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آگهی تجدید مزایده)نوبت دوم(

شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/601 مورخ 96/11/01 شورای اسالمی شهر فالورجان 
یک باب مغازه به مســاحت 15/17 متر مربع واقع در فالورجان، خیابان میثم، مجتمع تجاری زاینده رود، طبقه 
زیرزمین به شماره ملک 15/1258 را با قیمت کارشناسی و شرایط ذیل به متقاضیان واجد شرایط به فروش برساند.
1( قیمت پایه فروش مغازه مذکور به مساحت 15/17 متر مربع بر اساس قیمت کارشناسی به ازای هر متر مربع 
مبلغ 19/100/000 ریال و جمعا مبلغ 289/747/000 ریال می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده 

خواهد بود.
2( متقاضیان می بایســت آخرین قیمت پیشــنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شــنبه مورخ 

97/03/10 ارسال نمایند.
3( به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ فوق ارائه یا مخدوش ، ناخوانا و یا خالی از اعالم مبلغ باشد ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.
4( کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

5( جهت اطالع از قیمت پایه و کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی  www.falavarjan.ir  مراجه فرمائید.

جواد نصری شهردار فالورجان

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اینکه فوالدمبارکه در جمع آوری پساب های شهری و استفاده از آنها در خطوط تولید خود 
سرمایه گذاری کرده است، کاری ماندگار در کشور است و می تواند الگوی سایر صنایع باشد.

»مهدی کرباسیان« به همراه اعضای هیئت مدیره این سازمان در نشستی با مدیران شرکت فوالدمبارکه ضمن قدردانی از عملکرد 
گروه فوالد مبارکه اظهار داشت: تعالی فوالد مبارکه حاصل تجربه و تفکر مدیریـت و اراده کارکنان این شرکت است.

وی با تاکید بر اینکه فوالد مبارکه نقش اساسی در میزان و تنوع تولید محصوالت فوالدی کشور دارد، افزود: نوع محصوالتی که در 
گروه فوالد مبارکه تولید می شود باعث حمایت از صنایع پایین دست خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت کامل بودن زنجیره تولید در گروه فوالد مبارکه را یکی از ویژگی های بارز این مجموعه دانست 
و در این خصوص گفت: در سیاست گذاری های کالن کشور باید به این نکته اساسی و ظرفیت و توانمندی فوالد مبارکه توجه ویژه 
شود. وی ضمن ارزشمند شمردن سرمایه گذاری فوالد مبارکه در منطقه سنگان خراسان اضافه کرد: شرکت فوالد مبارکه باید در 

ادامه مسیر موفق خود، به بهره برداری رساندن خط تولید کنسانتره در سنگان را نیز در اولویت امور خود قرار دهد.
رییس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( ادامه داد: سرمایه گذاری فوالد مبارکه در برخی 
طرح های نیمه تمام، یکی دیگر از اقدامات مؤثر مدیریت این شرکت بوده است؛ این در حالی است که مشاهده می کنیم شرکت ها 
اکنون به خوبی در حال کار و سودآوری هستند. وی تکمیل عملیات ساخت واحد فوالدسازی شرکت فوالد سفیددشت را ضروری 

دانست و ابراز داشت: به بهره برداری رساندن هرچه زودتر این طرح ها امید را در مردم استان زنده می کند.
کرباسیان در ادامه از مشارکت و ســرمایه گذاری فوالد مبارکه در ســاخت کارخانه الکترودهای گرافیتی به عنوان یکی دیگر از 
حرکت های پایدار فوالد مبارکه یاد و تصریح کرد: کامل کردن این طرح نیز برای در حاشیه امنیت قرار گرفتن صنعت فوالد کشور 

اهمیت خاصی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه فوالد مبارکه در جمع آوری پساب های شهری و استفاده از آنها در خطوط تولید خود سرمایه گذاری کرده 
است و حدود یک سوم آب موردنیاز خود را از این گونه آب ها به دست می آورد، کاری ماندگار در کشور است و می تواند الگوی سایر 

صنایع باشد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه، اجرای طرح های مربوط به توسعه ظرفیت های حمل  و نقل را ضروری دانست و در این 
خصوص عنوان کرد: باید با همکاری دولت و بخش خصوصی در این زمینه به نتایج مطلوب تری دســت یابیم؛ در غیر این صورت، 

حمل  و نقل مواد اولیه و محصول به زودی به گلوگاه مبدل خواهند شد.
وی استفاده از فناوری های روز در خطوط تولید را در کاهش قیمت تمام شده و مرغوبیت محصوالت جدید مؤثر دانست و اذعان 
داشت: باید با تعریف پروژه های متعدد صنعت فوالد کشور را ارتقا دهیم و متناسب با درخواست و کشش بازارهای جهانی محصوالت 

خود را با قیمت تمام شده کمتر و کیفیت باالتر تولید کنیم.
رییس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( حرکت به سمت اکتشافات عمقی را برای صنایع 
فوالدسازی کشور مهم و الزم دانست و گفت: اگر اکتشافات عمقی صورت گیرد حداقل دو برابر ظرفیت قطعی سنگ آهن فعلی به 

ظرفیت های معادن سنگ آهن کشور اضافه خواهد شد.

معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: 
فعالیت های قرآنی در ســال جاری فقط به این نمایشگاه محدود نمی شود و 
جشنواره صنایع دســتی قرآنی و برگزاری هفته قرآن و عترت نیز طی سال 
جاری برگزار خواهد شد. حجت السالم »ابوالفضل یعقوبی« درنشست خبری 
پانزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت، اظهار کرد: برای برگزاری نمایشگاه قرآن 
در سال جاری تصمیم گرفته شد شــورای سیاست گذاری تشکیل شود و در 
همین شورا سندی برای کیفی تر شدن نمایشگاه قرآن و عترت در سال های 
آتی تدوین شد. وی افزود: در این نمایشگاه محافل قرآنی، کارگاه  های هنری، 
نشست های علمی و تخصصی و تئاترهای خیابانی با موضوعات قرآنی برگزار 
خواهد شد. همچنین تجلیل از فعاالن قرآنی در حوزه های مختلف نیز از دیگر 
فعالیت  ها در حاشیه این نمایشگاه خواهد بود. معاون قرآن و عترت اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان ادامه داد: در اسفندماه سال گذشته 
نخستین فعالیت مشــترک قرآنی یعنی آزمون سراسری حفظ قرآن را بین 
اداره کل ارشاد و اداره کل اوقاف در اســتان اصفهان برگزار کردیم که نتیجه 
آن کسب رتبه اول توسط اســتان اصفهان بود؛ همچنین درکل کشور 354 
اصفهانی منتخب شدند که در این مورد نیز رتبه اول را کسب کردیم که جایزه 

این افراد 482 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
طرحهمهواقفازنمایشگاهقرآنکلیدمیخورد

قائم مقام اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، در این نشست با اشاره 
به اینکه امسال برای نخستین بار جلسات منظمی برای برگزاری این نمایشگاه 
در نظر گرفته شد، اظهار کرد: طرح همه واقف از نمایشگاه قرآن و عترت آغاز 
خواهد شد. در این طرح هرکسی یک جلد کالم ا... مجید و مفاتیح الجنان به 
مسجد، اماکن مذهبی و حسینیه ها اهدا می کند. »سعید حسینی« ادامه داد: 
کمبود موقوفات با نیت مسائل قرآنی وجود دارد و امیدواریم این طرح بتواند به 
ترویج معارف قرآنی منتج شود و امسال نمایشگاه بهتری نسبت به سال های 

قبل داشته باشیم.
ازمیان500مؤسسه23مؤسسهبراینمایشگاهانتخابشدند

در این نشســت »محمدجعفر پروانیــان« مدیرعامل اتحادیه مؤسســات و 
تشــکل های قرآنی اســتان اصفهان گفت: تمام تالش این است که ماهیت 
نمایشــگاه ســال جاری با نمایشــگاه های قبلی تفاوت کند. از 500 شعبه 
مؤسسات قرآنی حاضر در استان 23 مؤسســه برای حضور در این نمایشگاه 

انتخاب شده اند.

معاونقرآنوعترتادارهکلفرهنگوارشاداسالمیاستاناصفهانخبرداد:

نمایشگاه قرآن و عترت، جشنواره صنایع دستی قرآنی و هفته قرآن و 
عترت در سال جاری برگزار می شود
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 سهم ناچیز فوتبال اصفهان  

از حضور د ر جام جهانی

 به بهانه حضور »احسان حاج صفی« 

 
در لیست نهایی تیم ملی؛

10

عملکرد محیط زیست استان اصفهان مثبت است
فعالمحیطزیستبااشارهبهعملکردمتولیاندرنگهداریازمناطقحفاظتشده:

8

پساب های فاضالب یکی از راه های تامین آب برای صنایع است
سخنگویشرکتآبوفاضالباصفهان:

3
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نایبرییسشورایشهر:

پیشنهاد اسامی معابر نباید رسانه ای می شد

نایبرییسشورایاسالمیشــهراصفهانگفت:اینتغییر
اسامیکهرســانهایشد،قطعینیســتودرمسیرتصویب
تغییراتیخواهدداشت.فکرمیکنمتعجیلدراعالماسامیمشکلساز
شدوســهخیابانیکهتغییرنامآنهادرخبرهاآمدهاست،صرفایک

پیشنهادبود...

رییسسازمان»صمت«درپاسخ
بهگالیههایاستاندار:

11 طبیعی است!
مورد عجیب متراژباال !

عرضهوتقاضادربازارمسکناصفهاننامتناسباست؛

بهبهانهآماریکهمدیرکلپدافندغیرعاملاستانازحمالتروزانهبهزیرساختهایسایبریاستاناعالمکردهاست؛

جدی بگیرید!

معاونوزیرصنعتاعالمکرد:

الگوشدن فوالدمبارکه در استفاده از پساب

خبر بازدید شهردار اصفهان از مطبوعات این شهر 
خبر خوبی بود. آقای شهردار چند ساعتی با برخی 
از مطبوعات اصفهانی وقت گذرانــد. حیف که در 
این بازدید کمتر روزنامه اســتانی مورد بازدید وی 
قرار گرفت. این روزها حال و احوال ما مطبوعاتی ها 
چندان خوش نیست و چشــم مان به حمایت فالن 
اداره و بهمان مدیر است که دیگر شکی نیست اگر 
در همه جای دنیا مدیران و مسئوالن چشم شان به 
دنبال مطبوعات و نظر و دیدگاه آنهاست، در ایران 
و به تبع آن در اصفهان، این مطبوعات هســتند که 
دست به عصا راه می روند که مبادا مدیری از حرف 

حقی دلگیر شود و...

حمایت از حرف تا عمل

علیرضاکریمیان

ادامهدرصفحه2
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اگر چه یـک نماینده مجلـس حـق دارد در هر مورد 
و مسـئله ای از مسـائل سیاسی کشـور سرک بکشد 
و البته با هـر الیحـه و برنامـه  ای کـه در مجلس در 
جریـان اسـت مخالف و یـا موافق باشـد؛ امـا رفتار و 
شـیوه های رفتاری برخی از نمایندگان به خصوص 
در ایـن دوره حتـی چیـزی فراتـر از اعتراض اسـت. 
رفتارهایی که در اغلـب موارد نسـنجیده، تبلیغاتی 
و عـوام فریبانـه بـه نظـر مـی رسـد. جـدای از علت 
اعتـراض نـوع برخـورد و ارائـه آن در صحـن علنـی 
مجلس، محـل بحث اسـت. اینکه عـده ای به عنوان 
نمایندگان مردم ایـن حق را به خودشـان می دهند 
کـه یکـی از رسـمی تریـن جلسـه هـای سیاسـی 
کشـور را بـا بـی نظمـی مختـل کننـد  و در نهایت 
نه دسـتاوردی دارنـد و نـه بهـره ای... در ایـن میان 
آنچـه بـه ذهن مـی رسـد شـائبه ژسـت تبیلغاتی و 
پز سیاسـی اسـت که این نماینـدگان بـرای مطرح 
کردن در حوزه های انتخابیه شـان بـه آن نیاز دارند 
و به هر طریـق و راهی خـود را مطرح کننـد تا دیده 
شـوند.از این قبیل اعتراضات نسـنجیده می توان به  
آتـش زدن برجـام و پرچم آمریـکا در صحـن علنی 
مجلس اشـاره کـرد؛ عملـی که بعـدا حتی کسـانی 
کـه شـتابزده آن را اجـرا کردنـد حاضر بـه پذیرش 
مسـئولیت ایـن کار نشـدند و حتـی توجیـه قابـل 
قبولی نیـز بـرای آن ارائـه نداند؛ امـا ایـن روزها که 

بحث بر سـر الحـاق ایران 
به برخی از کنوانسـیون ها 
و معاهده هـای بین المللی 
میان مجلـس و دولت داغ 
اسـت، دامنـه اعتراضـات 
و اغتشاشـات نماینـدگان 
هـر  علنـی  صحـن  در 

روز داغ تـر مـی شـود. دیـروز و در جریـان بررسـی 
الیحـه الحـاق دولـت جمهـوری اسـامی ایـران به 
کنوانسـیون بین المللـی مقابلـه بـا تامیـن مالـی 

حسـینعلی  تروریسـم 
حاجـی دلیگانـی، محمد 
جـواد ابطحـی، عبـاس 
گـودرزی و اکبر ترکـی  با 
در دسـت داشـتن نوشـته 
هـای بـا ایـن مضمـون 
کـه »ملـت ایـران مـا را 
نخواهـد بخشـید اگـر ایـن الیحـه اسـتعماری را 
تصویـب کنیم«  بـا فریـاد به ایـن موضـوع اعتراض 
کردند.پـس از ایـن اعتراضـات، جمـع دیگـری از 

نماینـدگان بـه صـف ایـن نماینـدگان پیوسـتند و 
خواسـتار مسـکوت مانـدن ایـن الیحـه شـدند؛ اما 
نقوی حسـینی سـخنگوی کمیسـیون امنیت ملی 
و سیاسـت خارجـی مجلـس کـه بـرای ادای برخی 
از توضیحـات پشـت تریبـون رفته بـود، اعـام کرد 
بـه دلیل اینکـه ایـن الیحـه مغایر بـا اصـل 3 قانون 
اساسـی اسـت و موجبات سـلطه بیگانگان بر کشور 
را فراهم می کند، کمیسـیون ایـن الیحـه را رد کرد 
و از ایـن رو  حتی گزارشـی به صحن علنـی پارلمان 
ارائـه نشـده اسـت. ایـن توضیـح نماینده بـه خوبی 
نشـان می دهـد که تـا چه حـد رفتارهـا و برخـی از 
اعتراضات در مجلس نمایشـی و بـدون تفکر صورت 
می گیـرد؛ اگـر چـه شـکی در دلسـوزی و نگرانـی 
هـای بـه جـای نماینـدگان در احقـاق حق مـردم و 
حفـظ عـزت ایـران وجـود نـدارد؛ امـا اعتـراض بـه 
الیحه ای کـه حتی به مجلـس نیامده  و گزارشـی از 
کمیسـیون مربوطه بـه صحن ارائه نشـده چه سـود 
و دسـتاوردی دارد در حالـی کـه معترضـان حتـی 
نمی داننـد آخریـن وضعیـت آن در مجلـس به چه 
صورت اسـت! اینگونه نمایشـات اعتراضـی بی فایده 
در حالی اسـت که امروز کشـور بیشـتر از هـر زمان 
دیگـر نیـاز دارد تا بـا برخـورد آگاهانـه و درسـت با 
چالـش هـای کشـور، کمترین آسـیب و بیشـترین 
حاشـیه های امن را در روزهایی که ایـران در مصاف 
 با دنیـا بـر سـر عـزت و اسـتقالش قـرار دارد ایجاد

 کنند.

ارتش سوریه: 
 کل استان دمشق

 امن و عاری از تروریسم شد
فرماندهی کل ارتش و نیروهای مســلح سوریه در 
بیانیه ای اعام کرد، یگان هایی از نیروهای مسلح 
ســوریه و نیروهای هم پیمان آنها پس از سلسله 
عملیات های نظامی، موفق به پاک ســازی کامل 
منطقه الحجر االســود و اطراف آن واقع در جنوب 
شهر دمشق شــدند. به این ترتیب ارتش سوریه 
پرونده غوطه غربی را بســت و دمشق و ریف آن را 

خالی از تروریسم اعام کرد.

عمار حکیم: 
 دور هیچ کاندیدایی 
خط قرمز نمی کشیم

سید عمار حکیم، رییس جریان حکمت ملی عراق 
گفت: جریان حکمت ملی، خواهان تشکیل ائتافی 
است که تمام اقشــار عراق را در نظر داشته باشد 
و بر اساس تصمیم گیری مســتقل و آزادانه ملی 

شکل بگیرد. 
وی تاکید کــرد: همــگان را به تشــکیل دولت 
تکنوکرات و متخصص دعــوت می کنیم. خواهان 
دولتی خدمت رسان هستیم که به بازسازی عراق 
بپردازد، نه دولتی که کشور را در بحران قرار دهد، 
و نه دولت زد و بندها و رابطه ها. هر کاندیدایی هر 
موضعی که داشته باشد، جریان حکمت ملی خط 

قرمزی به دور هیچ یک از افراد نمی کشد.

ذبح دو مؤذن در الجزایر!
تروریست ها با حمله به دو مؤذن در استان »سیدی 
بلعباس « واقع در 430 کیلومتری جنوب شــرق 
پایتخت الجزایر، ســر آنها را از تن جــدا کرده و 
جسدشان را در مســجد انداختند. این دو مؤذن 
بازنشســته بوده و حدود 70 ســال سن داشتند. 
تروریست ها پیش از اذان مسجد سر آنها را از تن 
جدا و بر تیرهای برق کنار مســجد آویزان کردند. 
هنوز هیچ گروهی مســئولیت ایــن جنایت را بر 
عهده نگرفته اســت و انگیزه های این جنایت نیز 

مشخص نیست.

نخست وزیر جدید ایتالیا معرفی شد؛
آقای وکیل، بدون سابقه سیاسی!

رهبران سیاسی دو حزب »اتحاد«و »پنج ستاره« 
در دیدار با »سرجو ماتارال« رییس جمهوری ایتالیا 
نام کونته را به عنوان نخســت وزیر دولت ائتافی 
جدید این کشــور معرفی کردنــد. »لوئیجی دی 
مایو« رهبر سیاسی جنبش 5 ستاره پس از دیدار با 
ماتارال گفت:کونته، نخست وزیر یک دولت سیاسی 
خواهد بود و ما به این انتخاب افتخار می کنیم. او 
ایتالیایی ها را آزار نخواهد داد. کونته 54 ساله، وکیل 
و استاد دانشگاه در رشته حقوق خصوصی است که 
جنبش 5 ستاره و حزب اتحاد به عنوان نخست وزیر 
دولت آینده ایتالیا معرفی کرده اند.  وی که سابقه 
سیاسی ندارد از سال 2013 عضو شورای ریاست 

عدالت اداری است.

وزیر کشور فرانسه:
 حجاب »تحریک آمیز« 
و »تکان دهنده« است!

رییس یک اتحادیه دانشجویی در فرانسه که از سوی 
چند مقام فرانسوی متهم به استفاده از روسری برای 
منافع سیاسی شده بود، در واکنش به این ادعا ها آن 

را »رقت انگیز« خوانده است. 
وزیر کشور فرانسه شــخصا از »مریم پوجتو« که 
مسلمان است، به خاطر ظاهر شدن با روسری در 
یک مصاحبه تلویزیونی انتقاد کرد. وزیر کشــور 
فرانســه گفته که ظاهر شــدن خانــم پوگوتو با 
حجاب »عمل تحریک آمیز« بوده و او آن را »تکان 

دهنده«یافته است!

حاشیه هایی پر رنگ تر از متن

امام جمعه سابق ارومیه 
درگذشت

حاج شــیخ غامرضا حســنی، امام جمعه 
سابق ارومیه و نماینده اســبق ولی فقیه در 

آذربایجان غربی دار فانی را وداع گفت.
حجت االسام و المســلمین فخری، داماد 
حجت االســام غامرضا حسنی این خبر را 
تایید کرد. حجت االسام و المسلمین فخری 
ادامه داد:ایشان در سن ۹1 سالگی و بر اساس 

کهولت سن، دار فانی وداع گفتند.

حماس: 
روابط ما با ایران و حزب ا... 

در اوج قدرت است
»یحیی الســنوار« رییــس جنبش حماس 
در گفت وگو با شــبکه ماهواره ای المیادین 
تصریح کرد که روابــط این جنبش با ایران و 

حزب ا... در اوج قدرت قرار دارد.
السنوار همچنین تاکید کرد: ملت فلسطین با 
در نظر گرفتن شرایط مرحله کنونی، راهبرد 
مقاومت مردمی و تحرک مسالمت آمیز را در 
پیش گرفته اســت؛ اما این به معنای دست 

کشیدن از گزینه های دیگر نیست.

زمان احتمالی برگزاری 
انتخابات هیئت رییسه مجلس

یک عضو اصولگرای هیئت رییســه مجلس 
شــورای اســامی از برگــزاری انتخابــات 
هیئت رییســه مجلس در اجاســیه سوم 
 در یکی از روزهای هشــتم یا نهــم خرداد 

خبر داد.
احمد امیرآبادی فراهانی با اشــاره به زمان 
برگــزاری انتخابات هیئت رییســه مجلس 
شورای اســامی در اجاسیه ســوم اظهار 
داشــت: هنوز زمان دقیق برگزاری انتخابات 
هیئت رییسه مجلس در سال سوم مشخص 
نشــده؛ اما احتماال در نخســتین نشســت 
 هیئت رییســه در این رابطه تصمیم گیری 

خواهیم کرد.

جایگاه آیت ا... موحدی 
تغییر نمی کند

حسین ابراهیمی عضو جامعه روحانیت مبارز 
تاکید کرد که با تغییر و اصاح اساسنامه این 
تشکل روحانی اصولگرا، محمدعلی موحدی 

تغییر نمی  کند و در جایگاه خود می ماند.

عباس عراقچی
معاون وزیرخارجه:

ســفیر جمهوری اســامی ایران در بغداد با اشاره 
به برخی ادعاها در خصوص وجــود اختاف میان 
جمهوری اســامی ایران با صدر، این گونه ادعاها 

را تکذیب کرد.
»ایرج مســجدی« با تبریک به ائتــاف انتخاباتی 
سائرون )مورد حمایت صدر( که بیشترین کرسی ها 
را در چهارمیــن انتخابات پارلمانی عراق کســب 
کرده است، گفت: صدر از دوستان و برادران عزیز و 
تاثیرگذار در کشور دوست و همسایه ما عراق است.

وی گفت: رابطه جمهوری اسامی ایران و صدر، یک 
رابطه تاریخی و ریشه دار بوده؛ چنان که جمهوری 
اسامی ایران با دو شهید بزرگوار سید محمد باقر و 
سید محمد صادق صدر) عمو و پدرش( نیز دارای 

رابطه ای عمیق بوده است.
سفیر جمهوری اســامی ایران تاکید کرد: رابطه 
مسئولین کشور با صدر رابطه ای دوستانه و برادرانه 
بوده و تا آنجا که اطاع دارم بســیاری از مسئوالن 
جمهوری اسامی ایران از جمله قاسم سلیمانی به 

وی بسیار عاقه مند هستند.

رابطه ایران و مقتدی صدر 
دوستانه و برادرانه است 

سفیر ایران در عراق:

یادداشت

عکس  روز 

گل دادن پوتین به مرکل 
حاشیه ساز شد

وزیرخارجه آمریکا  توجیه نشده است

پیشنهاد سردبیر:

معاون وزیر خارجه ایران گفت: اگر قدرت ها 
سعی  کنند برجام را به مسائل دیگری ربط 

بدهند، توافق را از دست خواهند داد.
»عباس عراقچی«  در پاســخ به این پرسش 
که آیا ایران با پیشنهاداتی که »میگل آریاس 
کانیته« کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا به آنها 
ارائه داده راضی  هستند؟ گفت: هنوز از همه 
ابعاد این موضوع باخبر نیســتیم. منتظریم 
که اروپایی ها، همانطوری که وعده داده ا ند 
یک بسته اقتصادی را به ایران تحویل دهند.

وی افزود: البته بیشــتر از آن چیزی که در 
برجام آمده، نمی  خواهیم. از خود این سوال 
را می  پرســیم که آیا اروپایی ها می  توانند 

انتظارات ایران را برآورده سازند یا خیر؟
معاون وزیر خارجه تصریح کرد :چیزی که به 
دنبال آن هستیم، به آنچه که ما انتظار داریم 

از برجام به دست بیاوریم، ربط دارد. 

بیشتر از آنچه در برجام 
آمده، نمی خواهیم

 جواد کریمی قدوسی
 نماینده مردم مشهد:

سردار اسماعیل کوثری، جانشین فرماندهی قرارگاه 
ثارا... تهران عنوان کرد: وزیر امور خارجه آمریکا که 
جدیدا معرفی شده است، نسبت به مسائل بین المللی 
به ویژه ایران چندان توجیه نشده است. وی افزود: اول 
اینکه می  گویند سپاه قدس از تروریست ها حمایت 
نکند. سوال ما هم این است که چه کسی تروریست ها 
را تشکیل داده است؟ اولین تروریست دولتی اسرائیل 
است که به عنوان فرزند نامشــروع آمریکا شناخته 
می شود. داعش و طالبان و القاعده را چه کسی درست 
کرد؟ سرمنشأ همه اینها آمریکا و اسرائیل هستند. 
جانشــین فرماندهی قرارگاه ثارا... تهران با اشاره به 
ادعاهای پمپئو درباره برنامه موشــکی ایران عنوان 
کرد: در بحث موشکی هم ادعاهایی را مطرح کردند. 
پاســخ ما به وزیر خارجه آمریکا این است که شما و 
آمریکا چه کسی هســتید که بخواهید به ما درباره 
کوتاه شدن برد موشــک های بالستیک و مسائلی از 
این قبیل توصیه کنید؟ وزیر امور خارجه آمریکا با چه 
رویی این ادعاها را علیه ایران مطرح کرده و برای ما 

تعیین تکلیف می کند؟ 

 وزیرخارجه آمریکا
 توجیه نشده است

جانشین فرماندهی قرارگاه ثارا... تهران: 

جواد کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد 
درباره جزئیات جلسه غیر علنی روز دوشنبه 
مجلس با موضــوع برجام و لوایــح مربوط 
به لوایح اصــاح قانون مبارزه با پولشــویی 
و مبارزه بــا تامین مالی تروریســم ، اظهار 
داشت: جلسه سران ســه قوه در هفته های 
قبل و یا جلســه غیر علنــی مجلس درباره 
برجام و لوایح FATF  طراحی شــده بود تا 
نمایندگان را متقاعد کند با عضویت ایران در 
FATF موافقت کنند. وی  ادامه داد: متاسفانه 
دولتمردان و برخی حامیان آنها، این شبهه 
را ایجــاد کردند کــه لوایح اصــاح قانون 
مبارزه با پولشــویی و مبارزه با تامین مالی 
تروریسم با FATF مرتبط نیست . درحالی 
که  کنوانســیون FATF ، 26 دستورالعمل 
دارد که دولت در حــال تبدیل تک تک این 

دستورالعمل ها به قانون است. 

 اروپایی ها در ازای برجام 
تصویب FATF را خواسته اند

پیشخوان

بین الملل

سخنگوی مطبوعاتی دولت روســیه گفت: سخنان پوتین درباره 
لزوم خروج نیروهای خارجی از سوریه، مربوط به کشورهایی است 
که نیروهای نظامی شان به صورت غیرقانونی در آنجا حضور دارند.

به گزارش رسانه روسی زبان »وستی«؛  پسکوف افزود: کشورهایی 
هستند که نیروهای نظامی آنها از نظر قوانین بین المللی به صورت 
غیرقانونی در ســوریه حضور دارند و اظهارات پوتین درباره این 

کشورها بوده اســت. او متذکر شــد: تعدادی از کشورها در حال 
همکاری نظامی و فنی با دمشــق هســتند؛ همزمان نیروهای 
روسیه به درخواست سوریه در این کشــور حاضرند و برای این 
حضور دالیــل قانونی دارند.گفتنی اســت؛ پیش تر الکســاندر 
الورنتیف، نماینده ویژه پوتین درباره اظهارات رییس جمهور این 
کشور پیرامون لزوم خروج نیروهای خارجی از سوریه، گفته بود: 

ما درمورد واحدهای خارجی که در سوریه حضور دارند صحبت 
می کنیم به خصوص آمریکا، ترک ها، حزب ا... و ایرانی ها. 

همین موضوع سرآغاز چالشی جدید بود که همچنان ادامه دارد. 
رسانه های  ایرانی و روســی این روزها مشــغول تحلیل درباره 
احتمال معامله روســیه با آمریکا بر ســر ایران آن هم در جبهه 

سوریه هستند.

منظور پوتین از خروج نیروهای خارجی از سوریه کدام کشورها بود؟

  نمایندگان به الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی ترورسیم اعتراض کردند؛  

ایران: دعــوت داریم؛  در 
سوریه می مانیم

آنچه به ذهن می رسد شائبه ژست 
تبیلغاتی و پز سیاسی است که این 
نمایندگان برای مطرح کردن در 

حوزه های انتخابیه شان به آن نیاز دارند

نماینده سابق مجلس:
کشور را مجمع الجزایری اداره می کنیم

عماد افروغ ، نماینده اصولگرای مجلس هفتم در گفت و گویی با »خبرآناین« گفت: اگر رؤسای جمهور 
ما اختیار کافی ندارند، چرا اینقدر قبل از انتخابات برای اینکه رییس جمهور شوند سر و کله می شکنند؟ 
قهر کنند بروند. این حرف ها چیست؟ اینها جنگ روانی است. تمام تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها و 
امکانات اعم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی وصل به قدرت دولتی است. در ایران ساختار قدرت به ثروت 
می انجامد نه ثروت به قدرت؛ یعنی کســی که قدرت دولتی را دارد فضل تقدمی دارد نسبت به بقیه در 
دستیابی به مواهب سیاسی و اقتصادی و فرهنگی. هر چه  عزل و نصب است برای قوه مجریه است، هر چه 
پول است برای قوه مجریه است. نکته دیگر هم بگویم یک آسیب است که از بعد از استقرار نظام جمهوری 

اسامی، به طور کلی  کشور را منظومه ای اداره نکردیم، مجمع الجزایری اداره می کنیم.

روزنامه جوان مطرح کرد: 
منتجب نیا از حزب »اعتماد ملی« کنار گذاشته شد 

دي ماه سال گذشته، دبیرکل حزب اعتماد ملي در نامه اي به »الیاس حضرتي« عضو شوراي مرکزي این حزب، 
از وي خواست تا براي »پایان دادن به برخي اختاف سلیقه ها« شوراي اجرایي حزب اعتماد ملي را بدون حضور 
منتجب نیا تشکیل دهد. در این نامه تاکید شده بود که حجت االسام منتجب نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملي 
تمایلي به اداره شوراي اجرایي ندارد و این مسئولیت به الیاس حضرتي واگذار شده است. منتجب نیا بعد این 
نامه مصرانه استعفا داد و از آن زمان تشکیل جلسات شوراي مرکزي و تدارک برگزاري کنگره بر عهده الیاس 

حضرتي بوده و گفته مي شود نقش حسین کروبي در این کنار گذاشتن منتجب نیا پررنگ بوده است.
یک عضو حزب اعتماد ملي که نخواست نامش فاش  شود، در گفت و گو با جوان گفت که منتجب نیا تحت تاثیر 

عوامل تندرو و از جمله نفوذ حسین کروبي در حزب، کنار گذاشته شده است. 

چهره ها

سوال از رییس  جمهوری 
در  راند سوم

12 غلط زیــادی پمپئو ؛
 دست خالی و  زبان دراز آمریکا

پمپاژ هــارت و پورت از 
پمپئو

برجام یکطرفه، بی عقلی 
است

مرضیه محب رسول

حمایت از حرف تا عمل
ادامه از صفحه اول

... یا اداره ای بر اساس خبری با روزنامه قهر کند. 
مطبوعات این روزها گمشده های زیادی دارد اما 
»حمایت« از بین آنها حرف اول را می زند، اگر 
چه همه مدیران مطبوعات را دوست دارند و از 
آنها حمایت و استقبال می کنند اما این مهربانی 
ها همه در جلوی دوربین و ژست های تبلیغاتی 
مطرح می شود و در عمل دست ما خبرنگاران از 
دامن پر مهرشان کوتاه است. در دیدار دیروز  اگر 
چه» قدرت ا... نوروزی« شهردار اصفهان گفت از 
مطبوعات حمایت می کند و خواست این حمایت 
به یک رابطه دو طرفه تبدیل شــود، اما معلوم 
نیست چرا جاده توقعات شهرداری از مطبوعات 

همیشه یک طرفه بوده است. 
اینکــه خبرها و عملکرد درســت و شــفاف از 
مجموعه شهرداری در رســانه ها ارائه شود اما 
در عمل، حمایت تنها بــه چند روزنامه خاص و 
عنایت تنها به برخی خواص رسانه ای می رسد 
و همچنان عمده مطبوعــات می مانند و خیل 
مشکات ریز و درشت شــان. در نهایت، همین 
دیدارهــای گاه و بیگاه هم خوب اســت. اینکه 
مدیری خود را رودررو با اهالی رســانه قرار دهد 
و از آنها یاری بخواهد نشــانه خوبی است، ولی 
مطبوعات کنار شهرداری ایستاده اند. حاال نوبت 

شهرداری است که در کنار ما بایستد.

کافه سیاست

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2424 | May  23,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



تحریمهابهحالتقبلازبرجامبرمیگردد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

بی. ام. و ۸۸ هزار خودرو را در 
بریتانیا فراخوان زد

شــرکت )بی. ام. و( برای برطــرف کردن نقض 
در اتصال دهنده باطــری، ۸۸ هزار خودرو را در 
بریتانیا فراخوان زد که این دومین فراخوان این 
شــرکت طی دو هفته اخیر است. همچنین در 
اوایل ماه جاری میالدی هم بیش از ۳۰۰  هزار 
خودرو این شــرکت به علت خطر آتش سوزی 
ناشــی از کابل متصل به باتــری و َفن فراخوان 

زده شد.  

 رایزنی  نفتی عربستان با روسیه
عربستان در پی رسیدن قیمت نفت به باالترین 
حد خود در ســه ســال و نیم اخیر، با روسیه و 
اعضای اوپــک درباره نوســان قیمت ها رایزنی 
کرد.روزنامه وال اســتریت ژورنال،  اعالم کرد 
که »خالدالفالح« وزیر انرژی این کشــوردرباره 
نگرانی های مربوط به نوسان های اخیر در بازار به 
دلیل رویدادهای ژئوپولیتیک، با روسیه مذاکره 
کرده است. عربســتان و روســیه بزرگ ترین 
صادرکنندگان نفت درجهان هستند و به همراه 
دیگر تولیدکنندگان نفت عضو و غیرعضو اوپک، 
توافق کرده اند تا پایان سال ۲۰۱۸میالدی تولید 

خود را محدود سازند.

توتال »قبرس« را جایگزین 
ایران کرد

شرکت توتال فرانسه چند روز پس از اعالم خروج 
احتمالی خود از ایران به دلیل تحریم های آمریکا 
گفت که به دنبال گسترش فعالیت های اکتشاف 
گاز خود در نزدیکی سواحل جنوبی قبرس است. 
توتال در عملیات اکتشاف نفت و گاز در دو منطقه 
دیگر فراساحلی قبرس نیز با شرکت انی همکاری 
دارد. دولت ترکیه مخالف اکتشاف یک جانبه گاز 

قبرس است .

بازار

خمیربازی

نمایندهاصفهاندرمجلسشورایاسالمی:
تحریم ها به حالت قبل از برجام 

برمی گردد
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: شاخص های سهولت کسب و کار ایران، در 
مجلس شورای اسالمی در حال بررسی است.  وی 
خاطرنشــان کرد: اجرای سیاست های اصل 44 و 
رفع موانع تولید در دولت نهم شروع خوبی داشت 
اما اجرا و تداوم خوبی پیدا نکــرد. واگذاری ها نیز 
به سمت نگاه درآمدی دولت ها رفت. وی تصریح 
کرد: تا مشکل واردات و قاچاق کاال به کشور حل 
نشود، حمایت از کاالی ایرانی محقق نخواهد شد. 
فوالدگر تاکید کــرد: از تولیدکنندگان نیز انتظار 
می رود در زمان مورد نظر، با قیمت و خدمات پس از 
فروش مناسب، محصولی با کیفیت و مرغوب عرضه 
کرده و بتوانند در دنیای امروز با دنیا رقابت کنند.

وی  اظهار داشت: سرمایه گذار باید امنیت داشته 
باشد و مطمئن باشد که با فساد در سرمایه گذاری 
برخورد می شود. وی ادامه داد: آخرین طرحی که 
در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت 
بر اجرای اصل 44 قانون اساســی مجلس شورای 
اسالمی بررسی شده، طرح استفاده حداکثری از 
توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کاالی ایرانی 
امسال به صورت جدی در حال پیگیری است.وی 
در پایان اضافه کرد: با توجه به خــروج آمریکا از 
برجام، تحریم های اقتصادی ایران به حالت قبل از 
برجام برمی گردد؛ در حال حاضر شرکت های بزرگ 
اروپایی ایران را به آمریکا ترجیح نمی دهند و رابطه 

اقتصادی خود را با ایران کم رنگ خواهند کرد.

باهمراهیشهرداریواتحادیهاصناف؛
طرح رفع سد معبر آغاز شد

 نخستین بار طرح ویژه رفع سد معبر در اصفهان 
آغاز شد.»حسن محمدحسینی« گفت: این طرح 
با همکاری اتحادیه های صنفی، گشت زنی های 
مشترکی همراه با بازرسان اتحادیه ها، بازرسان 
اماکن و نیروهای آموزش دیده شهرداری، 
پلیس راهور و نیروی انتظامی انجام و نسبت 
به رفع تخلفات شهری صنوف به ویژه سدمعبر 
اقدام می شود. وی افزود: دیروز با سد معبر 
خودرو،  تزئینات  فروش  صنفی  واحدهای 
لوازم الکتریکی های خیابان های طالقانی و صغیر، 
نمایشگاه داران اتومبیل خیابان های چمران و امام 
خمینی و میوه  فروشان خیابان عطارنیشابوری 
برخورد شد.همچنین پنج خرداد با تخلفات 
میوه فروشان مناطق ۳، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱4 و 
۱۵ و موتورسیکلت فروشان خیابان الله و شش 
خرداد ، واحدهای صنفی فروش صنایع دستی و 

نمایشگاه داران اتومبیل برخورد قانونی می شود. 

انتخابات اتاق اصناف برگزار شد
روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان اعالم کرد:انتخابات هیئت مدیره 
اتاق اصناف در شانزده شهرستان و  به صورت 
الکترونیکی برگزار شد. حدود ۱7۰ نامزد انتخابات 
اتاق اصناف در شانزده شهرستان استان ثبت نام 
کرده بودند که از میان آنها ۸۰ نفر به عنوان اعضای 
اصلی انتخاب می شوند. همچنین برخی اتاق های 
اصناف که انتخابات میان دوره ای داشته اند تا زمان 
مهلت اعتبارنامه، مستثنی از برگزاری انتخابات 

اردیبهشت ماه امسال بودند.

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،991،000
تومان

981،000نیم سکه
تومان

563،000ربع سکه
تومان

353،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

189،070
تومان

      قیمت سکه و طال

خميربازی 10 رنگ آريا مدل 1048

 10,000
تومان

خمير بازی چن لی 10 رنگ

 36,500
تومان

خمير بازی کيدی کالی مدل 
ست خالقيت 31 تکه

 43,700
تومان

سخنگوی شرکت آب و فاضالب اصفهان گفت:پساب های فاضالب 
یکی از راه های تامین آب برای صنایع است که یکی از شرکت های 

فوالدی اصفهان در این زمینه پیشگام شده است.
»سید اکبر بنی طبا« اظهار داشــت: در سه سال گذشته طی یک 
قرارداد بیع با آب و فاضالب اصفهان مقرر شــد با شــبکه گذاری 
در فاصله ۶۵۰ کیلومتری، پســاب های شهرهای غرب اصفهان از 

جمله مبارکه و لنجان برای تامین آب یکی از کارخانه های فوالدی 
استفاده شود. وی بیان داشت: این شــرکت فوالدی حدود ۲4۰ 
میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده اســت و هم اکنون فاز اول آن 
مورد بهره برداری قرار گرفته است. سخنگوی شرکت آب و فاضالب 
اصفهان تصریح کرد: طی این قرار داد که بین این کارخانه و شرکت 
آب و فاضالب اصفهان منعقد شد، این واحد صنعتی می تواند ۳۰ 

سال با تصفیه پساب شهرهای غرب اصفهان آب مورد نیاز خود را 
برای تولید استفاده کند. وی اظهار داشت: در حال حاضر از پساب 
برای تامین آب صنایع استفاده نمی کنیم؛ اما با اجرای این کار به 
همان میزان از برداشت های حوضه زاینده رود جلوگیری می شود.

بنی طبا بیان داشت: در حال حاضر ۸۰ درصد از شبکه گذاری های 
فاضالب صورت گرفته اما هنوز ایستگاه های آن ایجاد نشده است.

سخنگویشرکتآبوفاضالباصفهان:
پساب های فاضالب یکی از راه های تامین آب برای صنایع است

بــازارمســکنچندســالیاســتکهدر
رکودیعمیقبهســرمیبرد.نبودثباتدر
اقتصــادوناکارآمدیطرحهایتشــویقیو
وامهانیزنتوانستبازارمســکنراازخواب
طوالنیبیدارکند.درحالیکهاجارهبهاهرروز
باالتروقدرتخریدمردمدرزمینهمسکنهر
روزپایینترمیرود،آنچهدراینبازاربیسامان
یافتنمیشود،برنامهوهدفبرایهدایتبازار

برایبرونرفتازاینوضعیتاست.
مطابق آماری که ســال گذشته ارائه شــد، اصفهان 
در رتبــه دوم بیشــترین میــزان خانه هــای خالی 
در کشــور قرار دارد. ایــن موضوع، بیــش از هر چیز 
نشــان دهنده خانه هایی است که ســاخته شده ولی 
مشــتریانی برای خرید وجود ندارد؛ بــه بیانی دیگر 
تناسبی میان ساخت و سلیقه خریداران نیست. این 
مسئله ای اســت که رییس اتحادیه مشاوران امالک 
 شهرستان اصفهان آن را یکی از علت های اصلی وجود

 آپارتمان هــای خالــی در اصفهان و کمیاب شــدن 
واحدهایی با متراژ کوچک می داند.

متقاضیمســکندراصفهان،متراژپایین
میخواهد

در گذشته خانوارها با جمعیت باالی پنج نفر در منازلی 
با متراژ باال ســکونت داشــتند؛ ولی با گذشت زمان 
این تعداد به چهار نفر و کمتر کاهــش یافت. امروزه 

مصرف کننــدگان، متقاضی واحدهای مســکونی با 
متراژی بین ۶۰ تا ۸۰ مترمربع هستند که در اصفهان 
این واحدهای آپارتمانی به ندرت دربرخی محله های  

شهر پیدا می شود. 
»رســول جهانگیری« رییس اتحادیه صنف مشاوران 
امالک شهرستان اصفهان با اشــاره به اینکه هر سال 
از خرداد تا شــهریورماه زمان اوج ثبــت قراردادهای 
رهن و اجاره اســت، به »زاینده رود« گفت: متاسفانه  
در بازار مسکن اصفهان بدون در نظر گرفتن تقاضای 
مصرف کنندگان، ساخت و ســاز واحدهای متراژ باال 
را انبوه سازی کردند که جوابگوی تقاضای بازار نبوده 
است. این مسئله در حالی است که »پیمان منظوری« 
یکی از انبوه سازان مســکن اعتقاد دارد، نمی توان در 

مناطقی که قیمت زمین باالســت واحدهایی با متراژ 
پایین ساخت؛ زیرا نوع آپارتمان ها با قیمت آن همخوانی 
نداشته  و مشــتری امکان خرید را ندارد. وی معتقد 
است، اگر طرح های تشویقی مانند وام بدون اوراق بانک 
مسکن که اخیرا متوقف شده، نیز آسان سازی شرایط 
اعطای وام به بافت های فرسوده اجرایی شود، می توان 
به رونق ساخت و ســاز درمناطقی که زمین ارزان تر 
است امیدوار بود. این موضوع موجب خواهد شد نیاز 
 بازار در زمینه ساخت و خرید واحدهای کوچک تامین

 شود.
حضورافرادســودجودربازارمســکن،

مشکلسازشد
جهانگیــری با ابراز تاســف از اینکه اکثــر واحدهای 

مســکونی در اصفهان با ســلیقه و تقاضــای مصرف 
کنندگان ساخته نشده اذعان کرد: در سال های گذشته 
افراد غیرمتخصص برای سوددهی سرمایه خود دربازار 
مسکن سرمایه گذاری کردند و با انبوه سازی واحدهای 
آپارتمانی باالی ۱۰۰ متر، همچنان در انتظار متقاضیان 
هستند که به دلیل متراژ باال و عدم قدرت خرید و رهن 
و اجاره مصرف کننــدگان، تقاضایی برای این واحدها 
وجود ندارد و خالی از ســکنه ماندند؛ به گونه ای که 
آمار واحدهای خالی از ســکونت در اصفهان نسبت به 
چند سال گذشته افزایش چشــمگیری داشته است. 
وی ادامه داد: مردم تهران از لحاظ وضعیت مالی شاید 
درحد مردم اصفهان باشند ولی سیاست بازار مسکن 
تهران برحســب نیازســنجی مصرف کننده و توان 
خرید او، همچنین رهن و اجــاره متقاضیان، موجب 
ساخت و ســاز واحدهای آپارتمانی با متراژ بین ۵۰ تا 
 ۸۰ متر شــد که با اســتقبال خوب مصرف کنندگان

  نیز همراه گردید.
آپارتمانســازیبــامتراژپاییــنباید

فرهنگسازیشود
به گفته رییــس اتحادیــه صنف مشــاوران امالک 
شهرســتان اصفهان راهکار برون رفت از این وضعیت 
ناهماهنگ بازار مسکن،  آپارتمان سازی ۵۰، ۶۰ ،7۰ و 
۸۰ متری در اصفهان بزرگ باید فرهنگ سازی شود تا 
بتوان نیاز خانوارهای دو، سه نفره و زوج های جوانی که 
برای شروع زندگی از توان مالی خوبی برخوردار نیستند 

را مرتفع سازی کرد.

موردعجیبمتراژباال!
عرضهوتقاضادربازارمسکناصفهاننامتناسباست؛

افزایش صادرات و قاچاق، از مهم ترین عوامل افزایش قیمت گوشــت قرمز در اصفهان اعالم شــده است.معاون 
بهبود دام جهاد کشــاورزی اســتان گفت: هم اکنون قیمت هر کیلوگرم گوشت مخلوط گوســفندی در بازار 
مصرف از 4۲به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده است و هر کیلوگرم گوشت بدون استخوان  نیز تا۶۰ هزار به فروش 
می رسد.»امیرحسین افیونی« کمبود دام ،افزایش صادرات و قاچاق را  از علت های افزایش نرخ گوشت قرمز در 
بازار اعالم کرد و افزود: افزایش دالر در ماه های اخیر موجب استقبال دامداران در صادرات دام های خود شده است.
مدیرکل پشتیبانی امور دام استان گفت: این اداره برای تنظیم بازار ،گوشت گوسفندی گرم وارداتی را به قیمت ۳۳ 

هزار و ۳۰۰ تومان در فروشگاه های زنجیره ای و میادین میوه و تره بار عرضه می کند.

قیمت گوشت قرمز در 
اصفهان افزایش می یابد

معاونبهبوددامجهادکشاورزی: خبر

رییس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن همراه استان اصفهان گفت: تغییرات شدید قیمت ارز 
باعث شده است، بسیاری از فروشندگان از ارائه محصوالت خود خودداری کنند. میرشمشیری اظهار کرد: 
به دلیل اینکه صد درصد محصوالت این صنف، وارداتی هستند، تغییرات نرخ ارز به طور مستقیم بر قیمت 
این محصوالت تاثیر می گذارد. وی در همین راستا افزود: در حال حاضر بعد از تعیین نرخ چهار هزار و ۲۰۰ 
تومان برای دالر، وارداتی صورت نگرفته است و واردکنندگان منتظر تعیین ساز و کارهای جدید هستند.

رییس اتحادیه فروشــندگان و تعمیرکنندگان موبایل در اصفهان بیان داشت: بازار وارداتی محصوالت 
گوشی تلفن همراه به صورت انحصاری در اختیار چند نفر اســت، همچنین در حال حاضر در اصفهان 
واردکننده ای در این بخش فعال نیست و بخش اعظم واردات در دست تهران است. میرشمشیری تصریح 
کرد: کسانی که تاکنون به فعالیت واردات گوشی موبایل مشغول بودند نیز در شرایط فعلی واردات این 
محصول را انجام نمی دهند و منتظر مشخص شدن نحوه انجام معامالت در معامالت در این بخش هستند.

وی در رابطه با کاهش عرضه محصوالت این بخش و تاثیر کاهش واردات بر قیمت محصوالت اذعان داشت: 
اکنون مهم ترین دلیل افزایش قیمت محصوالت این صنف، افزایش قیمت دالر است و کاهش عرضه تاثیر 
چندانی بر قیمت ها نداشته است؛ در واقع تغییرات شدید قیمت ارز باعث شده تا بسیاری از فروشندگان 
از ارائه محصوالت شــان خودداری کنند. رییس اتحادیه فروشــندگان و تعمیرکنندگان موبایل اضافه 
کرد: نگرانی از بابت جایگزینی کاالها بعد فروش در شرایط فعلی بازار، سبب شده است تا از حجم عرضه 
محصوالت کاسته شود. وی به کنترل قاچاق محصوالت این اتحادیه به وسیله اجرای طرح رجیستری 
اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح تمام گوشی هایی که به صورت قاچاق وارد کشور شدند، غیرفعال 

شده و کاربری خود را از دست دادند.

رییساتحادیهفروشندگانتلفنهمراهاستاناصفهانخبرداد:

کاهش عرضه »موبایل« در بازار به دلیل جهش ارزی

مدیرعاملشرکتتوزیعبرقشهرستاناصفهاناعالمکرد:
تلفات انرژی برق اصفهان حدود 5 درصد کمتر از میانگین کشوری 

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: تلفات انرژی برق شهرستان با حدود ۵ درصد کمتر 
از میانگین کشوری ،به ۶.7 درصد رسید. »حمیدرضا پیرپیران« اظهار داشت: آنچه از بخش توزیع انتظار 
می رود ارائه برق با کیفیت و ارائه ساده ترین روش خدمات به مردم است. وی تصریح کرد: با زیرساخت سخت 
افزاری، نرم افزاری، زیرساخت روش های کاری و سمن ها و شبکه های توزیع، قرار است برق با کیفیت را با 
کمترین خاموشی ممکن که در چشم انداز بخش توزیع به آن اشاره شــده، به مردم ارائه کنیم. مدیرعامل 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: زیرساخت روش های کاری و سمن ها جدی ترین و اصلی ترین 
زیرساخت نیروی انسانی بود که خوشــبختانه متناسب با نیاز نیروی انســانی آموزش های الزم را دیده و 
 تجارب مورد نیاز را کســب کردند که این پنج زیرساخت منتج به چشــم انداز بخش توزیع با هفت محور 

می شود.

نمایندهمردمشاهینشهردرمجلسشورایاسالمیاظهارکرد:
طرح دوفوریتی تمدید اعتبارات دولتی در نوبت بررسی نمایندگان

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اســالمی گفت: طرح دوفوریتی تمدید مهلت 
جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشور یک ماه است که در نوبت بررسی 
نمایندگان مجلس قرار دارد. »حسینعلی حاجی دلیگانی« اظهار کرد: بر اساس این طرح، اسناد خزانه ای که 
دولت به  جای وجه نقد به اســتان ها تخصیص می دهد، می تواند حداکثر تا ۳۱ شهریور هر سال اعتبار داشته 
باشد. وی خاطرنشان کرد: چون فرآیندهای قانونی اســناد خزانه در بخش غیرهزینه ای همچون اعتبارهای 
عمرانی و تملک دارایی ها، از مرکز به اســتان ها و شهرستان ها طوالنی می شــد، اعتبارات عمرانی در زمان 
طوالنی تری به دست شهرستان ها می رسید و تکمیل طرح های نیمه تمام هم طوالنی می شد. وی در ادامه ابراز 
داشت: از آثار دیگر این طرح این است که برخی از دستگاه های اجرایی مجبور نیستند برای آنکه اعتبارات شان 

بدون استفاده به خزانه برگردد سندسازی کنند.

آگهیتجدیدمزایده)نوبتدوم(
  سازمانمیادینمیوهوترهباروساماندهيمشاغلشهريشهردارياصفهان در نظر دارد بهره برداري از باقیمانده مستحدثات مجتمع بهتوانی 
ورزشی غدیر با امکانات موجود واقع در محل اصفهان، کنارگذر شرقی بزرگراه شهید صیاد شیرازي، شمال باغ غدیر، مجموعه فرهنگي تفریحي باغ غدیر 
را به صورت اجاره با شرایط ذیل از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان مي توانند از تاریخ ۱۳۹7/۰۲/۲۶ تا پایان وقت اداري 
)ساعت ۱4:۳۰( مورخه ۱۳۹7/۰۳/۲۰ با ارائه اسناد و سوابق کاري مرتبط، به دبیرخانه ســازمان واقع در اصفهان، کنارگذر غربی بزرگراه شهید صیاد 
شیرازی، حدفاصل خیابان های هشت بهشت و رکن الدوله، نبش کوچه احسان، پالک ۵، طبقه سوم مراجعه نموده و پس از اخذ تأییدیه نسبت به واریز 
مبلغ 7۰۰.۰۰۰ ریال بابت هزینه تهیه اسناد مزایده در وجه حساب سپرده کوتاه مدت شماره 7۰۰۲۱4۰۹4۸ نزد بانک شهر شعبه حکیم اقدام نموده 

و اسناد مزایده را از دبیرخانه دریافت نمایند. 
تلفن تماس ۳۲۶۶۳۶۰۲
1-متقاضیانبایستي:

- داراي عدم سوء پیشینه کیفري و مالي باشند.
- داراي حسن سابقه، توان مالي و اجرایي مناسب باشند.

- داراي کلیه مجوزات الزم در زمینه کاربری مورد تقاضا باشند. 
۲- ارائه سپرده شرکت در مزایده طي فیش بانکي الزامي است.

۳- مدت قرارداد بهره برداری از کلیه مستحدثات درصورت رعایت کلیه قوانین و مقررات سازمان، حداکثر به مدت یکسال شمسی می باشد که در صورت 
رضایت از عملکرد مستاجر و توافق کتبی طرفین براساس ضوابط و مقررات مربوطه در صورت موافقت سازمان قابل تمدید خواهد بود.

4- مهلت ارسال پیشنهادات پایان وقت اداری )ساعت ۱4:۳۰( مورخه ۱۳۹7/۰۳/۲۱ مي باشد.
۵- کلیه پیشنهادها توسط کمیسیون عالی معامالت سازمان در تاریخ ۱۳۹7/۰۳/۲۲ بازگشائی می گردد. 

۶- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار مي باشد.
7- هزینه انتشار آگهي به نسبت بر عهده برندگان مزایده است.

سازمانمیادینمیوهوترهباروساماندهيمشاغلشهريشهردارياصفهان

بهارهطباطبایی
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برگزاری جشنواره فیلم های 

کودکان و نوجوانان در اصفهان
ســی و یکمین جشــنواره بین المللــی فیلم های 
کودکان و نوجوانان، 8 تا 14 شهریور ماه در اصفهان 
برگزار مي شود. بر اســاس توافق نامه سازمان امور 
سینمایی و سمعی و بصری، شــهرداری اصفهان 
و بنیاد سینمایی فارابی، ســی و یکمین جشنواره 
بین المللي فیلم هاي کــودکان و نوجوانان از 8 تا 
14 شــهریور ماه 1۳۹۷ در دو بخــش ملی و بین 
المللی در اصفهان برگزار می شود.بخش های اصلی 
جشنواره مســابقه ســینمای بین الملل و مسابقه 
سینمای ایران  شــامل فیلم های سینمایی، کوتاه 
داستانی، پویانمایی و بلند داستانی است.متقاضیان 
 باید نســخه اولیه فیلم هــای خود را بــه صورت 
)DVD- Blu/Ray( و با زیرنویس انگلیســی و یا 
از طریق weTransfer به دفتر جشــنواره ارسال 
کنند.آخرین مهلت ثبت نام در پیشخوان جشنواره 
و ارائـه فـیلم  های ایرانی و غیر ایرانی تا ۳1 تیرماه 
1۳۹۷ مصادف با ۲۲ جوالی ۲۰18 تعیین شــده 

است.

 مسئول توسعه اقامتگاه های بوم گردی 
اداره کل میراث فرهنگی استان:
 اقامتگاه های بوم گردی

 در روستاها توسعه می یابد
مسئول توســعه اقامتگاه های بوم گردی اداره کل 
میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: تفاهم نامه ای 
با دانشگاه های استان امضا کردیم تا امکان سنجی 
در بحث گردشگری شهری و روستایی انجام شود. 
کامران هارونی عنوان کرد: استان اصفهان شروع 
کننده بحث بوم گردی در کشور بوده که نخستین 
بار در خور و بیابانک آغاز و در سراسرکشورگسترش 
یافت.وی یکی از اولویت های مهم سازمان میراث 
فرهنگی را بحث توسعه گردشــگری روستایی و 
تبدیل خانه های قدیمی به اقامت گاه های بوم گردی 
عنوان کرد و افزود:استان اصفهان تاکنون موفق به 
راه اندازی ۳۰۰ اقامتگاه  بوم گردی و باالترین تعداد 

اقامتگاه در کل کشور شده است.

در شهر

با تغییر کاربری سینما »ایران« موافقت نمی کنیم

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

امضای تفاهم نامه حوزه هنری 
و شهرداری اصفهان

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان با حوزه هنــری اســتان تفاهم نامه 

همکاری های فرهنگی و هنری، امضا کردند.
این دو نهــاد فرهنگی و هنری کــه هر کدام 
برنامه های متعــددی در زمینه های گوناگون 
برگزار می کننــد، با هدف ارتقــای کیفیت و 
کمیت برنامه های فرهنگی شهر، همکاری های 
خود را گســترش خواهند داد .رییس سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
در نشستی که به همین منظور در موزه هنرهای 
معاصر اصفهان برگزار شــد، گفت: این جلسه 
برای تفاهم بیشتر بین شــهرداری اصفهان و 
حوزه هنری اســتان در مقولــه فرهنگ و هنر 

است.
محمد عیدی افزود: مدیران فرهنگی شهرها و 
مجموعه های زیر نظــر آنها نمی توانند جزیره 
ای عمل کنند و البته نهادهای هنری یک شهر 

هم نمی توانند جزیره ای باشند.

مستند 400  مبارز انقالبی 
اصفهان ساخته شد

رییــس هیئت مدیــره خانه انقاب اســامی 
اصفهان گفت: ثبت خاطرات شفاهی از اقدامات 
ارزشــمند خانه انقاب اســامی است که هم 
اکنون به همت خانه انقاب اســامی اصفهان 
مستند تصویری از 4۰۰ مبارز انقابی اصفهان 
ضبط شده اســت. امیرحســین بانکی پورفرد 
اظهار کرد: خانه انقاب اسامی با تصمیم اخیر 
شورای اسامی شهر و شهرداری اصفهان از نظر 
تامین بودجه، از سال آینده باید روی پای خود 
باشد و حمایت های مادی به این مجموعه کمتر 
خواهد شــد که نیازمند حمایت اقشار مردمی 
است.وی گفت: مراسم گرامیداشت 5 رمضان، 
محوری ترین برنامــه خانه انقاب اســامی 
اصفهان است که همه ساله با موضوعات مختلف 
روز برگــزار می شــود.بانکی پورگفت: برنامه 
راهیان انقاب نیز توسط خانه انقاب اسامی 
والیت برگزار می شــود که در آخرین برنامه ۷ 
هزار نفر را به نقاط تاثیرگذار انقاب اســامی 
اعزام کرد تا از موزه سعدآباد، موزه عبرت، منزل 
امام)ره(، حرم حضرت معصومه)س( و مسجد 

جمکران در قم بازدید و زیارت کنند.

زهرا هادیان

 »ژان لوک مارتینز« رییس مــوزه لوور پاریس، در 
توصیف شــهر تاریخی اصفهان می گوید:»هر یک 
از بناها و آثار تاریخی این شهر، به تنهایی یک موزه 

است.« 
نه تنهــا»ژان لــوک مارتینــز«  بلکه بســیاری از 
هموطنان بلکه بســیاری از همشــهریان اصفهانی 
این مجموعه های غنی، به ویژه اشیایی را که توسط 
 مجموعــه داران خصوصــی نگهداری می شــود، 

ندیده اند.
کارشــناس ارشــد موزه اداره کل میراث فرهنگی 
اســتان اصفهان گفت: »برای پیشــبرد اهداف در 
زمینه استفاده از پتانســیل مجموعه های با ارزش 
کلکسیون دارهای اصفهانی، نیازمند یک خرد جمعی 
هســتیم که برای ایجاد این چالش، مطبوعات سهم 

بسزایی خواهند داشت«.
محسن احمدی افزود: کشور ما دارای فرهنگی غنی 
است که دوســتی و صلح و برادری جزء الینفک این 
فرهنگ می باشــد و ما وظیفه داریم برای به تصویر 
کشیدن این فرهنگ در میان کشورهای دیگر برای 
نفی این مطلب که ما را تروریسم می خوانند، دست به 
اقدامی گسترده بزنیم و با نمایش دادن این فرهنگ 

غنی در موزه ها تفکرات دنیا را تسخیر کنیم.
وی ادامه داد: بی شــک شــهروندان اصفهانی خود 
موزه دارانی هستند که به طور غیر حرفه ای از اشیای 
عتیقه نگهداری می کننــد . احمدی اظهار کرد: در 

حال حاضر 15۰ نفر در انجمن موزه داران ما حضور 
 دارند کــه اگر مــوزه ای در اختیار آنها قــرار گیرد،
 بی شک تحولی عظیم در شهر تاریخی اصفهان رخ 

خواهد داد.
 این کارشناس موزه،  نیاز اصفهان به یک شهر موزه را 
از مهم ترین مسائل پیش روی موزه داری در اصفهان 
برشمرد و یاد آور شد: به طور جدی در حال پیگیری 
این پروژه هستیم و به جرأت می توان گفت اگر این 
شهر موزه راه اندازی شود، با جهشی  1۰۰۰ درصدی 
در صنعت توریستی و موزه داری روبه رو خواهیم بود 

که کشور را در جایگاه ویژه ای قرار می دهد.
مجموعه داران بزرگ اشــیای تاریخــی در اصفهان 

فراوان هســتند؛ یکی از این مجموعه داران که ۳5 
سال از عمرش را به جمع آوری 66 مجموعه اشیای 
بــا ارزش و تاریخی گذرانده، امیدوار اســت که این 
مجموعه غنی خود را در مکانی مناســب در معرض 

دید عموم قرار دهد. 
دیدن این مجموعه ها آدمی را به عمق تاریخ می برد؛ 
اما از اینکه این آثار بــا ارزش در فضایی قرار گرفته 
است که هر لحظه احتمال نابودی آنها احساس می 
شود، باعث نگرانی می شود.قدیمی ترین ساعت ها 
با بیش از ۳۰۰ سال قدمت، انواع تلفن و دستگاه های 
تلگراف، مجموعه اتوهای قدیمی، ســکه، دوربین، 
زنگ زورخانه های صفوی و تسبیح های ساخته شده 

از ســنگ های گرانبها که درکنج خلوت یک چهار 
دیواری خاک می خورد.

رییس کمیســیون میراث فرهنگــی و موزه مجمع 
گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع  دستی استان 
اصفهــان، همکاری جمعــی بین ســازمان میراث 
فرهنگی، شهرداری، اوقاف و بهره گیری از مشارکت 
های مردمی را از راهکارهای حل این مشکل و ایجاد 
موزه برای نگهداری این اشیا عنوان کرد. احمد عطایی 
می گوید: هم اکنون در بسیاری ازخانه های اصفهانی 
می توان ویترینی از اقام ارزشمند را مشاهده کرد و 
اگر موزه ای در اصفهان برپا شود می توان این اقام را 

به نمایش گذاشت. 
فقدان موزه برای شهری که آوازه فرهنگ و تاریخ آن 
جهانی است ،کمبودی است که در گذر هر گردشگری 
به این شهر به خوبی محسوس است؛ امری که از دید 
مســئوالن نیز دور نمانده اما دلیل غفلت از ساخت 
آن برای دوســتداران میراث فرهنگی هنوز مشخص 

نیست.
اکنون وقت آن اســت که اصفهان بــه جایگاهی در 
خور شأن خود از لحاظ شمار و کیفیت موزه در میان 
شهرهای جهان دست یابد که جز در زیر چتر حمایتی 

مسئولین، امکان پذیر نیست.
پس اگر می خواهیم دین خود را به شــهری چنین 
ریشه دار و هنرپرور ادا کنیم، باید آستین همت باال 
بزنیم و به فکر ساختن شــهر موزه ای باشیم که به 
طور تخصصی بتواند به فریاد این ســرمایه و میراث 

ارزشمند کشور برسد.

میراث کهن ایران در موزه های ناپیدا

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاداسامی استان اصفهان 
گفت: در صورتی که مالک فعلی ســینما »ایران« بخواهد تغییر 
کاربری در این سینما داشته باشد ما هرگز با این موضوع موافقت 

نخواهیم کرد.
پرویز طاهری اظهار کرد : پــس از نامه رهبری مبنی بر واگذاری 
ســینما به حوزه هنری، ســینماهای بنیاد شــهید به این نهاد 

واگذارشد و حوزه هنری تولیت این سینما را برعهده دارد . بر این 
اساس هر نوع اقدامی درباره ســینماها در حوزه اختیارات حوزه 

هنری و نه اداره ارشاد اصفهان است.
وی گفت:  با توجه به نامه رهبر معظم انقــاب با تغییر کاربری 
سینما مخالف هســتیم ویقین بدانید در صورتی که مالک فعلی 
بخواهد تغییر کاربری در این ســینما داشته باشد ما هرگز با این 

موضوع موافقتی نخواهیم کرد.
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی اصفهان گفت: 
قسمت حقوقی حوزه هنری باید مواضع خود را به صراحت اعام 
می کرد که آیا سینما »ایران« مالکیت سینمایی، تجاری یا رفاهی 
دارد تا ما نیــز بیانیه صادر می کردیم؛ اما چیــزی در این ارتباط 

دریافت نکردیم.

معاون فرهنگی اداره کل  ارشاد استان:
با تغییر کاربری سینما »ایران« موافقت نمی کنیم

  کمبود موزه در شهری که آوازه فرهنگ و تاریخ آن جهانی است   

مزایده 
3/60 اجرای احکام حقوقی شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 963390 ج / 4 له خانم افســون محمدی نوروزی اصالتا از طرف 
خود و قیمومتا از طرف نگین فانیان و علیه 1 - محمد فانیان 2- صدیقه  ادهمی 3- اعظم 
فانیان 4- زهرا فانیان با وکالت آقای عبداله ترکی 5- شهناز  از  فانیان 6- رضوان میرزایی 
مبنی بر فروش سه دانگ مشاع از ششدانگ در تاریخ 97/3/29 ساعت 9/5 صبح در محل 
اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 سه دانگ ملکی با مشخصات 
مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی مرحوم حسین فانیان و اکنون 
در تصرف مالکانه محمد فانیان می باشد توسط کارشــناس رسمی دادگستری به شرح 
ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون ازتعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین 
خرید می توانند 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با 
همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای 
احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس ازپرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. 
هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل مورد 
معرفی  واقع در اصفهان میدان امام خمینی بازار صباغها نزدیک ســه راه بازار نجارها و 
فرش فروش ها جنب مغازه حاج آقا یراقی بصورت یکباب مغازه در ســه طبقه )زیرزمین، 
همکف و اول( احداثی با دیوارهای باربرآجر و خشتی و سقفها با پوشش تیرآهن و آجر)طاق 
ضربی( بوده و دارای دو درب ورودی می باشد به نحویکه طبقه همکف دارای یک درب 
اصلی از داخل بازار فرش فروشــها و یک درب نیز از قسمت پشتی به سرای چیت سازها 
داشــته و راه ورودی طبقات زیرزمینی و فوقانی و همچنین مالکین از طریق سرای چیت 
سازها می باشد. بر اساس مفاد کپی سند مالکیت ابرازی به شماره دفترچه های مالکیت 
217401 و 217402  و شماره ملک 101 و شــماره های ثبت 529 و 24394 دفاتر 3 و 
154 و صفحات 990 و 209 بخش 3 ثبت اصفهان مالکیت ششدانگ مغازه فوق متعلق به 
آقای محمد و حسین فانیان بالسویه هر کدام سه دانگ مشاع از شش دانگ می باشد ضمنا 
سند مالکیت ابرازی فاقد ابعاد دقیق  و مساحت بوده که با توجه به اندازه گیری انجام شده 
مساحت 72/50 متر  و مساحت اعیانی حدود 196 مترمربع و مساحت بالکن حدود 21/602 
متر مربع می باشــد. کف زیرزمین موزاییک بدنه دیوارها آجر نما و سقف اندود و گچ، در 
همکف کف مغازه سنگ، بدنه دیوارها تا حدود 1/10 متر سنگ و بقیه گچ و رنگ آمیزی 
درب ورودی)سمت بازار( شیشه ســکوریت با حفاظ آهنی و در قسمت انتهایی مغازه و در 
زیر بالکن احداث با پارتیشن آلومینیوم شیشه خور فضل مجزا گردیده و از آن بصورت دفتر 
و پستو استفاده می گردد و در طبقه فوقانی کف موزاییک بدنه دیوارها گچ فرسوده و دارای 
پنجره رو به بازار صباغها بوده همچنین انشــعابات منصوبه آب و گاز و سه کنتور برق می 
باشد در زمان بازدید از محل مزبور مشاهده گردید که از طبقه همکف بعنوان کفش فروشی 
طبقه زیرزمین بعنوان انبار کفش و طبقه فوقانی بعنوان رفوگری فرش استفاده می گردید. 
سرانجام با عنایت به مراتب فوق التوصیف و با توجه به موقعیت محل و ابعاد و مساحت و 
نوع کاربری و قدمت و موجبات موثر در قضیه ارزیابی بدینوسیله قیمت پایه کارشناسی سه 
دانگ مشاع از شش دانگ مغازه مزبور شامل عرصه و اعیان و انشعابات منصوبه شهری 
و حقوق تجاری )ســرقفلی( تا مبلغ 3/600/000/000 ریال برآورد و اعالم نظر گردید.  
 م الف: 2168 اجرای احکام حقوقی شــعبه چهارم دادگســتری اصفهان )598 کلمه، 

6 کادر(
احضار متهم

3/63 شماره درخواست: 9610460358000011 شماره پرونده: 9509980358000647 
شماره بایگانی شعبه: 950658 نظر به اینکه خانم زهرا اسکندری به اتهام خیانت در امانت، 
تحصیل مال از طریق نامشــروع از طرف این دادســرا در پرونده کالسه 950658 تحت 
تعقیب است و ابالغ احضاریه به واســطه مجهول المکان بودن نامبرده امکان پذیر نبوده 
است بدین وســیله در جهت اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب در یکی 
از جراید کثیراالنتشــار درج تا متهم ظرف مهلت یک ماه از زمان نشر آگهی در شعبه اول 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت رسیدگی به اتهام مذکور حاضر گردد. 
در صورت عدم حضور تصمیم قانونی اتخاذ می گردد. م الف: 4252 شعبه 1  بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع 4(  )117 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

3/64 شماره درخواست: 9710460358000002 شماره پرونده: 9609980358000271 
شماره بایگانی شــعبه: 960276 نظر به اینکه آقای بهزاد اکابری فرزند موسی در پرونده 
کالســه 960276 ب اول از طرف این بازپرســی به اتهام جعل فاکتور و استفاده از آن و 
تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب می باشــد و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم 
نبودن محل اقامت ایشان ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین 

دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
مدت یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مجتمع 
شــماره 4 اصفهان واقع در خیابان کهندژ جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند 
 در صورت عدم حضور پس ازیک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی بعمل خواهد  آمد.  
م الف: 4251 شعبه 1  بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع 

4(  )138 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

3/65  آقای بهنام شــیرانی فرزند نصیر در پرونده شــماره 961268 ب 16این شعبه به 
اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قرار دارید به این وســیله بر اســاس ماده 174 قانون 
آئین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آ گهی در این شعبه 
 حاضر شوید در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر 
می شود. م الف: 4244 شعبه 16  بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب 

شهرستان اصفهان )83 کلمه، 1 کادر(
ابالغ 

3/66 شماره ابالغنامه: 9710106836700882 شماره پرونده: 9609986836701344 
شماره بایگانی شعبه: 961465  خواهان  خانم پریزاد احمدی فرزند هاشم دادخواستی به 
طرفیت  خوانده امیر جمشیدی فر فرزند علیرضا به خواســته طالق به درخواست زوجه 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه 
خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( واقع در اصفهان خ میرفندرسکی)خ 
مدیر(- حدفاصل چهار باغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 2 - اتاق 
205  ارجاع و به کالســه 9609986836701344 ثبت گردیده اســت به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه  مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشــر 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 )هفت روز( جهت معرفی داور واجد الشــرایط خود که متاهل، باالی سی 
سال سن و از بستگان نزدیک آشنا به مســائل شرعی و اجتماعی و خانوادگی باشد حاضر 
گردد. م الف:4286 شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( 

)189 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

3/67 شماره درخواست: 9710460350800013 شماره پرونده: 9409980350801384 
شماره بایگانی شعبه: 941564 ابالغ شونده: 1- منصور معمارزاده 2- شرکت پارسا مهر 
صفاهان به شناســه ملی 10260395628 ، موضوع: به نامبردگان فوق ابالغ می گردد 
چنانچه در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک صادرات زنجان نســبت به دادنامه شماره 
9609970350801901 صادره در کالســه 941564 شــعبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان 
پاسخی دارند به استناد ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی ظرف مهلت ده روز از تاریخ نشر این آگهی جهت اطالع از مفاد تجدیدنظرخواهی 
و اعالم نشــانی و تحویل الیحه دفاعیه به این دادگاه ) به نشانی اصفهان اتوبان خرازی 
حد فاصل خیابان میرزا طاهر و  آتشــگاه مجتمع قضایی امورتجاری و بازرگانی( مراجعه 
 نمایند در غیر این صورت پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدیدنظر ارســال می گردد.  
م الف: 4284 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان 

اصفهان  )144 کلمه، 1 کادر(
ابالغ تجدیدنظر

3/68 شماره ابالغنامه: 9710100352401518 شماره پرونده: 9509980352400034 
شماره بایگانی شــعبه: 950038 آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهی 
به آقای احمد مــدرس زاده، تجدیدنظرخواه آقای مجید کبوتری اصفهانی دادخواســت 
تجدیدنظرخواهی به طرفیــت تجدیدنظرخوانده آقای احمد مدرس زاده و شــرکت بین 
المللی مهندسی نســبت به دادنامه شــماره 9609970352402159 در پرونده کالسه 
9509980352400034 شــعبه 24 تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آیین 
دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تــا تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز 
پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این 
دادگاه ارائه نماید در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونی نســبت به ارســال 
پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شــد. )آدرس: اصفهان کنار گذر اتوبان شــهید 
 خرازی حد فاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی(
 م الف: 4278 شــعبه 24  دادگاه عمومــی حقوقی مجتمع امور تجــاری و بازرگانی 

شهرستان اصفهان  )176 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/70 شماره صادره: 1397/42/492981- 1397/2/29 نظر به اینکه سند مالکیت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شــماره 199 فرعی از 4796 اصلی واقع در بخش 
5 اصفهان دفتر 497 صفحه 318 تحت شــماره چاپی 383943 به نام آقای عزت اله ده 
باشی کیچی ثبت و صادر و تسلیم گردیده اســت سپس طی سند انتقال شماره 156562 
مورخ 1389/12/24 دفترخانه اسناد رسمی 15 اصفهان مع الواسطه به آقای محسن فدائی 
تهرانی نسبت به یک دانگ و خانم اکرم شــیرانی نسبت به دو دانگ انتقال گردیده است 
و طی سند رهنی شماره 5032 مورخ 1395/06/13 دفترخانه اسناد رسمی 289 اصفهان 
در رهن بانک مسکن می باشد سپس خانم اکرم شیرانی با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده 1397/21702024002983 مورخ 1397/02/09 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضا شــهود آن ذیل شــماره 24600 رمز تصدیق شــماره  944025 مورخ 
1397/02/08 به گواهی دفترخانه 85 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت 
آن به علت جابجایی مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثنای 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 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 ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
 م الف: 5191 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان )290 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/71 مرجع رسیدگی: شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 1415/96 حل 8 ، وقت رسیدگی ســاعت 5/30 بعد از ظهر روز سه شنبه مورخه 
1397/5/9، مشــخصات خواهان صدیقه رضایی فرزند کریم به نشانی منظریه مسکن 
مهر مجتمع یاس 2 واحد 3، مشــخصات خوانده: سید حسین حســینی، خواسته و بهای 
آن:  تقاضای الزام خوانده به پرداخت سهم دستمزد بابت قالی دستباف ابریشمی، دالیل 
خواهان: شهادت شهود، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می 
گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 745 شعبه 8 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )178 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/72 شــماره صادره: 1397/42/493492- 1397/2/30 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 4266 فرعی از 5000 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان ذیل 
ثبت 48443 در صفحه 227 دفتر امالک جلد 306 تحت شــماره چاپی 454099 به نام 
آقای علی محمد رضائی کله مسیحی فرزند رضا طی سند انتقال 53181 مورخ 93/2/21 
دفترخانه 187 ثبت، صادر و تسلیم شــده اســت) توضیحا نام مالک طبق شناسنامه به 
علی رضائی تبدیل گردیده است( ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
139721702024003327 مورخ 97/2/11  به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که 
امضا شهود آن ذیل شــماره 10044 مورخ 1397/02/18 و رمز تصدیق 301341 مورخ 
97/2/11 به گواهی دفترخانه 406 اصفهان رسیده اســت مدعی است که سند مالکیت 
آن به علت جابجایی مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثنای 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 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 ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 5226 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان )258 کلمه، 

3 کادر(

اخطار اجرایی
3/75 شماره: 733/95 به موجب رای شماره 934 تاریخ 95/9/29 حوزه 29 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه قاسمعلی دهقانی به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یازده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ چهارصد و هفتاد هزار و پانصد ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید 94/10/3 تا زمان وصول بر اساس شاخص بانک مرکزی در حق خواهان 
رسول صادقی به نشانی اصفهان خ کاشانی روبروی بیمارستان کاشانی شرکت کاوشکر 
رایانه و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم 
نماید. م الف:4288 شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )184 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/73 شــماره: 960116 به موجب رای اصالحــی 960000361026 و  رای شــماره 
96000003600702-96/4/26 تاریخ 96/6/19 حوزه 6 شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ناصر نبیره به نشانی مجهول المکان محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ 26/350/000 ریال بابت اصل خواســته یک فقره چک شماره 
126017-95/11/15 عهده بانک صادرات و مبلغ 1/478/750 یال بابت هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررســید چک مورخه 95/11/15 لغایت زمان اجرای 
حکم طبق شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له علیرضا ماهوشی به نشانی اصفهان 
چهارباغ عباسی کوچه کازرونی پالک 6 بانضمام نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:4307 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )189 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/74 شماره: 734/95 به موجب رای شماره 931 تاریخ 95/9/29 حوزه 29 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه نسرین اکبری به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سیزده میلیون و هشتصد هزار ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ نهصد و پنجاه و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چکها 93/8/15 به مبلغ 4/600/000 و 94/2/15 به مبلغ 4/600/000 
و 93/11/15 به مبلغ 4/600/000 تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص بانک مرکزی 
در حق خواهان رسول صادقی به نشانی اصفهان خ کاشانی روبروی بیمارستان کاشانی 
شرکت کاوشــگر رایانه و نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:4322 شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )199 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/106 شماره ابالغنامه: 9710100354001662 شماره پرونده: 9609980359601727 
شماره بایگانی شعبه: 970189  شاکی محمدرضا محمدی شکایتی به طرفیت آقای مهران 
محمدی فرزند هاشــم به اتهام ســرقت و جعل 8 فقره چک تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 114 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 
) 114 جزایی ســابق( واقع در اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد علی خیابان شهدای 
ستار مجتمع قضائی شهید بهشتی واحد 107  ارجاع و به کالسه 970189 ثبت گردیده  که  
وقت رسیدگی آن    1397/04/02 و ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی 
کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق 
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»تلگرامطالیی«و»موبوگرام«چگونهکارمیکنند؟

دنیای موبایل پیشنهاد سردبیر:

عرضه نسل بعدی محصوالت 
USB-C اپل با فناوری

 شــرکت »اپل« همــواره در تولید محصوالت 
خود فاکتور خاص بودن و خالقیت را به ارمغان 
آورده اســت. یکی از بخش هایی کــه پیش از 
این شرکت اپل را از ســایر شرکت های سازنده 
گوشــی هوشــمند متمایز می کرد، استفاده از 
کابل Lightning در آیفون به جای کابل های 
USB رایج در ســایر گوشــی ها بود؛اما پس از 
عرضه فناوری USB-C و ســرعت بسیار باالی 
آن در شارژ گوشی های نسل جدید، شرکت اپل 
به این فکر افتاد که گوشی ها و آیپاد های جدید 
خود را به این فناوری مجهز کرده و در اصل این 
 Lightning فناوری را جایگزین کابل هــای
ســازد.در همین رابطه به تازگی گزارش هایی 
منتشر شده اســت که خبر می دهد به احتمال 
بســیار زیاد اپل تصمیم قطعی خــود را گرفته 
اســت و قصد دارد در پرچمداران ۲۰۱۸ خود، 
 Lightning را جایگزین کابل USB-C کابل 

کند.

پرده برداری از گوشی 
هوشمند الکچری

سامســونگ از گوشی هوشــمند جدید تحت 
عنوان گلکسی اس الیت الکچری رونمایی کرد.

این گوشی هوشمند که در کشور چین گلکسی 
Galaxy S Light Lux� )اس الیت الکچری 
ury( نام دارد، از لحاظ ظاهری شباهت زیادی 
به پرچمــدار گلکســی اس ۸ دارد هرچند که 

مشــخصات فنی آن تفاوت های زیادی با اس 
۸ دارد. این گوشــی به یک صفحه نمایش ۵.۸ 
اینچی با نســبت تصویر ۱۸.۵ به ۹ مجهز بوده 
که رزولوشــن یا کیفیت تصویــر و وضوح آن 
Full HD+ است. دوربین جلو )سلفی( آن نیز ۸ 
مگاپیکسل و دوربین اصلی ۱۶ مگاپیکسل در 

پشت گوشی است.
 این گوشی دارای ویژگی های متعددی از جمله 
کلید فیزیکی دستیار هوشمند صوتی بیکسبی، 
Sam�( ۴، درگاه پرداخت سامسونگGقابلیت 

sung Pay(، شارژ بی سیم و وایرلس، حسگر 
عنبیه چشم و تشخیص چهره است.

این گوشی به یک تراشه پردازنده اسنپدراگون 
۶۶۰، حافظــه  رم بــا ظرفیــت ۴ گیگابایت، 
حافظــه  داخلــی ۶۴ گیگابایتــی، باتــری با 
ظرفیــت ۳۰۰۰ میلی آمپر ســاعتی و در آخر 
 نســخه سیســتم عامل اندروید ۸ اوریو مجهز

 است.

پرفروش ترین گوشی های 
هوشمند جهان مشخص شد

تحقیقــات نشــان داد در مــاه مارس ســال 
جاری میالدی، آیفــون ۱۰، آیفون ۸ پالس و 
شــیائومی ردمی آ ۵ در فهرست پرفروش ترین 
گوشــی های هوشــمند جهان جای گرفته اند.

موسســه تحقیقاتی کانتر گوینت، فهرستی از 
پرفروش ترین گوشــی های هوشــمند را تهیه 
کرد که بر اساس این لیست، آیفون ۱۰ از لحاظ 
میزان فروش جهانی در صــدر این جدول قرار 

گرفته است.
ایــن پرچمــدار 

که  شگفت انگیز 
هنگام رونمایی 
توســط اپــل، 
آیفون ایکس نام 
داشت، توانسته 
است سهم خود 
را به ۳.۵ درصد 
از فروش جهانی 

برساند.مقام دوم 
پرفروش ترین گوشی هوشــمند نیز در دستان 
اپل قــرار دارد و آیفون ۸ پالس توانســته ۲.۳ 
درصد از فروش جهانی را نیــز از آن خود کند. 
 Redmi( ۵ گوشی هوشمند شیائومی ردمی آ
۵A( با کســب ۱.۸ درصد از فــروش جهانی 
توانســت از رقبای کره ای و قدرتمند خود نیز 

پیشی بگیرد.
پرچمداران گلکســی اس ۹ و گلکســی اس ۹ 
پالس نیز در رتبه های پنجم و ششم با اختصاص 
ســهمی معادل ۱.۶ درصد از فــروش جهانی  
جای گرفته اند. آیفــون ۷ و ۸ با اختصاص ۱.۶ 
و ۱.۴ درصد و گلکســی جی ۷ پــرو و آیفون 
۶ نیز بــا ۱.۴ درصــد و ۱.۲ درصد بــه ترتیب 
 در رتبه های هفتم، هشــتم، نهــم و دهم این

 جدول ایستاده اند.

اخبار

محدودیت اینترنت رسانه ها 
برطرف خواهد شد

محدودیت اینترنت رســانه ها برداشته می شود. 
شــرکت ارتباطات زیرســاخت اعــالم کرد با 
هماهنگی های صورت گرفته با مراجع ذی صالح، 
به مشــکالت ارتباطات رســانه ها و خبرنگاران 
رسیدگی خواهد شــد و محدودیت های موجود 
برطرف می شــود. متقاضیان باید درخواســت 
رفع محدودیت را با حداقل اطالعات، شامل نام 
شرکت یا دســتگاه، آی. پی اختصاصی، شرکت 
اینترنتی سرویس دهنده و حوزه فعالیت، تکمیل 

و ارسال کنند. 
وزیر ارتباطات در سال گذشته اظهار کرده بود، 
کارگروه تعییــن مصادیق محتــوای مجرمانه، 
مصوبه ای را تایید کرده تا خبرنگاران و رسانه ها 
بتوانند به اینترنت بدون فیلتر دسترسی داشته 

باشند. 
وی تاکیــد کرده بــود کــه اینترنتــی باید در 
اختیار رســانه ها قرار بگیرد تــا بتوانند از منابع 
اطالعاتی بــدون محدودیت اســتفاده کنند؛ ما 
آمادگی داریم تا زیرســاخت فنــی آن را برای 
 همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی آماده 

کنیم.

حضور اپراتورهای تلفن همراه 
و پیام  رسان  های بومی در 

نمایشگاه الکامپ امسال

تنها چهــار روزتــا پایــان مهلت ثبت نــام در 
بیســت  وچهارمین نمایشــگاه  »الکامپ« باقی 
مانده است و تاکنون ۶۰۰ شرکت فضایی بالغ بر 
۳۲ هزار مترمربع را در مرحله ثبت نام درخواست 

کرده  اند.
الکامپ، شــامل بخش  های الکام اســتارز، الکام 
گیمز، الکام ترنــدز، پاویون نظام های اســتانی 
و دولت الکترونیک خواهد بود. این نمایشــگاه 
در روزهــای ۶ تــا ۹ مردادمــاه در محل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللــی تهــران به همت 
 ســازمان نظام صنفــی رایانه ای کشــور برگزار

 خواهد شد.

تصویب قانون حمایت از حریم 
خصوصی در فضای مجازی

معاون وزیــر ارتباطات گفت: قانــون حمایت از 
حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی تا سه 
ماه آینده تصویب می شــود. »رسول سراییان« 
معاون وزیــر ارتباطات، هــدف از قانون حمایت 
از حریم خصوصی کاربــران در فضای مجازی را 
اعتمادســازی برای کاربران در راستای امنیت 
اطالعات شان در فضای مجازی و امکان پیگیری 
تخلفــات در این فضــا عنوان کــرد. وی گفت: 
موضوع اعتمادســازی کاربــران و جلوگیری از 
سوءاســتفاده از دیتای کاربران فضای مجازی، 
نیز امــکان پیگیــری تخلفاتی کــه در این فضا 
رخ می دهــد، از جمله محورهایی اســت که در 
 ایــن الیحه بــرای آن ســاز و کار در نظر گرفته 

شده است.

معاون وزیر ارتباطات و رییس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اختالالت اینترنت که این 
روزها شاهدیم و همواره پیگیری کرده ایم و بسیاری از آنها نیز رفع شده، به دلیل اعمال فیلترینگ تلگرام است. 
وی تاکید کرد:  هیچ کاهش سرعتی در پهنای باند اینترنت اعمال نشده اســت. او در ادامه افزود: اختالالت 
محتمل ناشــی از فیلترینگ را قبال اعالم کرده ایم و مراجع تصمیم گیر با اطالع از این موضوع تصمیم گیری 
 کرده اند. به صورت مرتب و ۲۴ ســاعته پیگیر گزارشــات مردمی و اصالح کیفیت و حداقل ســازی عوارض

 تحمیلی هستیم.

 تایید تاثیر فیلتر تلگرام
 بر اختالل اینترنت

الن
سئو

ا م
ب

پس از فیلترینــگ تلگرام در ایران، 
برای اغلب مردم این سوال مطرح شده که چرا 
نسخه های فارسی تلگرام همچنان کار می کند 
و حتی در فروشگاه های ایرانی این برنامه ها در 

دسترس اند و چه  طور کار می کنند؟
 از دهــم اردیبهشــت ماه کــه حکــم فیلتــر 
سراســری پیام رســان تلگــرام صــادر شــد، 
تــا امــروز آمارهــای مختلفــی از موفقیــت 
 یــا عــدم موفقیــت ایــن تصمیــم اعــالم

 شده است.
در حالــی کــه وزیر ارتباطــات در یک اســتوری 
اینســتاگرامی، تصویــری از یــک پژوهــش 
 دانشــگاهی را منتشــر کــرده کــه نشــان

 می دهد میزان بازدید پســت ها در تلگرام در حال 
نزدیک شدن به میزان قبل از فیلترینگ است و در 
همین زمان اســتفاده از فیلترشکن ها و نسخه های 
فارســی رشــد کرده اســت، دبیر کارگروه تعیین 
مصادیق محتوای مجرمانــه )فیلترینگ( با موفق 
خواندن فیلتر تلگرام اعالم کرد: »پس از مســدود 
شدن تلگرام، رتبه آن در ایران ۱۰۰ پله و در جهان 

ده ها پله سقوط کرده است.«
موضوعی که وزیر ارتباطات نیز به آن اشــاره کرده 
مدت هاست مورد ســوال اغلب مردم است؛ اینکه 
چرا  به رغم فیلترینگ تلگرام، نسخه های فارسی این 
پیام رسان از جمله هاتگرام، تلگرام طالیی و موبوگرام 
همچنان کار می کنند و حتی در فروشگاه های ایرانی 
برنامه های کاربردی در دســترس اند یا اینکه این 

برنامه ها اساسا چگونه کار می کنند؟
نسخه های فارسی تلگرام از طریق VPN داخلی به 

تلگرام متصل می شود و برای کاربر امکان استفاده از 
تلگرام فیلتر شده را بدون 
احتیاج بــه VPN فراهم 

می سازد.
در این بــاره چرایی مجاز 
بودن فعالیت نسخه های 
فارســی تلگرام بــه رغم 
فیلتر بودن اصل برنامه، دو 

سناریوی محتمل است؛ احتمال اول به اشاره ای از 
دبیر کارگروه فیلترینگ مربوط است که اخیرا گفته: 
»با وجوداینکه برای انتقال تدریجی و آرام مردم به 
پیام رســان های داخلی هنوز برخی از نسخه های 
تلگرام مسدود نشده  و مبارزه جدی با فیلترشکن ها 

انجام نپذیرفته اســت، بازدید کاربــران ایرانی از 
تلگــرام کاهــش یافته 
است.« این نکته می گوید: 
احتماال قطع دسترســی 
یک باره ۴۰ میلیون کاربر 
ایرانی تلگرام باعث ایجاد 
مشکالت و بازخوردهای 
جدی می شــد؛ عالوه بر 
این، شیب مهاجرت به پیام رســان های داخلی به 
عنوان جایگزین تلگرام را بســیار تنــد می کرد تا 
جایی که شاید این پیام رسان ها نتوانند پاسخگوی 
مراجعات باشند. بنابراین برنامه های نسخه فارسی 

تلگرام باز ماندند.

اما با اینکه پیش بینی می شد باز ماندن نسخه های 
فارسی تلگرام و برخورد نکردن با VPN ها برای یک 
دوره کوتاه مدت در هفته های اول و دوم فیلتر تلگرام 
دیده شده باشد، اما این رویه باعث کند شدن رشد 
مهاجرت مردم به پیام رسان های داخلی شده است 
و بســیاری از کاربرانی که به پیام رسان های داخلی 
آمده اند، به دلیل باز بودن این ســرویس ها در حال 

بازگشت به تلگرام هستند.
در حال حاضر کاربــران تلگرام مهاجــرت را آغاز 
کرده اند و اگر ایــن روال بالتکلیفی ادامه پیدا کند 
در آینده باید فاز دیگری از مهاجرت انجام شود که 

شوکی دوباره خواهد بود. 
از ســوی دیگر این نگرانی که شــیب مهاجرت به 
داخلی ها تند نباشــد چندان منطقی نیســت زیرا 
ســرانجام کاربران باید به پیام رســان های داخلی 
بیاینــد و از آنها اســتفاده کنند؛ زیرا رشــد پیام 
رســان های داخلی در گرو حضور و فعالیت مردم 
است و تا این امر محقق نشود مشکل حل نمی شود.

ســناریوی دوم کــه بدبینانه ترین احتمال اســت 
می گوید: باز ماندن نســخه های فارســی تلگرام و 
برخورد نکــردن بــا فیلترشــکن ها، در آینده به 
عنوان دلیلــی برای اثبــات ناموفق بــودن فیلتر 
تلگــرام و عدم تمایــل و بی اعتماد مــردم به پیام 
رســان های داخلی مورد اســتناد خواهد بود؛ در 
 حالــی که ایــن فرض از اســاس اشــتباه اســت

 زیرا استفاده مردم از نسخه های فارسی تلگرام که 
در ایران میزبانی می شود نشــان می دهد کاربر به 
ســرویس خوب عالقه و اعتماد می  کند حتی اگر 

داخلی باشد.

»تلگرامطالیی«و»موبوگرام«چگونهکارمیکنند؟

جام جهانــی فوتبال ۲۰۱۸  یک رویداد بزرگ ورزشــی اســت 
که مورد توجه هکرها واقع شــده و به روش  های مختلفی اقدام 
به کالهبرداری و ســرقت اطالعات از آن می  کننــد. راه اندازی 
سایت های شــرط بندی یک نمونه از کالهبرداری  های اینترنتی 
اســت که مجرمان  کاربرانی که طرفدار  و مشتاق  حدس  زدن 
نتایج تیم  هــای فوتبال جام جهانی هســتند را فریب می  دهند. 

مجرمان ابتدا به پرداخت جایزه های کوچــک با مبالغ کم اقدام 
کرده و سپس کاربران را ترغیب به سرمایه گذاری بیشتر می کنند 
و زمانی که کاربر بعد از چند نوبت برنده شــدن به ســایت شرط 
بندی اعتماد می  کند، از این به بعد پاسخی به تعامالت و پیام های 
کاربران و قربانیان نمی دهد. فریب نرم افزارهای تبلیغاتی مبنی 
بر پخش زنده مسابقات جام جهانی را نخورید. این گونه سایت ها 

امکان دارد نرم  افزارها را به بدافزار آلوده کرده باشــند.هموطنان 
E�(بهتر اســت از ســایت های دارای نماد اعتمــاد الکترونیک

namad( معتبر  استفاده کنند. نماد اعتماد الکترونیک نشانه ای 
است که مرکز توسعه تجارت الکترونیک وابسته به وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت الکترونیک جهت راه اندازی کســب و کارهای 

اینترنتی به فروشگاه های الکترونیکی اعطا می  کنند.

هکرها در انتظار جام جهانی!

معرفی دانشمند ایرانی به عنوان چهره پیشرو  
دندان پزشــک ایرانی به عنوان چهره پیشــرو در »درمان های میکروســکوپی ایمپلنــت« در آمریکا 
معرفی شــد. دکتر »بهنام شــکیبایی« مبــدع ایرانــی »روش ها و ابــزارآالت جدیــد جراحی های 
میکروســکوپی ایمپلنتولوژی« در ســایت جدید »کنفرانــس جهانی ایمپلنتولوژی« که امســال در 
 لس آنجلس آمریکا، از اول تا ســوم نوامبر برگزار خواهد شــد، به عنوان چهره پیشرو این علم جدید در 

دنیا معرفی شد.
این کنفرانس با حضور بیش از ۵۰ سخنران برتر جهان از ۴۰ کشــور و ۶ قاره مختلف یکی از مهم ترین 
همایش های علمی بین المللی ایمپلنتولوژی در ســال جاری در جهان به شمار می آید. دکتر شکیبایی 
که به عنوان نماینده علمی قاره آسیا به این کنفرانس دعوت شده است، همزمان تنها سخنران در زمینه 

جراحی های نوین میکروسکوپی در ایمپلنتولوژی، در این همایش خواهد بود.

حد مجاز فاصله آنتن  موبایل از خانه ها
 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نسبت به پاسخگویی به شکایات مردم از تشعشعات آنتن های 
اپراتورهای یادشــده اقدام می کند. این فرآیند به صورت ثبت شــکایت در سامانه شــکایات سازمان توسط 
افراد حقیقی یا حقوقی انجام می شــود. تاکنون فاصله مشــخصی جهت نصب آنتن های مخابراتی از اماکن 
مسکونی تعیین نشــده اســت؛ چراکه فاصله در کنار پارامترهای دیگری چون توان تشعشعی و زاویه تابش 
آنتن تعیین کننده استاندارد یا غیراســتانداردبودن حدود تشعشعات یک آنتن اســت.نحوه و مراحل ثبت 
شکایت از تشعشعات آنتن های تلفن همراه و وایمکس هم به این صورت است که جهت ثبت شکایت در پایگاه 
اطالع رسانی ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با آدرس www.cra.ir به شاخه پاسخگویی به 
شکایات مراجعه کرده و با وارد کردن اطالعات خواسته شده در هر قسمت شکایت خود را ثبت کرده و با گرفتن 

کد رهگیری مراحل اقدامات انجام شده در آن مورد را پیگیری کنید.

پس از مسدود شدن تلگرام، 
رتبه آن در ایران 100 پله و 

در جهان ده ها پله 
سقوط کرده است

عکس  خبر

رونمایی از دوچرخه برقی 
المبورگینی 

المبورگینی با همکاری شرکت ایتال تکنولوژی 
از دوچرخــه برقــی در دو مــدل کوهســتان 
و جــاده رونمایــی کــرد. فــروش دوچرخــه 
 الکتریکــی المبورگینی ماه آینــده آغاز خواهد

 شد.

»استارت آپ« ها در هر زمان و مکانی که به 
مشکل برخورد کنیم به کمک مان می آیند 
و در بسیاری از مواقع، برای بهبود کیفیت 

زندگی و آسایش و آرامش به کا رمی روند.
هر روزه انسان در تالش است برای بهبود 
کیفیت زندگی از این فناوری ها و اختراعات 

بهره ببرد .
یکــی از اســتارت آ پ هــا، ســایتی 
را طراحــی کــرده اســت کــه در آن 
می تــوان بلیــت لحظه آخــری هواپیما 
 را برای مســافرت های داخلی و خارجی

 خریداری کرد.
اختراعــات روزمــره جوانــان نخبه د ر 
شرکت های دانش بنیان و طرح های مبتنی 
بر دانش است که رشد و پیشرفت کشور را 

رقم می زند.

سفر کردن در فصل تابســتان و در زمان 
اوقات فراغت اهمیت زیادی دارد؛ اما گاهی 
اوقات به دلیل کمبود وقت و دسترســی 
نداشــتن به آژانس های فروش بلیت، قید 

سفر کردن را می زنیم.
یکی از استارت آپ ها ســایتی را طراحی 
کرده اســت که در آن می توان بلیت های 

لحظه آخری را به راحتی خریداری کرد.

این ســایت تمام اطالعات مربوط 
به یک ســفر را در اختیــار کاربران قرار 

می دهد و مشــتریان با وارد شدن به این 
ســایت، می توانند بلیت ســفر مورد نظر 
خود را درکمتر از چنــد دقیقه پیدا کنند.

عالوه بر آنکه قیمت بلیت در این ســایت 
نوشته شده اســت، مدت زمان این سفر  
 همچنیــن شــرکت هواپیمایــی آن هم 

درج شده است.
خریــد بلیط برای کشــورهای   

خارجی در سایت های استارت آپی
در ایــن ســایت تنها ســفرهای داخلی 
وجود نــدارد، بلکــه انــواع بلیت های 
هواپیما برای ســفر کردن به کشــورهای 
 خارجــی و قیمت تمــام شــده آنها هم

 وجود دارد.

به همت  مخترعان ایرانی؛

سفر های دقیقه نودی را با »استارت آپ« ها تجربه کنید

استارت آپ
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پدر شهیدان حسن خانی به 
فرزندان شهیدش پیوست

رییــس بنیــاد شــهید و امور  لنجان
ایثارگران شهرســتان لنجان گفت: حــاج جواد 
حســن خانی پدر شــهیدان نصــرا... و حســین 
حسن خانی ریزی، دار فانی را وداع گفت و به فرزندان 
شهیدش پیوست. »مصطفی حبیب الهی« در جمع 

خبرنگاران اظهار کرد: خانواده های شهدا به خصوص 
پدران شان، با بصیرت و صبوری فرزندان خود را به 
جبهه های حق علیه باطل اعــزام و در راه حفظ و 
حراست از میهن عزیز و انقالب شکوهمند اسالمی 
فدا کردند. پدران شــهدا، بهتریــن الگوی صبر، 

استقامت و صبوری هستند

چهره ها

وضعیت آبی شهرضا نگران کننده است

پیشنهاد سردبیر:

ویژه

خبر

برای نخستین بار؛
ورزشکار شهرضایی عنوان 
چهارم جهان را کسب کرد

شهرضا رییس اداره ورزش و جوانان 
شهرضا گفت: برای نخستین بار در تاریخ ورزش 
کشور، یک ورزشکار شهرضایی موفق به کسب 
عنون چهارم مسابقات پاورلیفتینگ جهان شد. 
»علی نقی انصاری«  اظهار کرد: »امین حسین 
نعیم« که در دســته ۱۰۵ کیلوگرم در ترکیب 
تیم ملی پرس سینه کشــور حضور داشت، در 
معتبرترین مسابقات جهانی این رشته در کشور 
فنالند شرکت کرد و برای نخستین بار در تاریخ 
ورزش پاورلیفتینــگ کشــور، از بیــن یازده 
ورزشکار از یازده ملیت جهان، موفق به کسب 

عنوان چهارم این رقابت ها شد.

توزیع سبدهای غذایی در بین 
نیازمندان تیران و کرونی

رییس جمعیت هالل احمر  تیران
شهرســتان تیران و کرون گفت: ۲۰۰ ســبد 
غذایی همزمان با ماه مبــارک رمضان در بین 

نیازمندان تیران وکرون توزیع می شود.
»حجت ا... صالحی« با اشاره به طرح های هالل 
احمر در ماه مبارک رمضان برای دستگیری از 
نیازمندان اظهار کرد: توزیع ســبدهای غذایی 
بین نیازمندان در قالب طرح »همای رحمت« 
به همــت داوطلبان عضو هــالل احمر یکی از 

مهم ترین برنامه های این ماه است.

کشف دومین محموله تخم 
بلدرچین فاسد در دهاقان

دهاقان رییــس اداره دامپزشــکی 
شهرستان دهاقان از کشف و نابودسازی یکصد 
کیلوگرم تخم بلدرچین غیربهداشــتی در این 
شهرســتان خبــرداد. »داریوش هاشــمی« 
اظهارکرد: یــک مجتمع پرورش، کشــتار و 
بسته بندی بلدرچین در شهرستان دهاقان اقدام 
به خریــداری تخــم بلدرچیــن از واحدهای 
غیرمجازکــرده بود کــه با مخــدوش کردن 
برچسب آن واحد، برچسب متعلق به مجتمع 
پرورش، کشتار و بسته بندی بلدرچین را زده 
بود. در بازرسی سرزده کارشناسان این شبکه، 
آنان موفق به کشــف و ضبط یکصد کیلوگرم 

تخم بلدرچین فاسد شدند.

شهرضا سرپرست شــرکت آب  و 
فاضالب شهری شــهرضا گفت: متاسفانه 
کاهش نزوالت جوی، شرایط ناگواری را برای 

تامین آب رقم زده است.
»مجتبی اورنگی« در جلسه شورای پدافند غیرعامل 
این شهرستان، اظهار کرد: آب شــرب شهرضا از 
طریق هفده حلقه چاه نیمه عمیــق در محدوده 
چاه های آب شهرضا و پنج حــلقه چاه آب فعال در 

منطقه وردشت تامین می شود.
وی ادامه داد: مـقـدار تقریبی آب استحصال شده 
حدود ۲۷۰ لیتر در ثانیه است که وارد مخازن ۲۰ 

هزار مترمکعبی شهرضا می شود.
سرپرست شــرکت آب و فاضالب شهری شهرضا 
اضافه کرد: آب استحصال شــده چاه های منطقه 
وردشــت با میزان تقریبی ۱۰۰ لیتر در ثانیه، در 
مخزن تنگ آهن و پس از طی مسافتی در حدود ۱۸ 
کیلومتر وارد ایستگاه پمپاژ مروک و از آنجا به مخزن 

تعادلی خروس گلو پمپاژ می شود.
اورنگی با بیان اینکه کاهش نزوالت جوی، شرایط 
ناگواری را برای تامین آب رقم زده است، اظهار کرد: 
با برنامه ریزی انجام شده درسال ۹۵ برای جبران 
کمبود آب شرب شهرضا در تابستان سال جاری، 
همچنین تامین آب شرب در شــهرک امیرکبیر 
شــهرضا، یک حلقه چاه جدید حفر و پس از انجام 
آزمایشات میکربی و تعیین مشخصات فیزیکی و 

شیمیایی، در مدار بهره برداری قرار گرفت.
وی در ادامه افــزود: عمق این چــاه یکصد متر و 

 آبدهی آن ۴۴ لیتر بر ثانیه 
اســت که بــا حفــر آن 
کمک شــایانی به عبور از 
بحران کم آبی تابســتان 
۹۷ شده اســت؛ در حالی 
که در ســال ۹۶ نیز سه 
حلقه چــاه آب شــرب 

 جدید، برای تامین آب در تابســتان ۹۷ حفر شده
 است.

سرپرست شــرکت آب و فاضالب شهری شهرضا 
ادامه داد: با پایــان یافتن عملیــات حفاری چاه 

جدید شهرک امیرکبیر 
بــرای  شــهرضا،  در 
بهره برداری بهداشــتی 
و صحیــح از آب چاه در 
شــبکه توزیع شهری، 
شست وشوی طول مسیر 
۳/۵ کیلومتری لوله قطر 
۳۰۰ میلــی متری خط 
آبرسانی، انجام شــد. اورنگی گفت: ساالنه دو هزار 
مشترک جدید به شرکت آب و فاضالب شهرستان 

شهرضا اضافه می شود.

وضعیت آبی شهرضا نگران کننده است

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت اردســتان  اردستان
گفت: افزایش بازرسی ها و نظارت بر بازار اردستان در ماه رمضان شروع 
شده و تمرکز نظارت نزدیک زمان افطار و زمان اوج خرید مردم صورت 

می پذیرد.
»محمدرضا باقری« اظهار کرد: با شــروع مــاه رمضان اجرای طرح 

»ماه ضیافت« به مدت یک ماه در اردستان اجرا می شود.

وی افزود: افزایش بازرسی ها و نظارت ها بر بازار در ماه رمضان شروع 
شده و تمرکز نظارت نزدیک زمان افطار و زمان اوج خرید مردم بیشتر 
می شود. رییس اداره صنعت، معدن و تجارت اردستان گفت:  شش 
اکیپ دو نفره در این طرح همکاری دارند و این اکیپ ها هفته ای سه 
روز با همکاری ادارات تعزیرات حکومتی، دامپزشــکی، اماکن، اتاق 
اصناف و شبکه بهداشت و درمان بر بازار نظارت دارند. باقری با بیان 

اینکه در جلساتی که با اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی برگزار شده، 
ســاعت کار واحدهای صنفی و نانوایی ها مشخص شد، تصریح کرد: 
شیفت بندی رســتوران ها و واحدهای اغذیه فروشی در ماه مبارک 

رمضان طی این جلسات تعیین شد. 
وی تاکید کرد: اولویت نظارت، کاالهای اساسی مورد نیاز مردم است 

که بازرسان ما به صورت حضوری و سرزده از واحدها بازدید دارند. 

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت اردستان مطرح کرد:
افزایش بازرسی و نظارت بر بازار اردستان در ماه رمضان

  سرپرست شرکت آب و فاضالب شهری شهرضا:  

 متاسفانه کاهش
 نزوالت جوی شرایط ناگواری را 

 برای تامین آب رقم 
زده است

فرماندار شهرستان لنجان:
کلید حل بحران آب در 

دست مردم است
فرماندار شهرستان لنجان در  لنجان
نشست با مسئوالن شهرســتان لنجان با بیان 
اینکه صرفه جویی و مصرف بهینه آب نیازمند 
فرهنگ سازی است، اظهار کرد: همان گونه که 
در گزارش کارشناســان اعالم شده، امسال در 
حوزه ذخیره آب با چالش های بسیاری مواجه 
هستیم؛ بر همین اســاس برای عبور از بحران 
کم آبــی و رفع این مشــکل در جامعه نیازمند 
فرهنگ ســازی و رعایت الگوی مصرف توسط 

مردم و مسئوالن هستیم.
»مهدی صفرخانلو« تصریح کرد: شهرداری های 
۹ گانه شهرستان لنجان به دلیل ارتباطی که با 
شــهروندان دارند می توانند نقش مهمی را در 
حوزه فرهنگ سازی مصرف بهینه آب ایفا کنند 
بر همین اساس باید با تبلیغات میدانی و استفاده 
از ظرفیت هایی همچون بیلبوردهای شهری، 
فیش های عوارض و... به شــهروندان یادآوری 
کنیم که با بحران آب مواجه هستیم و همه باید 
در حوزه مصرف آب، صرفه جویی را در دستور 

کار قرار دهند.
وی ادامــه داد: امــروز مشــکالت آب، حوزه 
کشــاورزی و صنعت را تحت الشعاع خود قرار 
داده و اگر به ســمت اصالح الگــوی مصرف و 
صرفه جویــی در مصرف آب حرکــت نکنیم، 
ممکن است این مهم به سمت بحران آب شرب 
نیز پیش برود. کلید بحران آب بیش از همه در 

دست مردم است. 

پایان گروگانگیری ۲۰ میلیارد 
ریالی در کاشان

فرمانده انتظامی استان اصفهان  کاشان
گفت: دو  نفر که دوشنبه شب با گروگان گرفتن یکی 
از شهروندان کاشــانی از خانواده وی مبلغ بیست 
میلیاردریال درخواســت کرده بودند در عملیات 
ضربتی ماموران فرماندهی انتظامی دستگیر شدند.

 ســردار »مهدی معصوم بیگی« با بیــان اینکه در 
تحقیقات صورت گرفته مشــخص شد، فرد ربوده  
شــده از افراد متمول شهرستان اســت، گفت: با 
تالش های صورت گرفته محل نگه داری فرد ربوده  
شده مورد شناسایی قرار گرفت و ماموران بالفاصله 
به محل مورد نظر اعزام و گروگانگیران را به محاصره 
خود درآوردند و درکمتر از ۲۴ ساعت بعد از وقوع 
حادثه، جوانی ۲۸ ساله به همراه برادر هفده ساله اش 

دستگیر و فرد ربوده  شده آزادشد. 

ابالغ وقت رسیدگی
3/50 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالســه پرونده 407/97 حل 4 ، وقت رسیدگی ســاعت 11/05 بعد از ظهر روز دوشنبه 
مورخه 1397/5/8، مشــخصات خواهان: قدمعلی حاج حیدری فرزند مهدی به نشــانی 
خمینی شهر هفتصد دستگاه چهار راه بسیج نوشت افزار فدک،  مشخصات خوانده: لطفعلی 
همپایان فرزند امیرعلی به نشانی مجهول المکان،  خواســته و بهای آن:  پرداخت مبلغ 
9/000/000 ریال و پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، دالیل خواهان: کپی 
مصدق حواله و گواهی واخواست، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 743 شعبه چهارم 
 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )190 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/51 مرجع رسیدگی: شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 333/97 حل 11 ، وقت رسیدگی ساعت 8/30 صبح روز سه شنبه مورخه 
1397/4/5، مشــخصات خواهان: قدمعلی حاج حیدری فرزند مهدی به نشانی خمینی 
شهر هفتصد دســتگاه چهار راه بسیج نوشت افزار فدک،  مشــخصات خوانده: سنگبری 
رسالت دولت آباد آقای رحمت ا... طاهری، خواسته و بهای آن:  مطالبه هفت میلیون ریال، 
دالیل خواهان: تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت، گردش کار: خواهان خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.

م الف: 741 شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 
شماره یک( )182 کلمه، 2 کادر(

ابالغیه
3/53 شماره ابالغنامه:9710103633501383 شماره پرونده:960998363500038 
شــماره بایگانی شــعبه:960038 ابالغ شــونده حقیقی: 1- اصغر گودرزی 2- بی بی 
محمود صالحی 3- زینب گــودرزی 4- مهیــن پروین 5- ناصر زهتــاب 6- علیرضا 
صالحی 7- ســیامک گــودرزی 8- منوچهر گــودرزی 9- مرتضی محمــود صالحی 
10- ســعید ملک 11- عبدالحســین علیزاده 12- مریــم ملک 13- زهــرا نصیری 
14- امیر حاجیان 15- غالمرضــا گودرزی 16- محمود کشــوری 17- علیرضا ملک 
18- مهوش داداشــیان 19- علیرضا گودرزی 20- شــهناز گودرزی 21- جواد هارون 
الرشــیدی 22- بابک گودرزی 23- ثریا ملــک 24- منوچهر محمــود صالحی فرزند 
فیض اله همگی به نشــانی مجهول المکان، در خصــوص تجدیدنظرخواهی آقای کرم 
هارون الرشــیدی به طرفیت شما نســبت به دادنامه 9609973633501782 صادره از 
این شعبه، به پیوست نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهی به شما ابالغ 
می شود. مقتضی است حســب ماده 346 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی چنانچه پاســخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به این 
دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. درغیر این صورت پرونده به همین کیفیت 
به تجدید نظر ارسال می گردد.  توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به 
صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء 
انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه 
 های آتی از طریق ســامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به ســامانه، حساب کاربری

) شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک 
قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. م الف:735 

شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرســتان خمینی شهر ) 266 کلمه، 3 
کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/54 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 323/97 حل 12 ، وقت رسیدگی ساعت 11/45 صبح روز چهارشنبه مورخه 
1397/4/13، مشــخصات خواهان:  فردوس اجاقیان فرزند غالمرضا به نشانی اصفهان 
محتشم کاشانی ک ش رحیمی ک جنت پ 34،  مشخصات خوانده: محمد محمد شاهی  
فرزند خداداد، خواسته و بهای آن:  مطالبه وجه بابت خسارت، دالیل خواهان: کپی کارت 
خودرو، اســتعالم پلیس راهور، گردش کار: خواهان خوانــده را مجهول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 747 شــعبه 12 
 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )176 کلمه، 

2 کادر(
مزایده اتومبیل

پرونــده:  شــماره   139703902142000002 آگهــی:  شــماره   3 /55
139604002127000106 و 139604002127000082 بــه موجــب پرونده  اجرائی 
کالسه 9600043 و 9600053 یک دستگاه کامیون کشــنده دانگ فنگ سه محور ده 
چرخ مدل 2007 سفید رنگ به شماره موتور 69165736 و شماره شاسی 073006584 
به شــماره انتظامی 517 ع 49 ایران 43 متعلق به ربابه رحمتی فرزند حیدر به شماره ملی 
1198966580 در قبال طلب آقای سید عبداله موسوی توقیف شده و در پارکینگ اعتماد 
دهاقان نگهداری می شود. طبق نظر کارشــناس رسمی دادگستری مشخصات کامیون 
از قسمت پشت اطاق سمت راســت دارای خوردگی و هم چنین پشت اطاق سمت چپ 
خوردگی جزئی دارد، الستیک ها کال مستهلک شــده و جلو پنجره خوردگی دارد و رنگ 
شده که با توجه به موارد فوق به مبلغ 680/000/000 ریال) ششصد و هشتاد میلیون ریال( 
ارزیابی شده، لذا از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه 1397/03/20 در واحد اجرای اسناد رسمی 
دهاقان از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 680/000/000 ریال )ششصد و 
هشتاد میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. این آگهی 
یک نوبت در یکی از روزنامه کثیراالنتشار اســتان چاپ و منتشر می گردد که خریداران 
جهت شرکت در مزایده با ارایه کل مبلغ پایه مزایده به صورت چک رمزدار و تضمینی بانک 
ملی امکان حضور در جلسه مزایده را دارند. الزم به ذکر است کلیه هزینه های قانونی اعم 
از  بدهی و عوارض مالیاتی،  شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده در صورت درخواست مسترد خواهد شد 
و نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی 
پیش بینی نشده مواجه گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر 
برگزار خواهد شد. تاریخ انتشار: چهارشنبه 1397/03/02  م الف:97/61  اداره اجرای 

اسناد رسمی دهاقان )319 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/56 شماره دادنامه: 9709973749100293 شماره پرونده: 9609983749100611 
شماره بایگانی شعبه: 961003 خواهان: آقای رضا کیخائی یلمه علی آبادی فرزند منصور 
به نشانی دهاقان عای آباد جمبزه، خواندگان: 1- آقای اکبر پیوسته فرزند محمد به نشانی 
مجهول المکان 2- آقای مجتبی رهبرکوهی فرزند اسماعیل به نشانی اصفهان رباط اول 
خ استاد شهریار ک گلها گلریز 6 پ 14، خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله 
بدوی، رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای رضــا کیخایی فرزند منصور به طرفیت اکبر 
پیوسته فرزند محمد و مجتبی رهبر کوهی فرزند اسماعیل به خواسته صدور حکم بر اعسار 
ایشان ازپرداخت هزینه دادرسی در پرونده فوق الذکر به مبلغ 8/500/000 ریال با عنایت 
به شرح دادخواست و اظهارات خواهان و مودای شهادت شهود و عدم حضور خواندگان و 
عدم دفاع موثر از جانب ایشان و همچنین به جهت عدم اشتغال خواهان به شغل درآمدزا 

دعوی ایشان وارد تشخیص و مستندا به مواد 504 و 513 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی و معافیت 
موقت وی از پرداخت آن صادر و اعالم می گردد. قابل ذکر است چنانچه خواهان در دعوی 
اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد. 
رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر 
استان اصفهان می باشد و تجدیدنظرخواهی نســبت به این رای مانع جریان دادرسی در 
دعوی اصلی نبوده و تاخیری در آن ایجاد نخواهد کرد. م الف: 97/59 شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی دهاقان )253 کلمه، 3 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

3/58 اجرای احکام حقوقی شعبه دوازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 961281 ج / 12 له خانم شــیوا درخشنده و علیه آقای محمدرضا 
حاجیان مبنی بر مطالبه 75 مثقال طالی ساخته شده که به نرخ مورخ 96/12/26 به مبلغ 
543/744/025 ریال ارزیابی که با توجه به نوسان قیمت در روز فروش مجدداً استعالم و 
سفر حج تمتع به مبلغ 157/221/500 ریال و وجه نقد به مبلغ 5/210/178/764 ریال و 
1001/200 ریال بابت هزینه دادرسی و حق االجرای دولتی به مبلغ 279/022/620 ریال 
که جمعًا به مبلغ 6/191/167/109 ریال ارزیابی می گردد. بابت محکوم به و هزینه های 
اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 1397/3/28 ساعت 11 صبح در محل اجرای احکام 
دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 39/25 سهم مشاع از 284/49 
سهم مشاع حبه شش دانگ ملکی به پالک ثبتی شــماره 1 فرعی از 2743 اصلی بخش 
1 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی آقای 
محمدرضا حاجیان و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه و مغازه گل فروشی جردن در 
تصرف مستاجر آقای امیر افشاری می باشد. توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح 
ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین 
خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و 
با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای 
احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. 
هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل مورد 
نظر به نشانی اصفهان کنار گذر اتوبان شهید خرازی قبل از خیابان مقداد، سه باب مغازه، 
با عناوین گل جردن، کلینیک ساختمانی حاجیان و کارتن پالست شمال بازدید و بررسی 
و تحقیقات مورد نیاز به عمل آورده که گزارش کارشناســی به شرح زیر تقدیم می گردد: 
با توجه به گزارش کارشناس و امور ثبتی مقدار 117/075 سهم مشاع از لیست 284/49 
سهم ششدانگ بر اســاس ســند 14083 مورخ 86/12/23 از طرف شهرداری به آقایان 
غالمحسین، محمدرضا، عباس شهرت همگی حاجیان بالسویه انتقال یافته که سهم آقای 
محمدرضا حاجیان به میزان 39/025 سهم )برابر 39/025 مترمربع( از کل مغازه های سه 
گانه موجود بوده و هنگام کارشناسی مغازه جنوبی)فروش کارتن پالست( در اختیار مستاجر 
آقای محمدرضا حاجیان بود.متراژ کل مغازه ها در طبقه همکف حدود 117 متر مربع در 
زیرزمین حدود 60 متر مربع انباری و طبقه اول به مساحت 130 مترمربع که این طبقه به 
صورت اسکلت و سقف بوده و نازک کاری نگردیده است. هنگام بازدید طبقه اول به عنوان 
محوطه کارگاهی استفاده می گردد. نظریه کارشناسی: با توجه به موقعیت و کاربری محل 
شرایط عرضه و تقاضا و سایر عوامل موثر در تعیین نرخ ارزش کل پالک مورد اشاره بالغ 
بر 17/550/000/000 ریال)یک میلیارد و هفتصد و پنجاه و پنج میلیون تومان( و ســهم 
خوانده آقای محمدرضا حاجیان )دو دانگ از شش دانگ( بالغ بر 5/850/000/000 ریال 
)پانصد و هشــتاد و پنج میلیون تومان( می گردد.  م الف: 3136 اجرای احکام حقوقی 

شعبه دوازده دادگستری اصفهان )523 کلمه، 5 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

3/59 اجرای احکام حقوقی شعبه اول اصفهان در نظر دارد  جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 962439 ج / اول له آقای قربانعلی رمضانی علیه آقای آیت شرکت 
پارس محل مبنی بر مطالبه مبلغ 212/000/000 ریال بابــت محکوم به و هزینه های 
اجرایی و حق االجرای دولتــی در تاریخ 97/3/29 ســاعت 10/5 صبح در محل اجرای 
احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفی که توسط 
کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شــده  و نظریه وی مصون از تعرض 

طرفین واقع  گردیده برگزار نمایــد. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه 
مزایده به نشانی اصفهان شهرک صنعتی محمودآباد تاریخ 2/6 شرکت پارس محل نزد 
حافظ اموال آقای حمید حاجی شفیعی مراجعه و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت 
نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده 
پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی برعهده محکوم 
علیه می باشد. لیســت اموال مورد مزایده: شرح: وضعیت موجود: 1- یک دستگاه مشعل 
تک ســوخت گاز مدولیت )تدریجی( مدل PM7PGM    -513/S به صورت وضعیت 
نیمه مونتاژی شامل قطعات ذیل: موتور دپرهوا، uv مارک زیمنس، شیر پروانه ای گاز، 
اکران مد، شعله پخش کن، ترانس جرقه خارجی، شعله پوش، تابلو ترینال، پره دمیر اولیه 
و ثانویه، محفظه فن، الکتروموتور زیمنس kwat 15، اســتراکچر، پالک مشخصات و 
شماره سریال و کلیه ملزومات مربوط به مشعل فوق به طور کامل قطعاتش موجود بوده 
و در حال مونتاژ  می باشــد. 2- تابلو مربوط به مشعل موجود نبود و قطعات آن نیز موجود 
نبود. 3- خط گاز فقط به صورت قطعات موجود در انبار به صورت ناقص می باشــد که به 
شــرح ذیل اعالم می گردد: از کل خط گاز قطعات Automatic solenoid مدل 
EVFDN50 و shut off valve مدل EV DN50 موجود نبود و بقیه قطعات در 
انبار موجود بود. نتیجه کارشناسی: 1- با توجه به ناقص بودن قطعات خط گاز که قطعات 
ناقصی از قطعات اصلی خط گاز می باشــند و بقیه به صورت قطعات نو در انبار می باشد 
 خط گازی عماًل وجود ندارد و ارزش گذاری نمی شــود)تصویر نقشــه ارائه شده توسط 
کارخانه به پیوست می باشد( 2- تابلو برق موجود نیست و ارزش گذاری نمی شود 3- در 
زمان بازدید اول مورخ 96/12/10 فقط اســتراکچر دســتگاه موجود بود و در بازدید دوم 
مورخ 96/12/20 دستگاه مشعل تک سوخت گاز مذکور به صورت نیمه مونتاژ شده بوده 
و در حال مونتاژ بود که ارزش گذاری فوق بر اســاس مونتاژ کامــل اظهار نظر می گردد 
)قسمت و مونتاژ مربوط به محفظه فن و موتور مربوطه است( ارزش یک دستگاه مشعل 
تک ســوخت گاز مدولیت )تدریجی(  PM7PGM -513/S نو نسبت به قیمت پایه در 
 این مقطع از زمان به مبلغ 230/000/000 ریال تعیین و بــرآورد و اعالم نظر می گردد.  
 م الف: 2184 اجرای احکام حقوقی شــعبه اول دادگســتری اصفهــان )476 کلمه،

 5 کادر(
ابالغ تجدیدنظر

3/61 شماره ابالغنامه: 9710100351501363 شماره پرونده: 9609980351500434 
شــماره بایگانی شــعبه: 960495 تجدیدنظرخواه اکبر اقدامی فرزند میــرزا علی اکبر 
دادخواست تجدیدنظراز حکم صادره در این دادگاه به شماره 9609970351502073 به 
طرفیت تجدیدنظرخواندگان سید عماد مدنی و ســیده مریم میراحمدی  و آرش صادقی 
تقدیم و نامبرده را مجهول المکان اعالم نموده اســت بدینوســیله مراتــب در روزنامه 
کثیراالنتشار درج می گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف 12 روز جهت ابالغ تجدیدنظرخواهی 
به وی در این دادگاه حاضر و نسخه ثانی دادخواست تجدیدنظرخواهی و ضمائم پیوست 
به نامبرده تحویل گردد تا در پاســخ به اعتراض الیحه دفاعیه خــود را تقدیم این دادگاه 
 نماید. م الف: 4275 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  )176 کلمه، 

2 کادر(
احضار متهم

3/62 شماره درخواست: 9710460358500001 شماره پرونده: 9709980358500129 
شماره بایگانی شعبه: 970134 در پرونده کالســه شعبه ششم بازپرسی دادسرای جرایم 
اقتصادی اصفهان آقای عیســی انصاری فرزند ســهراب با وکالت آقای کامران مرادی 
شکایتی علیه آقای بنیامین اشرفی دایر بر خیانت در امانت و کالهبرداری و تحصیل مال 
از طریق نامشروع مطرح نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید. نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود 
تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شــعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم 
نشانی کامل خود جهت پاســخگویی به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد در صورت 
عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 4259 شعبه 6  بازپرسی 
 دادســرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع شــهید مطهری(  )147 کلمه، 

1 کادر(
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زندگی »بی بی مریم« در قاب رسانه

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

ذره بین

ایلراهعشایری»پنبهکال«
دراستاناحداثمیشود؟

چهارمحــال و بختیــاری دومیــن اســتان 
عشایرنشین کشــور است و عشــایر از طریق 
 پنج ایــل راه اصلــی وارد مراتع این اســتان

 می شوند.
به رغم توصیه هــای صورت گرفته؛ امســال 
کوچ زود هنگام عشــایر به مناطق ییالقی آغاز 
شد که ســیل اخیر خســارت های بسیاری به 
زیرســاخت ها، مراتع، باغات و دام عشایر وارد 

کرد.
اخیرا طی اقدامی احداث جاده عشــایری در 
یال های پر شــیب زردکوه بختیاری به منظور 
کوتاه شدن مسیر عشایر در دســتور کار قرار 
گرفت که این موضوع حاشیه هایی را به دنبال 

داشته است.
ایل راه »پنبــه کال« در 15 کیلومتری شــهر 
چلگرد، مرکز شهرستان کوهرنگ قرار گرفته 
که عملیات اجرایی آن ســال گذشته با حضور 

مسئوالن کلنگ زنی شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال 
و بختیاری در خصوص احداث جاده عشایری 
پنبه کال اظهار کرد: در صورتــی که پروژه ای 
مجوزات الزم را برای اجرا داشته باشد به هیچ 
وجه منابع طبیعــی مخالف اجرای آن نخواهد 
بود، به مخصوص ایل راه هــا که از عرصه منابع 
طبیعی عبــور می کنند باید مجــوزات الزم را 

اخذ کنند.
علی محمدی مقدم با اشــاره بــه اینکه جاده 
عشایری پنبه کال فاقد مجوزات الزم بوده است، 
افزود: در حال حاضر این پروژه به دلیل نداشتن 
مجــوزات الزم و به دلیل حساســیت منطقه، 
متوقف شده و امور عشایر در حال اخذ مجوز از 

کمیته مربوطه است.
محمدی مقدم در پاســخ به ســوالی مبنی بر 
اینکه در مســیر این جاده هیچ نوع پوششــی 
وجود ندارد، گفت: در مســیر هر پروژه ای که 
پوشــش مرتعی وجود داشته باشــد با هر نوع 
درجه ای از پوشش، باید مجوز الزم برای ادامه 
کار صادر و میزان خسارت  اخذ شود که بخش 
عمده ای از اواسط این جاده اراضی گون زار است 
و در این زمینه باید کمیته نظارت بر طرح  های 
عمرانی سازمان جنگل ها بازدیدی از آن محل 
داشته باشد تا در صورت صالح دید مجوز الزم 

صادر شود.

برنامههایاستاندرسالروز
آزادسازیخرمشهر

 فریبــرز نجفی، مدیــرکل بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران چهارمحــال و بختیاری با اشــاره به 
فرارســیدن سی و هفتمین ســالگرد آزادسازی 
خرمشــهر و  با بیان اینکه جهت گرامیداشــت 
این روز برنامه های مختلفی در ســطح اســتان 
پیش بینی شده اســت، اظهارکرد: شــروع کار 
مدیران دســتگاه های دولتی در ســاعت 7:30 
از گلزارهای شــهدا و برگزاری مراســم گلباران 
و عطرافشــانی و تجدید پیمان با شهدا، چاپ و 
نصب بنرهای تبلیغاتی ســوم خرداد در ســطح 
استان، دیدار و سرکشی از خانواده شهدای سوم 
خرداد و برپایی نمایشگاه عملیات بیت المقدس 

از برنامه های این روز است.

مرکزدائمیشهرکردشناسی
افتتاحشد

شهردار شهرکرد از افتتاح مرکز دائمی شهرکرد 
شناســی خبر داد و گفت: این مرکز مشاهیر این 
شهر را شناسایی و به صورت یک مرکز تحقیقاتی 
کار خــود را آغاز می کنــد. نــورا... غالمیان در 
بزرگداشــت روز شــهرکرد اظهار کرد:  در سال 
95 براســاس مصوبه شــورای فرهنگ عمومی 
شهرستان شهرکرد، 31 اردیبهشت ماه به عنوان 

روز شهرکرد نام گذاری شد.

کشفیکميلياردریال
کااليقاچاقدرچهارمحال

 سردار غالمعباس غالمزاده، فرمانده انتظامي استان 
در تشریح جزئیات خبر کشــف محموله قاچاق، 
اظهار کرد: ماموران کالنتري 11 بروجن با اجرای 
طرح ایست و بازرسي در محور لردگان به بروجن، 
یک دستگاه سواري سمند حامل کاالي قاچاق را 
توقیف کردند. در بازرسي از این خودرو دو هزار و 
528 قلم لوازم آرایشي، دوهزار و 880 عدد عینک 
کودك و 575 قوطي اسپري بي حسي به ارزش یک 

میلیارد ریال کشف و راننده خودرو دستگیر شد.

»بـی بـی مریـم« یکـی از مشـوقین اصلـی 
فتـح  جهـت  بختیـاری  اسـعد  سـردار 
تهـران محسـوب می شـد. او طـی نامه هـا 
و تلگراف هـای مختلـف بیـن سـران ایـل و 
سـخنرانی های مهیـج و گیـرا، افـراد ایل را 
جهت مبـارزه بـا اسـتبداد صغیر )اسـتبداد 
محمدعلـی شـاهی( آمـاده می کـرد و بـه 
عنوان یکی از شـخصیت های ضداستعماری 
و اسـتبدادی عصـر قاجار مطرح بوده اسـت.

با حمله سـردار اسـعد بـه تهـران، شـخصا تفنگ به 
دسـت گرفت و با قـزاق ها جنگیـد. نقـش او در فتح 
تهران، میـزان محبوبیتـش را در ایل افزایـش داد و 

کمی بعدتـر لقـب »سـردار«ی گرفت. 
قدرت »سـردار مریـم« در منطقه به حـدی بود که 
روس هـا  هنگام فتـح اصفهـان خصمانه بـه منزل او 
تاختنـد و اثاثیـه اش را به یغمـا بردند و کلیـه اموال 
و امـالك او را در اصفهـان مصـادره کردنـد. آن قدر 
برای خود اعتبـار و جایگاه داشـت کـه دکتر محمد 
مصدق، حاکم فـارس در زمان کودتـای 1299 پس 
از مخالفـت و عـزل از اصفهان راهی بختیاری شـد و 

مدت هـا میهمان سـردار مریـم بود.
این شـیرزن بختیاری در سـال 1316 سه سال پس 
از شـهادت فرزندش، علیمردان خـان در اصفهان به 
دسـتور رضاشـاه، زندگی را بـدرود گفت و چشـم از 

دنیا بسـت. 

شـهید » علیمردان خان بختیـاری« فرزند علیقلی 
خـان چهارلنـگ وبـی بـی مریـم، کودکی خـود را 
نزد دایـی های خـود »علیقلی خان سـردار اسـعد« 
و »خسـروخان سـردار ظفـر« گذرانـد و بـه مکتب 
رفت و به تدریـج مراحل ترقـی را طی کـرد. او یکی 
دیگـر از چهـره هـای افتخارآفریـن قـوم بختیـاری 
محسـوب می شـود؛ کسـی که به قرآن قسـم خورد 
تـا پـای جـان مقابـل زورگویـی هـای رضاخانـی 
 بایسـتد و ایسـتاد و در همیـن راه هـم شـهید

 شد. 

حاال قرار اسـت قصه زندگی این شـیرزن و شیرمرد 
بختیاری از قـاب شیشـه ای تلویزیون روایت شـود. 
تصویربـرداری سـریال تاریخـی »بـی بـی مریـم 

بختیـاری« که از مدتی پیـش آغاز شـده ، خردادماه 
پایـان خواهدیافـت ونـگارش سـریال »علیمـردان 

خـان بختیـاری« هـم در حـال انجام اسـت.
مسـئوالن اسـتان و مدیـران رسـانه ملی بـه تازگی 
از فرآینـد سـاخت ایـن اثـر ملـی بازدیـد کردنـد. 
مدیـرکل صـدا و سـیمای اسـتان در حاشـیه ایـن 
بازدیـد گفـت: تولیدسـریال فاخرتاریخی»بانـوی 
سـردار«که روایت گوشـه ای از افتخارآفرینی سردار 
»بـی بـی مریـم بختیـاری« در مبـارزه با اسـتعمار 
انگلیس و استبداد رضاخانی اسـت، پس از تاکیدات 
مقـام معظم رهبـری در دسـتور کار صدا و سـیمای 

مرکـز چهارمحـال و بختیـاری قرارگرفـت.
بـه گفتـه عظیمـی؛ سـریال »بانـوي سـردار« 13 
قسـمت اسـت کـه در 2 فصـل، زندگـي بي بي مریم 
بختیاري و پسـرش علیمردان بختیاري را به تصویر 
مي کشـد. این سـریال با مشـارکت امور استان هاي 
رسـانه ملي و مرکـز چهارمحـال و بختیـاري تولیـد 

مي شـود.

علـي عسـکري، رییس رسـانه ملـی نیز در حاشـیه 
دیـدار از مراحـل سـاخت این سـریال با بیـان اینکه 
دشـمن امروز تمـام توانش را بـراي تخریـب هویت 
ملي و دینـي جوانان کشـور ما بـه کار گرفته اسـت، 
گفت: سـابقه طوالنـي مردم بـزرگ ایـران، گنجینه 
عظیمي اسـت کـه رسـانه ملي بایـد از آن اسـتفاده 

کنـد.
رییـس رسـانه ملي بـا اشـاره بـه اینکـه سـردار 
بي بي مریـم بختیـاري از مفاخـر بـزرگ ایـران 
در تاریـخ اسـت و در منطقـه مرکـزي ایـران بـه 
خصـوص قـوم بختیـاري زبانـزد همـه بوده اسـت، 
گفت: آشـنایي بـا زندگـي این بانـوي مبـارز و فهیم 
و رشـادت هاي فرزنـد برومند شـهیدش، علیمردان 
بختیـاري، الگـوي مناسـبي بـراي خانواده هـاي 

ایرانـي اسـت.
علي عسـکري از ویژگي هاي شـخصیتي ایـن بانوي 
مبارز و پسـرش یـاد کـرد و گفـت: بي بي مریم درك 
عمیقي از تحوالت منطقه و دسیسـه اسـتعمارگران 

داشـته و سـال ها در مقابل این اسـتعمار و اسـتبداد 
وابسـته به ایـن اسـتعمار که حکومـت پهلـوي اول 

بـود،  ایسـتادگي و مبارزه کرده اسـت.
محسـن رضایـي، دبیر مجمـع تشـخیص مصلحت 
نظام نیـز در ایـن بازدیـد، از علیمردان بختیـاري به 
عنـوان یکـي از سـرداران شـهید بختیاري یـاد کرد 
که در مقابـل ظلم پهلـوي اول ایسـتاد و در مقطعي 
از تاریخ، کنترل شـهرکرد را به دسـت گرفت و آداب 

ایرانـي اسـالمي را در حکومت بـه آن پیـاده کرد.
همچنین در ادامه  اسـتاندار چهارمحـال و بختیاری 
اظهار کـرد: به منظور بزرگداشـت مفاخـر بختیاری 
پـس از پیگیـری هـا و مذاکـرات انجـام شـده بـا 
سـازمان برنامه و بودجـه کشـور، 50 میلیـارد ریال 
بـرای سـاخت ایـن مجموعـه تلویزیونـی اختصاص 
یافـت. مفاخـر ایـران از اقـوام مختلـف و بـه ویـژه 
شـخصیت های مبـارز و بـزرگ بختیاری نقشـی بی 
بدیل و ارزشـمند در تاریخ با شـکوه و سراسر افتخار 

ایـران داشـته اند.

زندگی »بی بی مریم« در قاب رسانه
سیما صباحی مدیران رسانه ملی و مسئوالن استانی از مراحل ساخت سریال »بانوی سردار« بازدید کردند؛

مفاد آراء
3/57 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

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

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رأی شماره 284و285-97/02/10 هیأت : آقای سعید مهدی زاده رهقی فرزند مرتضی 
شماره شناســنامه 145 و خانم مریم میثمی فر فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 557  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 67/50 مترمربع شماره پالک 3103 فرعی 
مجزا از شماره 628 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای ابوالفضل کجایی و خانم منیره صادقی
2- رأی شــماره 354-97/02/10 هیأت : آقای صادق عباســی فرزند احمدرضا شماره 
شناسنامه 6190003842 ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 105 مترمربع شماره پالک 
3104 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل و شماره پالک 1333 فرعی مجزا 
از شماره 79 فرعی از پالک 2875 اصلی  واقع در بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از مالکین مشاعی و شهرداری
3- رأی شــماره 355و356-97/02/10 هیأت : آقای ابوالفضل بسطامی فرزند علیرضا 
شماره شناسنامه 9284 و خانم ریحانه عنایتی بیدگلی فرزند مسلم شماره شناسنامه 462  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 155/50 مترمربع شماره پالک 918 فرعی 
مجزا از شماره 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی نصراله داعی
4- رأی شماره 277-97/02/09 هیأت : خانم معصومه فعله گری فرزند حجت اله شماره 
شناسنامه 387  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 229/50 مترمربع شماره 
پالک 919 فرعی مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای محمد ناظمی
5- رأی شــماره 279و280 -97/02/09 هیأت : آقای اســفندیار موالئی بیدگلی فرزند 
ابراهیم شماره شناســنامه 39 نسبت به چهار دانگ مشــاع و خانم فاطمه خدمتی  فرزند 
شکراله شماره شناسنامه 192 نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
137/80 مترمربع شماره پالک 1 فرعی مجزی از مشاعات و 56 اصلی از پالک 56 اصلی 
و شماره پالک 16 فرعی مجزا از شماره 9 فرعی از پالک 57 ااصلی واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکین رسمی
6- رأی شــماره 298و299 -97/02/10 هیأت : آقای علی اکبر مسیحی بیدگلی فرزند 
محمد حسین شماره شناسنامه 404 و خانم صدیقه ذکاری فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 
77  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 270/50مترمربع شماره پالک 15 
فرعی مجزا از شــماره  4 فرعی از 213 اصلی و13و14 فرعی از 212 اصلی و قسمتی از 
مشاعات از پالک 213 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی 

و ابتیاعی از خانم جمیله پهلوان
7- رأی شــماره 289-97/02/10 هیأت : آقای تقی ذاکر بیدگلی فرزند اســداله شماره 
شناسنامه 294 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 269/25 مترمربع شماره پالک 59 فرعی 
مجزا از پالک 252 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی 

و ابتیاعی از خانم مریم شاطریان 
8- رأی شماره 293و294 -97/02/10 هیأت : آقای سید حسین غفوری فرزند سید محمد 
شماره شناسنامه 9 و خانم فاطمه غفوری ارمکی فرزند سید محمود  شماره شناسنامه 461  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 163/20 مترمربع شماره پالک 39 
فرعی مجزا از شماره 21 فرعی از پالک 293 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 
و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی آقایان ماشااله لقبی بیدگلی و امیر آقا جندقیان بیدگلی

9- رأی شماره 290و291 -97/02/10 هیأت : آقای علیرضا سفارشی بیدگلی فرزند محمد 
شماره شناسنامه 301 و خانم اقدس صائبی بیدگلی  فرزند نعمت اله شماره شناسنامه 25  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 146/50 مترمربع شماره پالک 21 فرعی 

مجزا از پالک 311 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکین رسمی
10- رأی شــماره 352 -97/02/10 هیأت : آقای علی معماری فرزند محمدآقا شماره 
شناسنامه 35 ششدانگ قســمتی از  یکبابخانه به مساحت 72/80 مترمربع شماره پالک 
5 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از 792 اصلی و پالک 792 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی و ابتیاعی از خانم لطیفه مشهدی
11- رأی شــماره 311-97/02/10 هیــأت : خانم الهه روز بیانی فرزند محمد شــماره 
شناســنامه 6190060722  ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت 157 مترمربع شماره 
پالک 16 فرعی مجزا از شــماره هــای 1و5و9و14 فرعی و 795 اصلی و مشــاعات از 
 پالک 795 اصلــی واقع در اماکن بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیــدگل. ابتیاعی از آقای 

حسین معماری 
12- رأی شماره 281 -97/02/09 هیأت : آقای محمد جواد مرشدی بیدگلی فرزند محمود 
شماره شناسنامه 6190167721 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 200/50 مترمربع شماره 
پالک 15 فرعی مجزا از شماره 3 فرعی از پالک 862 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از آقای محمود مرشدی
13- رأی شماره 287و288-97/02/10 هیأت : آقای حسین داروغه فرزند ماشااله شماره 
شناسنامه 416 و خانم فهیمه شائی آرانی فرزند امراله شماره شناسنامه 2203 )بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 118/50 مترمربع شماره پالک 13 فرعی مجزا از شماره 
1 فرعی از پالک 1338 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک 

رسمی و ابتیاعی از آقای حسین داروغه
14- رأی شــماره 282 -97/02/10 هیأت : خانم زهرا عرشی آرانی فرزند عباس شماره 
شناسنامه 6190043860 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 56/70 مترمربع شماره پالک 
20 فرعی مجزا از شماره 12 فرعی و قسمتی از مشــاعات از پالک 1775 اصلی واقع در 

اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای حسن اسدالهی 
15- رأی شماره 286 -97/02/10 هیأت : خانم مریم خدمتی بیدگلی فرزند تقی شماره 
شناسنامه 1253  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 80 مترمربع شماره پالک 3 فرعی مجزا 
از پالک 1930 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رســمی و 

ابتیاعی از آقای مجید ملک پور
16- رأی شماره 283 -97/02/10 هیأت : خانم حوراء بذرافشان آرانی فرزند عباس شماره 
شناسنامه 262  ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 173/50 مترمربع شماره پالک 33 
فرعی مجزا از شماره 4 فرعی و قسمتی از مشاعات) که جهت آن شماره 19منظور گردیده 
اســت( از پالک 2322 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

آقای تقی سعد آبادی
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/03/02
تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/03/17

م الف: 77 عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
ابالغ اخطاریه

3/44 با توجه به اینکه در دادخواست پرونده کالســه 65/97 این شورا مجهول المکان 
اعالم شده اید اخطار می گردد: در روز دوشــنبه تاریخ 97/4/4 راس ساعت 6 بعد از ظهر 
جهت رسیدگی به دادخواست آقای محمد علی هاشــمی نژاد فرزند علی به طرفیت شما 
مبنی بر مطالبه مبلغ هشــتاد میلیون ریال وجه دو فقره چک عهــده بانک ملی ایران به 
همراه هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه در محل شورای حل اختالف 5 خمینی 
شهر به نشانی شهرستان خمینی شهر- شــهر کوشک- بلوار امام قبل از کوچه 17 جنب 
بیمه پاســارگاد حاضر شــوید. در غیر این صورت غیابی رای صادر خواهد شد. در ضمن 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن در دفتر شورا موجود می باشد جهت دریافت به شورا 
 مراجعه نمائید. م الف: 737 شورای حل اختالف 5 خمینی شهر)کوشک( )133 کلمه، 

2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/45 مرجع رسیدگی: شعبه یک حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 1302/96 حل 1 ، وقت رسیدگی ساعت 5/30 روز دوشنبه مورخه 1397/4/11، 
مشخصات خواهان: محمد حسین آذری فرزند محمد علی به نشانی خمینی شهر سه راه 

معلم خ جمال زاده پالک 70،  مشخصات خوانده: بهنام موشکاف فرزند محمود به نشانی 
مجهول المکان،  خواســته و بهای آن:  پرداخت یک فقره چک، دالیل خواهان: فتوکپی 
مصدق چک، فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت وجــه چک، گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از 
طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد.م الف: 432 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )184 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/46 شماره ابالغنامه: 9710103633101039 شماره پرونده: 9709983633100128 
شماره بایگانی شــعبه: 970135 آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به 
خانم نســرین نصری فرزند محمد و ناصر مظلومی فرد فرزند امرا...، خواهان: آقای علی 
محمدی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم نسرین نصری فرزند محمد و ناصر مظلومی 
فرد فرزند امرا... به خواسته اعســار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه چک مطرح 
که به این شعبه )اصفهان شهرستان خمینی شهر بلوار دانشــجو دادگستری شهرستان 
خمینی شهر اتاق 26( ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9709983633100128 شعبه 
اول دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان خمینی شــهر ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/05/09 ساعت 10/30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید 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: 720 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر 

)184 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/52 شماره پرونده: 2459/96 ح 2 شماره دادنامه: 238-97/2/19  خواهان: حسن بابازاده 
به نشانی خمینی شهر خ کهندژ محله مهدیه کوچه مسجد الزهرا با وکالت احمد سعیدپور به 
نشانی خمینی شهر خ طالقانی نبش کوچه هفتم، خوانده: باقر کربالیی به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه سفته، گردشکار: با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی اعالم و با 
استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی آقای حســن بابازاده با وکالت احمد ســعیدپور به طرفیت آقای باقر 
کربالیی فرزند اسماعیل به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه نقد بابت دو 
 فقره سفته واخواست نشده به شماره های 25666 )سری/ ی( مورخ 94/11/5 و 25667 
)ســری/ ی( مورخ 94/11/5 و حق الوکاله وکیل به انضمام خســارات دادرسی و تاخیر 
تادیه ازتاریخ سررســید با بررســی مفاد دادخواست، مالحظه رونوشــت مصدق سفته 
و با توجه به وجود اصل ســفته در ید خواهــان واینکه خوانده با وصــف ابالغ قانونی در 
جلســه رســیدگی حاضر نگردیده و دفائی بر برائتنامه خود بعمل نیاورده است و با احراز 
اشــتغال ذمه واســتصحاب دین دعوی خواهان را ثابت تشــخیص و مســتندا به مواد 
307 و 308 و 309 قانــون تجارت و  مواد 1258 قانون مدنی و مــواد 519 و 522 قانون 
آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خوانــده را به پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال بابــت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 2/590/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 1396/10/12 دادخواست 
لغایت اســتهالک کامل دین بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی 
از بانک مرکــزی جمهوری اســالمی ایران و حــق الوکاله وکیل طبــق تعرفه در حق 
خواهان محکوم می نمایــد رای صادره غیابی و ظرف مهلــت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شــورا و ســپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضــا مدت واخواهی 
 قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان خمینی شــهر می باشد. 
م الف: 721 شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )320 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/47 شــماره پرونده: 2461/96 ح 2 شــماره دادنامه: 237-97/2/19  خواهان: حسن 

بابازاده به نشانی خمینی شهر خ کهندژ محله مهدیه کوچه مسجد با وکالت احمد سعیدپور 
به نشانی خمینی شهر خ طالقانی نبش کوچه هفتم، خوانده: باقر کربالیی به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه سفته، گردشکار: با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی اعالم و با 
استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی آقای حســن بابازاده با وکالت احمد ســعیدپور به طرفیت آقای باقر 
کربالیی فرزند اسماعیل به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه نقد بابت دو 
 فقره سفته واخواست نشده به شماره های 25672 )سری/ ی( مورخ 94/11/5 و 25673 
)ســری/ ی( مورخ 94/11/5 و حق الوکاله وکیل به انضمام خســارات دادرسی و تاخیر 
تادیه ازتاریخ سررســید با بررســی مفاد دادخواست، مالحظه رونوشــت مصدق سفته 
و با توجه به وجود اصل ســفته در ید خواهــان واینکه خوانده با وصــف ابالغ قانونی در 
جلســه رســیدگی حاضر نگردیده و دفائی بر برائتنامه خود بعمل نیاورده است و با احراز 
اشــتغال ذمه واســتصحاب دین دعوی خواهان را ثابت تشــخیص و مســتندا به مواد 
307 و 308 و 309 قانــون تجارت و  مواد 1258 قانون مدنی و مــواد 519 و 522 قانون 
آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خوانــده را به پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال بابــت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 2/590/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 1396/10/12 دادخواست 
لغایت اســتهالک کامل دین بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی 
از بانک مرکــزی جمهوری اســالمی ایران و حــق الوکاله وکیل طبــق تعرفه در حق 
خواهان محکوم می نمایــد رای صادره غیابی و ظرف مهلــت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شــورا و ســپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضــا مدت واخواهی 
 قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان خمینی شــهر می باشد. 
م الف: 722 شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )319 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/48 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 406/97 حل 4 ، وقت رسیدگی ساعت 11/10 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخه 
1397/5/8، مشخصات خواهان: قدمعلی حاج حیدری فرزند مهدی به نشانی خمینی شهر 
هفتصد دستگاه چهار راه بسیج نوشت افزار فدک،  مشخصات خوانده: پیرحسن رهنما فرزند 
موسی به نشانی مجهول المکان،  خواسته و بهای آن:  پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال و 
پرداخت کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و گواهی 
واخواست، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 744 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )190 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/49 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 408/97 حل 4 ، وقت رسیدگی ســاعت 8/45 بعد از ظهر روز چهارشنبه 
مورخه 1397/5/10، مشــخصات خواهان: قدمعلی حاج حیدری فرزند مهدی به نشانی 
خمینی شهر هفتصد دستگاه چهار راه بسیج نوشت افزار فدک،  مشخصات خوانده: رحمت 
اله طاهری به نشانی مجهول المکان،  خواسته و بهای آن:  مبلغ 700/000 ریال به انضمام 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، دالیل خواهان: کپی مصدق حواله و گواهی واخواست آن، 
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 742 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )189 کلمه، 2 کادر(
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فرمانده انتظامی سمیرم خبر داد:
توقیف تویوتا با 28 کیلو گرم 

تریاک درسمیرم
فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم از کشف مقدار 
28کیلو گرم تریاک ازســوی ماموران ایســتگاه 
بازرســی رییســیان خبر داد. ســرهنگ سهراب 
قرقانی بیان داشــت: ماموران ایســتگاه بازرسی 
شهید رییسیان شهرستان ســمیرم حین کنترل 
خودروهای عبــوری به یک دســتگاه وانت تویوتا 
مشــکوک و آن را متوقف کردنــد. وی افزود: در 
بازرســی ازایــن خــودرو، مقــدار 28 کیلو گرم 
 تریاک که در اتاق بار خودرو جاســاز شــده بود، 
کشف شــد .ســرهنگ قرقانی بیان داشت : چهار 
قاچاقچی مواد افیونی در این خصوص دســتگیر 
و تحویل مراجع قضائی شــدند.  فرمانده انتظامی 
شهرستان سمیرم در پایان خاطر نشان کرد: نیروی 
انتظامی با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد افیونی 
برخورد قاطع و قانونی می کند و هرگز اجازه جوالن 

و سرکشی به آنان نخواهند داد.

 دستگیری سارق طال 
در کمتر از 24 ساعت

فرمانــده انتظامي شــاهین شــهر از شناســایي 
و دســتگیري ســارقي که 400 میلیون ریال طال 
را ســرقت کرده بود، خبر داد. ســرهنگ رجبعلي 
مختاري گفت: در پي وقوع یک مورد سرقت منزل 
در شاهین شهر و ســرقت 400 میلیون ریال طال ، 
ماموران کالنتري 11 این فرماندهی موفق شــدند 
در کمتر از 24 ساعت،سارق را شناسایي و دستگیر 
کنند. وی با اشاره به کشف تمام زیور آالت مسروقه 
از منزل این ســارق افزود: در ایــن زمینه پرونده 

تشکیل و متهم تحویل مراجع قضائی شد.

 سخنگوی اورژانس اصفهان اعالک کرد:
 یک فوتی و 4 مصدوم 

در تصادف جاده باغ بهادران
سخنگوی اورژانس اصفهان گفت: در اثر برخورد دو 
خودروی پژو و وانت در جاده باغ بهادران، یک نفر 

فوت و چهار نفر مصدوم شدند.
 عباس عابدی اظهار کرد: تصــادف دو خودرو پژو 
و وانت در جــاده باغ بهادران اتفــاق افتاد که برای 
امدادرسانی به حادثه دیدگان این حادثه رانندگی 
بالفاصله دو آمبوالنس نیروهای امدادی اورژانس 
11۵ و یک کد هالل احمر به محــل حادثه اعزام 
شــدند.  وی تصریح کرد: مصدومــان این حادثه 
رانندگی دو مرد و دو زن بودنــد که بعد از دریافت 
خدمات فوریت های پزشــکی در صحنه تصادف، 
 برای تکمیل درمان به بیمارستان شهدای لنجان

 منتقل شــدند. عابدی همچنیــن از انفجار کوره 
صنعتی در شــهرک صنعتــی کاوه شهرســتان 
نجف آباد خبــر داد و گفــت: درایــن حادثه، دو 
 کارگر جــوان 2۵ و 31 ســاله دچار ســوختگی

 شــدند. به گفته عباس عابدی؛ در پی این حادثه 
امدادگران اورژانس با یک دســتگاه آمبوالنس به 
محل اعزام شــدند و مصدومان را بــرای درمان به 

بیمارستان شهید منتظری منتقل کردند.   

کشف بیش از 121 کیلو تریاک 
در نایین

فرمانده انتظامی شهرســتان نایین گفت: ماموران 
ایستگاه بازرسی شهید شــرافت شهرستان نایین 
 در بازرســی از صندوق عقب یک سواری پژو 40۵ 
 که بدون راننده قبل از ایســتگاه متوقف شده بود

 یک محموله تریاک  کشف و جمع آوری شد. 
سرهنگ صادق کاظم زاد ه گفت: در این بازرسی 13 
بسته بزرگ تریاک آغشته به قیر به وزن 121 کیلو 

و 800 گرم کشف و ضبط شد.

مرضیه فرشــاد، مدیرکل بهزیســتی اســتان 
اصفهــان، ابراهیمي مدیر کل امــور اجتماعی 
استانداری، کوروش محمدي عضو شوراي شهر 
اصفهان و اصحاب رســانه روز گذشته از مرکز 
ساماندهی متکدیان و کودکان خیابانی اصفهان 

بازدید کردند.

عکس  روز 

تنها اورژانس روانپزشکی زنان استان اصفهان 
تعطیل است

پیشنهاد سردبیر:

حوادث

عکس خبر

تنها زندان زنان ایران

زندان زنــان قرچک در جنــوب تهران حدود 
1000 زن زندانی را در خود جای داده اســت؛ 
این زنان در 10 سالن مختلف بر اساس نوع جرم 
و سن شان نگه داری می شــوند که یکی از این 
سالن ها، به مادران همراه با کودک و زنان باردار 

زندانی اختصاص دارد؛ سالنی به نام بهشت.

کارشناس هواشناسی خبر داد:
 رگبار و رعد و برق

 میهمانان بهاری غرب اصفهان
کارشناس مسئول پیش بینی اداره هواشناسی 
استان اصفهان گفت: ســامانه بارشی در استان 
کمی تقویت شده و بیشتر در بعد از ظهرها نیمه 
غربی اســتان را تحت تاثیر خود قرار می دهد. 
حجت اله علی عســگریان در رابطه با وضعیت 
جوی استان اظهار داشت: طبق بررسی نقشه های 
هواشناسی سامانه ای وارد استان شد که استقرار 
شــرایط جوی ناپایدار را به دنبال دارد و تا آخر 
هفته اســتان را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

علی عســگریان در پایان مطرح کرد: در دو روز 
آینده به دلیل این که ابرناکی هوا بیشتر می شود 
و بارش هم داریم روند دمای هوا کاهشی است 
و به صورت جزئی و در حد یک تا 2 درجه دمای 
هوا افت پیدا می کنــد، از آخر هفتــه تا اوایل 
 هفته آینده مجــددا دمای هوا رو بــه افزایش 

خواهد بود.

رییس پلیس فتای استان بیان کرد:
 ارسال کفش کهنه

 به جای دستگاه ایکس باکس
فردی که در شبکه های تبلیغاتی اینترنتی اقدام 
به فروش یک دســتگاه ایکس باکس کرده؛ اما 
برای مشتری کفش کهنه ارســال کرده بود در 
عملیات پلیس فتای استان شناسایی و دستگیر 
شد. رییس پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات 
فرماندهي انتظامي استان اصفهان بیان داشت: 
در پي شــکایت یکــي از شــهروندان مبني بر 
کالهبرداری اینترنتی از وی ، بررســي موضوع 
در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

سرهنگ سید مصطفی مرتضوي در ادامه بیان 
داشت: شاکی در تحقیقات صورت گرفته عنوان 
کرد، دریکی از ســایت های تبلیغ کاال اقدام به 
خرید یک دستگاه»xbox« به مبلغ 7 میلیون 
ریال کرده؛ اما یک جفت کفــش کهنه برایش 
ارسال شده و فروشنده نیز به تلفن های او  جوابگو 

نبوده است.
رییس پلیس فتای اســتان خاطرنشان کرد: با 
اظهارات مالباخته تحقیقات علمی و تخصصی 
کارشناســان این پلیــس برای دســتگیری 
کالهبردار آغاز و ســرانجام متهم که جوانی 26 

ساله است، شناسایي و دستگیر شد.
این مقام مسئول عنوان داشت: متهم در مواجهه 
با مدارک و مســتندات پلیــس صراحتا به بزه 
انتسابي اقرار و انگیزه خود را سودجویی از طریق 

کالهبرداری عنوان کرد.

رییس اداره زکات استان:
 طرح ساماندهی زکات فطره 

در استان اصفهان آغازشد
رییس اداره زکات استان اصفهان هدف از اجرای 
طرح ساماندهی زکات فطره در استان اصفهان 
را شناسنامه دار شدن صندوق های جمع آوری 
زکات دانست و گفت: عده ای سودجو از فرصت 
استفاده و از طریق برپایی صندوق های جعلی 

زکات فطره روزه داران را جمع آوری می کنند.
حجت االسالم غالمحسین رنجبر افزود: با اجرای 
این طرح خیرخواهانه از طریق دبیرخانه شورای 
زکات جمع آوری زکات فطره ساماندهی می شود 
تا زکات جمع آوری شده صندوق ها، مصالها ، 
مساجد و میادین به صورت هدفمند هزینه شود.

وی گفت: تاکنون حدود چهار هزار مجوز صادر 
شده و در اختیار خیریه ها و مراکز جمع آوری 

زکات فطره دراستان اصفهان قرار می گیرد.
رییس اداره زکات اســتان اصفهان افزود: سال 
گذشته 21 میلیارد و 700 میلیون تومان زکات 
فطره، واجب و مســتحبی با افزایش سه برابری 
 در مقایسه با سال قبل از آن در استان اصفهان

 جمع آوری و بین نیازمندان این اســتان توزیع 
شد.

اخبار

ســیدغفور موســوی، مدیر گروه روانپزشــکی 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان در مورد نحوه 
ارائه خدمات روانپزشــکی بیمارستان خورشید و 
فعالیت بخش های روانپزشــکی زنان و مردان این 
اورژانس گفت: در اورژانس روانپزشکی بیمارستان 
خورشید، خدمات رسانی به بیماران در دو بخش 
روانپزشــکی زنان و مردان انجام می شود. بخش 
اورژانس روانپزشــکی مردان نیز فعال اســت و به 
بیماران متقاضی مرد خدمات ارائــه می کند؛ اما 
اورژانس روانپزشکی زنان در گذشته به مدت 1۵ 
سال فعالیت داشــت و حدود یک سال و نیم پیش 
به دلیل شکافی که در سقف و دیوار ساختمان این 
بخش ایجاد شده، اورژانس بسته شده است. با وجود 
پیگیری های مکرری که با دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان داشــته ایم، ســاختمان این اورژانس که 
 تنها اورژانس روانپزشــکی زنان در استان به شمار

 می رود همچنان تعطیل است. این ساختمان تقریبا 
از آبان ماه سال 13۹۵ بسته شد و متاسفانه تاکنون 
هیچ اقدامی جهت بازسازی، جایگزینی و یا ترمیم 

آن صورت نگرفته است.
وی افــزود: بیمــاران ممکن اســت کــه دچار 
مشکل اورژانسی روانپزشــکی از جمله اضطراب 
و افســردگی های شــدید، بی قراری های شدید، 
تمایــالت و اقدام به خودکشــی و انواع و اقســام 
اختالالت روانی شــوند. هر بیماری که دچار این 
مشکالت اورژانسی روانپزشکی باشد در بیمارستان 

روانپزشکی خورشید پذیرش می شود. 

مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

تنها اورژانس روانپزشکی زنان استان اصفهان تعطیل است
یکی از فعاالن محیط زیســت اســتان با بیان اینکه 
عملکرد حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان در 
حوزه نگهداری از مناطق حفاظت شده مثبت است، 
گفت: یکی از اشتباهاتی که ما در حوزه نباتات یعنی 
در حوزه کشاورزی و درختکاری داشته ایم، این است 

که به ارزش تنوع زیستی دقت نمی کنیم.
حشــمت ا...انتخابی با بیــان اینکه ســطح مناطق 
چهارگانه تحــت مدیریت حفاظت محیط زیســت 
استان اصفهان حدود 11 درصد کل استان و میزان 
قابل قبولی است، گفت: در اصفهان عالوه بر مناطقی 
که به عنوان مناطق چهارگانــه تحت حفاظت اداره 
 کل محیط زیست استان شــناخته می شوند، شامل 
پارک ملی، اثر ملــی، پناهگاه حیات وحش و منطقه 
حفاظت شــده، برخی مناطق نیز از ســوی سازمان 
محیط زیست تحت عنوان منطقه شکار ممنوع اعالم 
شده اند که اگر بعد از پنج سال گونه های جانوری آن 
 افزایش یافت، بتوان آنها را به منطقه حفاظت شــده 

تبدیل کرد.
انتخابی افزود: در مجموع استان اصفهان از نظر تنوع 

گونه ای و حفظ جانورانی که اغلب بیشتر مورد توجه 
بوده اند مثل علف خواران وضعیت خوبی داشته است؛ 
یعنی حفظ علف خوارانی مثل آهو، کل و بز کوهی، قوچ 
و میش در استان اصفهان نسبت به بقیه استان های 
کشور از نظر تنوع و تعداد، قابل توجه بوده و رتبه باالیی 
داشته اســت، به خصوص در »پناهگاه حیات وحش 
و منطقه حفاظت شــده موته« که با حدود 20هزار 

علف خوار وضعیت خیلی خوبی داشتیم. 

فعال محیط زیست با اشاره به عملکرد متولیان در نگه داری از مناطق حفاظت شده:

عملکرد محیط زیست استان اصفهان مثبت است

سرپرست پایگاه علوم استنادی جهان اسالم ) ISC ( گفت: در رتبه بندی سال 2018 الیدن، کشور ترکیه دارای 1۹ دانشگاه، 
مالزی دارای پنج و عربستان دارای چهار دانشگاه بوده اند و این تعداد برای کشورهای مذکور در سال 2017 به ترتیب برابر با 
16، ۵ و چهار مورد بوده است. دهقانی ادامه داد: در سال 2018 دانشگاه های تهران، امیرکبیر، پزشکی تهران، صنعتی شریف، 
تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد، شــیراز، تبریز، پزشکی شهید بهشتی، علوم تحقیقات 
تهران، شهید بهشتی، صنعتی خواجه نصیر، اصفهان، گیالن، کاشان، پزشکی اصفهان، پزشکی شیراز، پزشکی تبریز، پزشکی 

مشهد، بوعلی سینا و شهید باهنر کرمان حضور یافتند.

دانشگاه صنعتی اصفهان 
در جمع برترین های 

دنیا در سال 2018 گاه
ش
دان

محیط زیستعلوم پزشکی

 عشایر اســتان اصفهان 9 هزارو 605 خانوار 
معــادل 53 هزار نفر جمعیــت دارند که در 
قلمرو 2 میلیون هکتار از مراتع اســتان در 
شهرستان های فریدونشهر، چادگان، فریدن، 

سمیرم، شهرضا و دهاقان مستقر می شوند.

 آبرسانی به دلیل کم آبی، سوخت رسانی در قالب 
توزیع ســیلندر گاز، توزیع نفت سفید و پکیج های 
خورشیدی در دو قسمت روشنایی و حمام، بازسازی 
و مرمت جاده های عشــایری جهت ســهولت در 
تردد عشایران و تامین علوفه عشایر با به کارگیری 
حداکثر ظرفیت کارخانه تولیــد خوراک دام »ماه 
دانه« که متعلق به جامعه عشایری است به ترتیب از 
اولویت ها و برنامه های مدیریت امور عشایر استان 
است که در برنامه امســال خود قرار داده و در حال 

اجرا ورسیدگی است.
9 هزار و 605 خانوار عشــایری در استان 

اصفهان مستقر می شوند
مختار اســفندیاری، مدیر کل امور عشــایر استان 
اصفهان ضمن بیان اولویت های کاری امسال امور 
عشــایر، به کوچ عشــایر به مناطق ییالقی استان 
اصفهان اشــاره و تصریح کرد: تعداد ۹ هزارو 60۵ 
خانوار معــادل ۵3 هزار جمعیت عشــایری از 2۵ 
اردیبهشت ماه  امسال ازمناطق قشالقی به سمت 

مناطــق ییالقی اســتان 
اصفهــان در حــال کوچ 

هستند. 
اســفندیاری بیــان کرد: 
مــردان و زنان عشــایر 
زندگی و معیشــت خود 
را از طریــق کشــاورزی، 

دامداری و تولید انواع صنایع دستی تامین می کنند.
700 هزار رأس دام عشایری آماده فروش به 

بازار اصفهان است

وی  به تولید و توزیع 30 
درصد گوشت قرمزاستان 
توســط عشایر اشــاره و 
عنوان کرد:  عشایر در بدو 
ورود به اســتان اصفهان 
نزدیک به 700 هزار رأس 
دام)بره و بزغاله( را آماده 
عرضه و فروش بــه بازار اصفهان دارند که ســاالنه 
حدود 10 هزار تن معادل 30 درصد گوشــت قرمز 

استان را تامین می کنند.

80 میلیارد ریال  تسهیالت بانکی به عشایر 
استان اصفهان پرداخت شد

همچنین جهــت تکمیل و افزایش گوشــت قرمز 
اســتان بالغ بر 80 میلیارد ریال تســهیالت بانکی 
به عشایران اســتان اصفهان پرداخت شد. مدیریت 
امور عشایر استان با اعالم این پرداخت تصریح کرد: 
اگر دولت و بانک ها بتوانند تســهیالت بانکی و نیز 
امکانات مورد نیاز جامعه عشایری استان و کشور را 
تامین کنند ما دیگر نیاز به واردات گوشت نخواهیم 
داشت. ضمن اینکه عشــایر هم می توانند کمبود 

گوشت قرمز را جبران و تامین کنند.
یک سوم صنایع دستی استان متعلق به 

جامعه عشایر است
اســفندیاری ادامه داد: عالوه بر تولید محصوالت 
پروتئینی، عشایر اســتان صنایع دستی نیز تولید 
می کنند از جمله قالی، قالیچه، حصیر، گلیم، گبه 
و...  با این حساب، یک ســوم صنایع دستی استان 

توسط عشایر تامین می شود. 
8 هزار نفر از عشایربا هدف ارتقا و توسعه 

تولیدات، آموزش می بینند
وی همچنیــن بــه بحــث آمــوزش و ترویــج 
محصوالت عشــایری اشــاره و عنوان کرد: نزدیک 
به 8 هزار نفر از جامعه عشــایری استان را با هدف 
ارتقا و توســعه تولیــدات، در قالــب آموزش های 
 کشــاورزی، دامپروری و فنی حرفــه ای آموزش 

می دهیم.

آبرسانی به عشایر مهم ترین اولویت ماست

با اجرای طرح بازدید و کنترل واحدهای صنفی، 1۹ قهوه خانه و 
سفره خانه سنتی متخلف توســط ماموران پلیس امنیت عمومی 

استان شناسایی و پلمپ شدند.
سرهنگ محمدحسن اسماعیلی با اشاره به پلمپ 1۹ قهوه خانه 
و سفره خانه سنتی در اصفهان، اظهار کرد: طرح بازدید و کنترل 
واحدهای صنفی قهوه خانه و سفره خانه به منظور ارتقای امنیت 
اجتماعی و اخالقی توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی 

این پلیس در شهر اصفهان اجرا شد. 
سرپرســت پلیس امنیت عمومــی فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان تصریــح کرد: در این طــرح از 22۹ واحد صنفی بازدید 
به عمل آمد که در نتیجه 1۹ واحد صنفی متخلف شناســایی و 
با دســتور مقام قضائی پلمپ و از ادامه فعالیــت آنان جلوگیری 
شد.وی از صدور اخطاریه پلمپ برای 32 واحد صنفی دیگر خبر 
داد و گفت: همچنین از متصدیان ۵7 واحد صنفی دیگر نیز تعهد 

کتبی اخذ شد که در صورت عدم رعایت موازین و مقررات مربوطه 
با آنان برابر قانون برخورد خواهد شد.

سرپرست پلیس امنیت عمومی اســتان با اعالم تداوم و تشدید 
این گونه برنامه ها و اقدامــات کنترلی و نظارتــی پلیس به ویژه 
در ماه مبارک رمضان، از عموم شــهروندان خواست، در صورت 
مشــاهده هرگونه تخلف، موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی 

110 اطالع دهند.

سرپرست پلیس امنیت عمومی استان:
1۹ قهوه خانه و سفره خانه سنتی اصفهان پلمپ شد

  مدیریت امور عشایر استان: 

جهت تکمیل و افزایش گوشت 
قرمز استان بالغ بر 80 میلیارد 

ریال تسهیالت بانکی به عشایران 
استان اصفهان پرداخت شد

نوین محمدی

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان گفــت: در ســال ۹6 بیش از ۵8 
درصد جان باختگان حوادث ترافیکی معابر درون شــهری اســتان 
مربوط به موتورســواران بــود، درحالی که میانگیــن جان باختگان 

موتورسیکلت سواران در کشور 3۵ درصد است.
سردار مهدی معصوم بیگی در گفت وگو با خبرنگاران با ابراز نگرانی از 
آمار جان باختگان و مجروحان موتورسیکلت  سوار در استان اصفهان 
گفت: در ســال ۹6 بیش از ۵8 درصد جان باختگان حوادث ترافیکی 

معابر درون شهری اســتان مربوط به موتورســواران بود درحالی که 
 میانگین جان باختگان موتورسیکلت ســواران در کشــور 3۵ درصد

 است.
فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: بر اســاس آماری که از پزشکی 
قانونی به دســت آمده، علت مرگ 80 درصد از راکبان موتورسیکلت، 

ضربه وارد شده بر سر به دلیل عدم استفاده از کاله ایمنی بوده است. 
وی خاطرنشان کرد: به منظور پیشگیری از حوادث موتورسیکلت سواران 

طرح های بسیار خوبی توسط پلیس راهور استان انجام  شده که یکی از 
آنها تالش برای جایگزین کردن موتورسیکلت های برقی به جای بنزینی 
و همچنین فرهنگ سازی در خصوص استفاده صحیح از این وسیله از 

طریق رسانه های گروهی، چاپ بروشورها و تراکت هاست.
ســردار معصوم بیگی  افزود: در همین زمینه کمیتــه ویژه کاهش 
جان باختگان ناشی از تصادفات موتورسیکلت سواران  در ستاد بحران 
اســتانداری تشکیل شــد و ســه گام مهم تحلیل وضعیت موجود و 
شناسایی مکان های هدف، ارائه راه کارهای اساسی، مهندسی فرهنگی 
 و آموزشــی و اجرای برنامه های عملیاتی در دســتور کار این کمیته

 قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان:
۵8 درصد جان باختگان حوادث ترافیکی در اصفهان، موتورسواران هستند
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۴ درمان خانگی برای سوء هاضمه
پیشنهاد سردبیر:

زل
من

کافه 

شیر بادام، مناســب بچه ها و بزرگساالن بوده و بسیار 
مقوی و مغذی اســت؛ همچنین این نوشیدنی برای وعده های 

میان افطار تا سحر مناسب است.
مواد الزم: 
بادام ۱ پیمانه

شیر ۴ پیمانه
طرز تهیه:

ابتدا بادام ها را با مقداری آب خیس می کنیم و برای5 یا 6 ساعت کنار می گذاریم تا هم مقداری 
نرم شود و هم حجم بگیرد. بعد از زمان گفته شــده آب بادام ها را خالی کرده و آنها را داخل 

مخلوط کن می ریزیم و چهار پیمانه شیر به آن اضافه می کنیم و مخلوط کن را به 
مدت دو الی سه دقیقه روشن می کنیم تا با سرعت زیاد مواد مخلوط شود. 
وقتی همه مواد، خوب مخلوط شــد داخل یک کاسه بزرگ یک پارچه 
توری قرار می دهیم و محتویات مخلوط کن را روی آن می ریزیم بعد 

م پارچه را خوب جمع می کنیم و فشــار می دهیم تا  تما
شیر خارج شــود و تفاله باقی 

بماند.

شیر بادام

دانه چیا 
»چیا« گیاهی یک ساله از خانواده نعناعیان است. دانه چیا به عنوان یک منبع غنی گیاهی اسیدهای چرب امگا ۳ شناخته شده و سرشار از کلسیم، پروتئین و 
فیبر است؛ همچنین فاقد گلوتن است. اگر برای تامین امگا ۳ مورد نیاز بدن خود از ماهی و روغن ماهی استفاده می کنید ولی نگران فلزات سنگین سمی ماهی 
هستید و بو و مزه ماهی برای شما خوشایند نیست، می توانید از دانه چیا به عنوان منبع گیاهی امگا ۳ استفاده کنید.دانه های چیا با تخم شربتی )بذر گیاه ریحان( 

تفاوت داشته و هر کدام خاصیت جداگانه ای دارند. 
با توجه به خاصیت سیر کنندگی دانه چیا و به دلیل اینکه کالری آن کم است باعث می شود مواد چاق کننده کمتری وارد بدن شود و نتیجه آن الغر شدن است.  

شی
ر با

طا
ع

شــیوه تغذیه امروز به گونه ای است که بســیاری از ما برنامه غذایی 
متعادلی نداریم. خوشــبختانه روزه داری روش بسیار موثری برای 
استراحت دادن به سیستم گوارش است و فرصتی برای تنظیم دوباره 
ایجاد می کند؛ البته در پی این تاثیر بر سیستم گوارش، دیگر اندام های 
بدن نیز از تعادل بهره مند خواهد شــد.کنار دریای بیکران فضایل و 
ارزش هایی که این ماه برای ما و زندگی یک سال روبه رو رقم خواهد 

زد، بی شک نمی توان از تاثیرات بی نظیر روزه داری غافل شد. 
1. استراحت سیستم گوارش

سیستم گوارش نخستین ارگانی است که تحت تاثیر تغذیه نامناسب 
قرار می گیرد. خوشــبختانه روزه داری روش بســیار موثری برای 
استراحت دادن به سیستم گوارش است و فرصتی برای تنظیم دوباره 

ایجاد می کند. 
2. کاهش وزن

متخصصان تغذیه بر این باورند که روزه داری یک روش بسیار عالی و 
سالم برای کاهش وزن و دوری از چاقی است. به طور کلی بسیاری از 
افراد روزانه بیش از مقدار مورد نیاز بدن کالری دریافت می کنند که 
در بدن به شکل چربی ذخیره می شود. روزه داری سوخت و ساز بدن 
را افزایش می دهد و باعث می شود که بدن برای تامین نیازها از ذخایر 
چربی استفاده کند. نکته مهم دیگر اینکه نباید در این زمان گرسنگی 
بیشتری را به بدن تحمیل کرد. این حالت زمانی رخ می دهد که فردی 
بدون خوردن سحری و دریافت ریز مغذی های ضروری طی این برنامه 

منظم، بدن را در شرایط گرسنگی شدید می گذارد. 
3. حفظ سالمت سیستم قلبی  عروقی

نتایج مطالعات علمی متعدد نشــان می دهد روزه داری می تواند در 
مقابله با بسیاری از بیماری های مزمن به بدن کمک کند که از جمله 
می توان به بهبود سالمت سیستم قلبی عروقی اشاره کرد. متاسفانه 
در حال حاضر بیماری های قلبی  عروقی یکی از مهم ترین علل مرگ 
و میر در دنیاست؛در واقع آنچه از نظر روزه داری بر سالمت قلب تاثیر 
دارد، در وهله اول پاک سازی بدن اســت. با دفع مواد زائد جمع شده 
در بدن، خون نیز تصفیه می شود و بهتر جریان می یابد.پژوهش ها 
 )HDL( حاکی از آن است که روزه داری سطح کلسترول خوب خون
را افزایش مــی دهد و از طرفی موجب کاهش تری گلیســرید خون 
می شود. مشابه این حالت در مورد مقدار قندخون و ترشح انسولین 

نیز وجود دارد. 
4. بهبود خلق و خو و تقویت روحیه

کنار جنبه های سالمت جسمانی نباید فواید روزه داری بر روحیه و 
سالمت روان را فراموش کرد. ممکن اســت بعضی افراد تصور کنند 
تحمل ساعت ها گرسنگی می تواند باعث استرس شود، در حالی که 
روزه داری با ایجاد احساس رضایت و آرامش همراه است. این مسئله به 

خصوص پس از چندروز روزه داری تقویت می شود. 
5. سالمت پوست و موها

گرچه شاید چندان به نظر نرسد اما روزه داری می تواند روش خوبی 
برای حفظ زیبایی کنار سالمت باشد؛ در واقع  دریافت زیاد مواد غذایی 
و تجمع آنها در بدن شادابی و طراوت پوست نیز تاثیر گذار است. این 
موضوع به خصوص در مورد پوست های حساس، بارزتر است و کمترین 
عادات نادرست غذایی به سرعت روی پوست به شکل جوش، آکنه و 
چربی پوست نمایان می شود.در مدت روزه داری مواد مضر و سمی 
جمع شــده در بدن کاهش می یابد و از همین رو پوست به وضعیت 
بهتری می رسد و در نتیجه نرم تر می شود و چربی های کمتری نسبت 
به قبل خواهد داشت. در پی این روند پاک سازی همه اندام ها فرصت 

بازسازی سریعی پیدا می کنند. 

 5 تاثیر مثبت روزه داری؛ 

از گوارش تا پوست

الهه زین الدین

داشتن سالمتی جسمی و مراقبت از آن یکی از اصلی ترین 
فاکتورها برای شب امتحان است. اغلب کسانی که امتحان 
می دهند به دلیل اســترس و فشــارهای بیرونی از لحاظ 
جسمی با مشکل روبه رو می شوند و این اختالل در سیستم 
کارکرد بدن آنهــا روی میزان موفقیــت در امتحان تاثیر 
دارد. دانش آموزان دوره ابتدایی از جمله آسیب پذیرترین 
قشرهایی هستند که معموال امتحانات و فشار ناشی از آن 
دوره بر سالمتی جسمی و روحی آنها تاثیر گذار است؛ اگر 
چه عوامل متعددی از جمله سن، جنس، توقعات والدین و یا 
اجتماع و محتویات مطالب مورد آزمون می تواند بر آنها تاثیر 
گذار باشد؛ اما در نهایت داشتن بدنی سالم و قوی می تواند 

آنها را به سالمت از این برهه از زندگی شان عبور دهد.
تغذیه؛ خط مقدم سالمتی

تغذیه و خواب، اولین مواردی است که در شب امتحان به 
آن توجه نمی شود. افراد برای رســیدن به نتیجه مطلوب 
تنها روی خواندن و یادگیری تمرکز می کنند و این مسئله 
موجب می شود بیشترین میزان تحلیل در جسم و خستگی 
را داشته باشند. به همین دلیل عامل خواب و تغذیه نقش 
موثری در کاهش این خستگی ها خواهند داشت؛ همچنین 
استرس یکی از دست و پاگیرترین حالت هایی است که اغلب 
دانش آموزان را از یادگیری بهتر و موثرتر مطالب بازمی دارد؛ 
اما باید توجه داشــت که حتی این عامل هم بیشتر منشأ 
روحی دارد و می توان با فاکتورهای تغذیه ای تا حد زیادی 

آن را  مهار کرد.
شب امتحان ماکارونی بخورید!

بررســی  های دانشــمندان نشــان می دهد که غذاهای 
نشاسته  ای مانند ماکارونی، برنج و نان به دلیل تاثیر در بهبود 
کیفیت خواب، در شــب امتحان مفید هستند؛ همچنین  
کارشناســان تغذیه به دانش آموزانی که اضطراب زیادی 
دارند و نمی  توانند صبحانه مفصلی بخورند، توصیه می  کنند 
از موز و مقداری کشمش استفاده کنند. خوردن نان و پنیر 
و گردو یا یک ظرف عدسی در روز امتحان کمک می  کند تا 

در طول امتحان آرام باشید. خوردن عسل و نوشیدنی  های 
حاوی عسل در کاهش اضطراب بسیار موثر است. برخالف 
تصور بسیاری از والدین که خوردن غذاهای چرب و سرشار 
از روغن را برای دانش آموزان مناسب می دانند مصرف این 

نوع مواد غذایی برای تقویت ذهن و بدن مناسب نیست.
با سبزی، استرس را کنار بگذارید

راه های متفاوتی بــرای جلوگیری از اســترس و افزایش 
یادگیری در ایام امتحان وجــود دارد که یکی از موثرترین 
آنهــا، داشــتن تغذیــه و رژیم غذایی مناســب اســت. 
دانشــمندان عقیده دارند که خوردن غذاهای با فیبر باال 
باعث می شــود مغز، ســرتونین بیشــتری تولید کند که 
این هورمون ســبب آرامش و کاهش اســترس می شود.
مصرف ســبزیجات به خصوص برای دانــش آموزانی که 
 در شــب امتحان و یا روز امتحان دچار استرس می شوند
می تواند بسیار مفید باشد. کاهو از ســبزیجاتی است که 
در شب امتحان می تواند اســترس دانش آموزان را کنترل 
کند. میــوه هایی نظیر ســیب نیز به دلیــل اینکه انرژی 
را به صورت تدریجــی باال برده و به صــورت تدریجی نیز 

آزاد می کند، مــی تواند به عنوان میوه ای مناســب برای 
شب امتحان دانش آموز استفاده شــود. در بین این موارد 
هویج با داشــتن بتاکاروتن و مقدار زیــادی ویتامین ث از 
جمله مواد ضداسترس اســت که قدرت تمرکز را افزایش 
 می دهد؛ همچنین برای کاهش اســترس از مصرف زیاد 
نوشــیدنی های کافئیــن دار مثل قهوه و چای و نوشــابه 

خودداری شود.  
حافظه را با خوراکی ها تقویت کنید

براساس نظر متخصصان، بهترین راه برای افزایش یادگیری، 
خوردن صبحانه ای کافی و مناســب است. صبحانه انرژی 
اولیه برای عملکرد مغز را تامین می کند و ثابت شــده در 
دانش آموزان موجب افزایش قــدرت یادگیری، تمرکز و 
تقویت حافظه شــده و قدرت حل مســئله را باال می برد. 
صبحانه مناسب شــامل مواد قندی یا غالت پیچیده مثل 
نان و پروتئین است تا انرژی کافی برای شروع فعالیت های 
روزانه تامین و در سطح مناسب نگهداری شود. برای تمرکز و 
باالتر رفتن کارایی حافظه در زمان کار یا مطالعه غذا نخورید 

و برای این کار زمان خاصی را در نظر بگیرید.

باید ها و نباید های سالمتی در شب امتحان

۴ درمان خانگی برای سوء هاضمه

برای درمان سوء هاضمه راهکارهای خانگی از جمله خوردن وعده های غذایی کوچک؛ اما به تعداد بیشتر، ورزش منظم، انجام تمرینات تنفسی و کاهش استرس پاسخگو 
هستند که همگی از جمله درمان های طبیعی به شمارمی روند.سوء  هاضمه می تواند باعث ناراحتی های بسیاری از جمله نفخ، اسیدیته، یبوست، احساس سوزش در قسمت 

فوقانی شکم یا سوزش قلب شود.عواملی چون خوردن غذاهای چرب، سرخ شده و مضر، عادات و شیوه  زندگی ناسالم از جمله کشیدن سیگار، ریفالکس اسید معده، عفونت 
باکتریایی ناشی از هلیکو باکتری پیلوری می تواند باعث سوءهاضمه شوند. در ادامه برخی از بهترین و موثرترین درمان های خانگی برای سوء هاضمه  آورده شده است:

 درمانی های طبیعی
 برخی ادویه جات مانند فلفــل قرمز، زردچوبه، 
زنجبیــل و خوراکی هایــی مانند عســل و موز 
می تواننــد بــه مقابله با 

ضمه  ها ء سو
کمــک کننــد.

زنجبیل که به خواص 
ضــد التهابی شــناخته 
می شــود، می تواند در بهبود 
ســوء هاضمه موثر واقع شود 
و نوشــیدن چای زنجبیل قبل 
از مصرف غذا به حفظ ســالمت 
دســتگاه گوارش کمــک می کند.

زردچوبه نیز ادویه ای شــگفت انگیز 
اســت که برای بیماری های بسیاری به 
عنوان درمان خانگی مورد استفاد قرار گرفته 
و کورکومین موجود در آن به طور موثر در مقابله با 
مشکالت دستگاه گوارش عمل می کند.فلفل قرمز 
در کمال تعجب می تواند به مقابله با مشــکالت 
ســوءهاضمه و عالئمی چون تهــوع، درد و نفخ 

کمک کند. کاپسایســین موجود در فلفل 
قرمز به بی حســی عصب هــای تولید درد 
منجر می شود. دانه های رازیانه نیز در از بین 
بردن نفخ و گرفتگی های دستگاه گوارش 
موثر اســت؛ همچنین عســل می تواند به 
مقابله با عفونت های باکتریایی که باکتری 

هلیکوباکتر ایجاد می کند، کمک کند. 
سبک زندگی سالم

 تمرین عادات زندگی ســالم مانند ورزش 
منظم و خوردن غذاهای سالم می تواند به 
جلوگیری از سوء هاضمه کمک کند. سیگار 
کشیدن از عادات ناسالمی است که می تواند 
باعث ریفالکس اسید و ناراحتی معده شود. 
نوشیدن الکل نیز باعث افزایش ترشح اسید 
معده و آســیب دیدن پوشش مخاط معده 
می شــود و به همین دالیل باید از کشیدن 
سیگار و نوشــیدن الکل اجتناب کرد. وزن 
مناسب می تواند به جلوگیری از سوء هاضمه 
کمک کند؛ چرا که اضافه وزن باعث افزایش 
فشار وارد بر معده و سوزش سر دل می شود. 
اگر به طور مکرر از مشکالت سوءهاضمه رنج 
می برید به هنگام خواب از چند بالش اضافه 
کمک گرفته تا سر و شانه  خود را در سطح 
باال نگه دارید. این اقدام از ورود اسید معده 

به مری در طول خواب جلوگیری می کند.
تمرینات تنفسی و یوگا 

یکی از علل ســوء هاضمه اســترس است. 
تمرینات تنفسی در کاهش استرس و آرام 

کردن شما بســیار نقش مهمی دارد. 
تنفس راحت و آساناهای یوگا ) تمرینات 
و وضعیت های اصلی یــوگا( به از بین 
بردن استرس و در نتیجه سوء هاضمه 

ناشی از آن کمک می کند. 
 تغذیه هوشمندانه

 یکی از موثرترین راه های جلوگیری از 
ســوء هاضمه، نحوه تغذیه هوشمندانه 
است. به جای خوردن سه وعده غذایی 
بــزرگ در روز باید وعده هــای غذایی 
کوچک تر اما به دفعات بیشــتر داشته 
باشــید؛ همچنین به آرامی غذا خورده 
و لقمه های خود را به درستی بجویید. 
از خوردن غذاهای چرب، ســرخ شده 
و مضر اجتناب کنید. نوشــیدنی های 
کافیئن دار مانند چای و قهوه می تواند 

عالئم سوءهاضمه را تشدید کند. 

 عوامل تاثیرگذار
 در فشار خون باال 

یک متخصص داخلی با بیان اینکه ۹5 درصد 
موارد فشار خون باال ریشه وراثتی دارد، گفت: 
در کنار ارث، عواملی نظیر چاقی هم می تواند 
در بروز فشــارخون باال تاثیرگذار باشد.نوابی 
فشــارخون ۱۲ روی ۸ را فشــار خون طبیعی 
دانســت و افزود: باالتر از این میزان فرد پیش 
فشار خون دارد و اگر فشــار خون به عدد ۱۴ 
روی ۹ یا باالتر برسد، فرد مبتال به فشار خون 
باالست.وی با اشاره به عوارض بسیار فشار خون 
باال گفت: فشار خون یکی از فاکتورهای اصلی 
سکته قلبی اســت و در کنار این نارسایی کبد 
و کلیه و بعضا قطع شــدن اندام هــا از عوارض 
دیگر فشارخون باالست.این متخصص داخلی 
با بیان اینکه فشــارخون قابل کنترل اســت، 
گفت: رژیم غذایی، کاهش وزن و تغییر سبک 
زندگی می تواند تاثیر بسیاری در کنترل فشار 
خون داشته باشد.وی افزود: مصرف غذاهایی 
مانند لبنیــات و به ویژه ماســت و نیز مصرف 
خوراکی های ترش مزه می تواند تا حد زیادی 
در کنترل فشــارخون باال موثر باشــد.نوابی با 
بیان اینکه هنوز تاثیر مــواد خوراکی در بروز 
فشارخون باال به اثبات نرســیده است، گفت: 
توصیه می شــود افراد جهت پیشگیری از ابتال 
به فشــارخون از مصرف زیاد نمک خودداری 
کرده و تنها به نمک موجود در غذا بسنده کنند.

به گفته محققان هلندی:
رژیم غذایی بهتر موجب 

بزرگ تر شدن مغز می شود
یافته های جدید نشان می دهد افرادی که رژیم 
غذایی شان مملو از میوه، سبزیجات، مغزیجات 
آجیلی و ماهی اســت دارای مغــز بزرگ تری 
هســتند.پیروی از یک رژیم غذایی ســالم از 
سالمت مغز حفاظت کرده و می تواند یک شیوه 
پیشگیرانه مناسب در حفظ و تقویت شناخت 
)فکر و حافظه( در افراد ســالم باشد.محققان 
دانشگاه اراسموس هلند در این مطالعه، بیش 
از ۴۲۰۰ فرد ۴5 ســال به باال را مورد بررسی 

قرار دادند. 
داوطلبان مطالعه، نظرســنجی ای را در مورد 
نوع و مقــدار غذایی که در طول ماه گذشــته 
خورده بودند، تکمیل کردند. این نظرســنجی 
شــامل حدود ۴۰۰ نوع ماده خوراکی بود.به 
کیفیت رژیم غذایی براســاس نمرات ۰ تا ۱۴ 
امتیاز داده شــد که نمره ۱۴ نشانه سالم ترین 
رژیم غذایی بود. به گفته محققان؛ بهترین رژیم 
غذایی حاوی مقادیر زیاد میوه و ســبزیجات، 
مغزیجات آجیلی، غالت کامــل، محصوالت 
لبنی و ماهی و مقادیر محدود نوشیدنی های 
حاوی قند بود.محققان مشاهده کردند امتیاز 
باالتر در رژیم غذایی با حجم بیشتر مغز مرتبط 
بود. افراد دارای سالم ترین رژیم غذایی دارای 
مغزی بودند که در مقایسه با افراد دارای پایین 
ترین امتیــاز از لحاظ رژیــم غذایی، حدود ۲ 
میلی متر بزرگ تر بــود. به گفتــه محققان؛ 
 همین ۲ میلی متر تفاوت در اندازه مغز منجر به 

 مهــارت هــای فکــری و حافظــه بهتر
 می شود.
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 پیام پوگبا در حج؛ 
مکه زیباست

»پل پوگبا« یکی از  بازیکنان مسلمان فرانسوی 
است که در رقابت های 
لیگ جزیــره بازی 
یــن  ا می کند .
بازیکــن بعــد از  
در  درخشــش 
یوونتــوس بود که 
به رقابت هــای لیگ 
جزیــره بازگشــت تــا عنوان 
گران ترین بازیکن تاریخ این رقابت ها را به خود 
اختصاص دهد. پوگبا عکسی از خود را به هنگام 
به جای آوردن مراسم »حج« منتشر کرد و زیر 
آن نوشت:  از  کســانی که این مکان مقدس را 
ندیده اند دعوت می کنم که روزی حتما به این 
جا بیایند. مکه مکرمه مکانی بســیار زیباست. 
اصال نمی توانم احساســم را از  حضور در این 
جا بیان  کنم.  ان شاء ا... شما هم روزی به اینجا 
بیایید. پوگبا فصل خوبی را با منچستریونایتد 
پشت سر نگذاشــت. او با »ژوزه مورینیو« به 
مشکل بر خورده است و این احتمال زیاد است 
که بار دیگر شیاطین سرخ را ترک کند و این بار 

راهی پاری  سن  ژرمن شود.

امری سرمربی آرسنال 
می شود

»اونای امری« بعد از دو فصل حضور در پاری 
 سن  ژرمن به کار خود در 
این تیم فرانســوی 
پایــان داد. امری 
نتوانست با پاری 
 ســن  ژرمــن در 
لیــگ قهرمانــان 
اروپا نتایــج خوبی به 
دســت آورد و همین باعث 
شد تا باشــگاه پاریســی قرارداد این مربی را 
تمدید نکنــد و در نهایت او جای خــود را به 
»توماس توخل« بدهد. رادیو BBC اعالم کرد 
که امری با باشگاه آرســنال برای هدایت این 
تیم به توافق رسیده و به زودی رسما به عنوان 
ســرمربی توپچی ها انتخاب خواهد شد.طبق 
اعالم این رســانه، قرار اســت »مایکل آرتتا« 
دستیار »پپ گواردیوال« درمنچسترسیتی به 
عنوان دستیار نخست امری انتخاب شود و کار 

خود را رسما در آرسنال آغاز کند.

چرا مورینیو صفحه اینستاگرام 
خود را پاک کرد؟!

»ژوزه مورینیــو« چندی پس از پیوســتن به 
منچســتریونایتد صفحــه 
اینســتاگرام خــود 
و  گشــود  را 
از  عکس هایــی 
زندگی شــخصی 
در  حضــور  و 
منچســتریونایتد را 
در آن قرار داد. با این 
حال او قبل از فینال جام حذفی، اقدام به بستن 
این صفحه کرد؛ آن هــم در حالی که نزدیک 
به ســه میلیون کاربر صفحه او را دنبال کرده 
بودند.گفته می شــود یکی از دالیــل این کار 
نوشــتن توهین هایی بوده که هــواداران زیر 
پست های او می نوشتند. منچستریونایتد برای 
اولین بار در سه سال اخیر فصل را بدون جام به 
پایان رساند اما نکته مثبت این بود که بهترین 
رتبه منچســتریونایتد در لیگ بعــد از رفتن 
»سرالکس فرگوســن« رقم خورد و شیاطین 

سرخ نایب قهرمان لیگ برتر شدند.

پیشنهاد 8 میلیون دالری برای 
آقای گل یونان

باشــگاه النصر عربســتان به عنــوان یکی از 
پرطرفدارترین تیم های شهر 
ریاض امسال بنا دارد 
با ســرمایه گذاری 
مناســب بار دیگر 
به زمــره مدعیان 
قهرمانی عربستان 
بازگــردد؛ از همین 
رو برنامه های زیادی 
برای تقویت خود تدارک دیده که از جمله این 
برنامه ها جذب ســه تا چهار مهره سرشناس و 
گران قیمت خارجی است. یکی از این بازیکنان 
»آلکساندر پروویچ« آقای گل صربستانی یونان 
از باشگاه پائوک است که یکی دو هفته قبل در 
رقابتی دیدنی با »کریــم انصاری فرد« مهاجم 
المپیاکوس عنوان آقای گلــی را از ملی پوش 
ایرانی ربود تا به واســطه همیــن موفقیت با 
پیشنهاد هشت میلیون دالری النصر عربستان 

مواجه شود.

  سهم ناچیز فوتبال اصفهان  از حضور د ر 
جام جهانی

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

خط خوردن سید جالل و وریا از لیست تیم ملی باعث تقویت یک 
سوءظن شده اســت. اینکه این دو نفر قربانی اختالف کی روش 
با باشگاه های پرسپولیس و استقالل شــده اند. اما باقری دستیار 
برانکو چنین مسئله ای را رد می کند. او می گوید: اصال چنین بحثی 
را قبول ندارم. هر مربی ای ســلیقه خاص خودش را دارد و لیست 

جدید تیم ملی نیز هیچ ربطی به »کی روش« و »برانکو« ندارد.

سیدجالل، قربانی اختالف کی روش و برانکو نیست

خبرگــزاری میزان در گزارشــی مدعی شــده که اســتقالل تمام 04
خواسته های »سرور جباروف« را فراهم کرده و این بازیکن فصل آینده 
هم در استقالل توپ خواهد زد. به نوشته میزان، یکی از مدیران استقالل 
به هافبک ازبکستانی گفته ک=ه می تواند فرزندانش را به ایران بیاورد 
تا آنها در یک مدرسه روسی زبان درس بخوانند. از طرف دیگر باشگاه 

استقالل برای جباروف یک واحد مسکونی اجاره کرده است.  

جباروف در استقالل می ماند
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جمع آوری امضا برای حضور 
ناینگوالن در جام جهانی

پــس از خط خــوردن »راجا ناینگــوالن« از 
فهرست تیم ملی بلژیک، هواداران این تیم در 
حال جمع آوری طوماری برای بازگشــت او به 

فهرست شیاطین سرخ هستند.
ناینگوالن که پیشــتر نیز با »روبرتو مارتینز« 
سرمربی تیم ملی بلژیک، دچار اختالف شده 
بود، به نظر می رسد این بار قربانی این اختالف 
شد و از فهرست »شیاطین سرخ« خط خورد. 
از همین رو، هواداران شیاطین سرخ که با این 
موضوع مخالف اند، در حــال جمع آوری امضا 
برای بازگشــت ناینگوالن به تیم ملی بلژیک 

هستند.
این دومین طوماری است که از سوی هواداران 
یک تیم یا یک باشگاه ســری آ، در طول یک 
هفته اخیر منتشر می شود. هواداران یووه نیز 
طوماری امضا کردند که قسمت سیاه زیر لوگو 
جیپ که روی پیراهن آنها قرار گرفته اســت، 

حذف شود.

هری کین؛ کاپیتان انگلیس 
در جام جهانی

اتحادیه فوتبــال انگلیس، امــروز صبح تایید 
کرد که مهاجم 24 ساله تاتنهام در پانزدهمین 
حضور انگلیس در جام های جهانی، کاپیتانی 
این تیم را برعهده دارد. »گرت ســاوتگیت« 
دراین رابطه گفت: هــری بازیکنی فوق العاده 

اســتثنایی دارد. او اســت کــه کیفیتی 
بســیارحرفه ای 
اســت و یکی از 

مهم ترین مسائل 
برای کاپیتانی 
این اســت که 
فــرد انتخــاب 

شــده، بــه یک 
سری استانداردها 
پایبنــد باشــد. او 
بازیکنی مطمئن 
و با استانداردهای 

باالست و این موضوع، 
پیامــی مهم بــرای تیم 

اســت که کاپیتانش یکی 
از بهترین بازیکنان جهان 

خواهد بود. 

پیشخوان

کی روش: شبانه 2 بازیکن 
استقالل را به پرسپولیس بردند

مصاحبه انحصاری و با تاخیر 
سرمربی تیم ملی افکار عمومی را 
قانع کرد، کی روش متکلم وحده

قلعه نویی با سپاهان تمام 
کرد

ســکوت وریا در آخرین 
سنگر

آندرانیک تیموریان به تراکتور باز می گردد
با وجود اینکه وضعیت مالکیت جدید باشگاه تراکتورســازی هنوز به طور رسمی اعالم نشده است، ولی 
خبرهای غیررسمی از قطعی شدن پیروزی »محمدرضا زنوزی« در مزایده این باشگاه خبر می دهد و اگر 

اتفاق خاصی نیفتد به زودی این موضوع به طور رسمی اعالم خواهد شد. 
زنوزی برای از دســت ندادن زمان آماده ســازی تیم در فصل جدید در حال حاضر مشغول پیاده کردن 
ایده هایش اســت و  با بازیکنان مورد نظر خود مذاکره می کند. یکی از بازیکنانی که احتماال فصل آینده 
در تراکتورسازی حضور داشته باشد »آندرانیک تیموریان« است. کاپیتان سابق تیم ملی رابطه خوبی با 
زنوزی دارد و به واسطه همین ارتباط، به گسترش فوالد رفته بود و حاال قرار است به تراکتورسازی برگردد.

شنیده می شود به جز تیموریان، چند بازیکن دیگر هم از گسترش فوالد راهی تراکتورسازی می شوند.

جدایی هافبک لبنانی از ذوب آهن!
هافبک لبنایی ذوب آهن از این تیم جدا شــده و به فوتبال کشورش بازگشته اســت. »ربیع عطایا« یکی از 
بازیکنان لبنانی لیگ ایران بود که در ذوب آهن اصفهان بازی می کرد. عطایا به عنوان هافبک بازی ساز در تیم  
امیر قلعه نویی بازی می کرد اما ظاهرا ذوب آهن دیگر نیازی به این بازیکن ندارد. این بازیکن لبنانی در تمرین 
تیم سابق خود »االنصار«، شرکت کرد تا خود را آماده فصل بعد لیگ لبنان کند و به نظر می رسد برای جدایی 

با تیم اصفهانی به توافق نهایی رسیده است.
عطایا در دیدار برابر تیم فوتبال استقالل در لیگ قهرمانان آسیا در دقایق پایانی یک فرصت بسیار خوب را به 
دست آورد، اما ضربه او با بی دقتی از باالی دروازه  به بیرون رفت تا استقالل به دور بعد لیگ قهرمانان آسیا راه 

پیدا کند. اگر این بازیکن لبنانی می توانست آن توپ را تبدیل به گل کند سرنوشت او تغییر می کرد.

ممنوعیت پخش جام جهانی 
در کافه ها!

حدود یکی دو هفته قبل بود که رییس پلیس 
تهران در مصاحبه ای درباره استقبال پلیس از 
پخش مسابقات جام جهانی از سینماها خبر 
داد. اتفاقی که حتی در رســانه های خارجی 
هم بازتاب خوبی داشت و خیلی ها از این اقدام 
پلیس پایتخت خوشحال دادند. حاال سردار 
»حسین رحیمی« درمصاحبه ای حرفی زده 
که احتماال با واکنش های منفی در شبکه های 
اجتماعی مواجه شود. تسنیم از قول رییس 
پلیس تهران بزرگ نوشــت: کافی شــاپ ها 
و قهوه خانه هــا مجــاز به پخش مســابقات 
فوتبال نیستند.پخش مســابقات فوتبال در 
اماکن عمومی و اصنــاف خاص نیازمند اخذ 
مجوزهای الزم از نیروی انتظامی است. سردار 
رحیمی در شرایطی این حرف ها را زده که این 
روزها یکی از روش های کافی شــاپ ها برای 
جذب مشتری تاکید روی امکان پخش زنده 
مسابقات فوتبال در مجموعه شان است و حاال 
باید دید این موضوع چه تاثیری روی بازار کار 

آنها خواهد داشت. 

جام جهانی

صعود تاریخی سابریست های 
ایران در رده بندی جهانی

رونمایی رسمی کمیته المپیک از 
بودجه فدراسیون ها

رقابت های شمشــیربازی جام جهانی اســلحه سابر اسپانیا 
طی سه روز برگزار شد و تیم ایران با ترکیب سه نماینده در 
بخش تیمی به مقام هشتم رســید. در جدیدترین رنکینگ 
فدراســیون بین المللی، تیم ملی سابر کشورمان که پیش از 
این در رده پنجم رنکینگ قرار داشت، با یک پله صعود برای 
نخستین بار در جایگاه چهارم جهان قرار گرفت و اکنون جزو 

چهار قدرت برتر شمشیربازی دنیا به حساب می آید.
در این رده بندی تیم های کره، ایتالیا و مجارستان به ترتیب 
جایگاه اول تا سوم رنکینگ جهانی را به خود اختصاص دادند.

سهراب مرادی:هر وزنه برداری 
آماده تر است به المپیک بایدبرود

 درجمع بازیکنان راه یافته به لیست نهایی تیم ملی که روز یکشنبه توسط 
»کارلوس کی روش« اعالم شد، نام »احسان حاج صفی« به چشم می خورد. 
بازیکن تیم المپیاکوس یونان که برای دومین بار پیاپی افتخار پوشــیدن 
پیراهن تیم ملی را در رقابت های جام جهانی به دست می آورد، تنها بازیکن 
اصفهانی فهرست نهایی تیم ملی است که به خاطر لژیونر بودنش این فرصت 
را یافته است تا در مسابقات جام جهانی 2018 روسیه برای ایران بازی کند. 
اگرچه تیم ملی ایران در روسیه پنجمین حضور خود را رقابت های جام جهانی 
تجربه می کند ولی تنها تعداد انگشت شماری از بازیکنان اصفهانی توانستند 
در این فستیوال جهانی شرکت کنند. استان اصفهان در  دو دوره از برگزاری 
رقابت های جام جهانی، دو بازیکن در لیست تیم ملی داشته و در دو دوره 
هم تنها یک بازیکن در این لیست داشته است  تا سهم فوتبال اصفهان از 
لحاظ تعداد ملی پوش نسبت به پتانسیل این استان رقم قابل توجهی نباشد. 
در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشت به بازیکنانی که امکان حضور در 

رقابت های جام جهانی را یافته اند.
جام جهانی 1978 آرژانتین  

جام جهانی 1978 آرژانتین، نخستین حضور تیم ملی ایران در رقابت های جام جهانی 
بود که در آن دوره علی شجاعی و رســول کربکندی دو نماینده فوتبال اصفهان، در 
لیست نهایی تیم ملی قرار گرفته بودند. علی شجاعی بازیکن تیم ذوب آهن در سال 
1332 در اصفهان به دنیا آمد و بهترین ســال های فوتبالی اش را دراین تیم گذراند. 
دوران درخشش شجاعی به عنوان مدافع آخر با مسابقات مقدماتی جام جهانی 1978 
همراه شد و وی با وجود شهرســتانی بودن، به یکی از مردان ثابت اردوهای تیم ملی 
کشورمان تبدیل شد و با نظر حشمت مهاجرانی در ترکیب تیم اعزامی ایران به جام 
جهانی نیز جای داشت؛ اما در طول سه مسابقه تیم ایران در این رقابت ها، فرصت بازی 

کردن به دست نیاورد.
رســول کربکندی، دیگر نماینده اصفهان در این رقابت هاست  که در سال 1331 به 
دنیا آمد. او ســال ها دروازه بانی تیم ذوب آهن را بر عهده داشت و از همین تیم نیز به 
تیم ملی رسید؛ هر چند با حضور دروازه بان سرشناسی همانند ناصر حجازی و بهرام 
مودت، فرصتی برای هنرنمایی درون دروازه تیم ملی کشورمان پیدا نکرد.کربکندی 
در مســابقات مقدماتی جام جهانی 78 آرژانتین، جز مدعوین به تیم ملی نبود اما در 

آستانه این مسابقات، کادر فنی تیم ملی این سنگربان اصفهانی را فراخواند.
جام جهانی 2006 آلمان

استان اصفهان در دومین حضور تیم ملی ایران در رقابت های جام جهانی1998 هیچ 
نماینده ای نداشت؛ ولی در ســومین حضوراین تیم در این رقابت ها قرعه همراهی 
به نام محرم نویدکیا افتاد، تا کاپیتان ســپاهان تنها نماینده دیار زاینده رود در این 

مسابقات باشــد، نویدکیا را می توان پرافتخارترین کاپیتان باشگاهی فوتبال ایران 
دانست. نویدکیا که در عرصه باشگاهی افتخارات زیادی به دست آورد و به همراه تیم 
ســپاهان چندین جام قهرمانی در لیگ برتر و جام حذفی کسب کرد و با این تیم بر 
سکوی نایب قهرمانی آسیا ایستاد، در عرصه ملی فرصت زیادی برای درخشش پیدا 
نکرد و مصدومیت های پی در پی موجب شد نتواند جایگاه ثابتی در تیم ملی ایران به 

خود اختصاص بدهد. با این حال، محرم برای جام جهانی 
2006 در لیست نهایی بازیکنان جای داشت اما در هیچ 

کدام از سه مسابقه تیم ملی به میدان نرفت.
جام جهانی 2014 برزیل

جــام جهانــی 2014 برزیــل دومیــن دوره 
رقابت های جام جهانی بود که اســتان اصفهان 

دو نماینده در لیســت تیم ملی داشــت؛ به طوری 
که احســان حاج صفی و قاســم حدادی فر در لیست 
نهایی کی روش در این دوره از رقابت ها قرار گرفته 

بودند. حدادی فر را می توان نمونه کامل یک 
ذوب آهنی دانســت؛ بازیکنی که سال 62 
در بیمارستان ذوب آهن به دنیا آمد و در 
همین باشگاه هم پله های ترقی را یکی 
پس از دیگری سپری کرد و به همراه این 
تیم به عنوان نایب قهرمانی آسیا دست 
یافت و توانســت نظر مثبت کی روش را 

برای قــرار گیری در لیســت نهایی جذب 
کند و مســافر برزیل شــود که البته  فرصت 

بازی در هیچ کدام از بازی هــای ایران در این 
دوره از جام جهانی را به دســت نیاورد؛ ولی دیگر 

نماینده اصفهان در این رقابت ها توانست در هر سه بازی 
ایران در جام جهانی برزیل حضور داشــته باشد تا طلسم 

بازی نکردن اصفهانی در جام جهانی شکسته شود. احسان 
حاج صفی متولد 1369 کاشان است که فوتبالش را از رده پایه 

ذوب آهن آغاز کرد ولی درخشش او در فوتبال ایران از باشگاه 
سپاهان شروع شد و از همین تیم هم توانست به تیم ملی راه یابد. 

حاج صفی که در دوره قبلی رقابت های جام جهانی توانســته بود 
برای فوتبال نصف جهان تاریخ سازی کند، امیدوار است در این دوره 
از بازی ها نیز نظر مثبت کارلوس کــی روش را برای همراهی تیم 

 ملی در بازی های ایران مقابل مراکش، پرتغال و اسپانیا به دست
 آورد.

 سهم ناچیز فوتبال اصفهان  از حضور د ر جام جهانی

در حالی که کمیته ملی المپیک، ســال سختی را با توجه به 
برگزاری بازی های آســیایی و اهمیت آماده سازی مناسب 
تیم های مختلف برای حضور در این رقابت ها پیش رو دارد، 
صالحی امیری تصمیم گرفته است برای نخستین بار بودجه 
پرداختی به فدراسیون ها را رسانه ای کند. طبق اعالم کمیته 
ملی المپیک در سال  1397 جمعا مبلغ  23 میلیارد و 777 
میلیون تومان اعتبار برای فدراســیون های ورزشی در نظر 
گرفته شده است. در جدول اعالم شده »کشتی« با دومیلیارد 
تومان بیشترین سهم را دارد  و »تکواندو« و »وزنه برداری« 

در رده های بعدی هستند. 

 به بهانه حضور »احسان حاج صفی« در لیست نهایی تیم ملی؛

قهرمان وزنه بــرداری المپیک ریو درباره کاهش ســهمیه 
های وزنــه برداری در المپیــک گفت: با اینکــه قبول دارم 
کاهش سهمیه های وزنه برداری به ضرر ورزش ایران است، 
اما یک سوال می پرســم. مگر در المپیک 2016 چند مدال 
گرفتیــم؟ دو مدال طــال در »ریو« کســب کردیم و بازهم 
می توانیم با اعــزام دو وزنه بردار همین نتیجــه را بگیریم. 
درواقع هر وزنه برداری که آماده تــر بود، به المپیک می رود؛ 
حاال می خواهد آن وزنه بردار در دسته 69کیلوگرم وزنه بزند 
یا در دسته فوق سنگین. مهم این است ما بتوانیم وزنه بردارانی 

را اعزام کنیم که با مدال بازگردند.  

سمیه مصور
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خانه صنایع دستی اصفهان؛ گرفتار رکود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

شهرداری

مدیرکل بازرسی شهرداری اصفهان 
اعالم کرد:

 لبیک اقتصادی شهرداری 
به شعار سال

مدیرکل بازرسی شهرداری اصفهان اعالم کرد: 
با توجه به شعار سال و لزوم حمایت از تولیدات 
و خدمات ایرانی، صفحه لبیــک اقتصادی در 
پرتال شهرداری اصفهان فعال شده و فهرست 
مشخصات برخی اقالم مورد نیاز شهرداری که 

مشابه داخلی ندارد، در آن قرار گرفته است.
جواد حاتمی با اعالم این مطلب اظهار کرد: در 
راستای سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی 
و حرکت به ســمت اســتفاده از تولیدات ملی 
و خودکفایــی، فهرســت مشــخصات برخی 
اقالم مــورد نیاز شــهرداری که بــه نظر می 
رسد مشــابه داخلی ندارند، در صفحه لبیک 
 اقتصــادی در پرتال شــهرداری، بــه آدرس

 labayk.isfahan.ir قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه بر اســاس تاکیدات شهردار 
اصفهان مبنی بر اینکه وابستگی شهرداری به 
اقالم خارجی باید به حداقل برســد، افزود: در 
راستای توجه به شعار سال، جهاد خودکفایی 
و فرهنگ ســازی گفتمان اقتصاد مقاومتی در 
میان آحاد مردم، ۱۰ محــور اصلی با موضوع 
تولید و اشتغال متناســب با وظایف شهرداری 
احصا و به تمام مجموعه شهرداری ابالغ شده 

است.

جزئیات طرح تسهیل فرآیند 
پایان کار ساختمان ها

مدیر شهرســازی الکترونیک و برون ســپاری 
شــهرداری اصفهان جزئیات طرح تسهیل در 
تهیه نقشه اعیانی، تفکیکی آپارتمان ها، فرآیند 
دریافت پایان کار برای ســاخت و ســازهای 
شهری را تشــریح کرد و گفت: با تصویب این 
طرح فرآیند دریافت پایان کار برای ســاخت و 

سازهای شهری آسان تر می شود.
وحید مهدویان اظهارکرد: فرآیند تهیه نقشــه 
برای ساخت  و سازهای شهری و دریافت پایان 
کار، پروســه ای طوالنی را در بیــن نهادهای 
مختلف همچون مدیریت شهری و اداره ثبت 
به دنبال داشت، بر همین اساس بررسی »طرح 
تسهیل در فرآیند تهیه نقشه اعیانی، تفکیکی 
آپارتمان هــا و فرآیند دریافــت پایان کار« در 
دستور کار شورای اســالمی شهر اصفهان قرار 

گرفت و تصویب شد.
وی با بیان اینکه در حــال حاضر صدور پایان 
کار به این نحو انجام می شود که فرد با مراجعه 
حضوری به شهرداری فرم هایی را دریافت و پس 
از امضای مهندسان، به همراه نقشه های اجرایی 
که توسط مهندسان ناظر تهیه می شود بار دیگر 
به شــهرداری مراجعه و نوبت بازدید دریافت 
می کند، ادامه داد: پس از انجام بازدید، مراحل 
قانونی وکنترل ضوابط و انجام مباحث مربوط 
به آتش نشانی پایان کار صادر می شود و مالک با 
در دست داشتن پایان کار و نقشه های مهر شده 

مهندسان ناظر به اداره ثبت مراجعه می کند.
مدیر شهرســازی الکترونیک و برون ســپاری 
شهرداری اصفهان گفت: در ادامه این فرآیند، 
اداره ثبت، مالک را به نقشه برداران ذی صالح 
ارجاع می دهد تا آنها از محل بازدید و نقشه های 

نهایی را آماده کنند.

مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری 
تاکید کرد:

 جرایم ماده صد
 نه تعلیق دارد نه تخفیف

مدیرکمیســیون های مــاده صد شــهرداری 
اصفهــان گفــت: رســیدگی بــه تخلفــات 
ســاختمان های دولتی، نهادها و سازمان ها در 
کمیسیون ماده صد جزو وظایف کمیسیون های 
ماده صد اســت، حتی پرونده هایــی از مراکز 
مختلف همچــون دادگســتری و بانک ها در 
این کمیسیون رسیدگی شــده که هیچ گونه 
تفاوتی در انشــای رای ندارد. غالمعلی فیض 
اللهی اظهارکرد: تنها تفاوتــی که وجود دارد 
این اســت که اشــخاص حقیقــی و حقوقی 
غیردولتی در صورتی که کمیسیون ماده صد 
رای تخریب یا جریمه صادر کرد و رای قطعی 
شــد، می توانند از رای صادر شــده به دیوان 
عدالت اداری شــکایت کنند؛ اما مراکز دولتی 
حق شکایت از آرای کمیســیون ماده صد در 
دیوان عدالــت اداری را ندارنــد و هر رای که 
قطعی شــد، همان اجرا می شود. وی در پاسخ 
به این سوال که آیا کمیسیون ماده صد اجازه 
عدول رای خود را دارد؟ افزود: اگر رای صادر، 
اسکن و به منطقه ارسال شده باشد، حتی اگر 
قاضی پرونده یا اعضای کمیسیون متوجه شوند 
که رای اشتباه اســت، نمی توانند رای خود را 
عدول، اصالح و یا تغییر دهند، زیرا تنها مراجع 
 رســیدگی به این موارد دیــوان عدالت اداری

 است. 

نایب رییس شورای شهر:
 پیشنهاد اسامی معابر

 نباید رسانه ای می شد

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
این تغییر اسامی که رسانه ای شد قطعی نیست 
و در مسیر تصویب تغییراتی خواهد داشت. فکر 
می کنم تعجیل در اعالم اســامی مشکل ساز شد 
و ســه خیابانی که تغییر نام آنها در خبرها آمده، 

صرفا یک پیشنهاد بود.
علیرضا نصراصفهانی با بیان اینکه مصوبه شورای 
شهر در خصوص نام گذاری معابر نیز مانند سایر 
مصوبات شــورا برای تطبیق با اسناد باالدستی و 
تایید نهایی به فرمانداری ارســال می شود، ابراز 
داشــت: در صورتی که بعــد از ۱5 روز از زمان 
ارسال مصوبه پاسخی از فرمانداری به شورا ارائه 
نشد به منزله تایید مصوبه تلقی شده و برای اجرا 
ابالغ می شود. به گفته نصراصفهانی؛ همواره در 
نام گذاری ها اسامی علما، شهدا، مفاخر، مشاهیر 
و کسانی که سرمایه اجتماعی محسوب می شوند 
مدنظر شورای شهر بوده و از آنها بهره برده شده 
اســت. وی با بیان اینکه بایــد مالحظات الزم را 
داشته باشیم که از نام گذاری ها برداشت سیاسی و 
یا بی حرمتی نشود، در خصوص واکنش ها به خبر 
تغییر نام خیابان ابوالحسن اصفهانی که از سوی 
سخنگوی شورای شهر رسانه ای شده، تاکید کرد: 
به نظرم این موضوع نباید رسانه ای می شد چون 
هنوز به تایید شورای شهر نرسیده و نمی توان به 

آنها استناد کرد.

رییس هیئت مدیره خانه صنایع دستی 
اصفهان مطرح کرد:

خانه صنایع دستی اصفهان 
گرفتار رکود

رییس هیئت مدیره خانه صنایع دستی اصفهان 
گفت: اتحادیه شرکت های تعاونی هنرهای سنتی 
استان اصفهان در سال های اخیر به حالت نیمه 

فعال کشیده شده است.
محمدرضــا اخالقــی اظهــار کــرد: اتحادیه 
شــرکت های تعاونی هنرهای ســنتی اســتان 
اصفهان کــه از ابتدای تاســیس تا ســال های 
اخیر خدمات ارزشــمندی به جامعه هنرمندان 
و صنعتگــران صنایع دســتی اســتان اصفهان 
ارائه کرده، در ســال هــای اخیر با مشــکالتی 
 مواجه شــده که این مجموعه را به حالت رکود 

کشانده است.
این فعــال اقتصادی حمایــت از کاالی ایرانی را 
زمینه ساز اســتقالل اقتصادی دانست و گفت: 
تحقق شعار امســال با حمایت و همکاری همه 

مردم انجام خواهد شد.
رییس هیئت مدیره خانه صنایع دستی اصفهان 
با اشاره به برگزاری جلسات متعدد هم اندیشی 
برای رفع  مشکالت تعاونی هنرهای سنتی استان، 
افزود: با مســئوالن اداره کل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســتان اصفهان و هیئــت مدیره این 
اتحادیه جلساتی برگزار شد که نتایج آن در حال 

پیگیری است.
اخالقــی ادامــه داد: اســتفاده از کاالی ایرانی 
ســبب رونق فعالیت های واحدهــای تولیدی 
 و هنــری و ایجــاد اشــتغال مولــد در جامعه 

می شود.
وی با اشاره به نتایج امیدوار کننده این جلسات 
تصریح کرد: امید اســت اتحادیه شــرکت های 
تعاونی هنرهای سنتی اســتان اصفهان هر چه 
زودتر به چرخه فعالیت های اقتصادی اســتان 
 اصفهــان در حــوزه صنایع دســتی بازگردانده 

شود.

زینب ذاکر

مدیرکل پدافنــد غیرعامل اســتان اصفهان اعالم 
کرده: »روزانه ۱۰ هزار حمله علیه زیرساخت های 
سایبری استان انجام می شــود که بخش زیادی از 
 این حمالت، با رعایت اصول پدافند غیرعامل مهار

 می شود.«
صفدریان به نــکات مهم دیگری هم اشــاره کرده 
اســت از جمله اینکه متولیان شهرک های صنعتی 
در استان نمی دانند در شهرک رازی شهرضا چند 
کارخانه پر خطر شیمیایی است و اینکه باید مراکز 
پر خطر به دور از مراکز جمعیتی شکل بگیرند و یا 

اینکه این مراکز خرد و از شهر دور شوند. 
نکته بعــدی اینکه در بعضــی مــوارد دیتاهایی 
که بــا ســرمایه گذاری های بســیار زیــاد ایجاد 
شــده، به دلیــل رعایت اصــول ابتدایــی پدافند 
غیرعامــل از بیــن مــی رود در حالی کــه برخی 
 از مدیــران ایــن گونــه حمــالت را مخفــی

 می کنند.
مهم تر از همه اینکه استان اصفهان با 5 هزار واحد 
صنعتی دارنده بیشــترین تعــداد مراکز صنعتی و 
شیمیایی در کشور اســت  و طبیعتا بیش از سایر 
اســتان ها در معرض خطر قــرار دارد و مدیرکل 
پدافند استان می گوید در جلســه شورای پدافند 
غیرعامل استان بر اجرای دو مانور در مراکز صنعتی 
 استان اصفهان تاکید شد؛ اما با اجرای آن مخالفت

 شد.
از علــت مخالفت بی خبریــم. مدیــرکل پدافند 
اســتان پیش از این در گفت و گویی بــا »زاینده 
رود« به این موضوع اشــاره کرده بــود که برخی 
اقدامــات در حــوزه پدافندغیرعامــل باید بدون 
مانور تبلیغاتی و رســانه ای شــدن انجام شــود 
 چون مســئوالن اعتقاد دارند نباید مردم را نگران

 کرد. 
دغدغه مســئوالن برای نگران نکــردن مردم قابل 
ســتایش اســت؛ اما گاهی مردم دقیقــا از همین 
 نقطه ضربه مــی خورند؛ از اینکه برخی مســائل و

 محرمانــه ها که باید بازگو شــود، نمی شــود و یا 

 با آنها درمیان گذاشــته
 نمی شود. 

تجربــه عینــی مــا در 
روزنامه »زاینده رود« به 
هنگام تهیه ویژه نامه ای 
مرتبط با هفته »پدافند 
غیرعامل« در استان، این 
موضوع را به اثبات رساند 

که بسیاری از مردم حتی اسم »پدافندغیرعامل« را 
هم نشنیده اند و نمی دانند چیست و آنهایی هم که 
نام »پدافند« به گوش شان خورده، آن را حوزه ای 

مرتبط با امور دفاعی و نظامی و جنگی می دانند! 
بدتر از همه اینکه در تماس با مدیران و مســئوالن 
ادارات و ســازمان ها، متوجه این موضوع شدیم که 
حتی برخی مدیران ما هم نمــی دانند پدافندغیر 
عامل چیست چه برســد به اینکه بخواهند در این 
زمینه کاری انجام دهند و طبیعی است که در حوزه 
مدیریتی شان هم هیچ اقدامی در این زمینه انجام 

نشده بود. 

فروردیــن ماه امســال 
بود که زیرســاخت های 
اینترنتی کشورمان هدف 
حمله سایبری قرارگرفت 
و باعث شــد تنها ظرف 
چند ســاعت تعداد قابل 
توجهی از مراکــز داده 
بــزرگ کشــور از مدار 
خارج شوند و بســیاری از خدمات مبتنی بر شبکه 
دچار اختالل یا قطعی شــوند و در این میان حتی 
پایگاه اینترنتی مرکز »ماهــر« وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات که وظیفه اش رســیدگی فوری 
به حوادث فضای مجازی اســت هم از دســترس 

خارج شد!
یکی از درس های مهمی کــه از آن حمله گرفتیم، 
این بــود که  با وجــود آن که سال هاســت از لزوم 
استقالل در حوزه فناوری حرف می زنیم و در چند 
مقطع هزینه های قابــل توجهی نیز برای آن صرف 
 کرده ایم؛ اما همچنان فاصله زیادی از چنین هدفی

 داریم.
سال گذشته هم در اصفهان خودمان و در دانشگاه 
علوم پزشکی شــاهد یک حمله ســایبری بودیم. 
  wannacrypt حمله ای که از ســوی باج افــزار
صورت گرفت وهمزمان با 74 کشور در دنیا به برخی 
از سیستم های بیمارستانی حمله کرد که حمله به 
سیستم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم در بین 

این کشورها بود.
پــس از ایــن اتفــاق، ســتاد حفاظــت و امنیت 
فناوری اطالعات دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
وارد عمل شــد و با هماهنگی پدافنــد غیرعامل و 
پلیــس فتای اصفهــان جلــوی انتشــار ویروس 
 درون شبکه های دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان

 گرفته شد.
و حاال با حادثه ای که در شــهرک رازی شــهرضا 
رخ داد و عــده ای آن را نتیجــه نقــص ایمنــی و 
البته ســوء مدیریتی می داننــد، صفدریان تاکید 
می کند کــه گاهی عدم رعایت ســاده ترین اصول 
ایمنی و موازین پیشــگیرانه، باعــث بروز حوادثی 
 می شــود که جبران آنها ســخت و یــا غیرممکن 

است.
پدافندغیرعامل مبحثی گسترده دارد . نوعی جنگ 
و یا دفــاع در مقابل تهدیدات بــدون آن که نیاز به 

جنگ افزار داشته باشیم. 
اگر جــدی گرفته شــود، با اجــرای آن می توان از 
وارد شــدن خســارات مالــی بــه تجهیــزات و 
تاسیســات حیاتی و حســاس نظامی و غیرنظامی 
و تلفات انســانی جلوگیــری کرده یا میــزان این 
 خســارات و تلفات را بــه حداقــل ممکن کاهش

 داد.
آماری که مدیرکل پدافند اســتان از آمار حمالت 
ســایبری به زیرســاخت های اســتان داده، قابل 
تامل و توجه اســت و البته که نیازمند آن اســت 
کــه مســئوالن اســتان »پدافندغیرعامــل« را 
جدی تــر بگیرند و آنهایی هم که اصــال نمی دانند 
 پدافندغیرعامل چه هست، کمی درباره آن مطالعه

 کنند!

جدی بگیرید!
  به بهانه آماری که مدیرکل پدافند غیرعامل استان از حمالت روزانه به زیرساخت های سایبری اعالم کرده است؛ 

مدیر امور موزه ها و اموال منقول اداره کل میراث فرهنگی خبر داد:
درخشش هفت موزه اصفهان در آیین انتخاب موزه های برتر

مدیر امور موزه ها و اموال منقول اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: 
در آیین انتخاب موزه های برتر کشور، هفت موزه از استان اصفهان در بخش های موزه های برتر خصوصی و 
موزه های دولتی کوچک عناوین برتر را به دست آوردند. ساغر حمیدی اظهار کرد: داوری های صورت گرفته بر 
اساس ۱۲ شاخص انجام شد و در بخش موزه های برتر خصوصی 6 موزه از استان اصفهان شامل موزه عروسک 
و اسباب بازی کاشان در معیار کودک و نوجوان، موزه موسیقی در معیار بازدید از موزه، موزه پبده فوالد شهر در 
معیار حفاظت و نگهداری، موزه تاریخ و مردم شناسی شاهین شهر در معیار تالش برای بقا، سراموزه رهگشای 
بادرود در معیار معرفی، موزه کلوک نطنز در معیار گردآوری و همچنین در بخش موزه های دولتی کوچک موزه 

عصار خانه شاهی اصفهان در معیار معرفی حائز رتبه برتر شدند.

مدیرکل سازمان انتقال خون استان  اعالم کرد:
کاهش اهدای خون در ماه رمضان

مدیرکل سازمان انتقال خون استان اصفهان گفت: در ماه مبارک رمضان با کاهش اهدای  خون مواجه هستیم و 
به همین منظور یک شیفت بعد از افطار نیز به ساعات کاری مرکز اضافه شده است.

مجید زینلی اظهارکرد: با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضــان قرار داریم و معموال در این ماه با کاهش اهدای 
خون مواجه هستیم، به منظور رفاه حال اهدا کنندگان عالوه بر شیفت صبح و شیفت بعد از ظهر یک شیفت بعد 
از افطار از ساعت ۲۱ تا ۲4 نیز اضافه شده است.وی افزود: اهدا کنندگان می توانند در این ساعات با مراجعه به 
مرکز اهدای خون واقع در میدان خواجو نسبت به اقدام خون خود اقدام کنند.مدیرکل سازمان انتقال خون استان 
اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر ظرفیت ذخیره خون ما باالی 6 روز است و مشکل خاصی در زمینه موجودی 
خون نداریم ولی باتوجه به اینکه خون یک بافت زنده است و هر روز به خون و فرآورده های خونی نیاز داریم از 

اهدا کنندگان عزیز می خواهیم به صورت روزانه، مستمر و تدریجی نسبت به انتقال خون خود اقدام کنند.

 استان اصفهان با 5 هزار واحد 
صنعتی دارنده بیشترین تعداد مراکز 

 صنعتی و شیمیایی در کشور
 است

 قول حمایت از رسانه ها 
 در بازدید شهردار اصفهان

 از مجتمع مطبوعاتی
شــهردار اصفهان صبح دیروز از مجتمع مطبوعاتی 
بازدید و با رسانه های واقع شده در این مجتمع دیدار 

و گفت وگو کرد و قول حمایت از رسانه ها را داد.

رییس سازمان »صمت« در پاسخ به گالیه های استاندار:

»اسرافیل احمدیه« مدیری است که نامش این روزها بر سر زبان ها 
افتاده و مطالبی از مدیریت وی بر سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان اصفهان در صفحات حقیقی و مجازی دســت به دست 
می شود. گفته می شود او مدیری پروازی است اما در مقابل شنیدن 
این جمله تنها این واکنش را نشــان می دهــد: »من پروازی ام؟« 
استاندار اصفهان نیز نسبت به مدیریتش گالیه دارد؛ اما او معتقد 
است که این گله و شکایت طبیعی است. گفته می شود احمدیه به 
منظور سرپوش بر اتهاماتش یک وانت »گز« به وزارتخانه فرستاده 

اما حراست وزارتخانه از ورود آن جلوگیری کرده است!
شایعات و شــنیده ها در این باره زیاد اســت؛ مثال گفته می شود 
در سال ۹5 و ۹6 به ترتیب ۳5 و 5۰ میلیون تومان از رییس اتاق 
اصناف اصفهان بدون دلیل مشخصی دریافت کرده است. خودش 
اما در پاســخ به این اتهام به »ایمنا« گفت: »بیخود می گویند. من 

نگرفتم؛ این هزینه مربوط به حق جلســه کمیســیون نظارت و 
بازرسی است که هر ســاله پرداخت می شود و پیش از مدیریت ما 
نیز پرداخت می شده، از این رو حق هر نفر به خودش داده می شود. 
برای حضور اعضای کمیسیون در طول ۲4 جلسه طی یک سال، 
هزینه ای مصوب می شود و اتاق اصناف هزینه را به آنان می پردازد. 
این مربوط به یک نفر نیســت، بلکه میان اعضا تقسیم شده و حق 

قانونی اعضاست.این مطالب را برای اطالع خودتان می گویم و بهتر 
است منتشر نکنید«.

درباره انتقادات اســتاندار نســبت به خودش هم گفته: » باالخره 
ایشان هم استاندار اســت یک روز کار پیش نرفته  و  ممکن است 
عقب افتاده باشــد. حتما باید به مدیرش بگوید بیشتر تالش کن،  
اما آیا من »متهم« هستم؟ این درحالی است که در تلویزیون هم 
آقای نجفی معاون وزیر گفتند وضعیت استان اصفهان بهتر از سایر 
استان ها در صنعت اســت. چرا وضعیت ما بهتر است زیرا فعالیت 
بیشتری هم داریم. درست است که ۹ هزار و ۲۰۰ واحد داریم؛ اما 
تنها بخشی از آنها کار نمی کند. این خوب است اما اینکه گفته شود 
چون احمدیه اینجا بوده پس وضعیت بهتر بوده را هم نمی پذیرم، 
بلکه احمدیه زمانی که اینجا بوده وضعیت خراب تر هم شده است 

چرا؟ زیرا وضعیت کشور و اقتصاد با هم مرتبط است.«
 درنهایت هم »احمدیه« در پاســخ به تمامی اتهامات وارده گفته: 

» وا... مواظب تمام اعمال و افکار خود هستم.«

طبیعی است!

ذره بین

قاب روز
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3 خواسته از خداوند 
در اين دعاى با برکت، خواسته اى که از خداوند داريم، ســزاوار است 
که آن را روزه دار و غير روزه دار با توجه بخوانند تا از برکات اين دعا 
بهره ببرند. بهره اى که در اين دعا درخواســت مى شود، سه مسئله 
است؛ يکى اينکه از خدا مىخواهيم کمک کند تا روزه اش را چنانکه 
حق اين روز اســت، انجام دهيم و عبادت هاى وارده در اين روز را به 
جا بياوريم و به طور کلى شرايطى براى روزه دارى واقعى فراهم شود. 
دوم اينکه مى خواهيم از لغزش ها ما را نگاه دارد، از کارهاى بيهوده و 
آلوده به گناه که از آلودگى گناه رها شويم و سوم اينکه انسان هميشه 
دائم الذکر باشــد؛ يعنى ذکر و ياد خداوند در ذهن، اعمال و رفتار ما 
جارى باشد که اين بدون توفيق خداوند متعال ميسر نمى شود. در فراز 
دوم دعا »هفواته « به معناى لغزش و »آثام« جمع »اثم« به معناى گناه 
است. انسان از خدا بايد هميشه اين دعا را درخواست کند، ولى در اين 
روز تاکيد بر درخواست اســت که نجات دين و دنياى ما در گرو اين 
موضوع است. در فراز »وارزقنى فيه« به ما ياد مى دهد که دائم الذکر 
باشــيم و اين يعنى ذکر را ناقص انجام ندهيم، دائم متذکر و متنبه 
باشيم؛ يعنى به ياد خدا باشيم، اما نه فقط به زبان، بلکه به فرامين او 
عمل و دستورهايش را اجرا کنيم. از توفيق خدا غافل نباشيم و توفيقى 
که درخواست مىکنيم يعنى اســباب کار فراهم باشد، خدا کمک 
مى کند که به ياد او باشيم، وقتى مى گوييم توفيق شکر بده؛ يعنى 

خدايا اسباب شکر را فراهم نما.
بنابراين روزه دارى همراه با عمل به فرامين الهى زمينه ساز دورى 
از لغزش و گناه انسان اســت که اگر با توفيق ياد خدا همراه شود از 

گمراهى نجات پيدا مى کنيم. 
فــراز »هادى المضلين«، يعنى هدايت کننده افرادى که راه را گم 
کرده اند و مراد از گمراهــى يعنى راه بندگى را بر اثر لغزش ها و گناه ها 
از دســت داده اند و موفق نيستند خدا را آن طورى که شايسته و حق 
اوست، پرستش کنند. بنابراين در اين دعا با لحن درخواســت از خدا 
مى خواهيم  ما را توفيق دهد، روزه بگيريم و دستورهايش را اجرا کنيم.  
مى خواهيم از گناهانى که مقرر فرموده اســت، دورى جوييم و اورا 

عبادت کنيم و دائم الذکر بوده و همه جا به ياد او باشــيم. 

آيت ا... سيدمحمد حسينی زنجانی

 شرح دعای روزهفتم  ماه رمضان

97/03/02 تاريخ   
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    
نيمه شب شرعی   00:12:52

معرفی کتاب

کتاب »رمضان در تاريخ« تاليف »لطف ا... صافى گلپايگانى« مرورى 
بر حوادث تاريخى واقع شده در ماه مبارک رمضان است. در اين اثر، با 
رويکردى تاريخى، برخى وقايع تاريخ اسالم که در ماه مبارک رمضان 

اتفاق افتاده، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. 
نگارنده به شــرح و بررســى اجمالــى وقايعى چون: بيعــت مردم با 
واليت عهدى امــام رضا )ع( و حکمت هاى آن، وفــات ابوطالب )ع( و 
بيان فضايل ايشــان، وفات خديجه کبرى )س( همسر گرامى رسول 
خدا )ص( و بيان گوشه هايى از شخصيت ايشــان، ايجاد عقد اخوت 
ميان مسلمانان توســط پيامبر اکرم )ص(، والدت امام حسن مجتبى 
)ع( و بررسى زواياى مختلف صلح آن امام با معاويه، والدت امام جواد 
)ع( و بيان فضايل ايشان، وقوع جنگ بدر و درس هاى تاريخى مربوط 
به آن، فتح مکه و حوادث ديگر مرتبط با آن، شــهادت امام على )ع( 
و بيان گوشــه هايى از سيره حکومتى ايشــان و نيز نقد عملکرد خلفا 

پرداخته است.

»ماه رمضان«  همراه با گردشگران  خارجی نصف جهان

رمضان در تاریخ 
آیین جزء خوانی قرآن مجید در حرم حضرت عباس)ع(

در طول ماه مبارک رمضان آيين ترتيل خوانی قرآن کريم هر 
روز در حرم حضرت عباس)ع( برگزار می شود.

باید بروید روزه های تان را در شهر خود 
بگیرید

نزديک به عمليات کربالى 5 بود. آفتاب سوزان تابستان، آتش توپ 
و تانک و گرماى جنوب شــرايط ســختى را براى رزمندگان در ماه 
مبارک رمضان رقم مى زد. ســاعت ها آب ننوشــى و غذانخورى کار 
بسيار سختى بود که رزمندگان تحمل مى کردند؛ به خصوص که ماه 
رمضان آن سال در فصل گرم تابستان بود و از طرفى منطقه شلمچه در 
 استان خوزستان، گرماى بسيار شديدترى نسبت به ساير نقاط ايران 

داشت.
اما بسيارى از رزمندگان با اينکه توسط فرماندهان و روحانيون تاکيد 
مى شد که الزم نيست روزه بگيريد، روزه مى گرفتند و واقعا فقط به فکر 
نزديکى به خدا بودند. بچه هايى هم که در خط پدافندى شلمچه بودند 

نيز روزه مى گرفتند.
فرماندهان نيز وقتى مى ديدند تاکيــدات آنان مبنى بر روزه نگرفتن 
برخى رزمندگان کارساز نيست، به برخى از آنان که احساس مى کردند 
فشار زيادى را به خاطر روزه گرفتن تحمل مى کنند، مرخصى اجبارى 
مى دادند و مى گفتند بايد برويد روزه هاى تان را در شهر خود بگيريد 

و بعد از آن برگرديد.

رمضان درجبهه ها

ماه رمضان با تمام خير و برکتش فرا رسيده است؛ اما 
شايد گرمی هوا و روزهای طوالنی آن، اين ماه را سخت  
کرده باشد. ســال ها پيش در اين سرزمين جوانانی 
بودند که بسيار سخت تر از ما برای اجرای امر خداوند 
قيام کردند و نه تنها بی هيچ شــکايتی بلکه در اوج 
لذت در نمايش مباهات معشوق درخشيدند. 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 شويم بدان اميد 

که در لذت خلوص شان شريک مان کنند.

وقتــى از تشــکيل حکومــت اســالمى در زمان 
پيامبراکرم و اينکه هنوز هم مى توان آثار حکومت 
اســالمى را در برخى از جاهاى دنيا مشاهده کرد 
ســخن گفتم، دوباره همان جوان فرانســوى سر 
صحبت را به دست گرفت و پرســيد: اگر خداوند 
مي خواست خود حکومت ديني برپا مي کرد و ما را 

مجبور به اطاعت از آنها مي نمود.
اينکه خداوند ما را مجبور نکرده، نشان مي دهد که 
حکومت ديني داشــتن تنها ضمانت ديندار بودن 
نيست و خيلي پيش آمده که کساني که در جوامع 
غيردينــي زندگي مي کننــد از ايمان محکم تري 
برخوردارند. در پاســخ به پرســش او گفتم: بهتر 
است خواست خداوند را از خود بپرسيم. خداوند 

در کتاب خود مي فرمايد که اگر او مي خواست 
همه از او اطاعت مي کردند ولي او خواســته که ما 
آزاد باشيم و همين آزادي است که به عمل انسان 
ارزش مي دهد. اينکه همه راه ها به طرف اوســت 
و خواســت او با هر راهي محقق مي شود، مخالف 
ارسال پيامبران و کتب آنهاســت و اينکه خداوند 
ديگر کتب و اديان را حفظ نکــرده دليلش آزادي 
بشر است و اما اينکه خواسته يک دين و حکومت 
باقي بماند، کمک کردن به انســان هايي است که 
دنبال حقيقت هستند و اينکه خداوند مي خواهد 

در نهايت پيام او بماند.
 دوباره پرسيد: طبق نظر شــما اکثر انسان ها در 
اشتباه هستند و راه حق را پيدا نمي کنند؛ پس چرا 
خداوند بايد موجوداتي را خلق کند که خود مي داند 
اکثر آنها گمراه مي شوند و تنها عده کمي هدايت 
مي شوند و اکثرا به جهنم مي روند؟ بهتر نبود اصال 
اين انسان ها را خلق نمي کرد؟ يا اينکه فقط انسان 

هايي را خلق مي کرد که قابل هدايت باشند؟
در جواب او گفتم: اصل وجود ارزش اســت و عدم 
و نبودن ارزش نيست و خلق چيزي اهميت آن را 

نشان مي دهد.) 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. 

سميه مصور 
حکومت دینی داشتن تنها ضمانت دیندار بودن نیست

حکمت روزه پرهیزکاری است
آيت ا... »حسين مظاهرى« در جلســه اخالق خود در ماه مبارک رمضان در مسجد 
حکيم، پيرامون موضوع روزه خاص اظهار کرد: براساس برداشتى که از روايات مى شد، 
روزه به سه قسم تقسيم شده است: اول روزه مردم، دوم روزه خواص مردم و سپس روزه 
اخص الخواص که روزه شهودى است. وى عنوان کرد: کسى که روزه است، از آنچه روزه 
را باطل مى کند  و تحت عنوان مبطالت روزه شمره مى شود، اجتناب مى کند که اين 

از دسته روزه عمومى است که به خودى خود بى روح است.
اين مرجع عالى قدر تصريح کرد: کســانى که تقيد به ظواهر شرع دارند، عالوه بر آن 
چشم، گوش و زبان آنان هم روزه است؛ درايام روزه هر چيزى را نمى بينند و هر چيزى 
را نمى گويند، زنان هم حجاب خود را رعايت مى کنند؛ تعداد اين دســته از افراد کم 
است و جزو روزه خواص مى شــود و ما را به حکمت روزه که همان حس پرهيزکارى 
است مى رســاند. رييس حوزه علميه اصفهان اذعان کرد: همه اديان توحيدى براى 
نزديک شــدن به خداوند داراى روزه بوده اند؛ »لعلکم تتقون« چراکه حکمت روزه 

پرهيزگارى وسپس رستگارى است.

در محضر بزرگان


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

