدهم خرداد سال1۳۶۳ به شماره 1٧۶۳ ثبت 

ملی شده است.

به منظور توسعه گردشگری اصفهان صورت می گیرد؛
بازگشایی برج تاریخی گنجینه هنر های تزئینی

 عصارخانه ها از جمله آثار باستانی است که در میان بازارهای نقش جهان پنهان شده اند؛

زهرا هادیان

ابالغ وقت رسیدگی
3/29 شماره ابالغنامه:9710106794800181 شماره پرونده:9609986794800955 
شماره بایگانی شعبه:960955 ابالغ شونده حقیقی: علیرضا مظاهری به نشانی مجهول 
المکان، تاریخ حضور:1397/04/17 یکشنبه ساعت: 16 ،محل حضور: اصفهان- خیابان 
سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروی مدرســه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 
57، در خصوص دعوی مهدی بهزاد به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 
این شعبه حاضر شــوید. 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 سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( 
دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت 
عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. م الف:3238 شعبه 18 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهید حججی( ) 152 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/30 شماره ابالغنامه:9710100353001080 شماره پرونده:9509980358001220 
شماره بایگانی شعبه:970286 مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست، محاکم کیفری 
دو دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 970286 برای 
نیما فارابی به اتهام جعل تقاضای کیفرنموده که رســیدگی به موضوع به موضوع به این 
شعبه )اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 307( ارجاع و وقت رســیدگی برای مورخه 1397/4/19 ساعت 10 
صبح تعیین گردیدهاســت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و 
در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تامتهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به 
عمل خواهد آمد. م الف:4268 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 104 جزایی 

سابق( ) 146 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/31 شــماره صادره: 1397/42/490028- 1397/2/19 نظر به اینکه سه دانگ مشاع 
از ششدانگ پالک ثبتی شماره 4796/199 واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 88213 
در صفحه 318 دفتر امالک جلد 497 به نام عزت اله ده باشــی کچی تحت شماره چاپی 
دفترچه ای 383943 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس مع الواسطه به موجب سند 
انتقال شماره 156562 مورخ 1389/12/24 دفترخانه شماره 15 اصفهان به محسن فدائی 
تهرانی )نسبت به یک دانگ مشاع( و اکرم شیرانی )نسبت به دو دانگ مشاع( انتقال یافته 
سپس به موجب سند رهنی شماره 5032 مورخ 1395/06/13 دفترخانه 289 اصفهان نزد 
بانک مسکن در رهن می باشد سپس محسن فدائی تهرانی) نسبت به یک دانگ مشاع( 
باارائه درخواست کتبی به شماره وارده 139721702024003043 مورخ 1397/02/09 
به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شــماره 45072 مورخ 
1397/02/09 به گواهی دفترخانه 15 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت 
آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق 
را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 5165 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )290 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/32 شــماره صادره: 1397/42/490004- 1397/2/19 نظر به اینکه سه دانگ مشاع 
از ششدانگ پالک ثبتی شماره 4796/199 واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 88211 
در صفحه 315 دفتر امالک جلد 497 به نام فاطمه رمضانی نوکابادی تحت شماره چاپی 
دفترچه ای 694421 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس مع الواسطه به موجب سند 
انتقال شــماره 156562 مورخ 1389/12/24 دفترخانه شــماره 15 اصفهان به محسن 
فدائی تهرانی انتقال یافته سپس به موجب سند رهنی شماره 5032 مورخ 1395/06/13 
دفترخانه 289 اصفهان نزد بانک مسکن در رهن می باشد سپس نامبرده باارائه درخواست 
کتبی به شماره وارده 139721702024003043 مورخ 1397/02/09 به انضمام دو برگ 

استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 45072 مورخ 1397/02/09 به گواهی 
دفترخانه 15 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  
به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 5166 قویدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )268 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/33  چون نادعلی جنتی فرزند ابراهیم با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا 
شهود رسما گواهی شد و به تایید دفتر 293 اصفهان رسیده مدعی شده که سند مالکیت 
ششــدانگ آپارتمان پالک 1437 فرعی از 15241 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق گواهی دفتر امالک به موجب ســند انتقال 13422 مورخ 1383/5/4 دفترخانه 
106 اصفهان در صفحه 363 دفتر 273 ذیل ثبت 43157 ســابقه ثبت و صدور ســند به 
شماره چاپی 115299 به نام نامبرده داشته و به موجب نامه شماره 84/1342  7 ح مورخ 
1385/5/16 دادورزی اجرای احکام حقوقی اصفهان تمامت مورد ثبت در حق خانم مریم 
کیانی بازداشت شده است به علت جابجایی ســند مالکیت مفقود گردیده است و مالک 
تقاضای صدور سند المثنی نموده است. لذا طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود 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 سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 5164 اداره ثبت اسناد و امالک شرق 

اصفهان  )237 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/34 کالســه پرونده: 950804/95 شــماره دادنامه: 9609976797100378 تاریخ 
رسیدگی:96/4/12 مرجع رسیدگی: شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای 
رمضان عبدالهی فرزند محمد به نشانی اصفهان خ زینبیه شمالی 8 متری الله کوچه یاس 
پالک 44،  خوانده: آقای محمد صالحی فرزند اکبر  به نشــانی مجهول المکان )غیابی(، 
خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 029646-95/9/11 عهده بانک ملی به 
مبلغ 15/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی و تاخیر در تادیه، گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی  آقای رمضان عبدالهی به طرفیت آقای 
محمد صالحی به خواســته مطالبه وجه چک به شماره 029646-95/9/11 عهده بانک 
ملی به مبلغ 15/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی و تاخیر تادیه تقدیمی 
از ناحیه خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده داشته و بقاء 
اصول مستندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد لذا چون خوانده دفــاع موجهی در قبال دعوی مطروحه، 
معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است، مستنداً به ماده 198 و 
515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت وجه چک مورد دعوی و 
مبلغ 615/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک  
95/9/11 تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
و نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 
صادره غیابی و بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و بیست روز دیگر 
پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان می 
 باشد.  م الف:5162 شعبه 41 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان ) 332 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/35 شماره ابالغنامه: 9710100367800073 شماره پرونده: 9709980367800011 
شماره بایگانی شعبه: 970013  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به نجات 

اله ریحانیان فرزند باروخ، خواهان  ســتاد اجرائی فرمان امام)ره(  دادخواستی به طرفیت  
خوانده نجات اله ریحانیان به خواسته مصادره مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه اول اتاق شماره 146(  
ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709980367800011  دادگاه ویژه اصل 49 قانون 
اساسی اصفهان  ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/04/20 و ساعت 11 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:3231 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی 

اصفهان )164 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/37 شماره درخواست: 9710460354500003 شماره پرونده: 9609980358100601 
شماره بایگانی شعبه: 970066  شــاکی فریبا صدیقی فرزند حسین شکایتی علیه مهدی 
پور ســردار دائر بر ترک انفاق تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 119 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) 119 جزایی سابق( واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 343 ارجاع و به کالســه 970066 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1397/04/20 و ساعت 11/30 تعیین شده است و نظر به اینکه متهم مجهول المکان می 
باشد به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسی  کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم دعوت می گردد جهت رسیدگی در 
وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:1050 شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 

119 جزایی سابق( )155 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/38 شماره ابالغنامه: 9710100353801353 شماره پرونده: 9209980360101400 
شماره بایگانی شــعبه: 950859  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به 
آقای ســید جواد دفتریان و حســن عابدی و آقای محمدی، خواهان  حمیده شاهمرادی 
و نوریجان سقائی  دادخواستی به طرفیت  خوانده ســید جواد دفتریان و حسن عابدی و 
آقای محمدی به خواســته حادثه حین کار، عدم رعایت نظامات مطرح که به این شعبه ) 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق شــماره 310(  ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9209980360101400 شعبه 
112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )112 جزایی ســابق(  ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  
1397/04/20 و ساعت 11/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف:4262 شعبه 112دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) 112 جزایی سابق( )185 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/39 شماره ابالغنامه: 9710100350500739 شماره پرونده: 9709980350500083 
شماره بایگانی شعبه: 970083  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به حسین 
ولیخانی فرزند جالل، خواهان  آقای ناصر سلطانی  دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای 
 حسین ولیخانی فرزند جالل به خواسته الزام به فک پالک خودرو مطرح که به این شعبه
 ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
2 اتاق شماره 225(  ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709980350500083 شعبه 5 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/04/23 و 
ساعت 9/30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:2214 شعبه 

5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )185 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/40 شماره ابالغنامه: 9710100354800876 شماره پرونده: 9609980359901109 

شماره بایگانی شعبه: 970164  آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای اله محمد عزیزی فرزند 
عظیم، شاکی جواد دانشگر شکایتی علیه متهم اله محمد عزیزی فرزند عظیم با موضوع 
کالهبرداری  مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 337(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980359901109 شعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )122 جزایی سابق(  
ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/04/23 ساعت 12 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهم مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:2223 شعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان) 122 جزایی سابق( )154 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/41 شماره درخواست: 9710460351400005 شماره پرونده: 9209980351401075 
شماره بایگانی شعبه: 921075  خواهان  محمد ترابی دادخواستی به طرفیت  تقی و حسین 
و حسن و رضا و فاطمه همگی صدیقی مورنانی و نیز شهربانو موسویان به خواسته تنفیذ 
قرارداد تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 
دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و به کالسه ثبت گردیده  که وقت رسیدگی  آن  1397/4/24 
و ساعت 9/30 تعیین شده اســت به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 
خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه  و  ضمن اعالم نشانی کامل 
خود، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. )آدرس: اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی 
شهید بهشتی واحد 205(   م الف:3141 شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)مجتمع شهید بهشتی( )170 کلمه، 2 کادر(
مزایده

3/43 در پرونده 950578  اجرا محکوم علیه مجید نصر آزادانی محکوم به پرداخت مبلغ 
711/655/196 ریال در حق محکوم له یاســر معینیان و مبلغ 35/582/759 ریال بابت 
نیم عشر اجرا گردیده که محکوم له یکسری اموال از نامبرده توقیف که مشخصات مال 
مذکور که توسط کارشناس برآورد شده اســت بدین شرح است: مشخصات مال توقیفی: 
یک عدد دستگاه تزریق پالســتیک مدل 2300-420 مجهز به سیستم تزریق ماردون 
هیدرولیک ســاخت شــرکت کراس مافای آلمان دارای وزن 26 تن- نیروی گیره 420 
تن- ابعاد میز 1050 میلی متر در حالت دستی به سیستم با قابلیت برنامه ریزی و PLC و 
رابط کاربر HMI که از طریق کارشناس 1/200/000/000 ریال ارزیابی شده مشخصات 
دقیق دستگاه مذکور در پرونده موجود می باشد اســت نظریه طبق قانون ابالغ و مصون 
از اعتراض مانده اســت این اجرا قصد فروش اموال مذکور از طریق مزایده را دارد. محل 
برگزاری مزایده: دادگستری شهرستان خمینی شهر، تاریخ مزایده: پنج شنبه 97/03/10 
ســاعت 9 صبح، محل بازدید: جاده نجف آباد کوچه شاه چراغ جنب کوچه گلخانه صنایع 
پالستیک المپیک، کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می بایست درخواست 
کتبی خود را ظرف 5 روز قبل از مزایده به اجرای احــکام مدنی تحویل تا ترتیب بازدید از 
ملک مذکور داده شود و کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می بایست در روز 
انجام مزایده ده درصد از مبلغ مزایده را همراه داشته باشــند تا در صورت برنده شدن در 
مزایده به حساب سپرده واریز و ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده می بایست مابقی وجه 
 را به حساب واریز نمایند و اال ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده ضبط می گردد. 

م الف: 739  اجرای احکام حقوقی دادگستری خمینی شهر )279 کلمه، 3 کادر(

اعالم مفقودی 
برگ ســبز و ســند خــودروی رانــا مــدل 1393 به 
رنگ مشــکی متالیک به شــماره پــاک 86453 م 32 
شــماره موتــور 163B0004279 و شــماره شاســی 
NAAU01FE9ET-039940 به نام عباس سنجری فرزند 

هوشنگ مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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چرابستههایاینترنتیزودتماممیشود؟

فناوریپیشنهاد سردبیر:

اجاق گازی که آتش را به شارژ 
تبدیل می کند

به تازگــی اجاق گازی برای ســفرهای جنگلی 
ساخته شده که می تواند شــارژ مورد نیاز برای 
دســتگاه های الکترونیکی از جمله موبایل را با 

روشن کردن آتش فراهم کند.
این  اجاق گاز که نامش  BioLite است، آتش را 
به انرژی تبدیل می کند؛کافی است کاربر با چند 
تکه چوب اجاق را روشن کند پس از آن به راحتی 
می تواند از آتش به وجود آمده برق تولید کند. 
این انرژی هر دستگاهی را که مجهز به یو. اس. 

بی باشد، شارژ می کند.
به عبارت دیگر هنگامی که کاربر مشغول شارژ 
کردن موبایل خود است، همزمان می تواند روی 

اجاق کباب درست کند.

لذت بازی کردن با 
عریض ترین مانیتور جهان

مانیتــور C49HG90 سامســونگ در اندازه 
49 اینچ و با انحنــای 1800 میلی متری پنل، 
عریض تریــن مانیتــور جهان اســت که لذت 
بازی کردن را به گیمرهــا هدیه می دهد. دنیای 
نمایشــگرها مدتی بود که از ســرعت پیشرفت 
هیجان بازی ها عقب مانده بود اما حاال سامسونگ 
غولی را معرفی کرد که با قدمی بزرگ این فاصله 
را پر کرده است. فاصله این نمایشگر غول پیکر با 
نمونه های دیگر موجود در بازار، آنقدر زیاد است 
که حتی با نگاهی ساده به ظاهر آن هم می توانید 
حس کنید چه لذتی از دیدن صحنه های بازی در 
همه 49 اینچ صفحه آن خواهید برد. در بازی های 
امروزی که اکشن تصاویر و حرکت ها فوق العاده 
سریع شده، یکی از مهم ترین مسائل برای لذت  
بردن از بازی ، تمرکز صد درصدی روی اتفاقات 

هیجان انگیز پیش چشمان ماست. این نکته در 
مانیتور جدید سامسونگ تحقق پیدا کرده است. 
صفحه نمایش این مانیتور بــا انحنایی طراحی 
شــده که تطابق پذیری زیادی با شــعاع چشم 
انسان دارد. انحنای 1800 میلی متری در مانیتور 
C49HG90 سامســونگ با سطح فوق عریض 
 نمایشــگر همراه شــده تا گیمرها را در هیجان

 بازی  غرق کند.

پارک سه بعدی 
دایناسورها در آمریکا

»جک هورنر« دیرینه شناس مشهور آمریکایی که 
تحقیقات گسترده ای درمورد دایناسورها داشته 
اســت، قصد دارد با اســتفاده از پیشرفته ترین 
فناوری هــای موجــود یک پارک ســه بعدی 

دایناسورها را افتتاح کند. 
قرار اســت این پارک شــکوه و عظمت فراوانی 
داشــته باشــد و یادآور دایناســورهای عظیم 
الجثه ای باشد که قبال در فیلم پارک ژوراسیک 

به نمایش درآمده بودند.
هورنــر، بــرای افتتــاح ایــن پــارک بــا 
»استیون اسپیلبرگ« کارگردان مشهور فیلم های 
علمــی و تخیلی مشــورت کرده و قرار اســت 
دایناســورهای مختلف در این پارک به صورت 

سه بعدی و هولوگرافیک روی پرده های عظیمی 
بازسازی شده و به نمایش گذاشته شوند. 

هم اکنون یک هولوگرام ســه بعــدی به همین 
منظور در پارک یادشده در حال طراحی و نصب 
است و قرار است از همین طریق آخرین فرضیه 
های دانشــمندان درمورد ویژگی های شــکلی 
و ماهوی دایناســورها به نمایش گذاشته شود. 
افرادی که در برابر این پرده هولوگرام قرار بگیرند 
خود را در این محیط حس کرده، تصور می کنند 

به صدها میلیون سال قبل بازگشته اند.
مزیت اســتفاده از ایــن روش امــکان اعمال 
پویانمایی اســت که باعث می شــود به تصویر 
کشیدن حرکت دایناسورها و به پرواز درآوردن 
دایناســورهای پرنده نیز ممکن شــود و حال 
و هوای فیلم »پارک ژوراســیک« بــرای افراد 
 بــه وجود آیــد. زمان افتتــاح پارک یادشــده 

هنوز اعالم نشده است.

شبکه های مجازی

احتمال رفع فیلتر یوتیوب و 
توییتر در ایران

درخواست رفع فیلتر یوتیوب و توییتر به شورای 
عالی امنیت ملی کشــور رفت. این شــایعه ای 
اســت که در روزهای اخیر شــنیده می شود و 
بر اســاس آن، برخی اعضای دولت خواســتار 
 رفــع فیلتــر برخــی شــبکه های اجتماعــی

 در ایران هستند. 
گفته شــده که صالحی )وزیر ارشاد(، بطحایی 
)وزیر آموزش و پرورش(، علوی )وزیر اطالعات( 
و آذری جهرمــی )وزیــر ارتباطــات و فناوری 
اطالعــات( از جملــه امضاکننــدگان این نامه 
هســتند. قرار گرفتن نام علوی، وزیر اطالعات، 
در میــان امضاکنندگان نامه درخواســت رفع 
فیلتر توییتر و یوتیــوب، می تواند از همه مهم تر 
باشــد؛ این بدان معناســت که بلندپایه ترین و 
اصلی ترین مقام امنیتی دولت، این دو شــبکه 
اجتماعی را فاقد مشــکل امنیتی برای فعالیت 
 در ایران می دانــد و بر دسترســی آزاد کاربران

 به آنها تاکید دارد.

تلگرام طالیی و موبوگرام فعال 
فیلتر نمی شوند

تلگرام طالیی و موبوگرام، فعال در فاز بسته شدن 
قرار ندارند. عضو کمیســیون حقوقی و قضایی 
مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: این دو برنامه 
که تحت لیسانس تلگرام فعالیت می کنند، قرار 

نیست فیلتر شــوند. ابوترابی، عضو کمیسیون 
حقوقی و قضایی مجلس شــورای اســالمی در 
مورد اینکه چرا تلگرام طالیی و موبوگرام بدون 
فیلترشکن در دسترس کاربران قرار دارند، گفت: 
این برنامه ها که تحت لیســانس تلگرام فعالیت 
می کنند، فعال در فاز بســته شدن قرار نخواهند 
داشــت.به گفته ابوترابی، چون ایــن دو برنامه 
داخلی تر بوده و بــک آپ داخلی دارند، به همین 
دلیل در حال حاضر تصمیمی برای فیلتر کردن 
آنها وجود نــدارد و تنها برنامه اصلــی تلگرام و 

تلگرام ایکس مسدود خواهند بود.

افت شدید کاربران تلگرام با 
فیلتر آن در روسیه و ایران

پیام رســان تلگرام بعد از فیلترینگ در ایران و 
روسیه، با افت شدید کاربران مواجه شده است. 
قبل از فیلتر پیام رسان تلگرام در ایران و روسیه 
موجی از شــایعات در سراســر جهان مبنی بر 
ضدفیلتربودن این پیام رســان منتشر می شد.

تقریبا 20 روز پیش رتبه telegram.org  در 
الکسا و در ایران 14 و در روسیه 141 بوده است؛ 
ســایت اصلی تلگرام از این دو کشور بیش از 30 
درصد ورودی داشته است و بعد از گذشت کمتر 
از یک ماه از فیلترینگ، این پیام رســان با افت 
شدید کاربران مواجه شــده به طوری که رتبه 
آن در ایران از 14 به 22 رســیده و در روسیه از 
سایت های پربازدید حذف شده است.کاهش 8 
پله ای رتبه تلگرام در ایــران آن هم در دو هفته 

نشان از موفقیت فیلترینگ بوده است.

شــرکتی دانش بنیان برنامه تلفن همراهی را طراحی کرده 
اســت که در آن می توانید فعالیت های ساده حسابداری را 

انجام دهید.
اختراعات روزمره جوانان نخبه در شرکت های دانش بنیان 
و طرح های مبتنی بر دانش است که رشد و پیشرفت کشور 

را رقم می زند.
یکــی از شــرکت های دانش بنیــان برنامــه تلفــن 
همراهی را طراحی کرده اســت که این برنامــه با قابلیت 
حســابداری خود یکــی از بــزرگ ترین مشــکالت و 
 دغدغه هــای هــر روزه افــراد را در جوامــع مختلف

 برطرف می کند.
هر یک از افراد بــرای انجام کارهای روزمــره خود نیاز به 
نرم افزار های مختلف حسابداری دارند و این نرم افزار در 2 
بخش مختلف طراحی شده است که نیازهای مختلف افراد 

را بر طرف می کند.
در این نرم افزار می توانید به راحتی کارهای خود را مدیریت 

کرده و فاکتورهای مورد نیاز و مشخصی را برای مشتریان 
صادر کنید. همچنین این نرم افزار قابلیت  نشــان دادن 

گزارش های جدید مالی را دارد.
در این برنامه، حساب و کتاب خود  می توانید را در ساده ترین 
شیوه  ثبت کنید. همچنین برای صادر کردن فاکتور تنها نیاز 

به چند کلیک ساده دارید.
برای انجام فعالیت های مالی، به حسابدار مشخصی احتیاج 
دارید اما این نرم افزار نیاز شما را به حسابدار برطرف کرده 

است.
 انجام فعالیت های مالی بدون نیاز به اینترنت

هــر تولیدکننــده کاال، انبــار مشــخصی دارد که این 
انبار همه روزه باید مدیریت شــود. همچنین مشــتریان 
هــم باید بتوانند در هر ســاعتی از شــبانه روز با شــما 
 ارتباط برقرار کنند که ایــن نرم افزار انجــام این کارها 

را آسان کرده است.
یکی از بهترین قابلیت هــای این نرم افــزار کارآیی آن 
 بدون نیاز به اینترنت است؛ در آخرین نسخه از این برنامه 
می توانید میزان دخل و خرج خود را هم مشــخص کنید تا 
بدانید در آخر ماه چه میزان پس انداز کرده اید. این برنامه 
 برای کمک هر چه بیشــتر به افراد و مدیریت مالی تدوین

 شده است.

به همت  مخترعان ایرانی؛

با این فناوری نوین، حسابدار خصوصی استخدام کنید

دو برنامه نویس هندی  با طراحی یک برنامه تلفن همراه توانســتند مشکل یافتن جای پارک خودرو را برای 
مردم برطرف کنند. رانندگان با استفاده از آن در شهرهای مختلف می توانند تنها با استفاده از گوشی، فضاهای 
خالی را برای پارک خودرو بیابند. قرار است این برنامه در نهایت بیش از 400 نقطه را برای پارک خودرو تحت 
پوشــش خود قرار دهد. این برنامه پرداخت الکترونیک هزینه پارکینگ را نیز ممکن کرده و در حال حاضر، 
پانزده شهر در »هند« را پوشش می دهد و قرار است در آینده در کشور »فیلیپین« و برخی دیگر از کشورهای 

جنوب شرق آسیا مورد استفاده قرار بگیرد.

اپلیکیشنی که مشکل 
جای پارک خودرو را 

برطرف کرده است شن
کی

پلی
ا

استارت آپ

برخی کاربران گله دارند که چرا حجم 
اینترنت ما زود تمام می شــود؟ کارشناسان 
راهکارهایی پیشنهاد می کنند که می توان از 
آنها برای مدیریت و کنترل مصرف اینترنت 

همراه استفاده کرد.
ممکن اســت برخی کاربران از اتمــام زود هنگام 
حجم بســته اینترنتی خود گله مند باشــند. بعضا 
گفته می شــود، این اتفاق به دلیل به روزرســانی 
و فعالیت خــودکار نرم افزارهای نصب شــده روی 
دســتگاه های کاربر )گوشــی، تبلت و...( در زمان 
اتصال به اینترنت یا استفاده از نرم افزارهای مالتی 
مدیا )مثل اینســتاگرام و ...( یا هک شدن احتمالی 
مودم می افتد. اما کارشناسان راهکارهایی پیشنهاد 
می کنند که می توان از آن روش ها برای مدیریت و 

کنترل مصرف اینترنت همراه استفاده کرد.
یکــی از راه هــای پیشــنهادی، اســتفاده از پنل 
E-Care شــرکت ها و نرم افزارهــای موبایلی و 
تطابــق میــزان مصــرف واقعــی بــرای کنترل 
و مدیریــت مصــرف بهتــر، مشــاهده و کنترل 
 تاریخچــه میــزان مصــرف در بازه هــای زمانی 
مختلف اســت. مراجعه به مودم مشترک و بررسی 
وضعیــت آپلــود و دانلود ثبــت شــده و  فرآیند 
تست و بررســی صحت اطالعات پنل کاربری نیز 
 مورد دیگری اســت کــه می تواند از ســوی کاربر

 انجام شود.
 جهت انجام تست و بررسی صحت وضعیت ترافیک 
مصرفی، کاربر در پنل اختصاصی خود باید مراحل 

زیر را انجام دهد:
۱. قطع همزمــان ارتباط 
اصلــی مــودم و تمــام 
دســتگاه های متصل به 
جز یک دستگاه مجهز به 
نرم افزار تست و مدیریت 
 ITM, میــزان مصــرف

) DU-Meter, STG) My data manager
2. اتصال مجدد ارتباط مودم

۳. راه اندازی نرم افــزار اندازه گیری حجم ترافیک 
اینترنت و ثبت ترافیک مصرفی در زمان تست

۴. شــروع اســتفاده از 
دی،  ب گــر و نت) ینتر ا
شــبکه های اجتماعــی، 
پخــش ویدئــو، دانلود و 

آپلود(
و  قطــع  ارتبــاط   .۵
میــزان  ندازه گیــری  ا
مصرف در طول بازه اتصال و مقایســه آن با موارد 
 ثبت شــده در CRM یا پنل کاربری مشــترک در

 همان بازه اتصال
سامانه سنجش سرعت

www.CRA. ۱. ورود به پرتال سازمان به آدرس
ir مراجعه به بخش خدمــات الکترونیک و انتخاب 

پنجره سامانه سنجش سرعت شرکت مورد نظر
2. انتخاب یکی از ســرورهای داخل و خارج شبکه 

و اپراتور
۳. مالحظه نتایج تست شامل مقادیر تاخیر، سرعت 

دانلود و آپلود و ...
۴. ثبت نتایج تست و ارائه کد رهگیری به مشترک

۵. امکان مشــاهده و صحت سنجی نتایج تست در 
پنل کاربری و سوابق مشترک

چرابستههایاینترنتیزودتماممیشود؟

»ســینمامارکت« به دنبــال پخش آثار ارزشــمند ســینمای 
مستند و داســتانی ایران و جهان اســت. به همین دلیل از سال 
1393 گروهی از جوانــان عالقه مند به عرصــه فرهنگ و هنر، 
دور هم جمع شــده اند تا مســیر رفع موانع موجــود در توزیع 
 این آثار را طــی کنند و حاصل تالش شــان راه اندازی ســایت

 »سینمامارکت« شده است.

 اکثر آثــار مطرح ســینمای مســتند ایران در ســینمامارکت 
موجود اســت؛ به عنــوان مثال شــما می توانید مســتندهایی 
همچــون روزگار رضاخانــی، A157، میــراث آلبرتــا، ارثیه 
 پدری، بهــت میاد، پــول و پــورن، چشــم به راه، عروســک 
کوکی نیستم، قائم مقام و همچنین بسیاری از مستندهای مطرح 
سینمای جهان نظیر آنارشیست آمریکایی، رونالدو، دیوید بکام، 

من بولت هســتم، ایکاروس، من جین دو هســتم، بیت کوین با 
زیرنویس اختصاصی در ســینمامارکت در دسترســی شما قرار 
دارند. امکان خرید اشــتراکی در کنار امکان خرید تکی فیلم ها،  
امکان تماشای آنالین در کنار امکان دانلود فیلم ها، جست وجوی 
پیشرفته و دسته بندی محتوا،  امکان حمایت از تولیدکنندگان 

آثار و... جزو مزیت های »سینما مارکت« به شمارمی رود.

» سینمامارکت« بزرگ ترین مرجع دانلود و تماشای مستند در ایران

کارشناسان راهکارهایی پیشنهاد 
می کنند که می توان از آن روش ها 

برای مدیریت و کنترل مصرف 
اینترنت همراه استفاده کرد

آزمایش جدید »ناسا« در دمایی۱۰میلیارد برابر سردتر از فضا!
دانشمندان ناسا یک واحد تحقیقاتی به اندازه یک صندوق یخ به ایستگاه فضایی فرستاده اند و قصد دارند 

در آن دمایی ایجاد کنند که 10 میلیارد برابر سردتر از فضا باشد. 
 The Cold Atom  هدف از این آزمایش، تمرکز روی رفتار کوانتومی عجیب اتم هاست. درهمین راستا
Laboratory  یک واحد تحقیقات فیزیک به اندازه یک صندوق یخ اســت که  آزمایشگاه JPL ناسا در 

کالیفرنیا آن را ساخته است.
این واحد تحقیقاتی اکنون به ایستگاه فضایی بین المللی ارسال شده است. (CAL( با کمک لیزر و آهنرباها 

در ایستگاه فضایی ابرهایی از اتم را تا حد بی سابقه ای سرد می کند. 
به گفته ناسا دمای این اتم ها به نزدیک صفر درجه واقعی یا کمترین دمای ممکن می رسد.دانشمندان 

می توانند از راه دور هر روز به مدت ۶.۵ ساعت آزمایشاتی در CAL بدون کمک فضانوردان انجام دهند.

ارائه گواهینامه رانندگی دیجیتال روی تلفن همراه
دولت استرالیا به زودی گواهینامه های دیجیتالی را روی تلفن های هوشمند به رانندگان ارائه خواهد داد.

رانندگان اســترالیایی به زودی می توانند از گواهینامه های دیجیتالی روی تلفن همــراه خود برای ارائه به 
پلیس استفاده کنند. ایالت نیو ساوت ولز استرالیا، نخســتین ایالت در این کشور خواهد بود که به رانندگان 
آن گواهینامه دیجیتالی ارائه خواهد شــد. قرار اســت ظرف دو هفته آینده، پارلمان اســترالیا درخصوص 
گواهینامه های دیجیتالی تصمیم گیری کند. بنا به گفته »ویکتور دومینلو«،  وزیر خدمات نیو ساوت ولز این 
ایالت، نخستین ایالت استرالیا خواهد بود که رانندگان به گواهینامه های دیجیتالی مجهز خواهند شد. رانندگان 
در استرالیای جنوبی نیز تا ماه ســپتامبر می توانند از این نوع گواهینامه بهره مند شوند.این گواهینامه های 
دیجیتال از طریق اپلیکیشن Service NSW  روی تلفن های همراه هوشمند در دسترس خواهد بود.گفتنی 
است به دلیل آنکه در این اپلیکیشن از فناوری مشابه اپلیکیشن بانک ها استفاده شده است، در صورت مفقودی 

یا به سرقت رفتن تلفن همراه، اطالعات مربوط به گواهینامه راننده محفوظ خواهد ماند.

 گالیه این روزهای برخی از کاربران؛ 

در صورتی که با وجود بررسی و رعایت موارد 
باال باز هم به شکل مشکوک و بسیار زودتر از 
حد انتظار ترافیک ماهیانه اینترنت شما تمام 
شــده اســت و هنوز علت آن مشخص نیست 
پیشــنهاد می کنیم این موضــوع را با تماس 
با بخش پشتیبانی شرکت ســرویس دهنده 
اینترنت خود در میان بگذارید تا مصرف دیتا 
بررسی شود. اکثر این شرکت ها دارای بخش 
پنل کاربری در ســایت خود هستند و نمودار 
مصرف و اطالعات ریز حجم آپلود و دانلودهای 
شما در ساعات مختلف روز در آن مشخص شده 
است، همچنین گاه در برخی موارد مشکل از 
سمت ســرویس دهنده اینترنتی نیز ممکن 
است باشد و با اطالع رسانی شما احتمال رفع 

مشکل وجود دارد.

عکس  خبر

 نخستین گوشی جهان با ۱ 
ترابایت حافظه داخلی به 

قیمت ۱۴۰۰ دالر 
نخســتین موبایل جهان با 1 ترابایت حافظه 
داخلی بــه نــام Smartisan R1 به قیمت 

1400 دالر در چین رونمایی شد.
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فرماندار خوانسار مطرح کرد:
مستضعفان جهان چشم انتظار 

ندای حق طلبی انقالب اسالمی
فرماندار خوانســار در جلسه  خوانسار
هماهنگی ستاد ارتحال امام خمینی )ره( اظهار 
کرد: دشمن پس از پیروزی انقالب بر این باور بود 
که انقالب به زودی فرو پاشیده می شود؛ اما 40 
ســال از پیروزی انقالب می گذرد. ســید حسن 
شفعتی گفت: با رهنمودهای رهبر معظم انقالب 
و مراجع تقلیــد و اتحاد و همبســتگی که بین 
مسئوالن نظام  و مردم وجود دارد، شاهد برگزاری 
جشن یکصدمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
ایران خواهیم بود.وی افزود: انقالب مختص تمام 
جهانیان است، مســتضعفان جهان چشم انتظار 
ندای حق طلبی و بت شــکنی انقالب اســالمی 
هستند.شفعتی با اشاره به اینکه یاد و خاطره امام 
راحل هر روز در بیــن جهان عالم گســترده تر 
می شود، تصریح کرد: امام)ره( اهداف بلندی برای 
نظام داشت و مسئوالن نظام باید برای رسیدن به  

آرمان ها ایشان اهتمام بیشتری بورزند.

معاون خدمات شهری و محیط زیست 
شهرداری کاشان:

 13حلقه چاه، در سیل اخیر 
کاشان آسیب دید

معاون خدمات شهری و محیط   کاشان
زیست شهرداری کاشان گفت: در اثر شدت بارندگی 
و روان شدن سیل در کاشان، ۱۱۳ حلقه چاه جذب 
آب معابر این شهر آســیب دیده است. محمدرضا 
عبدلی خالدی، اظهار کرد: بارندگی های نیمه دوم 
اردیبهشت سال جاری بیش از 27 میلیارد و 800 
میلیون ریال خسارت به معابر و تاسیسات کاشان 
وارد کرده که ۱2 میلیــارد و ۳80 میلیون ریال آن 
مربوط به سیل روز 26 اردیبهشت است. وی افزود: 
بیشترین خسارت در سیل و آب گرفتگی ها در محور 
بلوار شهدا و خیابان آیت ا... سعیدی بود که در این 
محور به طول پنج کیلومتر به 45 حلقه چاه و قنات، 
زیرسازی و آسفالت آسیب وارد شده که میزان این 

خسارت افزون بر 9 میلیارد ریال برآورد شده است.

عکس روز

اخبار

اعتیاد، حاصل فقر فرهنگی و ناهنجاری های اجتماعی است

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

توقیف محموله شمع تزئینی 
در نایین

فرمانده انتظامی شهرســتان  نایین
نایین، از کشف یک محموله شمع تزئینی به ارزش 
یک میلیارد و 500 میلیون ریال خبر داد. سرهنگ 
صادق کاظم زاد اظهار داشت: ماموران انتظامی 
ایستگاه ایست و بازرسی شهید  شرافت شهرستان 
نایین حین کنترل خودروهــای عبوری به یک 
دستگاه کامیون کشــنده که از جنوب کشور به 
مقصد تهــران در حرکت بود مشــکوک و آن را 
متوقف کردند.وی ادامه داد: در بازرســی از این 
خودرو ۱2 تن و 670 کیلو گرم شمع تزئینی فاقد 
مدارک گمرکی کشف، راننده خودرو دستگیر و 

کامیون توقیف شد.

حذف مصرف آب در چرخه 
گالب گیری

کارشناس مســئول باغبانی و  سمیرم
زراعت جهاد کشاورزی ســمیرم گفت: در روش 
متداول و سنتی برای گالب گیری از ۳۳ کیلوگرم 
گل محمدی، بالغ  بر پنج هــزار لیتر آب مصرف 
می شد؛اما در روش »رادیاتور فن« حتی یک لیتر 
آب هم مصرف نمی شــود. کیارش سامی اظهار 
داشت: جهاد کشاورزی با توجه به خشکسالی های 
سال های گذشته حرکت به سمت کشت های کم 
آب را در برنامه خــود قرار داده که کاشــت گل 
محمدی را می توان یک جایگزین مناســب برای 

خروج سمیرم از تک محصولی بودن دانست.

در پی بارش های شــدید  فریدون شهر
اخیر در فریدون شهر که در مناطق کوهستانی 
و برخی مناطق روستایی به صورت برف بود، 
عشایر کوچنده این شهرستان دچار خسارت 

و تلفات جدی شدند.
هرچند این بارش ها موجب خوشــحالی مردم این 
شهرستان شد؛ اما از طرفی به علت مصادف شدن با 
زمان ورود عشایر به فریدون شهر، موجب خسارت 

به تلفات دامی شد.
اســماعیل طاهری، دهیار روســتای کلوســه در 
گفت وگو با فارس در فریدون شــهر بــا بیان اینکه 
عشــایر کوچ رو در گردنه کلوسه با وضعیت بحرانی 
مواجه شدند، شرایط را این گونه توصیف کرد: بارش 
برف، کوالک و سرما شرایط سختی را برای عشایر 
به وجود آورده بود؛ مواد غذایی شــان از بین رفته و 
پتو و ســایر لوازم گرمایی همراه شــان خیس شده 
بود و دام ها که به نوعی همه دارایی عشایر محسوب 

می شود پراکنده و بعضا طعمه گرگ شده بودند.
هیزم؛ راه مقابله با سرما و رطوبت

وی با اشــاره به بعد مســافت آن منطقــه تا مرکز 
شهرســتان گفت: در این شــرایط مردم روستای 
کلوسه با توزیع هیزم برای عشــایر و انتقال زنان و 
کودکان ایشان به منازل خود، تا حدی تالش کردند 

از وارد آمدن تلفات جانی جلوگیری کنند.
ســیدحمیدرضا موســوی، رییس جمعیت هالل 
احمر فریدون شــهر نیز در این رابطــه اظهار کرد: 
همزمان با آغاز این بارش ها از نوزدهم فروردین ماه، 

با تماس عشــایر با مرکز 
عملیات فوری هالل احمر 
از طریق ســامانه ۱۱2، 
اعزام نیروهــای امدادگر 
به مناطق عشــایری و به 
مســیرهای کوچ عشایر 

آغاز شد.
وی افزود: هرچند به دلیل گل آلود بودن جاده های 
عشایری تردد خودروهای امدادی به سختی انجام 
می شد؛ اما تالش کردیم در روز اول با توزیع نایلون 
و پتو، از وارد آمدن خسارت به لوازم زندگی عشایر 

جلوگیری کنیم.
توزیع مــواد غذایی و 
پوشاک پس از بازشدن 

راه های ارتباطی
 رییــس جمعیــت هالل 
احمر فریدون شــهر ادامه 
داد: جمعیت هالل احمر 
سعی کرد در روز دوم با همکاری اداره امور عشایری 
فریدون شهر، بخش وسیع تری از این شهرستان را 
تحت پوشش قرار داده و نســبت به توزیع نایلون، 
پتو، مواد غذایی و خشکبار در مساحت بیشتری از 

مناطق عشایری اقدام کند.
موسوی گفت: از روز سوم با تقسیم بندی شهرستان 
به هفت منطقه و با کمک ادارات امور عشایری، منابع 
طبیعی و آبخیزداری، آبفای روســتایی، راهداری 
و حمل و نقل جــاده ای، جهاد کشــاورزی، ناحیه 
مقاومت بسیج فریدونشــهر و شورای حل اختالف 
عشایری در قالب هفت تیم به کل مناطق عشایری 
شهرستان سرکشی کرده و پتو، نایلون، نان، خرما، 
کنسرو و تعدادی نیز چادر و چراغ والور بین عشایر 

خسارت دیده توزیع کردیم.
وی اظهار کرد: این خدمات از روز بارش ها تاکنون 
ادامه داشــته و طی حدود دو هفته به 575 خانوار 
عشایری امدادرسانی کردیم که این کمک ها شامل 
توزیع ۱255 تخته پتو، 2695 متر نایلون، ۱۱000 
قرص نان، بیش از ۱۳00 عدد کنسرو، بیش از 500 
کیلو خرما و همچنین چراغ والور و چادر بوده است.

تلفات دامی پرده آخر خسارات بارش های 
بهاری

اصغــر دویســتی، رییــس اداره امور عشــایری 
فریدون شهر هم در این رابطه با بیان اینکه آبگرفتگی 
چادرهای عشــایری و حمله وحوش بــه دام های 
پراکنده شده عشــایر موجب وارد آمدن خسارت 
مالی و تلفات دامی بســیاری از عشایر شده است، 
تصریح کرد: عالوه بر اقدامات مذکور، با شرکت ملی 
توزیع سوخت نیز هماهنگی های الزم به عمل آمد و 
این شرکت نسبت به توزیع ویژه سوخت در مناطق 

عشایری اقداماتی به عمل آورد.

خسارت هایی که دامنگیر عشایر فریدون شهر شد

فرماندار شهرضا در جلسه شــورای هماهنگی   شهرضا
مبارزه با مواد مخدر این شهرستان، اظهار کرد: پیشگیری از اعتیاد، 
مهم ترین رکن مقابله با افزایش آمار اعتیاد در جامعه است.علی اصغر 
رفیعی نژاد با اشاره به استقرار ایستگاه شهید امامی در این شهرستان، 
تصریح کرد: سال گذشته دو هزار و 700 کیلوگرم انواع مود مخدر در 
این ایستگاه کشف شد.فرماندار شهرضا با تاکید بر ضرورت آموزش 

مهارت های زندگی به گروه های در معرض خطر جامعه، اظهار کرد: 
این آموزش ها باید از دوران مهدکودک و پیش دبستانی آغاز شود.

رفیعی نژاد با تاکید بــر ضرورت توانمندســازی روانی و اجتماعی 
دانش آموزان پایه هفتم، تصریح کرد: خدمات پیشگیری از اعتیاد به 
صورت اجتماع محور در محله های پرخطر و در محیط های صنعتی، 
از مهم ترین اقدامات ضروری در این زمینه است.وی گفت: اعتیاد به 

مواد مخدر تنها در نتیجه فقر و بیکاری ایجاد نمی شود، مطالعات نشان 
داده است افراد ثروتمند و شاغل نیز ممکن است در دام این معضل 
اجتماعی گرفتار شوند.فرماندار شهرضا  اظهار کرد: اعتیاد حاصل فقر 
فرهنگی و ناهنجاری های تربیتی و اجتماعی است؛ بنابراین بهترین 
راه برای مقابله با این معضل اجتماعی ترویج فعالیت های فرهنگی، 

اجتماعی و مذهبی است.

فرماندار شهرضا:

اعتیاد، حاصل فقر فرهنگی و ناهنجاری های اجتماعی است

آن روی سکه بارش های بهاری؛ 

 تالش کردیم در روز اول با توزیع 
نایلون و پتو، از وارد آمدن خسارت به 

 لوازم زندگی عشایر جلوگیری
 کنیم

بیش از 50 کشــاورز برخــواری  در 20 هکتار از 
مزارع، ۱0 نوع گیاه دارویی کاشته اند.

کشت 10نوع گیاه دارویی
 در برخوار

حصر وراثت
3/14 آقای قربانعلی عراقی دارای شناسنامه شــماره 108 به شرح دادخواست به کالسه  
161/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان روح ا... عراقی به شناسنامه 21668 در تاریخ 1397/2/15 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- قربانعلی عراقی فرزند 
رجبعلی، ش.ش 108 )پدر( 2- زهراء عراقی خوزانی فرزند حســن، ش.ش 189 )مادر( و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 734 شعبه 7 
 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )129 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ رای

3/15 شماره دادنامه: 9709973633100250 شماره پرونده: 9609983633100099 
شماره بایگانی شــعبه: 960100 خواهان: آقای امراله تقی پور فرزند علی با وکالت خانم 
زهرا اسفندی فرزند رضا به نشانی اصفهان دروازده شیراز خیابان سعادت آباد جنب بانک 
تجارت طبقه دوم، خواندگان: 1- آقای محســن کرمیان فرزند محمــد 2- خانم فرزانه 
شهبازی همگی به نشانی مجهول المکان، خواســته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- تامین 
خواسته، دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای امراله تقی پور با وکالت خانم 
زهرا اسفندی به طرفیت آقای محسن کرمیان و خانم فرزانه شهبازی به خواسته مطالبه 
مبلغ 1/500/000/000 ریال به استناد ســه فقره حواله به شماره 142290-92/7/28 و 
142291-92/8/15 و 142292-92/9/5 با توجه به خواسته خواهان و با توجه به اینکه 
خوانده ردیف اول صادرکننده حواله های موصوف بوده و با توجه به اینکه علی رغم ابالغ 
قانونی به خوانده ردیف اول هیچگونه دفاعی در قبال خواســته خواهان به عمل نیاورده 
علی هذا دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول وارد تشخیص دادگاه مستندا به  مواد 
198 و 515 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی آقای 
محســن کرمیان را به پرداخت مبلغ 1/500/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
51/570/000 ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ 34/200/000 ریال بابت حق الوکاله 
وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه 96/2/12 لغایت اجرای حکم در حق خواهان 
محکوم می نماید در خصوص دعوی  نسبت به خوانده ردیف دوم خانم فرزانه شهبازی نظر 
به اینکه وی با امضا ظهر حواله ها به خواهان خرج نموده است و برای ضمان وی باید به 
موجب قانون یا قرارداد باشد که هر دو در مانحن فیه مفقود است علی هذا دعوی متوجه 
وی نبوده دادگاه مستندا به ماده 84 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می نماید رای صادره در قســمت محکومیت 
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت 
 واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است.

 م الف: 732 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان خمینی شهر )357 کلمه، 
4 کادر(

فقدان سند مالکیت
3/16 شماره صادره: 970720671669250 - 97/2/30  آقای خسرو هارونی کمیتکی 
فرزند علی اکبر به اســتناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما 
گواهی شده مدعی اســت که ســند مالکیت شــش دانگ یکباب خانه دو طبقه پالک 
شــماره 4008 فرعی  از 99 اصلی واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در 
دفتر 675 صفحه 554 به شــماره ثبت 143741 امالک به نام ایشان ثبت و سند صادر و 
تسلیم گردیده و به کســی واگذار نگردیده همچنین اظهار داشته که سند مالکیتشان در 
اثر جابجایی مفقود شده است و معامله دیگری نیز انجام نگردیده است. چون درخواست 
صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می 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 
انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خــود را کتبا ضمن ارایه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 728 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک خمینی شهر )225 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ مفاد پرونده  اجرائی و اخطاریه ماده 101

3/17 شماره پرونده: 9004002121000010/1 شماره بایگانی پرونده: 9000016 شماره 
آ گهی  ابالغیه: 139603802121000064 بدین وسیله به ورثه مرحوم آقای عبدالرضا 

عربیان اندانی: خانم ها و آقایان فاطمه عربیان اندانی به شماره شناسنامه 828 متولد 1354 
و حسنعلی عربیان اندانی به شماره شناسنامه 20 متولد 1349 و محمود عربیان اندانی به 
شماره شناسامه 1953 متولد 1361 و زهرا عربیان اندانی به شماره شناسنامه 2414 متولد 
1359 و احمد عربیان اندانی به شماره شناسنامه 115 متولد 1351 و محمد علی عربیان 
اندانی به شماره شناسنامه 3506 متولد 1343 و زهره عربیان اندانی به شماره شناسنامه 
1130183701 متولد 1370 همگی فرزندان عبدالرضا و نصرت طاهران ورنوسفادرانی 
فرزند رجبعلی شماره شناســنامه 12383 کدملی 1140122398 متولد 1328/4/4 که 
همگی مجهول المکان می باشند ابالغ می شود که بانک مهر اقتصاد به استناد سند شماره 
39686-1388/10/28 جهت وصول مبلغ 586/305/638 ریال به انضمام حق الوکاله 
طبق تعرفه طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به شرح مذکور در 
این اداره علیه صدیقه شمس و مرحوم عبدالرضا عربیان اندانی تشکیل شده پس از سلسله 
عملیات اجرایی ارزیابی مورد رهن پالک 73/187 واقع در خمینی شهر بخش 14 اصفهان 
توسط کارشناس صورت پذیرفت که برابر گزارش کارشناسی به مبلغ 2/850/000/000 
ریال ارزیابی گردیده است، لذا طبق آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مفاد اجرائیه روند 
پرونده فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود جهت اطالع آگهی می شود و لذا چنانچه به 
مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشــید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز 
از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 
5/500/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد 
فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و همچنین در 
صورتی که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق 
با تقاضای بستانکار از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق 
دولتی استیفا خواهد شــد. م الف: 730 یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی 

شهر)333 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/19 شماره ابالغنامه: 9710100361701255 شماره پرونده: 9609980361701402 
شماره بایگانی شعبه: 961582  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
اکبر ابراهیمی ولدانی،  خواهان  آقای غالمرضا عبدلی سجزه فرزند محمد علی و رسول 
عبدلی ســجزه فرزند غالمرضا و محمد صنیعی ینگابادی فرزند کرمعلی و زهره دهقانی 
فرزند محمد با وکالت محمدرضا بدیعی گورتی فرزند رضا دادخواستی به طرفیت  خوانده 
آقای اکبر ابراهیمی ولدانی فرزند عیدی محمد به خواسته تایید فسخ قرارداد مورخ 86/7/1 
و ابطال ســند قراردادهای 14-7-86 و 26-7-86 و الزام به تنظیم سندر سمی ملک به 
پالک ثبتی 1435-10393 بخش 5 اصفهان به انضمام کلیه خسارات دادرسی و مطالبه 
خسارت دادرسی  مطرح که به این شــعبه )اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد علی خ 
شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشــتی واحد 201(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980361701402 شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )مجتمع 
شهید بهشتی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/04/10 ســاعت 9  تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:3155 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)مجتمع شهید بهشتی( )230 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/20 شماره ابالغنامه: 9710106794700314 شماره پرونده: 9709986794700023 
شماره بایگانی شعبه: 970023  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
بهروز کاردان، خواهان آقای محمد قاســم صالحی  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای 
بهروز کاردان  به خواســته مطالبه مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق 
چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709986794700023 شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 
شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/04/10 ساعت 15/30 تعیین که 
حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 3326 شعبه 17 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )174 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/21 شماره ابالغنامه: 9710100353701063 شماره پرونده: 9609980359500607 

شماره بایگانی شعبه: 970111  دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالسه 970111 ک 111 شکایت نگار عباسی و مهری نصر علیه 
ســید فرخ فاطمی به اتهام افترا تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه 
) اصفهان کنار گذر اتوبان شــهید خرازی حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع 
قضائی امور تجاری و بازرگانی( ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخ 97/04/10 ساعت 8/45 
تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای 
مقررات مواد 344 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر  گردد. 
بدیهی اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.  
م الف: 4249 شعبه 111 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان 

اصفهان) 111 جزایی سابق( )159 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/22 شماره ابالغنامه: 9710100351201580 شماره پرونده: 9609980351200959 
شماره بایگانی شعبه: 961116  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
علیرضا شفیعی فرزند محمدرضا، خواهان  آقای ابراهیم سلطانی دادخواستی به طرفیت  
خوانده آقای علیرضا شفیعی فرزند محمدرضا به خواسته مطالبه وجه چک و کلیه خسارات 
دادرســی مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 120(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980351200959 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت 
رسیدگی  مورخ  1397/04/11 و ســاعت 8  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 
حاضر گردد. م الف:3218 شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)171 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/23 شماره ابالغنامه: 9710100351000279 شماره پرونده: 9609980351001168 
شماره بایگانی شعبه: 961423  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
عیسی آذین، خواهان  خانم لیال جعفری فرزند محمد علی دادخواستی به طرفیت  خوانده 
عیسی آذین  به خواسته سایر دعاوی غیرمالی و مطالبه خسارت مطرح که به این شعبه ) 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
2 اتاق شماره 212(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980351001168 شعبه 10 
دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/04/12 
و ساعت 10  تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:1035 شعبه 

10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)168 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/24 شماره ابالغنامه:9710106793800418 شماره پرونده:9609986793801534 
شماره بایگانی شــعبه:961537 ابالغ شونده حقیقی: الهه شــجاعی ابری فرزند مهدی 
کدملی 1293370568 به نشانی مجهول المکان، تاریخ حضور:1397/04/12 سه شنبه 
ساعت: 9 ،محل حضور: اصفهان- چهارراه شــیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای 
مدافع حرم شورای حل اختالف، در خصوص دعوی رضوان عظیمی دستگردی و مجید 
عظیمی دستگردی به طرفیت شما در وقت مقرر 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 مشــاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام 
نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حســاب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید 
جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به 
نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید.  م الف:3129 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( ) 163 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/25 در خصوص پرونده کالسه 961319 خواهان محسن روحانی قهساره دادخواستی 
مبنی بر الزام به طرفیت حسن عسگری  تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای مورخ 
97/4/13 ساعت 9 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 

تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- 
پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 3255 
شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )115 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/26 شماره ابالغنامه: 9710100353701073 شماره پرونده: 9609980365301174 
شماره بایگانی شعبه: 970142   دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالسه 970142 ک 111 شکایت فخرالسادات دهقانی علیه علی 
زعفرانی فرزند وحید به اتهام کالهبرداری تقاضای کیفر نموده که رســیدگی به موضوع 
به این شــعبه ) اصفهان- کنار گذر اتوبان شــهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و 
میرزا طاهر- مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی( ارجاع و وقت رســیدگی برای مورخ 
97/04/13 ساعت 8/45 تعیین گردیده اســت با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 344 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در 
وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی اســت در صورت عدم حضــور مطابق مقررات 
رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 4248 شعبه 111 دادگاه کیفری دو مجتمع 

امورتجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان ) 111 جزایی سابق( )157 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/27 شماره ابالغنامه:9710100350101566 شماره پرونده:9609980350101206 
شماره بایگانی شعبه:961459 ابالغ شونده حقیقی: رســول مایلی فرزند محمد کدملی 
1285994469 ، تاریخ حضور:1397/04/13 چهارشــنبه ساعت: 11/15 ،محل حضور: 
اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 333، در خصوص دعوی مجید شیخی  به طرفیت شما در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شــوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ 
اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد 
محدود و استثناء انجام می شــود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این 
ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق ســامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، 
حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. 
 م الف:4271 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهــان ) 151 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/28 شماره ابالغنامه: 9710106794400463 شماره پرونده: 9609986794401022 
شماره بایگانی شعبه: 961023  خواهان آقای عبدالرضا دو دانگه با وکالت خانم ستایش 
یزدانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای رضی دو دانگه فرزند حسن به خواسته استرداد 
مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع 
حرم شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794401022 شعبه 
14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/04/16 ساعت 11/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس ازتاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
گردد. م الف: 3279 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای 

مدافع حرم( )164 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/36 در خصوص پرونده کالســه 961684 خواهان مجید متقی زاده دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت کیوان زند اصفهانی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای مورخ 
97/4/20 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 
32 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.
 در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 3280 شعبه 32 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)117 کلمه، 1 کادر(
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خواب سنگین آقایان مسئول!

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

استاندار تاکید کرد:
 پایش اطالعات موجود در 

خصوص تاریخ و فرهنگ استان
استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر پایش 
اطالعــات موجود در خصــوص تاریخ و فرهنگ 
اســتان، تصریح کرد: ارائه اطالعات غیر مستند 
و بدون پشــتوانه تاریخی در همایش  ها می تواند 

تبعات ناگواری داشته باشد.
اقبال عباسی در نشست با شهردار و اعضای شورای 
شهر شهرکرد گرامیداشت تاریخ و فرهنگ اقوام 
مختلف استان را کار ارزشمندی دانست و گفت: 
این برنامه های فرهنگی به تقابل قومیت ها منجر 
نشود. اســتاندار ادامه داد: برگزاری همایش ها و 
بزرگداشت های اقوام و قومیت ها، امری پسندیده 
در راستای حفظ و تقویت فرهنگ و تمدن استان 

است؛ اما باید الزامات آن را نیز رعایت کرد.
وی افزود: چنین برنامه  هایی باید فارغ از ســمت 
و سوهای سیاســی تنها با اهداف فرهنگی و در 
راستای تقویت وحدت و همدلی در استان برگزار 
شود.عباســی با تاکید بر پایش اطالعات موجود 
در خصوص تاریــخ و فرهنگ اســتان، تصریح 
کرد: ارائه اطالعات غیر مســتند و بدون پشتوانه 
 تاریخی در همایش  ها می توانــد تبعات ناگواری

 داشته باشد.

مدیر گروه پیشگیری دانشگاه علوم 
پزشکي چهارمحال و بختیاری:

4 نفر به دلیل  مصرف قارچ 
سمی مسموم شدند

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماري ها معاونت 
بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي، خدمات بهداشتي 
و درماني چهارمحال و بختیاري، از مســمومیت 
چهار نفر ناشی از مصرف قارچ سمی در چهارمحال 
و بختیاري خبر داد.محسن آذری پور با اشاره به 
مســمومیت حدود ۷۵۰ نفر از هموطنان در اثر 
مصرف قارچ هاي سمي در سال جاري، اظهار کرد: 
تعداد مسمومیت ناشی از مصرف قارچ سمی در 
چهارمحال و بختیاري در سال جاري تا کنون ۴ نفر 
بوده و مرگ ناشي از این نوع مسمومیت گزارش 
نشده است. وی افزود: با توجه به وضعیت جوی، 
بارش های پراکنده و رطوبت زیاد، زمینه رویش 
قارچ هاي سمي در عرصه هاي طبیعي فراهم شده 
و پیش بیني مي شــود این رونــد همچنان ادامه 

داشته باشد.

 حکم محکومیت به حبس
 و شالق قصاب متخلف 

رییس شبکه دامپزشــکی شهرستان اردل از حکم 
محکومیت به حبس یکی از قصابان شــهر »کاج«  
مبنی بر تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق کشتار 
غیرمجاز دام، توهین و تمرد به بازرسان بهداشتی 

دامپزشکی حین انجام وظیفه خبر داد.
داوود ربیعی اظهار کرد: طی بازرســی های مکرر از 
واحدهای قصابی واقع در شهر کاج، متصدی یکی 
از واحدها به اخطارهای بهداشتی اکیپ های بازرسی 
شبکه دامپزشکی شهرستان اردل بی توجهی کرده و 
به مامور دامپزشکی حین انجام وظیفه توهین و مانع 

اجرای حکم قضائی شد.
وی افزود: با شــکایت علیه متصــدی واحد فوق، 
دادگستری شهرســتان نیز طی حکمی خاطی را 
به تحمل 13 ماه حکم تعزیری بــه لحاظ ارتکاب 
بزه تمرد به مامورین دولت و تحمل 13 ماه حبس 
تعزیری به لحاظ ارتکاب بزه تهدید علیه بهداشت 
عمومی و همچنین تحمل ۷۵ ضربه شــالق برای 
ارتکاب بزه توهین به ماموریــن دولت حین انجام 

وظیفه محکوم کرد.

 خسارت 15 میلیارد تومانی
 به زیرساخت های عشایر

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری گفت: 
متاسفانه ســیل اخیر به زیرســاخت ها، باغات، 
مراتع و دام عشایر استان خسارت هایی وارد کرد 
که پیش بینی می شود میزان خسارت وارد شده، 

حدود 1۵ میلیارد تومان باشد.
یحیی حسین پور اظهار کرد: در حال حاضر 8۰ 
درصد عشــایر برون کوچ، وارد اســتان شده که 
در مراتع شهرســتان های کوهرنگ، اردل، کیار، 
فارســان، بروجن و شهرکرد مســتقر شده اند، 
همچنین عشایر درون کوچ استان در شهرستان 
لردگان و بخشــی از مراتع بخش بازفت مستقر 

می شوند.
وی افزود: خوشبختانه خدمات ارائه شده در زمان 
کوچ از ســوی نیروی انتظامی، بهداشت و هالل 

احمر بسیار مطلوب بوده است.

سما عسکری

اســتان چهارمحــال و بختیــاری از جمله 
استان هایی  است که همیشــه با نام استان  
محروم  و یا کمتر توسعه یافته شناخته  شده؛ اما 
به راستی چرا باید بعد از گذشت 40 سال از عمر 
انقالب اسالمی هنوز هم این نام  بر استان باشد 

و تقریبا به عنوان هویت  استان  لقب بگیرد.
در گوشه و کنار اســتانی که به نام بام ایران معرفی 
شده، مردمی با  مشکالت  بســیار گذران زندگی می 
کنند؛ اما این مردم نجیب، با وجود همه  ســختی ها  
سوختند و ساختند و هر بار امیدشان  بر این  است که 
شاید مسئول جدیدی بیاید  و دردی  از درد آنها دوا  
کند؛ اما هر مسئول نسبت به قبلی بی توجه تر بوده  و 

کاری از پیش نرفته است.
اســتان چهارمحال و بختیاری با حدود یک  میلیون 

نفر جمعیت در حال حاضر رتبه اول بیکاری را دارد.
»حفیظ ا...فاضلیــان« مدیرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی با اشــاره به نرخ باالی بیکاری در اســتان 
خاطرنشان کرد: متاســفانه نرخ بیکاری در استان 
بیش از 21 درصد اســت و این نرخ در کشوربسیار 
باالست و در مقایسه با کشــورهای پیشرفته جهان 

سوم 3۰ الی ۴۰ درصد فراتر است.
 وی افــزود: 8۵ درصــد بیــکاران اســتان مــا از 
فارغ التحصیالن هستند و مدرک   ۴۴ درصد  این افراد 
متناسب  با ظرفیت  و پتانســیل های استان نیست؛  
بنابراین  دانشــگاه ها باید متناسب با ظرفیت  استان 

دانشجو  پذیرش کنند .
 افراد بیکار و فارغ التحصیالن دانشگاهی فعال معطل 
مانده اند  و چشم  انتظارند تا شــاید مسئوالن  کاری 

برایشان  ایجاد کرده و آنها بتوانند درآمد زایی  کنند .
این تنها یکی از مشکالت اســتان است که مردم  9 
شهرستان را درگیر کرده اســت  و در حال حاضر با 
هر مسئولی به ویژه اداره کار استان صحبت  می کنیم  
می گوید ما متولی ایجاد اشــتغال نیستیم و مجری 

هستیم!
یکی دیگر از مشکالت استان، بی آبی است که بخشی 
از علت این  بی آبی و نبود آب آشــامیدنی در بیش از 

2۰۰ روستای استان را می توان خشکسالی دانست.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی چهارمحال 
و بختیاری طی مصاحبه ای،  به خشکسالی حدود ۴۰ 
روستای شهرستان لردگان اشاره کرد  و گفت: با ورود 
به فصل تابستان و کمبود منابع آبی این تعداد روستا 

افزایش پیدا خواهد کرد.
بحث پروژه های انتقال آب و اجرایی نشدن پروژه بن - 
بروجن بخشی دیگر از این مشکل است که امیدواریم 
مسئوالن استانی و کشوری به این موضوع توجه ویژه 
داشــته و نگاهی هم به این استان محروم  بیندازند و 
بدانند استان ما بدون آب، نابود می شود  و نمی تواند  
با بی آبی سازگاری  داشته باشد؛ البته اینجا انتقادی 
بر مسئوالن به ویژه استاندار بومی وارد است که چرا 
دلسوزانه برای مسئله آب اســتان تالشی نکردند و 

استاندارهای غیربومی تالش شان بیشتر بوده است.
اقبال عباسی شامگاه شــنبه 2۵ آذرماه، در نشست 
شــورای هماهنگی حوضه آبریز زاینــده رود که با 
حضور وزیر نیرو و معاونان وی، اســتاندار اصفهان و 
یزد، معاونان وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و 
سازمان حفاظت محیط زیست به میزبانی وزارت نیرو 
برگزار شد، گفت: بررسی دوباره سهم چهارمحال و 
بختیاری، توجه به حقابه کشاورزان و تامین آب 31 

طرح مشکل دار استان نیازمند، توجه جدی مسئوالن 
وزارت نیرو است.

مسکن و مهاجرت روستاییان به شهرها، یکی دیگر و 
شاید مهم ترین  مشکالت مردم استان  باشد . مهاجرت 
امروزه پدیده ای است که در ایران و حتی استان ما به 
یک امر عادی تبدیل شده و بسیاری از روستانشینان 
با تــرک زادگاه خود راهی شــهرهای بــزرگ مثل 

اصفهان می شوند.
جامعه شناســان معتقدند کــه علــل تاثیرگذار بر 
مهاجرت روســتاییان به شــهرها در ایران از چهار 
بعــد اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی، جمعیت 
شناختی و طبیعی و کشــاورزی قابل بررسی است 
که از این میان بعــد اقتصادی نقش عمــده ای ایفا 
می کند و روســتاییان در تالش برای بهبود زندگی 
 خویش و درآمدزایی بیشــتر دســت بــه مهاجرت

 می زنند.
کافی است مسئوالن به مسکن های روستایی سری 
بزنند و مسکن روســتاییان را با منازل خود  مقایسه  
کنند و ببینند  که مردم  در روســتاها  با  چه وضعیت  
اسفناکی  زندگی می کنند. شاید همین تلنگری شود 
برای اینکه فکری به حال روســتاییان کنند به ویژه 
کسانی که خانه هایشــان براثر رانش زمین  تخریب 

شده است، اینجا ســوالی پیش می آید که چرا ستاد 
مدیریت بحران استان موضوع جابه جایی و تجمیع 
روستاهای در معرض خطر را جدی نمی گیرد و خیلی 

دیر پیگیر این موضوع شدند.
چرا بانک های عامل اســتان در پرداخت تسهیالت 
به جوانان، ســرمایه گذاران و مــردم انقدر تنگ نظر 
هستند و هر روز مردم را برای گرفتن یک امضا سر کار 
می گذارند و دست آخر هم یا اعتقاد دارند تسهیالت 
به آن شخص تعلق نمی گیرد و یا تسهیالتی می دهند 
که تا آخر عمر بدهــکار بانک اســت و باید جریمه 

پرداخت کند.
در حوزه صنعت نیز استان ما حال و روز خوبی ندارد؛ 
به گونه ای که در شهرســتان شــهرکرد 23 درصد 
واحدهای صنعتی نیمه فعــال و 1۷ درصد تعطیل 
هستند.نعیم امامی در شــورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی اظهار داشت: در حال حاضر هزار و 
82 پرونده صنعتی مدت دار و فعال در استان وجود 
دارد که از این تعداد یــک هزار و 13 واحد کوچک با 
کمتر از ۵۰ نفر اشــتغال، ۴۰ واحد متوسط با ۵۰ تا 
9۰ نفر اشــتغال و 29 واحد بزرگ با اشتغال باالی 

1۰۰ نفر هستند.
وی افزود: از این تعداد واحد تولیدی در استان 2۰۰ 
مورد فعالیت راکد و مابقی با تولید 2۰ تا ۵۰ درصد از 

ظرفیت در حال فعالیت هستند.
مدیــرکل صنعت، معــدن و تجــارت چهارمحال و 
بختیاری بیان کرد: 29 واحد تولیدی بزرگ اســتان 
با تولید ۵۰ درصد ظرفیت زمینه اشتغال 6 هزار نفر، 
۴۰ واحد متوسط زمینه اشتغال 8۰۰ نفر و واحدهای 
کوچک زمینه اشتغال ۵ هزار نفر را فراهم کرده است .
وی با بیان اینکه در حال حاضــر وضعیت تولید در 
اســتان مطلوب نیست، گفت: در شــهرک صنعتی 
شــهرکرد 238 واحد وجود دارد که 6۰ درصد این 
تعداد فعال، 23 درصد نیمه فعال و 1۷ درصد تعطیل 
هستند و در شــهرک صنعتی شهرســتان بروجن 
نیز 12۵ واحد وجود داردکــه ۵۰ درصد این تعداد 
فعال،31 درصد نیمه فعال و 19 درصد راکد هستند.

با این اوصاف کاش مسئولین به فکر چاره باشند و بام 
ایران دیگر استان محروم تلقی نشود.

خواب سنگین آقایان مسئول!
چرا بام ایران هنوز استانی محروم شناخته می شود؛

مفاد آراء
2/417 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139760302016000005 مورخ 1397/01/07 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی کبیری 
فرزند اسماعیل به شــماره شناســنامه 8 کدملی 5499510660صادره از نجف آباد در 
ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 1834/24 متر مربع پالک 855 فرعی از 2 اصلی واقع 
در رضوانشهر بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای رمضان کبیری 
محرزگردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/2/17 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/3/1
م الف: 61 سید محمد حسن مصطفوی فروشانی رئیس ثبت اسناد و امالک تیران 

فقدان سند مالکیت
3/1 شــماره صادره: 1397/42/488626- 1397/2/15  نظر به اینکه سند مالکیت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 757 از 4483 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان 
در صفحه 401 دفتر امالک 1253 به شماره ثبت 232153 شماره چاپی سند دفترچه ای 
0687690 آقای علی اصغر فروتن فرانی ثبت و ســند صادر گردیده است سپس نامبرده 
با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 1397201702024002773 مورخ 1397/2/8 
بانضمام دو برگ استشهادیه  محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 4376 مورخ 1397/2/6 
به گواهی دفترخانه 245 اصفهان رسیده اســت مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
نامعلوم مفقود گردیده و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا 
مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 4890 قویدل 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )232 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/2 شــماره صادره: 1397/42/488112- 1397/2/11  نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششــدانگ پالک ثبتــی شــماره 21062 فرعــی از 5000 اصلی واقــع در بخش 5 
اصفهان در صفحــه 127 دفتر امالک جلــد 1210 و دفتر امالک الکترونیکی شــماره 
139520302024008022 به نام آقای احمد صداقت کیش فرزند عزیزاله تحت شماره 
چاپی کاداســتری 037074 ثبت و صادر و تســلیم گردیده است ســپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده 2837 مورخ 1397/02/08 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 2459 مورخ 1397/02/08 به گواهی دفترخانه 85 
اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت سرقت مفقود گردیده است  و 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 5109 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان )236 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/3 شــماره صادره: 1397/42/492538- 1397/2/27  نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شــماره 19024 فرعی از 4999 اصلی واقع در بخش پنج اصفهان 
ذیل ثبت 224908 در صفحه 210 دفتر امالک جلد 1214 به نام آقای احمد صداقت کیش 

طی سند انتقال 129196 مورخ 85/12/22 دفتر یک اصفهان و طی سند چاپی 026869 
الف/ 94  ثبت و صادر و تسلیم گردیده است که به موجب سند انتقال شماره 129126 مورخ 
85/12/22 دفترخانه شماره یک اصفهان سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده 139721702024002834 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود 
آن ذیل شماره 24599 مورخ 1397/02/08 به گواهی دفترخانه 85 اصفهان رسیده است 
مدعی است که سند مالکیت آن به علت ســرقت مفقود گردیده است  و درخواست صدور 
المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 5108 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان )253 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/4 شــماره صادره: 1397/42/488054- 1397/2/11  نظر به اینکه سند مالکیت سه 
دانگ از  ششدانگ پالک ثبتی شماره 19083 فرعی از 4999 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
جنوب اصفهان به نام آقای احمد صداقت کیش تحت شماره چاپی مسلسل 841060 ب 
94 و صفحه 320 دفتر 1229 بخش 5 اصفهان ثبت و صادر  و تسلیم گردیده است سپس 
نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 1396/24002835 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 24599 مورخ 1397/02/08 به گواهی 
دفترخانه 85 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت سرقت مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده  لذا مراتب  به 
استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 5106 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان )233 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/5 شــماره صادره: 1397/42/488047- 1397/2/11  نظر به اینکه سند مالکیت سه 
دانگ از  ششدانگ پالک ثبتی شماره 19083 فرعی از 4999 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
جنوب اصفهان به نام آقای مریم زهرایی تحت شــماره چاپی مسلسل 841061 ب 94 و 
صفحه 323 دفتر 1229 بخش 5 اصفهان ثبت و صادر  و تسلیم گردیده است سپس نامبرده 
با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 1397/24002835 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 24599 مورخ 1397/02/08 به گواهی دفترخانه 85 
اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت سرقت مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 5104 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان )232 کلمه، 2 کادر(
رای عدم افراز 

3/6  نظر به اینکه آقای حمیدرضا نجفی فرزند احمدرضا طی درخواســت وارده به شماره 
964/1446285 مورخ 1396/04/04 درخواست افراز سهام خود از ششدانگ پالک ثبتی 
شماره 414 فرعی از 4796 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان به طرفیت زهرا اصالنی و سکینه 
اصالنی و اشــرف اصالنی و بهروز اصالنی و بهزاد اصالنی وارثین زبیده نوری لنجانی 
نوکابادی به این اداره تسلیم نموده و نماینده ثبت پس از بررسی پرونده ثبتی اعالم نموده، 
عملیات ثبتی پالک مورد تقاضا خاتمه یافته است و با استعالم از دفتر امالک گواهی نموده 
سابقه ای از صدور سند مالکیت معارض نداشــته و در وقت مقرر شده در اخطاریه شماره 

96/42/448763 مورخ 96/09/29 که آگهی شده اســت حاضر شده لذا نقشه افرازی را 
ترسیم و طی نامه شــماره 1396/42/478032 مورخ 96/12/23 به شهرداری منطقه 6 
اصفهان ارسال که شهرداری طی نامه شماره 6/97/1227 مورخ 97/02/15 افراز ملک 
را مقدور ندانسته لذا با استناد به مواد 5 و 6 آئین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاعی 
مصوب آبان ماه سال 1357 شمسی تصمیم به رد درخواست افراز پالک فوق صادر و مقرر 
می دارد:  نظریه مزبور برابر مقررات به طرفین ابالغ گردد. این رای به استناد قانون و آئین 
نامه افراز مصوب 1357/8/22 صادر گردیده و طبــق ماده 6 آئین نامه بعلت عدم معرفی 
نشــانی خواندگان یک نوبت آگهی می گردد و از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز قابل 
اعتراض در دادگاه صالح می باشــد.م الف: 5160 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان )241 کلمه، 2 کادر(
رای عدم افراز 

3/7  نظر به اینکه آقای علیرضا نجفی فرزند احمدرضا طی درخواســت وارده به شــماره 
964/1446287 مورخ 1396/04/04 درخواست افراز سهام خود از ششدانگ پالک ثبتی 
شماره 319 فرعی از 4796 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان به طرفیت زهرا اصالنی و سکینه 
اصالنی و اشــرف اصالنی و بهروز اصالنی و بهزاد اصالنی وارثین زبیده نوری لنجانی 
نوکابادی به این اداره تسلیم نموده و نماینده ثبت پس از بررسی پرونده ثبتی اعالم نموده، 
عملیات ثبتی پالک مورد تقاضا خاتمه یافته است و با استعالم از دفتر امالک گواهی نموده 
سابقه ای از صدور سند مالکیت معارض نداشــته و در وقت مقرر شده در اخطاریه شماره 
96/42/448795 مورخ 96/09/29 که آگهی شده اســت حاضر شده لذا نقشه افرازی را 
ترسیم و طی نامه شــماره 1396/42/478017 مورخ 96/12/23 به شهرداری منطقه 6 
اصفهان ارسال که شهرداری طی نامه شماره 6/97/1159 مورخ 97/02/11 افراز ملک 
را مقدور ندانسته لذا با استناد به مواد 5 و 6 آئین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاعی 
مصوب آبان ماه سال 1357 شمسی تصمیم به رد درخواست افراز پالک فوق صادر و مقرر 
می دارد:  نظریه مزبور برابر مقررات به طرفین ابالغ گردد. این رای به استناد قانون و آئین 
نامه افراز مصوب 1357/8/22 صادر گردیده و طبــق ماده 6 آئین نامه بعلت عدم معرفی 
نشــانی خواندگان یک نوبت آگهی می گردد و از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز قابل 
اعتراض در دادگاه صالح می باشــد.م الف: 5161 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان )241 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/8 شماره: 492174-97/2/26 نظر به اینکه ورثه محمد صادق سلطانی تهرانی با ارائه 
گواهی حصر وراثت 180-1388/08/18 شــعبه دوم شــورای حل اختالف تیران و فرم 
19 مالیاتی شماره 38244-1396/08/17 دارایی شهرســتان تیران و کرون و دو برگ 
استشهادیه محلی که هویت شهود رسما گواهی شــده مدعی مفقود شدن سند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی 1627 فرعی از یک اصلی بخش دوازده ثبتی اصفهان شده اند که 
سند فوق الذکر در دفتر 14 صفحه 279 ذیل شماره 1895 به نام صغری فدایی ثبت و صادر 
و سپس طی سند 36568-1347/8/6 دفترخانه 23 نجف آباد به محمد  صادق سلطانی 
انتقال شده است. اینک برابر ماده 120 اصالحی قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر 
کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است و یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتباً ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل آن 
به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود سند مالکیت المثنی صادر و به متقاضی تسلیم می گردد. م الف: 86 
 سید محمد حسن مصطفوی کفیل  اداره ثبت اســناد و امالک تیران وکرون)211 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/9 شماره: 493349-97/2/30 نظر به اینکه عباس سلطانی فرزند حیدر  با ارائه دو برگ 
استشهادیه محلی که هویت شهود رسما گواهی شده مدعی مفقود شدن سند مالکیت 12 
سهم مشاع از 99 سهم ششدانگ پالک ثبتی 622 فرعی از 65 اصلی بخش دوازده ثبتی 
اصفهان شده که سند مالکیت سه دانگ مشاع اولیه در دفتر 56 صفحه 371 به نام اسداله 
سلطانی ثبت و به شماره 680405 صادر و پس از یک سری نقل و انتقال نهایتا به میزان 
12 سهم مشاع در سهم عباس سلطانی واقع گردیده است.  اینک برابر ماده 120 اصالحی 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی 
ذکر شده است و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه ســند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل آن به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند مالکیت المثنی صادر و به 
متقاضی تسلیم می گردد. م الف: 91 سید محمد حسن مصطفوی کفیل  اداره ثبت اسناد 

و امالک تیران وکرون)201 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/10  آقای علی میرزایی عسگرانی دارای شناسنامه شــماره 12 به شرح دادخواست به 
کالسه 97/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عباسعلی میرزایی عسگرانی به شناسنامه 14 در تاریخ 97/2/4 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- علی میرزایی 
عسگرانی، ش.ش 12 ، ت.ت 1346/1/24 فرزند پسر 2-جواد میرزایی عسگرانی، ش.ش 
1277، ت.ت 1357/12/20 فرزند پسر 3- هاشم میرزایی عسگرانی، ش.ش 89، ت.ت 
1359/8/15 فرزند پســر 4- جمیله میرزایی عسگرانی، ش.ش 11، ت.ت 1340/2/17 
فرزند دختر 5- شهناز میرزایی عسگرانی، ش.ش 29، ت.ت 1342/7/7 فرزند دختر 6- 
صغری میرزایی عسگرانی، ش.ش 81، ت.ت 1350/9/2 فرزند دختر 7- طاهره میرزایی 
عســگرانی، ش.ش 12، ت.ت 1363/1/14 فرزند دختر 8- گوهر میرزایی عســگرانی، 
ش.ش 55 ،ت.ت 1316/9/28 همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 88 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف تیران )185 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/11  حبیب اله سمیعی زفرقندی دارای شناسنامه شماره 45 به شرح دادخواست به کالسه  
100/97 ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ابوالفضل سمیعی زفرقندی به شناسنامه 1180048652 در تاریخ 1396/12/13 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- پدر 
به نام حبیب اله سمیعی زفرقندی به شماره شناســنامه 45 و 2- مادر به نام زهرا قنبری 
مهراندوئی به شماره شناســنامه 3 و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 65 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اردستان )135 

کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

3/12  آقای سید محمد تقی مرتضوی دارای شناسنامه شماره 3157 به شرح دادخواست 
به کالسه  80/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سید محمد مرتضوی به شناسنامه 22 در تاریخ 1396/12/9 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سید محمد تقی 
مرتضوی فرزند سید محمد به شــماره شناسنامه 3157 پســر متوفی 2- سید نعمت اله 
مرتضوی فرزند سید محمد به شماره شناسنامه 68 پسر متوفی 3- سید موسی مرتضوی 
فرزند سید محمد به شماره شناسنامه 165 پسر متوفی  4- منیرالسادات مرتضوی فرزند 
سید محمد به شماره شناسنامه 3312 دختر متوفی 5- نرجس مرتضوی فرزند سید محمد 
به شماره شناسنامه 122 دختر متوفی و به جز نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد.  اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 104 شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک( )184 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/13  آقای سید محمد تقی مرتضوی دارای شناسنامه شماره 31157 به شرح دادخواست 
به کالسه  81/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عصمت السادات مرتضوی به شناسنامه 68 در تاریخ 95/6/13 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سید محمد تقی 
مرتضوی فرزند ســید محمد به شماره شناسنامه 31157 پســر متوفی 2- منیرالسادات 
مرتضوی فرزند سید محمد به شماره شناســنامه 3312 دختر متوفی 3- سید نعمت اله 
مرتضوی فرزند سید محمد به شماره شناسنامه 68 پسر متوفی 4- سید موسی مرتضوی 
فرزند سید محمد به شماره شناسنامه 165 پســر متوفی  5- نرجس مرتضوی فرزند سید 
محمد به شماره شناسنامه 122 دختر متوفی 6- سید محمد مرتضوی فرزند سدی محمد 
به شماره شناسنامه 22  همســر متوفی می باشــد و به جز نامبردگان فوق ورثه دیگری 
ندارد.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 103 
 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک( )199 کلمه، 

2 کادر(
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مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان:
همکاری بیش از 53 هزار 

نیکوکار در طرح اکرام ایتام 
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان گفت: تا 
پایان سال 96 بیش از 53 هزار نیکوکار اصفهانی 
در طرح »اکرام ایتام و فرزندان محسنین« با این 

نهاد همکاری داشتند. 
»حمیدرضا شــیران« افزود: کمک های نقدی و 
غیرنقدی این نیکــوکاران در اختیار پانزده هزار 
و 267 نفر از ایتام و فرزندان محســنین استان 

قرار گرفت.
وی   با اشــاره به فرزندان محســنین که هنوز از 
حامی برخوردار نیســتند، اظهار داشت: درحال 
حاضر 10  هزار و 747 نفر از فرزندان محسنین 
زیرپوشش کمیته امداد اصفهان حامی ندارند و 

در انتظار حمایت به سر می برند.
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان، طرح های 
اکرام ایتام و فرزندان محسنین را ازجمله بهترین 
و کارآمدترین طرح های کمیته امداد دانســت و 
بیان کرد: خیران و نیکوکاران استان می توانند با 
پرداخت ماهانه هر مبلغی که در توان دارند، از این 

فرزندان حمایت کنند. 
 بــه گفتــه شــیران، مراجعــه بــه ســایت 
www.mohsenin.ir یکــی دیگر از راه های 
ثبت نام حامیان اســت. در این پایــگاه اینترنتی 
حامیان می توانند با انتخاب منطقه موردنظر خود 
به قبول حمایت از میان فرزندان نیازمند همان 

منطقه اقدام کنند.

مدیرکل زندان های استان اصفهان:
 کمک خیران

 درماه میهمانی خدا
در چهارمین شب برنامه زنده تلویزیونی یک شهر 
ضیافت، چهار زندانی محکوم مالی از بند رهای 

یافتند. مدیرکل زندان های استان اصفهان گفت: 
باکمک ســخاوتمندانه خیران اصفهانی، زمینه 
آزادی  این تعداد زندانی با بیش از یک میلیارد و 
570 میلیون ریال بدهــی مالی و تحمل کمتر از 
یک ســال حبس از زندان های این استان فراهم 

شد و زندانیان به آغوش خانواده بازگشتند.
»اســدا...گرجی زاده« افــزود: در ایــن برنامه 
تلویزیونــی، خیران موسســه خیریــه حضرت 
علی بن ابیطالب)ع( اصفهــان و یک دختر بیمار 
اصفهانی با اهدای النگوهــای خود، برای آزادی 

زندانیان کمک کردند.

معاون آموزشی دانشگاه اصفهان:
نتایج انتخابات شورای 

صنفی دانشگاه اصفهان دوم 
خرداداعالم می شود

معــاون آموزشــی دانشــگاه اصفهــان گفت: 
انتخابات شــورای صنفــی دانشــگاه، مصوب 
بــا مشــارکت حداکثــری  علــوم  وزارت 
 دانشــجویان از تاریخ 25 تا30 اردیبهشــت ماه

 برگزار شد.
»علی اکبر کجباف« اظهار کرد: انتخابات شورای 
صنفی دانشــگاه امســال نیز همانند ســالیان 
گذشــته با حضور دانشــجویان برگزار شد که 
 نتایــج نهایی ایــن انتخابات دوم خــرداد اعالم

 می شود.
وی افزود: پس از ثبت نام از دانشجویان عالقه مند 
و بررســی صالحیت آنها، اسامی کاندیداها برای 

اعالم نهایی آماده شد.
معاون آموزشی دانشــگاه اصفهان، درخصوص 
فعالیت های انجام شده توســط شورای صنفی 
گفت: نظارت بر فعالیت هــای مختلف از جمله 
ســاعات تردد اتوبوس ها و پیشــنهادهایی برای 
بهبود کیفیت غذا از جمله فعالیت های شــورای 
صنفی اســت که تمام این طرح ها پس از تایید و 
اختصاص بودجه اجرا خواهد شد و جنبه قانونی 

پیدا می کند.
کجباف ادامه داد: شــورای صنفی به عنوان یک 
نهاد دانشــجویی روی تصمیمات در دانشــگاه 
نظارت داشــته و طرح ها و پیشــنهادهای خود 
را نیز بــه مســئوالن مربوطه ارجــاع می دهد 
 تــا در صــورت تاییــد، ایــن طرح هــا اجرایی

 شوند.

عکس  خبر

تاثیر روزه بر سالمت روان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

مرکز جامع درمان آموزش و 
توانمندسازی افراد آسیب دیده 
اجتماعی اصفهان احداث می شود

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان:
انهدام باند میلیاردی سارقان 

منازل در اصفهان
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از شناسایي 
وانهدام باندســارقان منزل وکشف دو میلیارد 

ریال اموال مسروقه خبر داد.
سرهنگ »ستار خســروي«  اظهار داشت: در 
پي شــکایت تعدادي از شــهروندان مبني بر 
سرقت منزل در شهر اصفهان، بررسي موضوع 
در دستور کارکارآگاهان پلیس آگاهي استان 

قرار گرفت.
وي تصریح کرد: با انجام تحقیقات مشــخص 
 شد، دو سارق به بهانه جمع آوري ضایعات، در 
کوچه ها و خیابان ها پرســه زنی و منازل خالی 
از ســکنه را شناســایی کــرده و در فرصتی 
مناسب وارد منزل شده و اقدام به سرقت وجوه 
 نقد، طال، مجســمه و نقره هــای گران قیمت 

مي کرده اند.
رییس پلیس آگاهي افزود: کارآگاهان تحقیقات 
خود را دراین زمینه آغاز و با انجام یک ســري 
اقدامات تخصصی موفق به شناسایي دو سارق 
حرفه اي منزل شــدند و با هماهنگي قضائي 
آنها را دستگیر کردند.این مقام انتظامي گفت: 
متهمان به ســرقت دو میلیارد ریــال اموال از 
منازل شهروندان درمنطقه شرق شهر اصفهان 

اعتراف کردند.

 کشف محموله میلیاردی کفش 
و لباس قاچاق در برخوار

فرمانده انتظامی شهرســتان برخوار از کشف 
یک محموله کفش و لباس قاچــاق به ارزش 
یک میلیاردریال و دستگیری چهارقاچاقچی 

خبر داد.
ســرهنگ »غالمرضا براتی« اظهار کرد: درپی 
دریافت خبــری مبنی بــر تخلیــه محموله 
کفــش و لباس قاچــاق در یکــی از انبارهای 
 شــهر اصفهان، موضوع در دستور کار ماموران

 قرار گرفت.
وی افزود: مامــوران پس از انجــام تحقیقات 
و کســب اطمینــان از صحت موضــوع، طی 
هماهنگی بــا مقام قضائــی به محــل اعزام 
شدند که در بدو ورود مشــاهده کردند، چهار 
 دستگاه وانت در حال  بارگیری محموله قاچاق

 هستند.
فرمانده انتظامی شهرســتان برخــوار عنوان 
کرد: در ایــن عملیات، پنج هــزار و 600 ثوب 
لباس زنانه و 66 جفت کفش قاچاق کشــف، 
چهار دســتگاه وانت و یک دســتگاه اتوبوس 
 مسافربری توقیف و چهارقاچاقچی نیز دستگیر

 شدند.
الزم به ذکر اســت:  ارزش محموله کشف شده 
توســط کارشناســان یک میلیاردریال اعالم 

شده است.

 کشف نمک های سرطان زا 
در شهرضا

رییس مرکز بهداشت شــهرضا از کشف 130 
بسته نمک دریایی سرطان زا در این شهرستان 

خبر داد.
»سیدحجت ا... موسوی« از کشف بیش از 130 
بسته نمک دریای غیرمجاز در شهرضا خبر داد 
و افزود: این نمک ها که آلوده به فلزات سنگین 
و سرطان زا بودند، از یک واحد صنفی عطاری 
کشف و جهت معدوم سازی به شبکه بهداشت 

منتقل شد.
 رییس مرکز بهداشــت شــهرضا ادامــه داد: 
کارشناسان واحد مهندســی بهداشت محیط 
مرکز بهداشت شــهرضا، از ابتدای طرح بسیج 
ســالمت نوروز تاکنون بیش از 200 کیلوگرم 
انواع مــواد غذایی تاریخ گذشــته و غیر مجاز 
را کشف کرده اند. موســوی اضافه کرد: پس از 
کشف اقالم غیربهداشتی، صورت جلسه اداری 
تنظیم و اقدامات قانونی برای معدوم ســازی 
 در کانــال دفــن  زبالــه شهرســتان انجــام

 می شود.

حوادث

به مناسبت ماه مبارک رمضان، سبد کاالی حمایتی به بیش از 40خانواده زیرپوشش انجمن حمایت از خانواده 
زندانیان اردوگاه کار درمانی و حرفه آموزی استان اصفهان اهدا شد. مدیر اردوگاه کاردرمانی وحرفه آموزی 
استان اصفهان گفت: هر سبد کاال برای مددجویان بی بضاعت شامل 9قلم از جمله یک کیسه برنج 10کیلویی، 
حبوبات، روغن و رب گوجه فرنگی است.»یدا... سعیدی« ارزش هر سبد کاالی توزیع شده را حدود دو میلیون 
ریال بیان کرد و افزود:در دوران محکومیت زندانیان بیشترین آسیب متوجه خانواده زندانی است و رسیدگی 

به خانواده زندانیان وظیفه انسانی و  وجدانی است.

اهدای سبد کاال به 
 ۴۰خانواده زندانی 

بی بضاعت

 مدیر اردوگاه کاردرمانی و
حرفه آموزی استان اصفهان 

خبر

اسالم دین کاملی اســت که شناخت آن به 
توانایی و مهارت تخصصی خاصی نیاز ندارد 

و آشنایی با آن بسیار ساده است.

 علت های بی شــماری برای احتمال بیماری های 
روانی وجود دارد. در اغلب موارد صرف نظر از اینکه 
این علت ها آگاهانه یا ناآگاهانه باشــد، سبب عدم 
تعادل شــخصیت و زندگی روزانه افراد می شــود؛ 
بنابراین همواره تالش هایی صورت می گیرد تا فرد 

خود را به حالت تعادل برساند. 
روش های زیادی برای یکرنگ شــدن وجود افراد 
یعنی پیونــد روح و جســم وجــود دارد. با کمی 
جســت وجو می توانیم ایــن روش ها را بررســی 
کرده و یکی از این روش ها را که بــا حاالت روانی 
 و جســمانی ســازگار و متناسب اســت، انتخاب 

کنیم.
گاه شروع یک انتخاب و ادامه دادن آن بسیار مفید 
اســت؛ زیرا ذهن را از یکنواختی خارج می کند، به 
کنکاش شــخصی وامی دارد و راه های جدیدی را 
برای رسیدن به زندگی بهتر آشــکار می سازد. اما 
انتخاب هایی که برمبنای آزمون و خطا و براساس 
کوشــش های فراوان صورت گیرد، در اغلب موارد 
بی سر انجام است و انرژی و زمان را از بین می برد و 
شاید جبران آن کارها بیهوده باشد؛ زیرا آب رفته را 

نمی توان به جوی باز گرداند.
روش های مطمئن دیگری هم وجود دارد که مورد 
آزمایش های گوناگون قــرار گرفته  و نتیجه بخش 
هم بوده  و توســط افراد بی شماری درگذشته مورد 
راستی آزمایی قرار گرفته اســت؛ بنابراین با کمک 
فردی که متخصص در آن امر است می توان بهترین 

نتیجه را حاصل کرد.
یکی از بهتریــن و مؤثرتریــن روش هایی که برای 
تعادل روح و جســم وجود دارد، روشــی است که 
در قرآن کریم به آن اشــاره شــده و توسط پیامبر 
عظیم الشان اسالم و بعد از آن امامان و بزرگان دین 

به افراد معرفی شده است.
این روش، به جای آوردن »عبادت« اســت که ماه 
مبارک رمضان از بهترین آن اعمال به شمار می رود.

رمضان، ماه بهار جان هاست؛ ماهی است که دنیای 
مادی و معنوی را به یکدیگر پیوند می دهد و افرادی 
که به معنی واقعی کلمه به آن ایمان داشته باشند، 

نتیجه آن را در وجود خود احساس می کنند.
در علم روان شناســی، بزرگانی وجود داشته اند که 
تمام تالش خود را کرده اند تا اثبات کنند هر فردی 
اگر بتواند دنیای درون و بیــرون خود را هماهنگ 
سازد، به امنیت، آرامش و ثبات می رسد که این امر 
خود سبب تعالی و رشد او خواهد شد و آن شخص 
زندگی ســعادتمندی را تجربه خواهد کرد، بدون 
هیچ ترس یــا واهمه ای از آنچــه در درون و بیرون 
او می گذرد؛ این در حالی اســت که خداوند حدود 
هزار و 400 سال گذشته در دین مبین اسالم، آن را 
توضیح داده و فواید بی شمار آن را فرموده است که 
هنوز تازگی و کارایی خود را دارد و روز به روز ارزش 

و اهمیت آن آشکارتر می شود.
در علم روان شناسی برای ایجاد یک تغییر اساسی 
در زندگی، رفتاری باید در مدتی تکرار شــود تا به 

حافظه سپرده و انجام آن امکان پذیر گردد؛ اما با این 
وجود، هنوز قطعیتی برای مدت تغییر وجود ندارد 
و دامنه تغییر رفتار را از یک لحظه تا سالیان متوالی 

هم شمرده اند. 
با این وجود در دین مبین اسالم 30 روز برای تغییر 
بنیادی رفتار در نظر گرفته شــده اســت که طی 
این روز اســتثنائاتی هم وجــود دارد که اگر دامنه 
حرکت مدت تغییــر را به صورت نمــودار در نظر 
 بگیریم، در این چند روز بــه حداکثر تغییر رفتاری

 می رسیم.
در علم روان شناســی برای تغییــر رفتار در ذهن و 
عملکرد شخص فاکتورهای زیادی لحاظ می شود که 
عمل به آنها امکان تغییر را ایجاد می کند؛ اما در دین 
مبین اسالم عالوه بر فاکتورهای رفتاری بی شماری 
که معنوی فرض می شــوند و قابل دیدن نیستند و 
باید انجام شوند تا قابل رؤیت شوند، فاکتور دیگری 
به نام مادیات نیز وجود دارد که آن تغذیه در این ماه 
مبارک است؛ یعنی تلفیق مادی و معنوی رفتار که 

خود این امر سبب تکامل آن خواهد بود.
در دین اســالم برای تغییر رفتار فرد، برنامه ریزی 
دقیــق و هدفمنــدی صــورت گرفته اســت که 

 به طور کلی می تــوان آن را در ســه مرحله عملی 
کرد. 

مرحله قبل از تغییر رفتار کــه دربردارنده آمادگی 
ذهنی اســت، شــامل به جا آوردن نماز و عبادت 
بوده و مرحله حین تغییر رفتــار که اصلی ترین آن 
متقارن اســت با ماه مبارک رمضان و تغییر عادت 
غذایی هم بــه رفتار قبل اضافه می شــود و در آخر 
نیز مرحله بعد از تغییر رفتار که شامل مرحله سوم 
می شــود و در بطن جامعه و در بنیاد شــخص به 
 آسانی قابل مشاهده است و غالب افراد با آن آشنایی

 دارند.
برای تغییر رفتار در علم روان شناسی از تقویت های 
گوناگون مادی و معنوی استفاده شده است که دامنه 
ساده این تقویت ها که از یک پاداش کوچک مانند 
هدیه است، شروع و به دامنه گسترده تر آن که شامل 
تقویت کالمی و پاداش های اجتماعی است خاتمه 
می یابد؛ لیکن در دین مبین اسالم برای تغییر رفتار 
از تقویت های عظیم تری استفاده شده که گاه حتی 
قابل مشاهده با چشم مادی نیست اما فردی که به 
ایمان و تقوای کامل دست یافته باشد، این تقویت ها 
را طی حیات مادی و معنوی خود مشاهده و استفاده 

می کند.
افراد در جوامع گوناگون بنا به دالیل بی شــماری 
تمایل بــه تغییر عادت های رفتــاری و ذهنی خود 
دارند، بنابراین توصیه می شــود برای دست یافتن 
به تغییرات عظیم از گام های کوچک شــروع کنند 
و آن را به طور پیوسته تا حصول اطمینان از تغییر 

ادامه دهند. 
اســالم دین کاملی است و شــناخت آن به توانایی 
و مهارت تخصصــی خاصی نیاز ندارد.  شــناخت 
دین اسالم بســیار ساده اســت و با خواندن تشهد 
که شــهادتی بر یگانگی خداوند و نبــوت و امامت 
معصومین )علیهم السالم( است آغاز می شود. همین 
یک گام کافی اســت تا بتوان به تغییرات اساسی و 

بنیادین دست یافت. 
 ماه رمضان فرصتی طالیی است برای اینکه انسانی 

بهتری شویم.

تاثیر »روزه« بر سالمت روان
 برکات ماه مبارک رمضان از منظر روان شناسی؛

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان:
نوبت دهی برای اهدای خون اینترنتی می شود

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: برای اهدای خون به ویژه در ایام ماه مبارک رمضان اینترنتی 
نوبت گرفته شود. »مجید زینلی« گفت: اهداکنندگان با مراجعه به نشانی اینترنتی www.ebto.ir به 

صورت سراسری و نشانی Esfahan.ibto.ir به صورت استانی برای اهدای خون نوبت بگیرند.
وی افزود: مرکز جامع اهداکنندگان خواجو از ســاعت 7و30 تا ساعت19 و 30دقیقه و شب ها از ساعت 
21تا24، آماده خونگیری از اهداکنندگان اســت. مدیرکل انتقال خون استان گفت: مرکز اهدای خون 
عاشق اصفهانی از ساعت 8صبح تا ساعت 13 ، در شهرستان های نجف آباد، کاشان، شهرضا، گلپایگان و 
خمینی شهراز ساعت  30: 7 دقیقه تا ساعت14 در مرکز ثابت اهدای خون شهرستان نایین در روزهای 

زوج  از ساعت هشت صبح تا 12 و درکاشان بعد از افطار از ساعت 24 تا 21 آماده خونگیری  است.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان:
امدادرسانی به بیش از یک هزار و 12۰ حادثه دیده در هفته گذشته

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان از امدادرسانی نجاتگران اصفهانی به یک هزار و 126 
حادثه دیده در هفته گذشته خبر داد. 

»داریوش کریمی« با بیان اینکه در طول هفته گذشته پوشش امدادی 67 مورد حادثه توسط امدادگران این 
جمعیت انجام شده است، افزود : امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر این استان اقدام به امدادرسانی 

به یک هزار و 126 حادثه دیده کردند.
وی با اشاره به اینکه در طول این هفته 193 تن از افراد آسیب دیده ناشی از سیل و آب گرفتگی در استان توسط 
این جمعیت اسکان اضطراری داده شــدند، گفت: در این مدت، پنج مورد عملیات رهاسازی توسط تیم های 
عملیاتی این جمعیت صورت گرفته  و 199 نیروی عملیاتی این جمعیت در قالب 71 تیم عملیاتی با همراه 

داشتن تجهیزات الزم امدادی در عملیات های یادشده به  کار گرفته شدند.

تکتم کمالی

فارس: یک ســایت بین المللی ادعا کرد که ســی و پنجمین 
کنفرانس بین المللی پارک هــای علم و فناوری مناطق نوآوری 
با موضوع »شهرهای پایدار« بر اساس سند 2030 برگزار می شود.

دوستداران علم و فناوری که اخبار این حوزه را دنبال می کنند با 
سایت انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری بیگانه نیستند، 
سایتی که می توان مطالب مربوط به پارک های علم و فناوری را از 

طریق آن دنبال کرد.
این ســایت به تازگی از برگزاری سی و پنجمین کنفرانس جهانی 
مؤسسات و پارک های علم و فناوری در شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان خبر داده است.از آنجا که این کنفرانس به صورت سالیانه 
و دوره ای در یکی از 70 کشــور عضو برگزار می شــود و موقعیت 
مناسبی برای پارک های فناوری است تا برای معرفی و کسب بازار 
محصوالت شرکت های عضو خود اقدام کنند، این خبر بسیار عادی 
به نظر می رسد اما زمانی که موضوع برگزاری کنفرانس را در متن 

خبر مشاهده می کنیم با تعجب مواجه می شویم.
ســایت انجمن بین المللی پارک های علم و فنــاوری اعالم کرده 
است که این کنفرانس قرار اســت با موضوع »به سوی شهرها 

و جوامع پایدار؛ توســعه اکوسیســتم های نوآوری« و بر اســاس 
سند 2030 برگزار شود. در متن خبر ســایت انجمن بین المللی 
پارک های علم و فناوری آمده اســت: »در ســال 2015، سازمان 
ملل متحد 17 هدف توسعه پایدار را به منظور هدایت فعالیت های 
جهانی و ســرمایه گذاری برای توســعه پایدار طی 15 سال آینده 
برشــمرده و یکی از آنهــا را بر شــهرها و جوامع پایــدار تمرکز 
می دهد که همــکاری بین بازیگران مختلف و تبــادل دانش بین 
 کشــورها برای اجرای موفقیــت آمیز برنامه 2030 بســیار مهم

 است.«
اجرای بی سروصدای سندی ملغی شده 

آنچه در این میان مغفول مانده است، تحذیر رهبر معظم انقالب در 
خصوص اجرای سند 2030 است.

ایشان سال گذشــته با صراحت از اجرای سند 2030 انتقاد کرده 
و فرمودند: »این ســند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری 
اسالمی ایران تسلیم آنها شــود و امضای این سند و اجرای بی سر 
و صدای آن قطعا مجاز نیســت و به دستگاه های مسئول نیز اعالم 
شده است.« )17 اردیبهشت ماه سال 96 در دیدار با هزاران نفر از 

معلمان سراسر کشور(
پس از فرمایشات مقام معظم رهبری، شورای اطالع رسانی دولت 

نیز با صدور بیانیه ای درباره سند 2030 تاکید کرد: »فرمایشات و 
بیانات ارزشــمند و حکیمانه مقام معظم رهبری در خصوص سند 
»چارچوب اقدام آموزش 2030«، که در تاریخ 17 اردیبهشــت 
1396 در دیدار با معلمان، مطرح شد از همان لحظه، مورد توجه و 

اهتمام جدی دولت قرار گرفت.«
شورای عالی انقالب فرهنگی نیز در جلسه ای اجرای سند 2030 را 
ملغی اعالم کرد، اما هم چنان از گوشه و کنار خبر از اجرای پنهانی 

و بی سر و صدای سند 2030 شنیده می شد.
مقام معظم رهبری اجرای سند 2030 بخصوص در موارد علمی و 
آموزشی را نهی فرمودند و حاال جای تعجب است که چطور سایت 
بین المللی انجمن پارک های علم و فناوری از برگزاری کنفرانسی 
بر پایه سند 2030 در ایران خبر می دهد. گروه علمی دانشگاهی 
خبرگزاری فارس آمادگی دارد توضیحات مسئوالن برگزاری این 
 کنفرانس جهانی را در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان منتشر

 کند.

یک سایت بین المللی ادعا کرد:

اجرای بی سروصدای سند 2۰3۰ در اصفهان ین
ه ب

ذر
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بین الملل چه کسانی در لیست ترور اسرائیل هستند؟
پیشنهاد سردبیر:

انحصار قدرت در پس اقدامات 
گسترده بن سلمان توانست برخی 
از اصلی ترین مدعیان قدرت در 

این کشور را خانه نشین کند

عکس روز

یک مرد فلسطینی در حال آماده کردن تزئینات به مناسبت 
فرارسیدن ماه رمضان در غزه

علیرضا کریمیان

بن سلمان، شاهزاده تازه به قدرت رسیده در 
عربستان به قدری در ابتدای ورود رسمی اش 
به عرصه قدرت جنجال آفرینی کرد که امروز 
به یک چهره شناخته شده و مطرح در عرصه 

روابط بین الملل تبدیل شده است.
 روی کار آمــدن کودتا گونه ولیعهد عربســتان و 
پادشــاه جدید این کشــور و نیز موج دستگیری 
شاهزادگان و میلیاردهای سعودی تا آنجا گسترش 
یافت که اغلب کارشناســان سیاسی معتقد بودند 
بن ســلمان به زودی انحصار قدرت در عربســتان 
را به دســت خواهــد گرفت؛ این مســئله موجب 
شــد تا توجه رســانه ها به رفتارهای سیاســی و 
 برخوردهای وی در صحنه سیاسی عربستان بیشتر

 شود.
محمد بن سلمان کیست؟

محمد بــن ســلمان بــن عبدالعزیز آل ســعود، 
فرزندملک سلمان پادشاه کنونی عربستان سعودی 
و فهده بنت فالح بن سلطان بن حثلین است. وی 
تحصیالت خود را در مدارس ریاض ســپری کرد و 

 در طــول تحصیل بعضی
 دوره هــای آموزشــی و 
برنامه هــای تحصیلی را 
پشت ســر گذاشت. وی 
مدرک کارشناسی حقوق 
را از دانشگاه ملک سعود 
در ریــاض دریافت کرد. 
بن ســلمان که در مارس 

2013 رییس دفتر ولیعهد عربســتان و مشــاور 
ویژه او در رتبه وزیر شــده بود، یک سال بعد و در 
آوریل سال 2014 با دســتور پادشاهی عربستان 
به عنوان وزیــر مشــاور و عضو شــورای وزیران 
تعیین شد. مرگ شاه ســابق و انتصاب سلمان بن 
عبدالعزیز،پدر وی موجب شــد تا بن ســلمان به 
عنوان وزیر جنگ عربســتان و رییس دفتر پادشاه 
این کشور تعیین شــود. ولیعهد 32  ساله عربستان 
پیش از رســیدن پدرش به تخــت والیت عهدی و  
پادشاهی، مهره قابل توجه در حاکمیت عربستان 
سعودی به شــمار نمی رفت؛ اما به صورت ناگهانی 
طی سال های گذشــته بیشــترین حد ممکن از 

ســمت های حاکمیتی 
را در عربســتان تحت 
اختیــار خــود گرفته 
اســت. در 29 آوریــل 
2015 پادشاه عربستان 
با صــدور دســتوری،  
فرزند خــود را به عنوان 
جانشین ولیعهد و معاون 
دوم خود در شــورای وزیران و وزیر دفاع و رییس 
شورای امور اقتصادی و توسعه کشور انتخاب کرد 
و در نهایــت 21 ژوئن 2017  مرحلــه یکی مانده 
به آخر از پلــه های ترقی محمد بن ســلمان برای 
تصاحب پادشاهی کشور طی شد و محمد بن نایف 
نیز از مسیر قدرت طلبی شــاهزاده جوان سعودی 

کنار رفت. 
انحصار قدرت در شبه جزیره عرب 

روزنامه لبنانی »االخبار« طی یادداشــتی با عنوان 
»بازسازی ساختار حکومت در عربستان و یکسره 
سازی انحصار قدرت در نســل بن سلمان«،نوشته 
که بازســازی نهادهای حکومتی عربستان صرفا با 

هدف رسیدن امن بن ســلمان به پادشاهی صورت 
نگرفته بلکه برای اطمینان از موروثی شدن قدرت 
در نسل فرزند برتر هفتیمن پادشاه عربستان است. 
انحصار قدرت در پس اقدامات گسترده بن سلمان 
توانست برخی از اصلی ترین مدعیان قدرت در این 
کشور را خانه نشــین کند. بازداشت 11 شاهزاده و 
چند وزیر  و مســدود کردن بیش از 1200 حساب 
بانکی متعلق به اشخاص بازداشت شده در عربستان 
و شــرکت های متعلق آنها از کارهایی اســت که 
توانســت به خوبی بخش بزرگی از شــاهزادگان 
 ثروتمند و بانفوذ ســعودی را از مدار قدرت خارج

 کند.
تغییرات بر مدار بن سلمان

تغییرات گسترده در قانون و اصالحات اقتصادی و 
اجتماعی در عربستان آنقدر شگفت انگیز و سریع 
رخ داد کــه تنها می توان رد یک قدرت گســترده 
را در پــس این هجــم از تغییرات احســاس کرد. 
محمد بن ســلمان، ولیعهد جوان سعودی از سال 
2016 قدم در مسیر اجرای اصالحات در عربستان 
گذاشته است. نقطه شروع این اصالحات نیز سند 
چشم انداز 2030 است. طبق این سند، وابستگی 
اقتصادی عربســتان به نفت باید کاهش پیدا کند 
و برخی اصالحات در حــوزه اجتماعی نیز صورت 
بگیرد؛ در واقع در حوزه اجتماعی سه موضوع زنان، 
جوانان و اسالم در کانون اصالحات بن سلمان قرار 
دارند. عالوه بر تغییرات داخلی سیاســت خارجی 
عربستان نیز با چرخش های آشکاری روبه رو بوده 
اســت، بحران آفرینی با برخی از کشورهای عربی 
مانند قطر و ارتباط دوســتانه تر با رژیم اسرائیل از 
جمله مهم ترین محورهای این تغییرات به حساب 
می آید. در حالی که عربستان در آستانه رویارویی 
جدی با قطر به عنوان یکی از متحدان دیرینه اش 
پیش رفته است؛ اما پیام ها و سیگنال های مثبتی 
در نزدیکی به اسراییل فرستاده می شود و البته که 
آن را در لفافه حل مشکالت فلسطین و خیرخواهی 

مسلمانان به دنیای اسالم ارائه می دهد.
از شایعات فوت تا احتمال کودتا

حضور پر رنگ بن سلمان به عنوان ولیعهد عربستان 
 در ســال های اخیر  موجب شــده تــا غیبت چند 
هفته ای اخیر بن ســلمان در برنامه های حکومتی 

و صحنه سیاسی عربســتان گمانه زنی و شایعات 
زیادی را در این مورد به همراه داشــته است. مرگ 
احتمالی وی از جمله مســائلی است که این روزها 
در رسانه ها مطرح شــده است به خصوص آنکه در 
حادثه تیر اندازی اخیر در کاخ عربستان زمزمه های 
کودتا علیه پادشــاه به گوش می رسد. مراجعه به 
صفحه اخبــار ولیعهد در خبرگــزاری دولتی این 
کشور )واس( هم نشان می دهدکه آخرین خبری 
که از او منتشر شده به 24 آوریل ) 4 اردیبهشت( بر 
 می گردد که در یک جلسه اقتصادی دولتی شرکت 
داشته اســت. حتی در ســفر »مایک پمپئو« وزیر 
خارجه آمریکا به ریاض که اولین سفر او به منطقه 
 پس از انتســاب محســوب می شــد، هیچ یک از 
رسانه های سعودی خبری از مالقات او با محمد بن 
سلمان منتشر نکردند.پس از آن نهادهای حکومتی 
در عربســتان تالش کردند تا با انتشار اخباری این 

شایعات را از بین ببرند.
 اخیرا مشــاور ویژه ولیعهد عربســتان با انتشــار 
تصاویری از او در مصر، تالش کرد به شایعات درباره 
زخمی شدن و یا حتی کشته شدن بن سلمان پایان 
دهد. عکسی از  بدر العساکر، مشاور ویژه محمد بن 
ســلمان به همراه محمد بن زاید، ولیعهد امارات و 
حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین دیده شده 
که لباس غیر رسمی به تن دارند و به نظر می رسد 
میهمان عبدالفتاح سیســی، رییس جمهور مصر 
باشند؛ همچنین خبرگزاری موریتانی مدعی دیدار 
نخست وزیر این کشور با ولیعهد سعودی شده؛ اما 
خبرگزاری عربستان خبری در این خصوص منتشر 
نکرده است. فعاالن عربســتانی در فضای مجازی 
معتقدند این عکس می تواند بــه هر زمانی مربوط 
باشــد و برخی از تحلیلگران امور عربستان نیز می 
گویند محمد بن سلمان در معرض ترس و نگرانی از 
حمالت انتقام جویانه به ویژه از ناحیه سایر اعضای 
خاندان سلطنتی قرار دارد که اقدامات بن سلمان 

آنها را آزرده است .
 به نظر می رسد درصورت حذف محمد بن سلمان از 
صحنه سیاسی این کشور، عربستان شاهد تحوالت 
گسترده و جنگ شاهزاده بر سر قدرت باشد؛ ضمن 
اینکه سرنوشــت اصالحات اجتماعــی نیز در این 

کشور مبهم و نامعلوم خواهد بود.

پزشکان فرانسوی با بررســی بقایای دندان و 
جمجمه آدولف هیتلر به این نتیجه رسیده اند 
که او در سال 1945 میالدی بر اثر خوردن سم 
سیانور و شلیک به سر، کشته شده است.درباره 
علت مرگ هیتلر شــک و تردیدهای بسیاری 
وجود دارد؛ اما پزشــکان فرانسوی متخصص 
بررسی جســد که برای اولین بار توانسته اند 
به بقایای جســد دیکتاتور آلمانی دست پیدا 
کنند، می گویند تقریبا مطمئن هســتند که 
او سیانور خورده است. آنها می گویند از سال 
1946 که سربازان روس بقایای سوخته جسد 
هیتلر و معشوقه اش را جمع کردند و به روسیه 
بردند، هیچ متخصصی به آن دسترسی نداشته 
است.در طول این سال ها شایعه ها و نظریات 
متفاوت دیگری هم مطرح شده است؛ از جمله 
فرار او با یک زیردریایی به نقطه ای دورافتاده در 
آرژانتین و زندگی مخفیانه در آمریکای جنوبی.

فیلیپ چارلی، سرگروه پزشکان محقق گفته 
بقایای جمجمه سوخته یک سوراخ در سمت 
چپ دارد که احتماال بر اثر گلوله ایجاد شــده 
است.رنگ آبی روی دندان مصنوعی هیتلر هم 
می تواند بر اثر واکنش شیمیایی سیانور با فلز 
دندان ایجاد شده باشد.یافته های این تحقیق 
تایید کننده آن چیزی است که تاریخ نویسان 

تا کنون نوشته اند.

در ســال 201۸ فهرست فوربز شــامل 75 چهره 
است. بر اساس نســبت، به نظر می رسد که به ازای 
هر 100 میلیون نفر، یک چهــره قدرتمند وجود 
دارد. از میــان 75 چهره اصلی نیــز حدود 35 نفر 
در زمینه های مدیریت کســب و کار مشــغول به 
فعالیت هستند. نشــریه اقتصادی فوربز به سنت 
هر ساله فهرستی از افراد قدرتمند جهان را منتشر 
کرده اســت. مالک قدرتمندی فوربز،تاثیرگذاری 
فعالیت ها بر زندگی مردم جهان است. از این رو در 
فهرست افراد قدرتمند، با نام برخی سیاستمداران و 

مدیران تجاری روبه رو می شویم. 
رؤسای جمهور در صدر 

بر اســاس این گزارش؛ چهار چهره اول فهرســت 
افراد قدرتمند را، شــخصیت های سیاسی تشکیل 
می دهند. شــی جی پینگ، رییس جمهوری چین 
که بر اســاس قانون جدید حزب کمونیست یعنی 
حزب حاکم موفق شــد خود را به عنــوان رییس 
جمهــوری مــادام العمــر در قانون اساســی این 
کشــور تثبیت کند، در رتبه اول قرار گرفته است 
و پس از آن والدیمیــر پوتین قــرار دارد. پوتین 
نیز مانند همتــای چینی خود در ســال 201۸ 
برای چهارمین دوره بــه کرملین راه یافت. پدیده 

انتخابات ریاســت جمهوری ایاالت متحده امسال 
هم به عنوان سومین چهره قدرتمند جوان شناخته 
 شــد. پس از ترامپ، آنگال مرکل صدراعظم آلمان

 قرار دارد. 
سیمای غریبه ای در میان جمع

اما شــگفتی اصلی در میان 5 چهــره اصلی به نفر 
پنجم می رســد. جف بزوس تنها شخصیتی است 
که سیاســتمدار نیســت و به دلیــل مدیریتش 
 بــر کمپانی چند ملیتــی آمازون در ایــن جایگاه 
قرار گرفته اســت.جف بزوس، ثروتمندترین فرد 
جهان، در رتبه پنجم این فهرســت قــرار دارد. او 
تنها کسی است که رقم دارایی اش به دالر، دوازده 
رقمی است. 133 میلیارد دالر، آخرین رقم رسمی 
اســت که از میزان دارایی او منتشــر شده است.

بزوس، صاحب آمازون بزرگ ترین فروشگاه آنالین 
جهان اســت. او در سال گذشــته میالدی شرکت 
غذایــی Whole Foods را خریــداری کرد. به 
 نظر می رسد پایانی برای ایده های صاحب آمازون 
وجود ندارد. او فروشــگاه های فیزیکی کتاب را در 
ایاالت متحده افتتاح کرد و در صدد است که آمازون 
را به تهیه کننده ســینما و تلویزیون تبدیل کند. 
پروژه ســریال ارباب حلقه ها که قرار است توسط 

آمازون ســاخته شــود از طرح هــای بلندپروازانه 
اوست.آمازون در سال های اخیر به دنبال گسترش 
خدمات در حوزه رایانش ابری است و در حال حاضر 
بالغ بر 7۸0 میلیارد دالر ارزش دارد و گفته می شود 
که ارزش ســهام این کمپانی در سال گذشته رشد 
70 درصــدی را تجربه کرده اســت.جف بزوس را 
با فروشــگاه آنالین آمازون می شناسیم؛ اما دیگر 
حوزه های فعالیت او نیز به انــدازه آمازون نامدار و 
مشهور اســت. از جمله این فعالیت ها می توان به 
موسسه رسانه ای واشنگتن پست اشاره کرد. شرکت 
فضایی بلو اوریجین نیز از دیگر مجموعه هایی است 
که بزوس مدیریــت آن را بر عهــده دارد.آمازونی 
که در آغاز، بزوس به منظــور فروش آنالین کتاب 
راه اندازی کــرده بود در نهایت به ســکوی پرتاب 
برای یکی از چهره های موفق حوزه فناوری شــد. 
به اندازه ای کــه امروز این فروشــگاه در تمام دنیا 
خدمات ارائه می کنــد.در ســال 1999 بزوس از 
سوی نشــریه تایم به عنوان چهره ســال انتخاب 
شــد و تصویر او بر جلد این هفته نامه نقش  بست. 
اکنون بعد از گذشــت چند دهه، بزوس همچنان 
 در صــدر فهرســت افــراد قدرتمند جهــان قرار

 گرفته است.

فوران مواد مذاب، انتشار گاز های خطرناک و 
انفجار های پی در پی خطر آتشفشان هاوایی را 
افزایش داده است. روز یکشنبه دریایی از مواد 
مذاب این آتشفشان جاری و وارد اقیانوس شد؛ 
همچنین مواد مذاب با سرعت زیادی به سوی 
آسمان پرتاب شدند به طوری که نخستین نفر 

در این جزیره مصدوم شد.
فعالیت آتشفشــان کیالویا بیــش از دو هفته 
است که آغاز شــده؛ این آتشفشان خانه های 
 زیادی را تخریب کرده که به فرار هزاران نفر از

 خانه هایشــان منجر شده اســت. همچنین 
ابر هایی از خاکستر از دهانه آن منتشر می شوند 
که مسئوالن این منطقه را وادار کرده ماسک 
در میان مردم توزیع کنند.واکنش مواد مذاب 
با آب دریا، ابری از بخار ایجاد کرده اســت که 
هیدروکلریک اســید و تکه های شیشــه را به 
اطراف پرتاب می کند. این مواد برای چشــم 
خطرناک هستند و مشــکالت تنفسی ایجاد 
می کنند. دانشــمندان هنوز نمی دانند فوران 

مواد مذاب چقدر ادامه خواهد داشت.
 این آتشفشــان حدود 20 دریچــه باز کرده 
است که چهار عدد از آنها به یک شکاف بزرگ 
تبدیل شــده اند. مواد مذاب این آتشفشــان 
 با سرعت 274 متر در ســاعت وارد اقیانوس

 می شــوند. مواد مذاب جدید دمای بیشتری 
دارند به همین دلیل با سرعت بیشتری جاری 
خواهند شد. به گفته دانشمندان؛ مواد مذاب 
از ســال 1955 تاکنون درون این آتشفشان 

انباشته شده اند.

ولیعهد گمشده  در پس کاخ های سعودی

 مواد مذاب آتشفشان هاوایی
 به اقیانوس آرام رسید

 علت مرگ هیتلر 
خوردن سیانور بود

تاثیرگذارترین چهره غیرسیاسی  جهان در سال ۲۰۱۸

یک سایت عبری زبان، لیست اسامی تعدادی از رهبران نظامی حماس را منتشر کرد که تحت تعقیب اسرائیل هستند و در معرض تهدید 
ترور قرار دارند.روزنامه فرامنطقه ای الشرق االوسط به نقل از سایت عبری زبان »ریشت« نوشت: در رأس این لیست محمد الضیف، فرمانده 
کل گردان های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس قرار دارد. وی چندین بار از عملیات ترور جان سالم به در برده است. آخرین عملیات 
ترور وی طی تجاوز اخیر اسرائیل به غزه در سال 2014 بود که در این عملیات همسر و پســرش شهید شدند.این سایت اعالم کرد که به 
 رغم زخمی شــدن الضیف در عملیات های متعدد، ترور وی همچنان مرجع نظامی اصلی حماس محســوب می شود و گردان های قسام

 را اداره می کند.
دومیــن فرمانده حماس که در لیســت تــرور قرار دارد مــروان عیســی، معاون فرمانده کل القســام اســت. ســومین فرمانده احمد 
الغندور، مســئول گردان شــمال نوار غزه و نفر چهارم این لیســت ایمــن نوفل، فرمانــده گردان قســام در مرکز نوار غزه اســت که 
مســئول عملیات جنگی و برنامه ریزی اســت. رائد ســعد علی، پنجمین نفر در لیســت ترورهاســت که شاباک او را مســئول ارتقای 
دقت موشــک ها با کمــک عناصر ترکیــه ای می داند.این لیســت همچنین شــامل محمد ســنوار، فرمانــده گــردان خان یونس در 
 قســام اســت که 6 بار از ترور جان ســالم به در برده و قبال در اســرائیل بازداشــت شــده بود. او برادر یحیی ســنوار، رهبر حماس در 

نوار غزه است.

یک رسانه آمریکایی به بررسی این مسئله پرداخته است که آیا جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، بزرگ ترین مانع برای دستیابی 
ترامپ به توافق نهایی با کره شمالی است؟ بر ساس این ادعا؛ رییس جمهور آمریکا خواســتار توافق با کره شمالی است ولی جان بولتون 
مشاور امنیت ملی کاخ سفید تصور می کند که نمی توان با کره شمالی به یک توافق دست یافت.مواضع سختگیرانه اخیر کره شمالی علیه 
آمریکا و به خصوص اظهارات نفرت انگیز جان بولتون، نشانگر عمق تنش در دولت ترامپ است. پلیتیکو در ادامه نوشت: بولتون بر این باور 
است که کره شمالی به صورت داوطلبانه تسلیحات اتمی اش را تسلیم نخواهد کرد و راهبردهای گذشته دیپلماتیک آمریکا در برخورد با 

کره شمالی را مایه شرمساری ارزیابی کرده است.
لــورا روزنبرگر، مقــام ســابق شــورای امنیت ملــی اوبامــا کــه از مذاکــره کننــدگان دولت بوش بــا کره شــمالی بوده اســت، 
در ایــن بــاره گفــت: محاســبات مربــوط به کــره شــمالی نشــان می دهــد که یــک شــکاف بیــن ترامــپ و بولتــون وجود 
 دارد. ترامــپ خواســتار پایــان جنــگ کــره و دســتیابی بــه توافق هســته ای بــا پیونــگ یانگ اســت ولــی بولتــون دیدگاه 
ســختگیرانه ای در قبــال مســئله خلــع ســالح دارد.روزنبرگــر و ســایرین بــر ایــن باورنــد کــه اظهــارات انتقادآمیــز یــک 
 دیپلمات ارشــد کره شــمالی مشــخصا روی بولتون متمرکز بوده و ایــن مقام کره شــمالی از انتقاد مســتقیم از ترامــپ خودداری

 کرده است.

چه کسانی در لیست ترور اسرائیل هستند؟ آیا »بولتون« مانع توافق ترامپ با کره شمالی است؟

تالش عربستان برای رفع شایعه مرگ بن سلمان ادامه دارد؛

محققان تایید کردند: 
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ترانسفر لواندوفسکی؛ چلسی 
وارد می شود

به رغم فتح بوندســلیگا و دریافت جایزه بهترین 
گلــزن ایــن بازی هــا، به 
نظر می رســد دوران 
حضــور »رابــرت 
 » فســکی و ند ا لو
در مونیخ به پایان 
رسیده و این مهاجم 
29 ســاله در تابستان 
امســال از تیمش جدا خواهد 
شد. اگرچه از مدت ها قبل اخبار زیادی درمورد 
مذاکرات او بــا رئال مادرید و تمایل این ســتاره 
لهستانی برای انتقال به برنابئو شنیده شده بود، 
اما اخیرا رئال مادرید از پروسه جذب لواندوفسکی 
انصراف داده و به نظر دیگــر تمایلی به جذب او 
ندارد. حاال نشریات انگلیسی از جمله دیلی میل 
مدعی شدند چلسی به شــدت به دنبال انتقال 
لواندوفسکی است و می تواند درتابستان امسال 
مراحل جذب او را نهایی سازد. با جدایی احتمالی 
موراتا و بازگشت او به یوونتوس، آبی های لندن در 
تدارک جذب یک مهاجم نوک هستند و بهترین 

گزینه برای آنها »رابرت لواندوفسکی« است.

تصمیم ایکاردی:
شاید در اینتر نمانم

شــاگردان اســپالتی تا دقیقــه 78 از التزیو ، 
و  بودنــد  عقــب   1-2
فصل  چمپیونزلیگ 
آینده را از دســت 
رفته می دانستند. 
بــا این حــال، دو 
گل در فاصله زمانی 
کوتاه که یکــی از آنها 
توسط »ایکاردی« و از روی نقطه 
پنالتی به ثمر رسید، پیروزی را برای اینتر رقم زد 
تا شاگردان اسپالتی فصل آینده در چمپیونزلیگ 
حضور داشــته باشــند. با این حال پس از بازی، 
ایکاردی تاکید کرد که تکلیف آینده اش مشخص 
نیســت. او در این باره گفت: باید در این رابطه با 
باشگاه صحبت کنیم و ببینیم بهترین تصمیم برای 
باشگاه چه خواهد بود. هدف ما چمپیونزلیگ بود، 
به آن رسیدیم و حاال باید از اینجا حرکت کنیم. در 
نقل و انتقاالت گزینه های زیادی خواهیم داشت و 

سعی می کنیم بهتر از سال قبل کار کنیم.

غیبت احتمالی ستاره بارسا در 
جام جهانی

»موسی دمبله«ستاره بارسلونا، در جریان دیدار 
تیمش مقابل رئال سوسیداد 
میــت  و مصد ر چا د
شد.دمبله 21 ساله 
در نیمــه دوم بــه 
میدان رفت و پس 
از تکلی که »رائول 
نــاواس« روی پای او 
انجام داد، دچار مصدومیت 
شد. پس از بازی، باشگاه بارسلونا در توئیتر خود 
تایید کرد که »عثمان دمبله« ازناحیه مچ پا دچار 
مصدومیت شده و تیم پزشکی بارسا در چند روز 
پیــش رو، او را تحت مداوا قــرار خواهند داد. در 
حالی که کمتر از یک ماه تا شــروع جام جهانی 
در روسیه باقی مانده، حاال مصدومیت او موجب 
نگرانی هواداران تیم ملی فرانســه شــده است. 
دمبله در فهرست دیدیه دشان برای جام جهانی 
قرار گرفته بود و در صورت غیبت، ســتاره هایی 
مثل »مارسیال« می توانند جای او را در فهرست 
فرانسه پر کنند. خروس ها، نخستین بازی خود را 
در جام جهانی، مقابل استرالیا برگزار خواهند کرد.

مالک ناپولی: 
 فرصت ساری

 به پایان رسیده است
ساری با کسب 91 امتیاز در این فصل، رکورد کسب 
امتیاز توســط تیــم نایب 
قهرمان را بــه همراه 
ناپولی شکست ولی 
آنها در رســیدن به 
یووه نــاکام بودند و 
با 4 امتیــاز اختالف 
دوم شــدند. در حالی 
که شــایعات بســیاری در مورد 
جدایی ساری شنیده می شود، دی لورنتیس، مالک 
باشگاه ناپولی تایید کرد که زمان ساری در این تیم 
به پایان رسیده است.وی درموردماندن ساری گفت: 
نمی دانم، باید از اوبپرســید. وی همیشه من را به 
ایجنتش پاس داده که جوابی به من نمی دهد.  دیگر 
ضرب االجلی وجود ندارد؛  باید با این موضوع مواجه 
شویم و نگران مسئولیت هایی باشیم که ناپولی برای 
نهمین فصل پیاپی حضور در اروپا، با آنها مواجه است. 

باید رو به جلو پیش برویم، بدون اما و اگر و ترس.

لجبازیهاییکهتمامنمیشود

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

حاال که »وریا غفوری« جایی درفهرســت تیم ملی ندارد شــاید 
خیلی ها فکرکنند که »رامین رضاییان« مدافع راست تیم ملی در 
جام جهانی خواهد بود اما قرار نیست دعوت از رضاییان به معنای 
حضور او در ترکیب اصلی تیم ملی باشد و گویا کی روش تصمیم 
گرفته به مانند چهار سال قبل، از »پژمان منتظری« به عنوان دفاع 

راست استفاده کند.

منتظری جایگزین رضاییان در تیم ملی می شود

   مهدی ترابی یکی از بازیکنان مورد نظر استقالل  برای فصل آینده 33
است و البته پرسپولیس هم نیم نگاهی به جذب بازیکنان ملی پوش 
سایپا دارد و امیدوار است که پنجره نقل وانتقاالت تابستانی باز شود تا 
شانس جذب این بازیکن را داشته باشد. با این حال باشگاه سایپا قصد 
ندارد ترابی را به استقالل یا پرسپولیس بفروشد. بعد از قطعی شدن 

جدایی قلی زاده، مسئوالن سایپا قصد حفظ ترابی را دارند.

ترابی به استقالل و پرسپولیس نمی رود
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بابک حمیدیان در مستند 
»تاریخ استقالل«

بابک حمیدیان، چهره جوان و مطرح ســینما و 
تئاتر کشــور به جمع بازیگران و راویان »آبی به 
رنگ آسمان« به کارگردانی امیر رفیعی پیوست. 
حمیدیــان که آثــاری چون »هیــس! دخترها 
فریاد نمی زنند«، »ســاکن طبقه وسط«، »روز 
رســتاخیز«، »چ«، »مرگ ماهی«، »بادیگارد«، 
»مصادره« و... را در کارنامه سینمایی خود دارد و 
در تئاتر و سینما نیز جوایز بسیاری را کسب کرده 
است، پیرامون انگیزه حضور خود در فیلم مربوط 
به تاریخ باشگاه استقالل تهران خیلی کوتاه گفت: 
»ناصر حجازی مهم ترین انگیزه حضورم در این 

اثر تاریخی بود.«
در »آبی به رنگ آسمان« عالوه بر بابک حمیدیان، 
چهره هایی چون همایون ارشادی، مهناز افشار، 
ســیامک انصاری، فرهاد اصالنــی، حمیدرضا 
آذرنگ و رضا یزدانی نیز شــرکت داشته اند که 
یزدانی ضمن این حضور، دو اثر نیز برای این فیلم 

خوانده است. 

شفر در گوش کی روش چه 
گفت؟

یکشنبه شب در حالی که ملی پوشان کشورمان 
در مراسم تاالر وحدت بدرقه شدند، قصد ورود به 
داخل اتوبوس را داشتند. بازیکنان یک به یک در 
داخل حلقه ایجاد شده وارد ماشین می شدند. در 
همین بین و بعد از حضور »کارلوس کی روش«، 
»وینفرد شفر« با عجله خود را به اتوبوس تیم ملی 
رساند و از مسئوالن خواســت اجازه دهند وارد 

اتوبوس شود.
او لحظاتی بعد وارد اتوبوس شد و کی روش هم به 
استقبالش رفت. شفر ابتدا برای کی روش آرزوی 
موفقیت کرد و ابراز امیــدواری کرد که تیم ملی 
بتواند بهترین نتایج را کسب کند. مرد 68 ساله 
بازهم حمایت خود را به نحوی دیگر از تیم ملی 

اعالم کرد.
پس از این شفر خود را به کی روش نزدیک تر کرد 
و به صورت تقریبا درگوشــی صحبت هایی را با 
کی روش مطرح کرد که حدس زده می شد درباره 
خط خوردن سه استقاللی به خصوص وریا غفوری 
بوده باشد. غفوری در عین تعجب در لیست نهایی 

کی روش جایی نداشت.

در حاشیه

پیشخوان

آتش بازی کی روش 

پیگیری خط خوردن »وریا غفوری« از تیم ملی در مجلس!
روز یکشنبه با اعالم لیست نهایی تیم ملی برای جام جهانی 2018 روسیه مشخص شد و »وریا غفوری« 
بازیکن کردزبان اســتقالل یکی از نفرات حذف شده اســت. خط خوردن وریا و »سیدجالل حسینی« 
واکنش های مختلفی را در پی داشته و حاال »حامد جوالیی« مدیرکل ورزش وجوانان استان کردستان 
پیگیر دالیل خط خوردن غفوری شده است. جوالیی در این باره به ایسنا گفت: خط خوردن وریا غفوری 
جامعه ورزشی را شوکه کرده و بر همین اساس برای دلیل این امر، پیگیری های الزم با مسئوالن استان 
و نمایندگان مجلس انجام شده است. وریا غفوری به همراه چند بازیکن دیگر در لیست انتظار سرمربی 
هســتند و امیدوارم با پیگیری هایی که انجام خواهیم داد وی دوباره به تیم ملــی بازگردد. وی افزود: 
وریاغفوری در این مدت بازی های خوبی در قالب تیم ملی انجام داده و در حال حاضر در لیگ قهرمانان 

آسیا حضور دارد و اینکه بدون دلیل از تیم ملی حذف شود، جای تعجب دارد. 

سوپرجام تحت تاثیر قرعه کشی دوم خرداد
سه روز دیگر مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان برگزار خواهد شد و پرسپولیس و استقالل حریفان خود 
را خواهند شناخت که در این مرحله احتمال برخورد با رقیب ســنتی وجود خواهد داشت. بازی های رفت و 

برگشت مرحله یک چهارم نهایی به فاصله یک هفته از هم در اواخر مرداد و اوایل شهریور برگزار می شود.
از طرفی با در نظر گرفتن اینکه پرسپولیس و استقالل باید در تاریخ 29 تیرماه و قبل از شروع فصل تازه لیگ 
برتر در دیدار سوپرجام به میدان بروند، شاید مربیان هر دو تیم تمایلی به حضور در سوپرجام نداشته باشند و 

با اجبار سازمان لیگ تیم نصف و نیمه ای به این مسابقه بفرستند.
در واقع بعد از قرعه کشی دوم خرداد و برخورد احتمالی سرخ و آبی تهران در این مرحله مشخص خواهد شد 
که آیا »برانکو« و »شفر« از برگزاری ســوپرجام در فاصله کمتر از یک ماه تا تقابل فوق العاده حساس شان در 

آسیا استقبال خواهند کرد یا خیر.

ســید جالل و وریا، خط 
خورده های بزرگ

 انتقام از لیگ برتر با خط 
زدن سه ستاره سرخابی

 لیســت کی روش همه را 
شــگفت زده کرد، مربی خود 

کامه!

 اتفاق خاص در 
تیم ملی مراکش

تیم   ملی فوتبال مراکش یکــی از تیم هایی 
اســت که جواز حضور در جام جهانی 2018 
روسیه را به دست آورده اســت. مراکش در 
نخستین بازی خود در روسیه باید برابر تیم  

 ملی فوتبال ایران به میدان برود.
اتفاق خاص در فهرســت تیم   ملــی فوتبال 
مراکش که برای نخســتین بار در تاریخ این 
کشور رخ می دهد، این است که در فهرست 
این تیــم آفریقایی برای نخســتین بار دو 
دروازه بــان لژیونر به چشــم می خورد.منیر 
المحمدی، سنگربان نومانسیا و یاسین بونو، 
سنگربان خیرونا در فوتبال  اسپانیاست و هر 
دو دروازه بان در فهرست نهایی مراکش قرار 
دارند و هرو رنارد در نهایت یکی از آنها را در 
ترکیب اصلی به میدان خواهد فرســتاد.در 
فهرســت 2۳ نفره مراکش برای جام جهانی 
2018 روسیه تنها سه بازیکن از لیگ محلی 
این کشور هستند و 20 بازیکن در لیگ های 
اروپایی بازی می کنند که سرشناس ترین آنها 
مهدی بن عطیه، مدافع یوونتوس و اشــرف 

حکیمی، مدافع رئال مادرید هستند.

جام جهانی

ستاره های والیبال ایران 
لژیونر می شوند؟

ستاره های والیبال ایران پیشنهادهایی از تیم های خارجی دارند 
وممکن است لژیونرشوند. سال پیش محمدجواد معنوی نژاد و 
میالد عبادی پور به ترتیب راهی تیم های ورونا و اسکرابلچاتوف 
شدند و عملکرد خوبی هم در تیم های باشگاهی خود داشتند. 
گفته می شــود برای فصل پیش رو، از حــاال مذاکراتی با چند 
بازیکن ایرانی هم شده است.گویا صحبت های اولیه بین باشگاه 
هالک بانک ترکیه و فرهاد قائمی، دریافت کننده ملی پوش والیبال 
ایران انجام شده و توافقاتی هم بین طرفین حاصل شده، اما هنوز 

چیزی نهایی نشده است. 

سرمربی تیم رفتینگ اصفهان مطرح کرد:

حفظ شاکله تیم ملی با اصفهانی ها

سرمربی تیم رفتینگ اصفهان با بیان اینکه رشته رفتینگ از 
اصفهان شروع شده و قایقرانان اصفهان با سابقه ای 10 ساله در 
این رشته، تجربه حضور در مسابقات بین المللی را دارند، ادامه 
داد: در رقابت های قهرمانی کشور، تیم های اصفهان در هر دو 
بخش آقایان و بانوان، با کســب مقام اول، به عنوان تیم ملی 
انتخاب و جواز حضور در مســابقات کاپ جهانی صربستان را 
به دست  آوردند. هادی قاضی عسگرگفت: تا زمان اعزام تیم به 
مسابقات کاپ جهانی، ممکن است یکی دونفر دیگر به اعضای 

تیم اضافه شوند، اما شاکله اصلی تیم همین افراد هستند. 

برخی دوست ندارند 
والیبالیست های اصفهانی پیشرفت کنند

نجمه عابدیان، لیبروی تیم ملی والیبال بانوان و بازیکن تیم 
سالوت تهران اســت که در آخرین قهرمانی ذوب آهن این 
تیم را همراهی کرده است. او درباره وضعیت والیبال بانوان 
اصفهان می گوید: در سایر شهرســتان ها، حمایت خوبی از 
بازیکن می شود و مربی پیگیر شــرایط آنها حتی در سطح 
ملی است؛ بعد از برگشــت بازیکن از اردوی تیم ملی باز هم 
همان شهرســتان بهترین شــرایط را برای ورزشکار فراهم 
می کند. اما اصفهان اینگونه نیســت و برخی دوست ندارند 

والیبالیست های اصفهان پیشرفت کنند.

عجیب و غیرمنتظره بود؛ درســت مثل رفتارهای آقای سرمربی، مثل 
ناز و اداهــای گاه و بیگاهش، مثل قهرکردن هــای مدام و غرزدن های 

بی وقفه اش که گویا تمامی ندارد. 
خط خوردن »وریا غفوری« و »سیدجالل« را کمتر کسی می توانست 
پیش بینی کند. شوک بزرگی بود که »کی روش« به فوتبال ایران وارد 
کرد. بی اغراق، غفوری بــاور نکردنی ترین انتخاب کی روش برای خط 
خوردن از لیست تیم ملی بود. در حالی که بحث انتخاب نفر اول و دوم، 
از بین غفوری و رضاییان بود و اغلب کارشناسان هم غفوری را مناسب تر 
از رضاییان می دانستند، کی روش در تهران انتخابش را انجام داد و نه 
تنها رضاییان را بــه غفوری ترجیح داد، بلکه غفوری را کال از لیســت 

مسافران جام جهانی خارج کرد. 
اهالی فوتبال حتی موافقــان و حامیان کی روش هم نســبت به این 
بدسلیقگی شاکی شــده اند. هرچند حداقل در رابطه با »وریا« که در 
طول فصل گذشته بارها در پست دفاع راســت و وینگر راست در تیم 
استقالل جابه جا شد، کی روش این هشدار را به او داده بود که اگر قرار 
باشد در تیم باشگاهی اش وینگر بازی کند، شانسی برای تیم ملی ندارد 
و درنهایت به تهدید خود، رنگ واقعیت بخشید و شاید حاال باید بیش 
از همه از »شفر« شاکی باشد؛ گرچه دلخوری های غفوری از سرمربی 
آبی ها قبل از بازی برگشــت مقابل ذوب آهن آغاز شد و ترک اردوی 

استقالل را برای ساعاتی، به دنبال داشت. 
حتی اگر بشــود دلیل فنی برای خط خوردن وریا غفــوری پیدا کرد 
)که نمی شود( درباره سیدجالل، شاید باید جایی بیرون از مستطیل سبز 
به دنبال علت خط خوردن یکی از بهترین های لیگ امسال بود. وریا و 
سیدجالل، آخرین شانس برای حضور در جام جهانی را از دست داده اند. 

این شانس را کی روش با لجبازی از سیدجالل گرفت. 
حسینی که حتی در زمان کی روش بازوبند کاپیتانی تیم ملی را به بازو 
بست، یکی از مهم ترین بازیکنان تیم ملی درمسیر صعود به جام جهانی 
بود؛ اما بعد از آنکه درچند بازی تدارکاتی آخر به میدان نرفت، عاقبت 

از لیست تیم ملی خط خورد.
»مهرداد میناوند« هافبک سابق پرسپولیس در واکنش به خط خوردن 
سیدجالل گفت:»بگذارید چیز جالبی درباره خط خوردن سیدجالل 
از تیم ملی بگویم. بعد از بازی با الجزیره وقتی به سیدجالل زنگ زدم 
تبریک بگویم به او گفتم انشاءا...در جام جهانی بدرخشی و اوبه من گفت 
شاید از تیم ملی خط خوردم. واقعا آنقدر این موضوع برایم غیرقابل باور 

بود که خنده ام گرفت اما حاال می فهمم که او چه می گفت.«
میناوند اعتقاد دارد، کی روش به خاطر لجبازی با برانکو، روی اســم 
سیدجالل خط کشیده است و با این لجبازی ها تیم ملی را نابود می کند. 
جالب اینکه گرشاسبی سرپرست باشگاه پرسپولیس هم در رابطه با خط 
خوردن حسینی از تیم ملی گفته اســت:» نظر شخصی ام نه به عنوان 
سرپرست باشگاه پرسپولیس بلکه به عنوان یک شهروند می گویم و آن 
اینکه وقتی سیدجالل گل پیروزی ما را به الجزیره زد، دلم لرزید که او 

از تیم ملی خط می خورد.« 
گرشاســبی درباره اینکه چرا چنیــن فکری کرده، 
توضیح بیشتری نداده و توضیحات تکمیلی را به بعد 

از جام جهانی موکول کرده است. 
»علی کریمی« ســتاره محبوب پرسپولیسی ها که 

حاال درقامت مربی مشــغول فعالیت اســت، 
مثل همیشــه ســعی کرده رک و صریح 

درایــن بــاره اظهارنظر کنــد و خط 
خوردن سیدجالل را به دست های 

پشــت پرده »دالل«ها ربط داده 
و در پستی اینستاگرامی تلویحا 
مدعی شده چون سیدجالل به 
دالل ها باج نداده، خط خورده 

است. 
بــا تمــام ایــن تفاســیر، 
کارلوس کــی روش دالیــل 
خودش را دارد و مثل همیشــه 

اعتقاد دارد کــه بهترین تصمیم 
را گرفته است. 

سرمربی تیم ملی در توضیح دالیل 
خود بــرای خط کشــیدن روی نام دو 

ستاره لیگ برتر، می گوید، »وریا غفوری« 
را کنار گذاشته چون او در تیم ملی وینگر راست 

نمی خواسته و دفاع راست می خواسته  و در پست 
وینگر راســت بازیکنانی مثل علیرضا جهانبخش،کریم 

انصاری فر و قلی زاده هســتند اما غفوری در استقالل تبدیل 
به وینگر شده است.

توضیح یا شــاید توجیه کی روش درباره خط زدن ســیدجالل از 
این هم جالب تر اســت؛ کی روش پس از کلی تعریف و تمجید از 

کاپیتان سرخ ها، گفته ترجیح می دهد جای او را به جوان ترها بدهد! 
حتی اگر بشود شرایط سنی سیدجالل را هم به عنوان مانعی برای عدم 
دعوت او قبول کرد، باز هم عدم دعوت غفوری یک عالمت سوال بزرگ 
است و تازه درباره »علی علیپور« و دعوت نشــدن او هم کلی پرسش 
بی پاسخ وجود دارد که البد آقای ســرمربی برای این یکی هم دالیل 
خــودش را دارد؛ دالیلی که معموال جز خودش هیــچ کس را راضی و 

قانع نمی کند! 

لجبازیهاییکهتمامنمیشود
  به بهانه خط خوردن »غفوری« و »حسینی« از تیم ملی؛ 

سمیه  یوسفیان
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ما خادمان افتخاری خدا هستیم
پیشنهاد سردبیر:

دریچه

خبر

اخبار

امضای تفاهم نامه طرح آمایش 
شهری اصفهان

معاون شهرســازی و معماری شهردار اصفهان 
گفت:تفاهم نامه طرح آمایش شــهری اصفهان 
امضا شــده و تا چند ماه آینده قرارداد مربوطه 
با مشــاور منعقد می شــود؛  اما ممکن اســت 
 تهیه، تصویب و ابالغ این طرح دو سال به طول

 انجامد.
محمد نورصالحی خاطرنشــان کــرد: تفاهم 
نامه ای بین ادارات و سازمان هایی همچون راه و 
شهرسازی، استانداری، جهادکشاورزی، میراث 
فرهنگی، محیط زیست و شــهرداری اصفهان 
امضا شــد تا برای اصفهان طرح جامع مسئله 
محور تهیه شــود.معاون شهرسازی و معماری 
شهردار اصفهان با بیان اینکه طرح آمایش شهری 
شهرداری اصفهان با رویکردهای جدید و رصد 
مسائل و مشکالت شهر قرار است توسط مشاور 
بخش خصوصی تهیه  شــود، گفت: با تفاهم و 
 همکاری بین شهرداری، شورا و راه و شهرسازی

 می تــوان یک طرح جامع برای شــهر اصفهان 
تهیه کرد.

با حضور بخش خصوصی؛
 اجرای پروژه تجاری حرم 
حضرت زینب)س( آغاز شد

عملیات اجرایی پروژه مشــارکتی تجاری حرم 
حضرت زینب)س( با حضــور دو تن از اعضای 
شورای شهر کلید خورد.پروژه مجتمع تجاری 
کنار حرم حضرت زینب)س( با مساحت ۲۴۳۰ 
متر مربــع در پنج طبقه به صورت مشــارکت 
با بخش خصوصــی احداث می شــود.۲ طبقه 
از این مجتمع به فضــای پارکینگ اختصاص 
داده شده است که در این راســتا امکان پارک 
۱۲۴ خودرو فراهم می شــود؛ همچنین زمینی 
 در کنار ایــن مجتمع برای احــداث پارکینگ 
پیش بینی شده است. ۱۲۲ واحد تجاری نیز در 
سه طبقه احداث خواهد شد. در این مراسم علی 
شمسی، مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه ظرف چنــد روز آینده احداث چند 
پروژه مسکونی با مشارکت بخش خصوصی آغاز 
می شود، اضافه کرد: مشارکت بخش خصوصی 
در انجام پروژه ها به نفع شهر و شهرداری است 
تا ضمن جذب سرمایه گذار، پروژه ها صحیح تر 

و سالم تر انجام شود.

 معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای اصفهان خبر داد:

جلوگیری از ۴۶۳ مورد حفر 
چاه غیرمجاز در استان اصفهان

معــاون حفاظت و بهــره برداری شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان گفت: در سال جاری از ۴۶۳ 
مورد حفر چاه های غیرمجاز جلوگیری شــده 

است.
حسن ساسانی در اولین جلسه کمیته راهبری 
طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی 
در سال 97 اظهار کرد: در این سال از ۴۶۳ مورد 
حفر چاه های غیرمجاز جلوگیری شــده است.

وی با بیان اینکه با همکاری مردم، کشــاورزان 
و دســتگاه های اجرایی برنامه های پیش بینی 
شده محقق و عملی می شود، افزود: همچنین 
در سال گذشته ۱۰۲۲ حلقه چاه غیر مجاز در 
استان اصفهان پر و مسدود شد.معاون حفاظت و 
بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان خاطر 
نشان کرد: در سال 9۶ از طریق کنترل، نظارت و 
مسلوب المنفعه کردن چاه های آب فاقد پروانه 
بهره برداری مضر به مصالح عمومی و جلوگیری از 
اضافه برداشت چاه های مجاز، ۲۲ میلیون و ۴۰۰ 
هزار متر مکعب در مصرف منابع آب زیرزمینی 

در استان اصفهان صرفه جویی شد.

۳۳۰بیمار، چشم انتظار پیوند 
عضو در اصفهان

سرپرست تیم پیوند کبد مرکز آموزشی درمانی 
الزهرا)س( گفــت: ۲7۰نفر در اصفهان نیازمند 
پیوند کلیه و ۶۰نفر در فهرســت انتظار پیوند 

کبد هستند. 
بهنام صانعی با بیان اینکه در مرگ مغزی امکان 
بازگشت فرد نیست، افزود: ساالنه درکشور بیش 
از ۳هزار نفــر نیازمند کبد و ۲هــزار و 8۰۰نفر 
نیازمند کلیه هســتند.به گفته وی؛ ساالنه پنج 
هزار مرگ مغزی در کشــور اتفاق می افتد که 
تنها 8۰۰ اهدای عضو صورت می گیرد.صانعی 
با اشاره به اینکه هر ۱۲ساعت یک بیمار نیازمند 
به پیوند موفق به دریافت عضو می شود، گفت: 
هر دقیقه یک نفر به لیست انتظار پیوند اضافه 
می شود و هر دو ســاعت یک بیمار نیازمند به 
پیوند جان خود را از دست می دهد.سرپرست 
تیم پیوند کبد مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س(  
افزود: استان اصفهان در پیوند کبد و کلیه توانمند 
شده و دیگر نیازی به اعزام بیماران به استان های 

مجاور نیست.

آنچه که باید در مورد جزئیات 
طرح »محدودیت تردد« بدانید

به دنبال افزایش آلودگی هوای شــهر اصفهان، 
مدیریت شــهری به منظور آرام سازی ترافیک و 
اولویت دادن به حمل و نقــل غیرموتوری اعم از 
پیاده و دوچرخه؛ شهرداری اصفهان یک بار دیگر 
طرح محدوده ترافیکی شهر اصفهان را به تصویب 
شورای شهر رساند. بر اساس این طرح مقرر شد 
طرح محدوده ترافیکی شــهر اصفهان در دو بازه 
زمانی اجرا شــود، یکی از ســاعت هفت صبح تا 
۱۳ و دیگری از ۱۶ تا ۲۰ تا شهروندانی که تمایل 
به ورود به محدوده اجرای طرح را ندارند، امکان 
مدیریت سفرهای درون شــهری خود را داشته 
باشند.این طرح دارای 8۰درصد تخفیف و برای 
کســبه و بخش خصوصی نیز ۲۰ درصد تخفیف 
برای ســکنه داخل محدوده است. از سوی دیگر 
شــهروندانی که با توجه به کاربری های تجاری، 
پزشکی و بیمارستانی در محدوده مرکزی شهر، 
ناچار به انجام سفرهای درون شهری هستند می 
توانند با پرداخت مبلغ ۱۰ هزار تومان به محدوه 
وارد شوند؛ همچنین امتیازاتی برای خودروهای 
عمومی مثل تاکســی ها و اتوبوس برای ورود به 
محدوده در نظر گرفته شــده است. این مبلغ به 
صورت دستی، از طریق اپلیکیشن تلفن همراه و 
یا از طریق سایت اینترنتی پرداخت می شود. قبل 
از اجرای طرح، فراخوانی اعالم می شود تا ساکنان 
محدوده مستندات ســکونت و کسبه مستندات 
محل کسب خود را ارائه و شــماره پالک آنها در 
صورت احراز مالکیت و سکونت در سامانه ثبت و 
در نهایت مجوز صادر می شود. شهروندان عادی 
نیز از طریق اپلیکیشــن تلفن همراه، به صورت 
پیامک، از طریق اینترنت یا عوامل فروش طرح، 
قبل از ورود رقم مورد نظر را پرداخت می کنند که 
به محض پرداخت، پالک خودرو در سامانه ثبت 
خواهد شد.دوربین ها، پالک خودروهای کسبه، 
ساکنان و دیگر شهروندان که قصد ورود به طرح 
را داشتند و مبلغ ۱۰ هزار تومان را از طریق یکی از 
روش های اعالم شده، پرداخت کرده باشند را ثبت 
می کنند، چنان چه پالک در لیســت پالک های 
مجاز ثبت شده باشد جریمه اعمال نمی شود، در 
غیر این صورت مبلغ ۲۰ هزار تومان جریمه صادر 
خواهد شد. بنا بر پیش بینی ها این طرح در نیمه 

دوم سال 97 اجرا خواهد شد.  

رییس شورای هماهنگی تبلیغات  اسالمی 
استان:

از اصفهان برنامه ای برای اعزام 
گسترده به مرقد امام راحل نداریم

رییس شورای هماهنگی تبلیغات  اسالمی استان 
اصفهان گفت: ۱۴ خرداد ســالروز ارتحال امام 
خمینی )ره(  با ماه رمضان مقارن شده به همین 
علت اعزام گســترده ای به مرقد مطهر نداریم و 
تنها شهرستان های کاشان و آران و بیدگل برنامه 

هایی برای اعزام دارند.
جعفر عســگری اظهار کــرد: جلســه ای برای 
هماهنگی مراسم بزرگداشــت بیست و نهمین 
ســالگرد ارتحال امام خمینی )ره(، بزرگداشت 
شهدای ۱5 خرداد و برگزاری مراسم راهپیمایی 
روز جهانــی قــدس در دفتر معاون سیاســی 
اســتانداری برگزار شــد که نتایج خوبی داشت.

وی ادامه داد: سال گذشته در مراسم روز جهانی 
قــدس، حرکت به ســوی مصلی بــود که چون 
مسیرها پاسخگوی ظرفیت جمعیت نبود؛  قرار 
شــد تا کارگروهی شــکل بگیرد و کارشناسان 
نظرات خود را پیرامون چگونگی راهپیمایی روز 

جهانی قدس در اصفهان بیان کنند.

مدیرکل پدافند غیرعامل اســتان اصفهان گفت: 
توســط اداره کل پدافنــد غیرعامل، نخســتین 
اورژانس شیمیایی پرتوی کشور در استان اصفهان 

ایجاد شده است.
 محمــد صفدریــان بــا بیــان اینکــه پدافند

غیرعامل به عنوان دومین راهبرد دفاعی کشور، 
بعد از دفــاع نظامی بــرای مقابله بــا تهدیدات 
دشمنان مورد توجه قرار گرفته است، اظهار کرد: 
کلیه دســتگاه ها باید کاری کنند تــا حوزه های 
خدمات رسان تحت امرشــان، مورد تهدید واقع 
نشوند و اگر مورد تهدید واقع شد، بتوانند بازیابی 

کنند.
وی با بیان اینکه اســتان اصفهان با 5 هزار واحد 
صنعتی، دارنده بیشــترین تعداد مراکز صنعتی و 
شیمایی در کشور است، عنوان کرد: طی دو سال 
گذشــته در حال شناســایی نقاط حادثه خیر در 
مراکز صنعتی هستیم که نخستین مرکز، شهرک 
صنعتی رازی شهرضاســت و در حال شناسایی 
نقاط حادثه خیز آن هســتیم؛ در جلسه شورای 
پدافند غیرعامل استان بر اجرای دو مانور در مراکز 
صنعتی استان اصفهان تاکید شد؛ اما با اجرای آن 

مخالف بودند.
مدیرکل پدافند غیرعامل استان اصفهان با بیان 

اینکه امروز در مناطق مســکونی افرادی اقدام به 
انبار مواد شیمیایی خطرناک می کنند، افزود: این 
امر در حالی اتفاق می افتد که متولیان بهداشت و 

انتظامی از آن آگاهی ندارند.
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه در کنــار ســه
 قرارگاه ۱۲ کار گروه وجــود دارد که یا به صورت 
هم پوشــانی با قرارگاه ها و یا به صورت مســتقل 
فعالیت می کننــد، اظهار کرد: اگــر کار گروه ها 
برابر شرح وظایف در حوزه های زیرمجموعه خود 
فعالیت کنند و لیســتی از تهدیدات را شناسایی 
 کننــد،آن گاه تهدیــدات پدافندی شناســایی 

می شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل اصفهان خبر داد:

ایجاد نخستین اورژانس شیمیایی پرتوی کشور در اصفهان
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و 
حومه گفــت: فرآیند الیحه افزایــش ۱5 درصدی 
کرایه اتوبوس شهر با تصویب شورای اسالمی شهر 
به فرمانداری اصفهان ارســال شده اســت. وی از 
اضافه شدن ۴7 دســتگاه اتوبوس اسکانیای جدید 
در تابســتان 97 به ناوگان اتوبوسرانی اصفهان خبر 
داد و تاکید کرد: در حال حاضر میانگین عمر ناوگان 
اتوبوسرانی اصفهان 9 سال است که با اضافه کردن 
اتوبوس هــای جدید در صدد کاهــش عمر ناوگان 

برآمده ایم.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه 
با بیان اینکه واگذاری بخشی از ناوگان اتوبوسرانی 
به بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است، 
گفــت: در حال حاضــر ۴۰ درصد ناوگان توســط 
بخش خصوصی تحت نظارت شــرکت واحد و ۶۰ 
درصد توســط بخش دولتی بهره برداری می شــود 
 که بنا داریم این نســبت را به شکل معکوس تغییر

 دهیم.
وی با اشاره به راه اندازی سرویس های دانش آموزی 
در مهرمــاه 97، تصریــح کــرد: در حــال حاضر 
دانش آموزان از طریق ناوگان اتوبوســرانی جابه جا 
می شــوند؛ اما در نظر داریم مهرماه 97 ســرویس 
دانش آمــوزی را با همکاری آمــوزش و پرورش در 

برخــی از محورها کــه تراکم مدارس زیاد اســت، 
راه انــدازی کنیم.افتخــاری در خصــوص دودزا 
بودن تعدادی از اتوبوس های شــهر، افزود: یکی از 
دغدغه های مدیریت شهری کاهش آلودگی هوای 
ناشی از وســایل نقلیه مختلف اســت؛ البته سرانه 
آلودگی یک دســتگاه اتوبوس از یک خودرو سواری 
شــخصی کمتر اســت؛ در واقع ظاهر آلودگی های 
اتوبوس بیشتر است، زیرا ذرات معلق را بیشتر در فضا 
منتشــر می کند در این راستا طی شش ماه گذشته 
به رغم کمبود ناوگان، بیش از 5۰ دستگاه اتوبوس 
دودزا را از شبکه حمل و نقل عمومی اصفهان خارج 

کردیم.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه:

الیحه افزایش کرایه اتوبوس در انتظار تایید فرمانداری است

با مسئوالن

سمیه مصور

چند سالی است که سنت حسنه »افطاری ساده« در 
جاهای مختلف ایران اسالمی اجرا می شود؛ سنتی 
نیکو که زیبایی میهمانی ماه خدا را بیشــتر کرده 
اســت. زیبایی هایی که از نگاه و کالم رهبر معظم 
انقالب هم دور نمانده است و در یکی از خطبه های 
نماز عید فطر در سال های اخیر  به این مسئله اشاره 
کرده و فرمودند: »یک سنت خوب هم امسال بیش 
از سال های دیگر دیده شــد که خوب است مورد 
توجه قرار بگیرد و آن، افطاری دادن های ســاده و 
بی پیرایه در مســاجد و در خیابان ها بود در بیشتر 
شهرهای کشور که بســیار کار شایسته ای است در 
مقابل افطاری های مســرفانه ای که شــنیده شد، 
چه بهتر کسانی که می خواهند افطاری بدهند، با 
همین سنتی که رایج شده است، افطاری بدهند که 
مردم را، رهگذران را و کسانی را که مایلند از افطاری 
استفاده کنند، در این سفره های رایگان و با بذل و 
بخشش و گشاده دستی، در کوچه ها، در خیابان ها، 

در حسینیه ها، افطاری می دهند«.
اهتمام مقام معظم رهبری به این موضوع سبب شد 
تا شهر اصفهان نیز از اجرای این سنت حسنه عقب 
نمانده و افزون بر برپایی سفره های ساده افطاری در 
مســاجد و امامزاده ها، گروهی از بسیجیان پایگاه 

مقاومت شــهید محالتی اقدام به ایجاد طرحی با 
نام »پویش مردمی ترویج افطاری های ســاده« در 

سطح شهر کنند.
طرحی که اســتارت آن از سال گذشــته با الهام از 
منویات رهبری در پایگاه مقاومت شــهید محالتی 
زده شد تا با ساختاری متفاوت شهروندان اصفهانی 
را میهمــان خوان گســترده الهی در مــاه مبارک 

رمضان کند.
افشــین دهقان، فرمانــده این پایــگاه درباره این 
 طرح می گوید: چند سالی هســت که سفره های 
ســاده افطاری در مساجد شــهر برپا می شود ولی 
ما می خواســتیم مردم همان طور که مشغول کار 
خود هستند یا در رهگذر عبور به خانه شان،  بدون 
گذاشــتن کوچک ترین وقتی از ایــن افطاری ها 
بهره مند شوند از این رو در سال گذشته چند روزی 
در خیابان های شــهر به توزیع بســته بندی های 
افطاری پرداخته و چند روزی هم ایســتگاهی در 

میدان قائمیه برپا کردیم.
دهقان ادامه می دهد: با توجــه به بازخوردی که از 
برپایی ایســتگاه در میدان قائمیه در سال گذشته 
داشتیم و  کسانی که از این افطاری ها استفاده می 
کردند عمدتا تمکن مالی نداشتند، امسال در توزیع 
افطاری ها این طرح را فقط منوط به همین ایستگاه 

کردیم؛ البته با شــکلی متفاوت تر از ســال قبل. 
در کنار ایستگاه، مســجد موقتی ایجاد کردیم که 
برنامه های آن از نیم ساعت قبل از اذان مغرب شروع 

شده و به نماز جماعت مغرب و عشا ختم می شود .
فرمانــده پایــگاه مقاومــت شــهید محالتــی 
درباره شــکل متفــاوت بســته بنــدی افطاری 
های ایــن پایــگاه مــی گویــد: از آنجایــی که 
 ایــن کار خــودش یــک کار فرهنگی محســوب
 می شود تالش کرده ایم تا شکل شکیل و متفاوتی 
داشــته باشــد تا مورد توجه مردم قــرار بگیرد و 
حتی تالش کردیم تا در آماده ســازی این بســته 
بنــدی ها از مــوادی کــه قابلیت بازیافــت دارند 
 اســتفاده کنیم تا زباله های غیــر بازبافتی افزایش 

پیدا نکند.
 دهقــان همچنیــن دربــاره اقالمی کــه در این 
بســته بندی ها  قرار می گیرد می گوید: هر بسته 
بندی شــامل دو پرس افطاری اســت که از شیر و 
خرما و نان و پنیر و خیار تشــکیل شده که تالش 
شده تا بهترین کیفیت را داشته باشند و در کنار این 
موادغذایی یک دفترچه حدیثی با محوریت احادیث 

اخالقی نیز قرار داده ایم.
فرمانــده پایگاه مقاومت شــهید محالتــی درباره 
بازخورد این طرح در میان شهروندان می گوید:  این 

طرح بازتاب مثبتی در میان مخاطبانش از  افرادی 
که این افطاری ها را گرفتند تا کســانی که حامیان 
مالی این طرح بودند و هم چنین افرادی که صاحب 
نظردر سطح شهر هستند، داشته است؛ چرا که در 
این طرح سعی براین بوده که افطاری ها در نهایت 
احترام و کرامت در اختیار مردم و به بهترین شکل 

آن قرار بگیرد.
دهقان هم چنیــن درباره چگونگــی کمک طرح 
پویش مردمی افطاری ســاده  می گوید: این طرح 
به صورت پکیج های ۱۰۰ نفــره، ۲5۰ نفره و ۶۰۰ 
نفره طراحی شده تا حامیان مالی این طرح بدانند 
تا به چند نفر افطاری می دهند که البته کسانی که 
مایل به همکاری دراین کار خیر باشــند می توانند  
 به  هر اندازه ای که می خواهنــد به این کار کمک 

کنند.
فرمانده پایگاه مقاومت شــهید محالتی  در پایان 
با اشــاره به اینکه عالقه مند هســتند این طرح در 
تمام سطح شهر گسترش یابد، می افزاید : این کار، 
زیاد سخت نیســت فقط نیازمند یک اراده جمعی 
اســت؛ چرا که خداوند در این ماهــی  که میزبان 
 خاص بندگان خویش اســت، کارهــا را مدیریت

  می کند و مــا در واقــع خادمان افتخــاری خدا 
هستیم. 

ما خادمان افتخاری خدا هستیم
 گزارشی از پویش  مردمی»افطاری ساده« در سطح شهر که با استقبال اصفهانی ها مواجه شده است؛  

مسئول روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان:
 تاکنون هیچ موردی از مسمومیت با قارچ سمی

 در استان اصفهان وجود نداشته است
مسئول روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اســتان اصفهان گفت: تا کنون هیچ کس در استان 
اصفهان دچار مسمومیت با قارچ سمی نشده است.عباس عابدی گفت : طبق آخرین آمارها از  اورژانس کشور  تا کنون 
7۲۱ نفر بر اثر مصرف قارچ سمی مسموم شده اند که از این تعداد  هیچ کدام در استان اصفهان نبوده است.وی افزود: 
از این تعداد ۱9۰ نفر بستری، 5۲۳ نفر ترخیص و 9 نفر نیز فوت شدند که بیشتر موارد مربوط به  استان های  کرمانشاه 
،لرستان ،زنجان و ایالم بوده است.مسئول روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان در 
ادامه تصریح کرد: با توجه به فصل بهار و بارندگی های اخیر و رشد انواع قارچ ها در طبیعت و بروز مسمومیت تعدادی از 
هموطنان در استان های مختلف در اثر مصرف قارچ های سمی،  توصیه می  شود که مردم در سراسر  کشور و در استان 
اصفهان  هشدارها را جدی بگیرند.عابدی ادامه داد:  از دست زدن و  خوردن قارچ های وحشی و ناآشنا خودداری و 
تنها از قارچ هایی که در فروشگاه های معتبر و بسته بندی های بهداشتی عرضه می شود، استفاده شود.وی در پایان 
خاطرنشان کرد: بهداشت فردی را رعایت کرده  و در صورت لمس قارچ دست ها را با آب و صابون بشویید و در صورت 

مشاهده عالئم مسمومیت و وجود تهوع و استفراغ و اسهال سریعا به نزدیک ترین مراکز درمانی مراجعه کنید.

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به  آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه فرمایند.
شرایط متقاضیان حقوقی:

- تصویر پروانه  ساخت و راه اندازی از مراجع ذیصالح مرتبط
- تصویر صفحه اول اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس شرکت تصویر و آخرین آگهی تغییرات در روزنامه رسمی برای شناسایی صاحبان امضا مجاز شرکت
- ارایه حداقل دو مورد گواهی حسن انجام کار)تحویل قطعی( طی 5 سال گذشته و تایید کارفرمای مربوطه از عملکرد و خدمات پس ازفروش دستگاه ها

- گواهی بازدید یکی از اعضا هیات مدیره از محل پروژه که به تایید ناظر مقیم و مسئول امور عمومی واحد رسیده باشد
ضمانت نامه شرکت در مناقصه: ۱75/۰۰۰/۰۰۰ ریال بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماه  یا قبض واریز نقدی

تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ ۱۳97/۳/۱ لغایت روز سه شنبه مورخ ۱۳97/۳/8 

م الف: 176201روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی 
دو مرحله ای خرید و راه اندازی تابلوهای توزیع برق بیمارستان شهید مدرس
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 پیامبراکرم)صلی ا... علیه و آله و سلم(:
  هر کس رمضان را روزه بدارد و آن را با 

صدقه به پايان ببرد و با غسل به نمازگاه برود، 
آمرزيده باز می گردد . 

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود
مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين
تلفن: 8-36284167-031      فکس: 031-36284166
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افقی:
1- اقتصاددان اهل بريتانيــا متولد 1907 و برنده 
نوبل اقتصاد که در سال 1995 درگذشت - برگه اي 
که نشان مي دهد فروشنده آمادگي فروش کااليي را 

به بهاي اعالم شده دارد.
2- پسوند آراينده - تخت پادشاهي - کارت کوچک

3- قطار - شنونده - آب بسته و منجمد
4- کشت بدون آب - پارچه اي براق - کشوري که 

تا چندي پيش هدف تحريم هاي سازمان ملل بود.
5- حرف درد - آينده - عقب افتاده و بعدي

6- مبحث اصلــي در بازار تبــادالت ارزي - راغب 
- روح

7-  از عناصر - اشاره به جمع دور - سنگريزه - رمق 
آخر

8- بازار بورسي در کشور سوئد
9- دست تازي - ساز شاکي - االن - اشاره به نزديک

10- عقاب سياه - خداي يگانه آفريدگار جهان در 
اوستا - فقر تمام

11- باالترين رنگ - باريدن - ميان
12- امــر به درآمدن - همســر حضــرت ابراهيم 

)ع( - گرسنه نيست

13- ضمير مفعولي پيوســته - عجيب تر - سفيد 
ترکي

14- اقتصاد دان اسکاتلندي صاحب کتاب »تحقيق 
درباره ماهيت و علل ثروت ملل« - بزرگ تر - لباس 

شنا
15- ابزار اندازه گيري برحسب وات - حق العمل

عمودی:
1- موجود زنده - درخت لرزان - صد و يازده

2 - مســاوي - هر چيز بسيار ســرد - از خشکبار 
صادراتي ايران - هر چيز صاف و صيقلي

3- عزا و سوگ - چاک - خرگوش

4- پايين - يکي از اعضــاي گروه 7 که 53تريليون 
دالر يعني دو ســوم از درآمد اقتصادي جهان را در 

اختيار دارند - واگير
5- از بازيکنان مطرح فوتبال جهان - از علوم خيالي 

مثل کيميا - موضوع
6- تصديق انگليســي - دومين قدرت نفتي جهان 

- زاينده
7- يکپارچه و دست نخورده - فرزندزاده - يوزپلنگ

8- مبارکي - از نام هاي زنانه - پول فلزي
9-  فرشته - اقامت کردن - کم عرض
10- ملکوتي - يک دفعه - اثر رطوبت

11- آرواره - پاتيناژ - کشــوري که پرچم خود را 
تغيير داده است

12- پيشوا و مقتدا - نقش کردن - ديروز
13- تشکر فرانسوي - عضو تنفسي - خانه بزرگ

14- آينده - مرکز عدســي - قدم يکپــا - از اقمار 
برجيس

15- در بين کشــورهاي با اقتصــاد نوظهور، بازار 
اوراق قرضه شرکتي در اين کشور از همه بزرگ تر 

است - مردم - نقاشي متحرک
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اهتمام به ترك معصيت در ماه خدا 
 يکى از مهم ترين مشــکالت برخى از مردم اين است که اگر 
خداى ناکرده مرتکب گناه و معصيتى مىشوند، به همان گناه 
اصرار دارند و هرگز به فکر توبه و ترک گناه نيستند. اين مسئله 
درســت به منزله جنگ با خداى متعال است. چنين افرادى 
هم از رحمت خدا دور مىشــوند و هم در زندگى خود درگير 
مشکالت حل نشدنى و ناآرامىهاى روحى و روانى خواهند شد. 
بر اساس تاکيد قرآن کريم و ائمه هدى)عليهم السالم( افرادى 
که بر معصيت هاى خود اصرار دارند، در پيشگاه خداوند خوار 
و ذليل مىشوند. ذلت آنها با وجود مدارج علمى باال و مکنت 
و ثروت باز هم بر همه مشهود خواهد بود. در دعاى امــروز از 
خداى متعــال مىخواهيم ما را به خاطــر نامردمانى هايمان 
مستوجب مجازات قرار ندهد و دستمان را بگيرد که از تاريکى 
گناه و اصرار بر آن رهايى يابيم و در مسير حق حرکت کنيم. 
ماه مبارک رمضان سرشــار از فرصت هاى خلوت عاشقانه با 
خداست. اين ماييم که بايد از اين فرصت ها براى اقرار به گناه 
و درخواست بخشش از خداوند متعال استفاده کنيم. اين ماه، 
ماه »العفو« گويى است، خودمان را در برابر خدا خوار و کوچک 
بدانيم و يادمان باشد که او بخشنده و کريم است. در ايــن ماه 
تالش کنيم عادت هاى غلط رفتــارى را کنار بگذاريم. همان 
 طور که با روزه دارى ســموم را از بدن و جســم خودمان دفع

 مىکنيم، روحمان را هم با توبه و انابه به درگاه خداوند پااليش 
کنيم. بــه فضل خدا اميدوار باشــــيم و به بخشــــش هاى 
بىنهايتش حســــن ظن داشــته باشــــيم که پــروردگار 
عالم کوهى را به کاهى مىبخشــد. پس از فرصت استثنايى 
بخشــش هاى رمضان غافل نمانيم. اين ماه بياييم در رفتار و 
اخالق مان تجديدنظر کنيم؛ خودمان را از گناه و آلودگى دور 
نگه داريم، خودمان براى خودمان قانون تعيين کنيم تا از مسير 
حق منحرف نشويم. ايــن رمضان هايى که به عمر و زندگى ما 
مى گذرند، فرصت هاى بى بازگشــت و طاليى توبه و بازگشت 

به سوى پروردگار هستند، قدراين روزها را بدانيم.

حجت االسالم دکتر ناصر رفیعی

 شرح دعای روزششم  ماه رمضان

97/03/01 تاریخ   
اذان صبح       04:26:44  

طلوع آفتاب   06:01:09
12:59:55 اذان ظهر    
19:58:59 غروب آفتاب  
20:18:25 اذان مغرب    
نیمه شب شرعی   00:12:52

رمضان؛ ماه ضيافت الهی
اين ماه ]رمضان[، ماه ضيافت الهى است. پذيرايى خداوند از بندگان خود 
در اين ماه )که يک پذيرايى معنوى است(، عبارت است از گشودن درهاى 
رحمت و مغفرت و مضاعف کردن اجر و ثواب اعمال خيــرى که بندگان در اين ماه انجام 

مى دهند. روزه ماه رمضان هم يکى از مواد همين ضيافت عظيم الهى است که مايه تصفيه روح انسان 
و ايجاد زمينه طهارت قلبى روزه دار است. اين ماه همچنين بهار قرآن است. انس با قرآن، معرفت 
اسالمى را در ذهن ما قوى تر و عميق تر مى کند. بدبختى جوامع اسالمى، به خاطر دورى از قرآن و 
حقايق و معارف آن است. آن کسانى از مسلمانان که معانى قرآن را نمى فهمند و با آن 

انس ندارند، وضع شان معلوم است.

معرفی کتاب

کتاب »ضيافــت حقيقى« دربردارنده يازده ســخنرانى اســت که 
»محمدشجاعى« درباره ماه مبارک رمضان و روزه ايراد کرده است.

شــجاعى با بيانى صميمانه به ترغيب مومنان بــه عبادت مخلصانه و 
راهنمايى بــراى بهره گيرى کامل از ايام و ليالى مــاه مبارک، به ويژه 
شــب هاى قدر، به منظور تقرب به درگاه الهى و برخوردارى از نعمات 
معنوى در دنيا و آخرت مى پردازد و توصيه هايى براى حفظ رقت قلب 

حاصل شده در اين ماه براى باقى ايام سال و عمر دارد.
ضيافت حقيقى در يازده بخش تدوين شده که عبارت است از: معناى 
عبوديت، صدق در اعمال، شــرايط روزه صحيح، ظاهر و باطن روزه، 
روزه دارى خواص: مبطالت قبولى روزه، صاحب خانه خداوند اســت: 
تذکراتى براى صيام، تذکراتى در باب تالوت قرآن و دعا، درک شب هاى 
قدر، شب 19 ماه مبارک رمضان: حضور و تضرع، شب 21 ماه مبارک 
رمضان: وصيت على )ع( و گفت و گوى موسى )ع( با خداوند و درباره 

عيد فطر و حفظ رقت قلبى که در ماه مبارک عايد شده است.

»ماه رمضان«  همراه با گردشگران  خارجی نصف جهان

بازار خوراکی های مخصوص ماه رمضانضيافت حقيقی
»چوک بازار« محلی است که هر ساله در ماه مبارک رمضان، اغذیه فروشان برای فروش 
شیرینی ها و خوراکی های مخصوص این ماه، در شهر داکای »اندونزی« جمع می شوند.

روزه دارانی که افطار نکردند
سپيده صبح بود که دشمن با صدها تانک و نيروهاى تازه نفس شروع به 
تک کرد. 48 ساعت با دشمن درگير بوديم تا اينکه نيروهاى کمکى که 
از برادران اصفهانى بودند، جايگزين ما شدند. بعد از 48 ساعت درگيرى 
خسته و گرسنه حدود نيمه شب بود که به اردوگاه رسيديم. بنابراين از 
غذا و شام وحتى يک تکه نان هم خبرى نبود؛ به جز يک جعبه خرما که 

آن را به معاون فرمانده که از همه ما خسته تر بود، دادند.
 فرمانده تيپ، برادر »چلوى« ، شهيد شده بود. معاون فرمانده همگى 
ما را که حدود 140 يا 150 نفر بوديم به خط کرد و گفت:  برادرانى که 
خيلى گرسنه هستند از اين خرما بخورند و آنهايى که مى توانند، تا فردا 
صبح تحمل کنند. خدا مى داند با وجود اينکه بعضى از بچه ها هنوز 
افطار نکرده بودند و تنها از آبى که در قمقمه داشــتند خورده بودند 
ولى جعبه خرما به دست هر کس مى رسيد، مى گفت سيرم و به نفر 
بعدى خود مى داد و آخرين نفر جعبه خرما را دست نخورده به معاون 

فرمانده داد.
 همگى خسته و گرسنه و به ياد دوستان و همسنگران خود که در اين 
عمليات با زبان روزه به کاروان شهدا، مجروحان و اسرا پيوسته بودند 

دعا و گريه کرديم.

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.

اين بــار يکى ديگــر از آن چند جوان گردشــگر 
فرانسوى سرصحبت را باز کرد وگفت: ما قبال دين 
را از سياست جدا کرديم؛ چون از دين سوءاستفاده 
شده بود؛ براي دين بهتر بود که در امور ديني فعال 
باشد و اداره کشور را به ديگران بسپارد؛ ديگر اينکه 
دين جوابگو نبود و سنتي عمل مي کرد، با پيشرفت 
رابطه اي نداشت و مخالف علم هم بود. آيا اين ايده 

براي جامعه شما هم متصور است؟ 
من در پاســخ گفتم:  جواب را با ســوال آخر شما 
که گفتيد دين مخالف علم اســت، شروع مي کنم. 
در اســالم از همان کودکي به مسلمانان سفارش 
شده که به دنبال علم بروند و طبق فرمايش پيامبر 
اسالم)ص( از گهواره تا گور بايد دنيال علم و دانش 

رفت و اين يک امر واجب براي هر مسلماني است. 
اسالم نه تنها مخالف علم نيست بلکه مسلمانان را 
ترغيب و تشويق به کســب علم مي کند. اما اينکه 
جوامع غربي از دينداري و حکومت ديني دور شدند 
به نظر ما چند دليل داشــت؛ دليل اول اينکه خود 
مسيحيت دچار تحريف شد و اگر هم تضادي بين 
عقل و دين يا علم و دين در مسيحيت وجود دارد به 
خاطر تحريف شدن کتاب مقدس آنهاست و دليل 
دوم هم که يک دليل کلي است و فقط مخصوص 
به دين نيست،  سوءاستفاده از باورها و هر آنچه که 
قدرت پذير است مي باشد؛ مثال انسان قدرت دارد 
که از عدالت، پول، سياست، آزادي، دمکراسي، علم 
و ... سوءاستفاده کند ولي همه اينها باعث نشده که 
ما بگوييم پس ديگر به سياســتمداران و سياست 
يا آزادي،پول و دمکراســي احتياج نداريم و آنها را 
کنار بگذاريم چون مشکل از آنها نبوده بلکه مشکل 

خود ما هستيم.
 فرق ديگر اسالم و مسيحيت اين است که  اسالم 
در همان ســال هاي اول، حکومت تشــکيل داد 
و نخســتين حکومت اســالمي را خــود حضرت 

رسول)ص( بنيانگذاري کردند )ادامه دارد...(

عکس روز

 
تبليــغ ديــن جــزو نخســتين و 
مهم تريــن پروســه هايى اســت که 
طلبه ها براى زکات علــم خود به آن 
مشغول مى شــوند؛ حاال اگر طلبه اى 
خــوش ذوق باشــد و زبــان ديگرى 
هــم بداند، مســير ديگــرى برايش 
گشوده شــده و فرصت هم کالمى با 
غيرمســلمانانى را پيــدا مى کند که 
فرســنگ ها فاصله ذهنى بــا آيين 
محمدى دارند و مى تواند با بهره گيرى 
از اين فرصت ناب، تصوير درســتى از 
اسالم را به آنها ارائه کند؛ مانند کارى 
که حجت االسالم »زمانى« درمدرسه 
علميه»ناصريه«انجــام مى دهــد. 
واکنش هاى جالب گردشگران خارجى 
به آيين هــاى ماه مبــارک رمضان و 
پرســش هايى که درباره به اين ماه و 
روزه گرفتن مى پرســند، بهانه اى شد 
تا به مناسبت فرارسيدن ماه ميهمانى 

خدا با خاطرات او همراه شويم. 

سمیه مصور 
دین مخالف علم نيست
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