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چالش نشاط در شهر

  نطق یکی از اعضای شورای شهر، با صدور بیانیه تند از سوی     
مداح معروف، جنجالی شد؛
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   کوتاهی هنر هفتم در ارائه اثری فاخر از بنیانگذار انقالب اسالمی؛   

  سناریوهای خالی از 
زندگی امام خمینی)ره(

گاهی نقد فیلم و ســریال هایی که درجامعه میان مردم 
جایگاه ویژه ای می یابد، از سوی منتقدان گوناگون، اشکال 

مختلفی پیدا می کند. برخی نقد را موضع گیری می دانند اما...

اگر جلوی برداشت بی رویه آب را نمی توانید بگیرید، استعفا دهید
نماینده مردم شاهین شهر:
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اصفهان به شهر بدون متکدی تبدیل می شود
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان خبر داد:
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مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان خبر داد:

 همایش مدیریت منابع و مصارف 31 خردادماه 
برگزار می شود

  مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان در جمع اصحاب رسانه، از برگزاری همایش منطقه ای مدیریت 
منابع و مصارف در 31 خرداد خبر داد و گفت: این همایش با رویکرد مدیریت هزینه در نظام سالمت در 
31 خرداد ماه برگزار خواهد شد. محورهای اصلی این همایش عبارت است از: راهکارهای مدیریت هزینه 
مراقبت ســالمت )مدیریت عرضه و تقاضا(، خرید راهبردی خدمات مراقبت سالمت در بخش بستری، 
نقش نظام های مدیریت اطالعات سالمت در کنترل هزینه ها و سهمیه بندی خدمات مراقبت سالمت 

فرصت ها و چالش ها.
مهلت ارسال آثار  به همایش مدیریت منابع و مصارف تا 20 خردادماه 97 است

»حسین بانک« با اشــاره به اینکه عالوه بر مقاالت علمی،  فراخوان ایده ها و پیشنهادهای کاربردی در 
مدیریت هزینه برای این همایش، داده شــده اســت، مطرح کرد: این فراخوان ویژه مدیران و کارکنان 
حوزه ســالمت، صاحب نظران، ذی نفعان، پزشــکان، موسسسات درمانی و دانشــجویان است. مهلت 
ارســال مقاالت و آثار  تا 20 خردادماه 97  اســت  و در 31 خرداد با شرکت اســتان های چهارمحال و 
 بختیاری ، اصفهان و مرکزی  و بــا همکاری  مرکز تحقیقات دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان برگزار

 می شود.
بیمه سالمت با هدف ارتقا و حفظ سالمت مردم فعال است

بانک در خصوص معرفی بیمه سالمت استان گفت: بیمه سالمت استان با هدف تحت پوشش قرار دادن 
آحاد مردم و اقشار فاقد پوشــش بیمه ای فعالیت دارد که در حال حاضر با اجرای طرح تحول سالمت و 
تحت پوشش قرار گرفتن شهروندان فاقد پوشش بیمه ای به صورت رایگان ، گام مهمی را در ارتقا و حفظ 

سالمت مردم برداشته است.
روزانه 4 هزار عملیات بیمه گری در 107 نقطه استان انجام می شود

وی  با اعالم اینکه سازمان بیمه سالمت نزدیک به 40 میلیون نفر را تحت پوشش دارد، بیان کرد: روزانه 
چهارهزار عملیات بیمه گری در 107 نقطه از اســتان توسط بخش دولتی و خصوصی انجام می پذیرد و 
از سال 93 تاکنون خدمات بیمه سالمت به روستائیان، طالب، شهدا ، جانبازان و مددجویان به صورت 

رایگان ارائه می شود.
بانک  درخصوص تفکیک آمار بیمه شدگان بخش های مختلف عنوان کرد: بالغ بر یک میلیون و 550 هزار 
بیمه شده استان، 400 هزار نفر بیمه سالمت استان، 17 هزار بیمه شده ایرانیان، 95 هزار بیمه روستایی 

و سایر اقشار در حدود 80 الی 90 هزار بیمه شده است.
 در سال 96 اعتباری بالغ بر 700 میلیون تومان برای بیمه شدگان هزینه شد. بانک ضمن بیان این مطلب  
در یک مقایسه کلی عنوان کرد: با صرف 700 میلیون تومان در سال 96 نسبت به سال 93 پس از انجام 
طرح تحول سالمت، سه برابر افزایش هزینه را شاهد بودیم؛ بنابراین باید رویکرد منابع و مصارف داشته 

باشیم تا بتوانیم منفعت و سود دو طرفه را بین بیمه شدگان  اعمال کنیم.
گفتنی اســت  درخصوص مدیریت هزینه ها بحث پرونده الکترونیکی سالمت و پزشک خانواده موجب 

بهینه کردن هزینه های درمانی می شود.
3 هزار و 626 بیمار خاص در استان تحت پوشش بیمه سالمت هستند

وی به آمار بیماران خاص تحت پوشش بیمه سالمت اشاره کرد و گفت: سه هزار و 626 نفر بیمار خاص 
در اســتان وجود دارد که هزینه های زیادی برای درمان بیماران هموفیلی،تاالسمی، کلیوی و ام. اس 
صرف می شــود؛ به خصوص بیماران ام. اس که هزینه هایشــان  بدون فرانشیز اســت.  مدیرکل بیمه 
سالمت استان از بیمه شدگان سالمت درخواست کرد: قبل از ابتال به بیماری یا نیاز به درمان، نسبت به 
تمدید دفاتر فاقد اعتبار خود اقدام کنند؛ زیراشــروع ارائه خدمات بیمه ای و تقبل هزینه های بستری 
 از زمان مراجعه و براســاس تاریخی اســت که به عنوان زمان شــروع بیمه در صفحه اول دفترچه درج

 می شود.

  بیست و نه سال از عروج ملکوتی امام امت گذشت

ماییم و جای تا همیشه 
خالی تو ...

با همه فرق داشت. هنوز هم 14 خردادهای بچگی خوب یادمان است؛ 
قاب کوچک شیشه ای تصویر آن مرد بزرگ را نشان می داد که قامتش 
در راستای یک تابوت کوچک آرام گرفته بود و مردمی که در هجوم آن 
همه بهت و ناباوری، مانده بودنــد چه کنند. به روزهای بدون خمینی 
بودن و بی خمینی ماندن حتی فکر هم نکرده بودند. ما بودیم و بارانِ  بی 
امان اشک و حیرتی که تمامی نداشت. مثل بچه های مادرگم کرده شده 
بودیم که حاال از این به بعد بدون »امام« چه کنیم؟ اصال مگر می شود؟ 
اگر »عزت« و »سربلندی« مبنای محاسبه سال ها و روزهای زندگی مان 
باشــد، باید گفت ما از وقتی زندگــی کردیم کــه »خمینی« آمد و 
نجات مان داد؛ وقتی مثل ستاره ای روشن در آسمان ابرگرفته و ماتم 
زده روح و کویر خشــک جان مان درخشــید و از »آزادی« و »اسالم 
ناب محمدی« گفــت. از هرآنچه آرزویش را داشــتیم و انتظارش را 

می کشیدیم و شاه مخلوع از ما دریغ کرده بود. 
آمد و تا ته جان مان نشســت و شد جان جهان مان، شــد امید ما در 
روزهای ناامیدی. شد امام امت. نفس مان به نفس او بسته بود. نفس که 
می کشید، جان می گرفتیم از بودنش. عیسی شده بود که جان می داد... 
مگر می شــد به روزهای نبودن و ندیدنش فکر کرد؟ مگر این امت در 
دورترین خیاالتش هم می گنجید که روزی بیاید که با دستان خودش 

امام را به خاک سرد بسپارد؟ 
زنگ صدایش هنوز در گوش ماست، وقتی با آن صوت داوودی برای مان 
حرف می زد. از گوشه آن جایگاه در جماران روی آن صندلی که حاال 29 
سال است خالی مانده و پارچه سفیدی رویش کشیده اند و البد مثل ما 

دلتنگ امام است، دلتنگ پیر جماران که قصه نبودنش 29 ساله شد.
 البته که امام نرفته چون در قلب های ما زنده اســت. خودش، یادش، 
اندیشه اش، دلواپســی هایش که برای ما داشــت، وصیت نامه اش و... 
خاطره خمینــی کبیر)ره( در لحظه لحظه های این ســرزمین جاری 

 و ساری اســت و خاطرش تا ابدالدهر عزیز و دســت نیافتنی خواهد
 بود. 

هرکس هرچه می خواهد بگوید. مِن دهه شصتی که حتی سال رفتنش 
و آن غم ناگهــان خرداد 68 را به خاطر ندارم، تا همیشــه بدهکارم به 
مردی که عزت را به ســرزمین و مردمم هدیه داد و رفت؛ به کسی که 
سوژه تمام انشاها، مقاله ها و نشریه دیواری های زمان بچگی ام بود؛ به 
کسی که یک عمر دوست داشتم قد یک نفس، هم نفسش باشم؛ کسی 
که می دانم بزرگ ترین و دالورترین قهرمانان شــهر و کشــور من، به 
عشقش به دل دشمن زدند و اجازه ندادند وجبی از خاک این سرزمین 

به دست دیوانه های متجاوز بیفتد.
هنوز هم وقتی از دل دارخوین، شلمچه، فکه و شرهانی پاره پاره های 
جگرگوشه های وطنم را می آورند، اگر چیزی از آن قامت های رعنای به 
خون خفته مانده باشد، شاید عکسی پاره و خونین از »خمینی« پیدا 

کنید که حتما توی جیب شان بوده درست روی قلب ... 

سمیه پارسا

اعظم محمدی

سالروز عروج ملکوتی بنیانگذار 
کبیر انقالب اسالمی تسلیت باد

دانشگاه علوم پزشکی
شهرکرد

اماِم ورزش دوست
10

  نگاهی به دیدارهای خاطره انگیز رهبر کبیر انقالب با ورزشکاران؛ 
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 فرارسیدن ایام سوگواری حضرت علی )ع(  و سالروز  رحلت جانگداز
 امام خمینی )ره(  تسلیت باد

روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
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اختالف نظر بر سر مشی سیاسی و نوع نگاه به تفکرات 
سیاســی امام خمینی)ره( به عنــوان رهبر یکی از 
جریان ســاز ترین انقالب های قرن بیستم، همواره 
محل مناقشه اندیشمندان و سیاستمداران داخلی و 
خارجی بوده است. نقش کاریزماتیک و غالب امام)ره( 
در جریان پیروزی انقالب و پس از آن در رهبری ایران 
طی سال های جنگ و رویارویی با دنیا موجب شده 
تا تفکرات و نگرش سیاســی امام)ره( سال ها پس از 
رحلت ایشان هم مورد مطالعه و توجه متفکران غربی 
باشد و هم در داخل محلی برای تفسیر پیشامدهای 
سیاســی و یا جهت گیری در سیاســت های کالن 
کشور قرار گیرد. در یک برآورد کلی اندیشه سیاسی 
امام خمینی )ره(، جزئی از اندیشــه کالن و متاثر از 
ابعاد مختلف اندیشه های ایشان اســت. از آنجا که 
امام)ره( دارای شــخصیتی چند بعدی بود که آثار 
متعددی در حوزه مباحث عرفان، فقه، فلسفه، کالم 
و سیاست از ایشان برجای مانده است و به دلیل آن 
که ایشان بنیان گذار و رهبر نظامی مبتنی بر اندیشه 
های اسالمی بوده، بدیهی است که اندیشه سیاسی 
امام)ره( تمام مفاهیمی را کــه در حوزه حکومت و 
جامعه کاربرد دارد، در بر مــی گیرد.محوری ترین 
مفاهیم اندیشه سیاسی امام خمینی )ره( را می توان 
این گونه برشــمرد: رابطه دین و سیاست، عدالت، 
آزادی، اســتقالل، مردم ســاالری، قانون مداری و 
قانون گرایی، فرهنگ، وحدت و اتحاد مســلمانان، 
مصالح اسالم و مسلمانان، دعوت جهانیان به اسالم و 
گسترش آن، احیای هویت ملی - اسالمی، سیاست 
خارجی مبتنی بــر آرمان های اســالمی و دفاع از 

مظلومان و محرومان در سراسر عالم.
تالش جریان های سیاســی برای مصادره 

تفکرات انقالبی امام)ره(
انتساب و بیان گزیده تفکرات و نظرات سیاسی امام 
)ره( در سال های اخیر و به خصوص پس از فتنه سال 
88 در کشــور به یک جریان غالب تبدیل شد.این 
مسئله در سایه نبود یک تفسیر واحد از جریان فکری 
امام)ره( موجب ایجاد نوعی رقابت بر سر انتساب این 
تفکرات به جریان های راســت و چپ کشور شد. در 
حالی که برخی از یاران امام )ره( معتقد هستند که 
جریان نگرش سیاسی ایشان باید بدون کم و کاست 
بر اســاس مقتضیات امروز ارائــه و در جامعه پیاده 
سازی شود؛ اما برخی از سیاستمداران این پرسش را 

مطرح می کنند که اکنون بیست و نه سال از رحلت 
امام)ره( می گذرد و شــرایط کشور تغییر پیدا کرده 
است. آیا مشی سیاسی امام اینگونه می پذیرد که ما 
تمام سخنان و مواضع ایشان را در شرایط فعلی بدون 
هیچ گونه تغییری اتخاذ کنیم؟ در میان جریان های 
سیاسی حال حاضر در ایران بخشی معتقد به اجرای 
بی کم و کاســت تفکرات امــام )ره( در رخدادهای 
سیاسی کشور هستند و بخشی معتقدند باید تفکرات 

سیاسی ایشان در جامعه منطبق سازی شود.
عدالت، قانونمندی و فرهنگ بخش های 

پنهان تفکرات سیاسی امام )ره(
قانون مداری و قانون گرایی از اصول اساسی اندیشه 
سیاســی حضرت امــام )ره( اســت. فرهنگ، جزو 
جدانشــدنی انقالب و عدالت، یکی از اهداف اساسی 
آن است. به همین دلیل این سه واژه نقش پر رنگی 
در تفکرات بنیانگــذار انقالب و نیز سیاســت های 
اجرایی امام )ره( پیش و پس از انقالب داشــتند. در 
تفکرات اما »فرهنگ« مبنا و پایه ای برای مســائل 
سیاسی و اقتصادی اســت. ایشان معتقد بودند »اگر 
فرهنگ درست شود و انسان درســت تربیت شود، 

همه مشــکالت جامعه درست می شــود«. از سوی 
دیگر سیاســت و اخالق سیاســی در تفکرات امام 
)ره( نیز بر گرفته از فرهنگ اسالمی بود و به همین 
دلیل حوزه های گســترده ای از سیاست و فرهنگ 
به هم گره خورده اســت.این به هــم پیچیدگی در 
حوزه های مختلف سیاســت با فرهنگ و جامعه در 
تفکرات امام )ره( موجب شــده تا خطر تحریف این 
تفکرات به منظور استفاده های تبلیغاتی در جامعه 
امروز بیشتر باشــد. این موضوع حتی نظر بسیاری 
از متفکران سیاســی غرب را نیز به خود جلب کرده 
است. یکی از اندیشــمندان آمریکایی که در دوران 
اصالحات به ایران ســفر و با برخی از نخبگان وقت 
مالقات کرده اســت، کتابی با نــام »دوام خمینی« 
می نویسد. وی در آن کتاب اشاره می کند: »کسانی 
که در دهه ۶۰ تندترین مدافعان آیت ا... خمینی )ره( 
بودند در دهه ۷۰ برای بازگشــت مجــدد به قدرت 
تصمیم به یک چرخش ۱8۰ درجه ای ایدئولوژیکی 
گرفتند و به مروجان لیبرالیسم تبدیل شدند و برخی 
از دیدگاه های آیت ا... خمینی )ره( را بزرگ و برخی 
را به کلی نادیده گرفتند.« در میان متفکران، فعاالن 

و مدیران سیاســی ایران؛ دید جامع امام )ره( اصل 
فراموش شــده ای اســت که این فراموشی معموال 
توسط کسانی صورت می گیرد که شخصیت ایشان 
را طوری تفســیر می کنند تا با نقطه ای که خود در 
آن ایستاده اند، هماهنگ شــود؛ بنابراین »نگذارید 
انقالب به دست نا اهالن و نامحرمان بیفتد« را علنا با 
دعوت از مطرودین امام )ره( به مجالس و میتینگ ها 
نادیده می گیرند و »تا مبارزه هست ما هستیم« امام 
)ره( را به »تعامل« و »گفت و گوی تمدن ها« تبدیل 

می کنند. 
در سال های اخیر مسئله نقد یا روز آمد کردن اندیشه 
امــام )ره( مورد توجه قرار گرفت. این مســئله یکی 
از جدی ترین خطراتی اســت که می تواند تفکرات 
سیاســی ایشــان را با تحریف مواجه کند. بخشی 
نگری، آفت بزرگی اســت که این روزها موجب شده 
تا هر کس با هر جریان تفکــری بتواند امام )ره( را به 
خود منتسب کند. این موضوع در سال های اخیر و به 
واسطه کنار گذاشته شدن برخی از انقالبیون قدیمی 
از عرصه های سیاســی و اجتماعی ایران بسیار قوت 

گرفته است.

سخنگوی طالبان:
طالبان فقط دردفتر قطر 

مذاکره می کند
ســخنگوی طالبان گفت: هیچ مذاکره ای قابل 
قبول این گروه نیســت مگر اینکه از طریق دفتر 

سیاسی قطر صورت گرفته باشد.
مجاهد گفت: دفتر سیاسی طالبان در قطر تنها 
مرجع رسمی طالبان است که این گروه از طریق 
آن موضع رسمی خود را اعالم و یا گفت وگو می 
کند و مذاکراتی که به نام طالبان در ســایر نقاط 
انجام می گیرد سیاســت فریب و حیله آمریکا و 
حکومت افغانستان است. وی بار دیگر تاکید کرد 
که طالبان هیچ گونه مذاکراتــی با هیچ جناحی 
ندارد و گفتوگوهای پنهانی در سیاست این گروه 
نیست و اگر طالبان قرار باشــد مذاکراتی انجام 

دهد این مذاکرات آشکار خواهد بود.
 پیــش از این ژنرال جــان نیکلســون، فرمانده 
نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانســتان گفته که 
گروه طالبان و مقامات افغان در حال گفت وگوی 
سری برای برقراری آتش بس احتمالی هستند؛ 
 اما ایــن ســخنان از ســوی طالبان رد شــده 

است.

مقام ارتش آمریکا:
آمریکا نیازی به اجازه آلمان 

برای استقرار »تاد« ندارد
واشنگتن پس از استقرار ســامانه دفاع موشکی 
در کشورهای لهســتان و رومانی اکنون در فکر 
استقرار سامانه دفاع ضدموشــکی تاد در خاک 
آلمان است. بر همین اساس یکی از مقامات ارتش 
آمریکا اظهار داشت: ارتش آمریکا برای استقرار 
ســامانه دفاع ضد موشــکی تاد گفت وگوهایی 
را با مقامات آلمان انجــام داده و تاکید کرده که 
 این اقدام می تواند ســبب تقویــت امنیت اروپا 

شود.
وی که نخواست نامش فاش شــود با بیان اینکه 
ارتش آمریکا در نظر گرفته تا این ســامانه را در 
شــهر رامشــتاین مســتقر کند، افزود: مقامات 
آلمان موافقت ضمنی خــود را در این باره اعالم 
کرده؛ امــا باید تاکید کنم که واشــنگتن نیازی 
به اجازه برلین ندارد. سیستم دفاع ضد موشکی 
»تاد« تلفیقی از ۵ بخش النچر )ســکوی پرتاب 
یا پرتابگر موشــک بالســتیک(، رادار، سیستم 
کنترل آتش و ســامانه ها و واحدهــای ارتباطی 
است که به طور مشخص سیستم »تاد« را حمایت 
می کنند. این سامانه می تواند ماهواره ها و دیگر 
سنسورهای خارجی را مورد رهگیری قرار داده و 
عملکردی مشابه سامانه »پاتریوت« داشته و در 
ماه می ســال ۲۰۰8 برای اولین بار و پس از آن 
 در اکتبر ســال ۲۰۰۹ برای دومین بار عملیاتی 

شد.

سخنگوی ارتش یمن:
  ابوظبی دیگر

 امن نخواهد بود
»غالب لقمان« سخنگوی رسمی نیروهای مسلح 
یمن گفت که ابوظبی دیگر امن نخواهد بود و این 
شهر در تیررس موشــک های یمن قرار خواهد 
داشت.وی که با خبرگزاری سبا صحبت می کرد 
از ســرمایه گذاران در دوبی و ابوظبی خواست تا 

این صحبت ها را جدی بگیرند.
سخنگوی ارتش یمن تاکید کرد که اقدام امارات 
در تشدید جنگ در ساخل غربی یمن با پاسخی 
قدرتمندتر و غیر قابل پیش بینی از سوی ارتش 
و کمیته هــای مردمی مواجه خواهد شــد.وی 
درباره درگیری ها در ســاحل غربــی گفت که 
ارتش و کمیتــه های مردمی توانســتند بخش 
عمــده ای از مناطقــی که طی روزهــای اخیر 
 توسط اشــغالگران گرفته شــده بود را بازپس

 بگیرند.

ناکامی جریان های سیاسی  در مصادره تفکر امام )ره(

نماینده روسیه در سازمان ملل:
شورای امنیت درباره قطعنامه 

۲۲۳۱ نشست خواهد داشت
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد که 
ریاست دوره ای شورای امنیت در ماه ژوئن 
را بر عهده دارد، گفت که این شــورا در ۱۹ 
ژوئن، درباره قطعنامه ۲۲۳۱ مرتبط با برجام 
نشســت خواهد داشت.»واسیلی نبنزیا«  در 
نشســت خبری که برای معرفی برنامه های 
شــورای امنیت در این ماه برگزار شــد، این 
مطلب را مطرح کرد. بر اساس گزارش العالم؛ 
بررسی شــرایط مربوط به ســوریه، تمدید 
ماموریت کمیتــه ها و نهادهای وابســته به 
این شــورا در جهان و همچنین مسائل صلح 
و امنیت بین المللی، نشست مربوط به خلع 
سالح و صلح پایدار دیگر برنامه های این شورا 

در ماه ژوئن خواهد بود.

سخنگوی وزارت خارجه ایران:
ایران هیچ گونه ارتباط 
تسلیحاتی با یمن ندارد

بهــرام قاسمی،ســخنگوی وزارت خارجه 
کشــورمان در رابطه بــا مســئله حمایت 
تســلیحاتی از یمن اعالم کرده اســت:»ما 
هیچ گونه ارتباط تســلیحاتی با یمن نداریم، 
یمن در محاصره است و چنین امکانی در کل 
وجود ندارد در غیر این صورت ایران به قدری 
شــهامت دارد که چنین اقدام و سیاستی را 
اگر داشته باشد، اعالم کند«. این موضوع  در 
واکنش به ســخنان انور قرقاش، وزیر مشاور 
امارات در امور خارجه امارات مطرح شــده 
اســت. این وزیر اخیرا در گفت و گو با روسیا 
الیوم مدعی شــد که دخالت امارات در یمن 
ضروری و در چارچوب جنگ ) عاصفه الحزم( 
انجام شد زیرا کشــورش هرگونه دخالت و یا 
تمرکز ایرانی در این بخش از جزیره  عربی را 
نمی پذیرد. وی مدعی شــد: کشور امارات به 
عنوان یکی از اعضای ائتالف عربی برای ایجاد 
امنیت منطقه ای و مقابله با چالش  منطقه ای 
از جمله چالش ایران و مســئله به کارگیری 

موشک های ایرانی در یمن تالش می کند.

وزیر اسبق آموزش و پرورش: 
 ماجرای »معین« 

یک زخم ملی است
وزیر اســبق آموزش و پرورش با بیان اینکه از 
ســال ۹۱ مرتب معلم ها را بازنشسته کرده و 
نیرویی را جایگزین نکردیم، گفت: در آموزش 
و پرورش مدام گفتند ۳-۳-۶ مشکل ساز بوده 
است. پنج سال غفلت کردند و همه مشکالت 
را گردن ۳-۳-۶ انداختند.حمیدرضا حاجی 
بابایی با بیان اینکه آنچه در مدرسه »معین« 
و ماجرای آزار جنسی گروهی از دانش آموزان 
اتفاق افتاد یک زخم ملی است گفت: زخم ملی 
را سیاسی نکنید، زیرا ظلم در حق آموزش و 

پرورش است.

طرح مجلس برای جلوگیری 
از استخدام »دوتابعیتی ها« 

نماینــدگان مجلس قصد دارنــد الزاماتی را 
برای جلوگیری از استخدام »دوتابعیتی ها« 
در دولت تهیه و تدوین کنند.سیدحســین 
نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجــی از طــرح جدید 
مجلس برای الزام دولت در عدم به کارگیری 
دو تابعیتی ها خبر داد و گفــت: نمایندگان 
مجلس قصــد دارند، در طرحــی الزاماتی را 
برای عدم به کارگیری افراد با تابعیت مضاعف 
یا دوتابعیتــی تعیین کنند. با این شــرایط 
به کارگیری دوتابعیتی ها در دســتگاه های 

حساس دولتی ممنوع می شود.
وی  اظهــار داشــت: الزامــات نمایندگان 
مجلس برای عدم به کارگیری دوتابعیتی ها 
 در ذیل طرح اصالح قانــون تابعیت تعریف

 شده است.      

 نوذر شفیعی 
عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس:

فرمانده سـپاه محمدرسـول ا...)ص( تهـران بزرگ 
با بیان اینکـه آماده تامین امنیت مراسـم سـالگرد 
ارتحـال امـام)ره( هسـتیم، گفـت: به مـردم اعالم 
مـی کنیـم هرگونـه اقدامـی را در نطفـه خفـه 
خواهیـم کـرد. سـردار یـزدی ادامـه داد: قـرارگاه 
شهید فهمیده مسـئولیت برگزاری مراسم ارتحال 
امـام )ره( را برعهـده دارد. وی افـزود: در خصوص 
مسـائل امنیتی شرایط بسـیار خوب است و اشراف 
اطالعاتـی کامـل وجـود دارد. آماده تامیـن امنیت 
مراسـم هسـتیم و این اقدام از مرزها شـروع شـده 
و بـه مـردم اعـالم می کنیـم هـر گونـه اقدامـی 
را در نطفـه خفـه خواهیـم کـرد. فرمانـده سـپاه 
محمدرسـول ا...)ص( تهـران بـزرگ با بیـان اینکه 
زائران این مراسـم از ۹ اسـتان سـفر خواهند کرد، 
تصریـح کـرد: آمادگی هـای الزم بـرای برگـزاری 
باشـکوه مراسـم وجـود دارد و برنامه هـا از ماه های 

قبـل طراحی شـده اسـت.

تامین امنیت مراسم ارتحال 
شروع شده است

فرمانده سپاه محمد رسول ا...)ص( تهران:

کافه سیاست

عکس  روز 

نامه  رهبر کره شمالی به دونالد ترامپ در 
یک پاکت غیر معمول به دستش رسید

اروپا به دنبال برجام های موشکی و منطقه ای است

پیشنهاد سردبیر:

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس اظهارداشــت: واقعیت این 
است که آمریکا از این قرارداد خارج شده و 
برجام برای اروپایــی ها خیلی اهمیت دارد؛ 
چرا که اروپا برای مناطق پیرامونی خودش 
از منظر توســعه امنیت حقوق بشر، اهمیت 
زیادی قائل است و ایران هم برای آنها خارج 

از این قاعده نیست.
 وی گفت: مســائل ایران برای اروپا بســیار 
مهم تر از مســائل ایران برای آمریکاست و 
به احتمال زیاد نتیجه این می تواند باشــد 
که اروپا تصمیم بگیرد در حوزه شرکت ها و 
بانک های کوچک و متوسط با ایران کار کند؛ 
البته آمریکایی هم سیاســت خود را دارند، 
آنها می خواهند ایــران را تحت تحریم های 
شدید قرار دهند و شــروط حداکثری برای 

ایران مطرح کنند.

اروپا به دنبال برجام های 
موشکی و منطقه ای است

 دریابان علی شمخانی 
دبیر شورای عالی امنیت ملی:

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: باید بگویم ما 
قالب مصوبی به نام نیروی سایبری نداریم، کما اینکه 
آنها )آمریکا و غرب( در ارتش و نظام های خود ارتش 
سایبری دارند.آذری جهرمی افزود: حمالت سایبری 
گونه های مختلفی دارد، یک نــوع از این حمالت، 
حمالت ســایبری سازمان دهی شــده حاکمیتی و 
دولتی است.وی ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران 
درحوزه حمالت سایبری دولتی قربانی بوده که البته 

نمونه های مختلفی در این زمینه داشته ایم.
آذری جهرمی بیان داشــت: هر روز شاهد حمالت 
سایبری برخی کشــورهای در زیرساخت های خود 
هستیم که حمایت شــده پیش  می روند؛ اما اینکه 
دولت جمهوری اسالمی ایران برنامه ریزی کرده که 
از این ابزارها برای حمالت سایبری استفاده کند، باید 
بگویم ما قالب مصوبی به نام نیروی سایبری نداریم، 
کما اینکه آنهــا در ارتش و نظام هــای خود ارتش 

سایبری دارند.

 نیروی سایبری 
برای حمله نداریم

آذری جهرمی: 

دبیر شــورای عالی امنیت ملــی گفت: ما با 
درخواســت دولت قانونی ســوریه و برای 
کمک مستشاری به این کشور برای مبارزه 
با تروریســم، حضوری محدود در ســوریه 
داریم. آنچه را در ســوریه به دســت آمده، 
ما در درجه اول دســتاورد محور مقاومت، 
تالش ملت مقاوم سوریه برای تحقق هدف 
ذکر  شده؛ یعنی محو تروریسم در این کشور 
می دانیم. جمهوری اســالمی ایران امنیت 
ســوریه را معادل امنیت خود تلقی می کند 
و از این حیث حفظ ثبات در ســوریه برای 
جمهوری اســالمی ایران نیز یک دستاورد 
محسوب می شــود. دریابان شمخانی ادامه 
داد:طبیعتا سابقه طوالنی همکاری راهبردی 
دو کشور و کمک به یکدیگر در شرایط بحران 
موجب افزایش اعتماد متقابل میان مردم و 

دولت های ایران و سوریه شده است .

 امنیت سوریه  امنیت 
ماست

پیشخوان

بین الملل

جامعیت، اصل مهم دیدگاه های سیاسی بنیانگذار انقالب  است؛
کمک های گمشده در غبار 

بی اعتمادی

آخرین وضعیت شکایت »سیف« از نمایندگان مجلس
جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت، درباره آخرین وضعیت شکایت ولی ا... سیف، رییس بانک مرکزی 
از ۵ تن از نمایندگان مجلس، اظهار کرد: سیف از ما به دادسرای کارکنان دولت شکایت کرده و شکایت 
وی از آنجا به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شده است.وی با بیان اینکه هنوز برای بررسی این 
موضوع احضار نشده ایم، گفت: اگر رییس بانک مرکزی بر ادامه شکایت خود از نمایندگان مصر باشد، ما 
هم مسائلی را برای مطرح کردن داریم که این بار سیف باید پاسخگو باشد.وی  تصریح کرد: این شکایت 
به دلیل جلوگیری از سخنرانی وی در مجلس مطرح شده اســت.کوچکی نژاد خاطرنشان کرد: اعتراض 
ما به سیف آن است که چرا وقتی در مجلس حاضر می شــود، به جای آنکه در مقام فردی پاسخگو باشد، 

نظریه پردازی می کند و در مقام یک منتقد سخن می گوید.

اعزام دوباره تیم شناسایی اموال بابک زنجانی به خارج
محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که با توجه به قطعی شدن احکام متهمان پرونده موسوم 
به فساد نفتی و نیز بازگشت اموال به بیت المال که موضوع مهم و مورد تاکید مسئوالن در پرونده بابک زنجانی بوده 
است، حکم بابک زنجانی چه زمانی اجرا می شود؟ گفت: بازگشت اموال به بیت المال در این پرونده در حال انجام است 
و هنوز موفق به بازگشت کامل اموال نشده ایم. آنچه که  شناسایی شده تکافوی طلب وزارت نفت را نمی دهد و تمام 
تالش وزارت اطالعات و قوه قضائیه و دادسرا این است که اموال شناسایی شود؛ البته حرف و حدیث های زیادی مطرح 
شده که به نتیجه صدرصدی نرسیده اند. مدت هاست که بابک زنجانی مدعی است که می تواند اموالی را که در خارج از 
کشور داشته به کشور منتقل کند و بر همین اساس  قبال تیمی تشکیل شد و به آنجا رفتند و به نتیجه نرسیدند؛ البته 

دوباره قرار است این تیم به برخی از کشورهای همسایه و غیر همسایه بروند.

چهره ها

مجادله بر سر مسیر ماشین 
هسته ای

سدهای دیمی

جنگ تجــاری آمریکا با 
جهان

»روز سیاه« تجارت جهانی

علیرضا کریمیان
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کاهش 75 درصدی مصرف آب در خطوط 
تولید فوالدمبارکه

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

ذره بین

ترکیه چگونه پانزدهمین 
اقتصاد دنیا شده است؟

 رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه دلیل 
موفقیت ترکیه را طرح های مشوق سرمایه گذاری 
و مدیریت توسعه ســرمایه گذاری در سراسر این 
کشور می داند.  به گفته رضا کامی؛ از سال ۱۹۹۵ 
طرح ها و ســرمایه گذاری های صنعتی در ترکیه 
به صورت راهبردی آغاز شــد و از ســال ۲۰۰۰ 
این روند با ســرعت بیشــتری به کار خود ادامه 
داد. در اکثر موارد، طرح مشــوق سرمایه گذاری 
عمومی بود کــه منجر به ســرمایه گذاری های 
داخلی و خارجی شد و ترکیه را به شکل امروزی 
خود رســاند و جزو ۱۵ اقتصاد برتر دنیا کرد. در 
این طرح ها )مشوق ســرمایه گذاری(، معافیت از 
مالیات ارزش افزوده، معافیت از عوارض گمرکی 
و کسور مالیاتی دیده شــده است. کامی تصریح 
کرد: از دیگر حمایت هایــی که از تولیدکنندگان 
در این کشور صورت می گیرد، شامل پشتیبانی 
در حق بیمه تامین اجتماعــی و پرداخت بخش 
از ســهم کارفرما با توجه به محل سرمایه گذاری 
از ۷ سال تا ۱۰ اســت. کامی در بخش دیگری از 
صحبت هایش گفت: با وجود اینکه استانبول مرکز 
تولیدات پوشاک ترکیه است؛ اما برای جلوگیری از 
تمرکززدایی بخشی از تولیدات برند های بزرگ در 
شهرهای دیگری مانند »وان «، انجام می شود. به 
گفته رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه؛ 
دولت ترکیه برای توسعه سرمایه گذاری در مناطق 
محروم این کشور، تمام ساختمان ها و سالن های 
مورد نیاز تولیدکنندگان را می سازد و انشعابات 
آب، برق و گاز را در اختیار ســرمایه گذاران قرار 
 می دهد و به تولیدکنندگان با اجاره های بلندمدتی

 مانند ۴۹ســاله و با اجاره بهایی ناچیــز، واگذار 
می کند. 

براســاس برنامه ریزی هایــی که بــرای ایجاد 
مشوق های سرمایه گذاری در ترکیه انجام  شده، 
امروز این کشور از کشوری که به کشاورزی متکی 

بود به کشوری صنعتی تبدیل شده است. 

بازار

ساعت مچی دیجیتال مردانه

معاون استاندار اصفهان:
ارائه تسهیالت بانکی به 

واحدهای صنفی مطلوب نیست
معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان 
گفت: عملکرد مطلوبی برای ارائه تسهیالت بانکی 
به واحدهای صنفی استان مشــاهده نمی شود؛ 
در حالی که آمار پرداخت تســهیالت باتوجه به 
ثبت نام هــای صورت گرفته باید بــه ۱۰۰ درصد 
برسد. »محمدعلی شجاعی« افزود: در این راستا 
اگر از ســوی بانک ها مشــکلی وجود دارد که از 
اختیارات استانی به شمار نمی رود، باید به عنوان 
پیشنهاد به مرکز ارسال شود. وی با تاکید بر اینکه 
بانک ها باید از ســقف اختیارات خــود برای ارائه 
تسهیالت طرح های ستاد تسهیل و رونق استفاده 
کنند، بیان کرد: مدیریت اســتان انتظار ندارد که 
بانک ها خارج از چارچوب ها و ضوابط خود عمل 
کنند ولی باید از سقف اختیاراتی که دارند برای حل 
مشکالت واحدهای تولیدی و صنفی بهره ببرند. 
معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان 
با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی مشکل دار باید 
در کارگروهی تعیین تکلیف و مشخص شوند که 
آیا توان ادامه فعالیت دارند یــا نه، گفت: برخی از 
واحدها با دریافت تســهیالت نیز مشکالت شان 
برطرف نمی شود و نباید تسهیالتی به این واحدها 
اختصاص یابد. شجاعی اظهار کرد: مدیران بانک ها 
باید با توجه به شرایط ویژه استان، پیگیری های 
الزم را برای اجــرای دســتورالعمل های ابالغی 

داشته باشند. 

آغاز دور جدید پرداخت به 
مالباختگان تعاونی ثامن الحجج

در اطالعیه جدیــدی که برای ســپرده گذاران 
تعاونی اعتبــار ثامن الحجج صادر شــده، آمده 
اســت: آن گروه از مشــتریان که تا پایان هشتم 
خرداد امســال فرم درخواست دریافت کرده اند، 
به شــعب مراجعه کنند. در اطالعیه  جدیدی که 
برای ســپرده گذاران تعاونی اعتبار ثامن الحجج 
صادر شــده، آمده اســت: پیرو اطالعیه پیشین 
بانک پارســیان به آگاهی می رساند،    آن گروه از 
 مشتریـان تعاونی اعتبار ثامن الحجج که تا پایان 
 روز سه شــنبه مورخ ۹۷/3/8  نسبت به دریافت

»فرم درخواست« اقدام کرده اند، از روز گذشته 
۹۷/3/۱۲ و فارغ از تاریخ سررسید مندرج در فرم 
مزبور، می توانند با مراجعه به تمام شــعب بانک 

پارسیان در سراسر کشور، اقدام کنند.

مدیرعامل ایران ایر: 
وضع حمل ونقل هوایی 

افغانستان از ایران بهتر است
مدیرعامــل ایران ایــر بــا پیش بینــی قطــع 
سوخت رسانی به پروازهای خارجی ایرالین های 
داخلــی به دلیــل تحریــم، وضــع حمل ونقل 
هوایی افغانســتان را بهتر از ایران توصیف کرد 
و گفت:  برای تامین ســوخت باید با چمدان پول 
بفرستیم.»فرزانه شــرفبافی« اظهار کرد: وضع 
عراق و افغانستان و کشورهای همسایه در صنعت 
هوایی از ایران بهتر اســت؛ چون مــا در تحریم 
هستیم و برای تامین دو قطعه تجهیزات هواپیما 

دچار مشکل می شویم.

سکه تمام 
بهار آزادی

 2،070،000
تومان

1،070،000 نیم سکه
تومان

605،000ربع سکه
تومان

373،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

193،000
تومان

      قیمت سکه و طال

ساعت مچی دیجیتال مردانه 
اسکمی مدل 1113 کد 01

 115,000
تومان

ساعت مچی دیجیتالی 
اسکمی مدل 1066

 140,000
تومان

ساعت مچي ديجیتال مردانه 
A159WA-N1DF کاسیو مدل

 263,000
تومان

رییس جمهور در هفته پیش رو برای شرکت 
در اجالس شــانگهای به چین سفر می کند. 
اهمیت این سفر در آســتانه تصمیم گیری 
برای ماندن یا رفتن ایران از برجام و همچنین 
گستردگی اقتصادی ســازمان شانگهای در 
منطقه با اهمیت آســیای مرکزی و شرقی 
مسائلی هستند که اهمیت سفر اخیر روحانی 

به چین را افزایش می دهد.
ایران همچنان چشــم انتظار عضویت در 

شانگهای
اگر چه که ایران سال هاســت تقاضــای خود برای 
عضویت در سازمان اقتصادی شانگهای و پیوستن 
به جمع کشورهای هند، پاکستان، چین، ازبکستان، 
روسیه و قرقیزستان را دارد؛ اما این پیوستن همواره 
با اما و اگر های سیاسی و برخی مالحظات امنیتی به 
تعویق افتاده است و سال هاست ایران تنها به سمت 
ناظر این سازمان مهم بســنده کرده است. اگر چه 
اعضای این ســازمان عضویت قطعی  ایران در این 
نهاد امنیتی و اقتصادی را منوط به اجرای برجام و 
برداشته شدن تحریم های بین المللی در مورد ایران 
دانسته بودند؛ اما در عمل در زمان پس از برجام نیز 
ایران نتوانست به جمع کشورهای حوزه شانگهای 
بپیوندد و حاال و در آســتانه تحریــم دوباره ایران 
توسط آمریکا، روحانی تالش دارد تا در قالب شرکت 
در این اجالس بار دیگر نظر مساعد کشورهای مهم 
عضو این اجالس را برای ماندن در مدار همکاری با 

ایران جلب کند.
ایران و شانگهای؛ توافق در سایه اختالف

 بنیاد پیمان شــانگهای بر اســاس مرتفع ساختن 
نگرانی های امنیتی بنا شــد؛ نگرانی ها از وضعیت 
نابسامان پس از فروپاشی شــوروی و رویارویی آن 
با چین کمونیست موجب شد تا دو کشور به همراه 
برخی از جمهوری های تازه استقالل یافته آسیای 
میانه، شانگهای را برای رسیدن به آرامش در مرزها 
و به حداقل رساندن هزینه های امنیتی پایه گذاری 

کننــد؛ بنابراین اســاس 
کار این سازمان مقابله با 
گسترش نا امنی ها، جرایم 
سازمان یافته و تهدیدات 
ناشی از فعالیت گروه های 
تروریستی اســت. بعدها 
برخی مؤلفه های مشارکت 

اقتصادی نیز در دستور کار این سازمان قرار گرفت. 
پس از گذشت بیش از دو دهه از تاسیس این سازمان 
و رســیدن به ثبات سیاســی و امنیتی در منطقه 
آســیای میانه، حاال اقتصاد وجه پــر رنگ تری در 
مراودات و دســتوالعمل های این ســازمان دارد. 
اســتفاده چین از بازار مصرف کشــورهای منطقه 
آســیای مرکزی، اهمیــت تجاری ماننــد حمل و 
نقل از این مسیر به ســایر نقاط )اتصال طرح جاده 
ابریشــم به اتحادیه اقتصادی اوراسیا(، منابع نفتی 
دریای خزر و ضرورت بهره برداری از آن، همچنین 
بهره گیری روسیه برای ایجاد اتحاد در برابر غرب و 
اعمال نفوذ آنها در منطقه و کنترل اوضاع آســیای 
میانه در چارچوب سازمان برای کم رنگ کردن نقش 
پیمان هایی مانند ناتو در حوزه ســی آی اس است. 

رویکرد مثبت روســیه و 
چین به عنوان اصلی ترین 
قدرت های شانگهای در 
کنار هند و پاکســتان به 
همکاری با ایران در قالب 
این سازمان می تواند یک 
راهبرد کمک کننده مهم 

در تعامل ایران با اروپا و آمریکا باشد.
مســئله ای به نام عضویت ایــران در 

شانگهای
عضویت ایران در شــانگهای مستلزم موافقت همه 
اعضاست. سال گذشته روسیه و چین اعالم کردند 
عضویت ایران در سازمان شانگهای با توجه به اجرای 
برجام مانعی ندارد؛ امــا نگرانی از تنش های عمیق 
راهبردی و ایدئولوژیک با غرب و برخی از کشورهای 
منطقه مانند عربستان همچنان ایران را از شانگهای 
کنار گذاشته است. مطابق آمارها عربستان سعودی 
اولین تامین کننده نفت چین است و روزانه بیش از 
یک میلیون بشکه نفت به این کشور می فروشد. به 
عالوه حجم مبادالت تجاری ساالنه عربستان با چین 
به 6۵ تا ۷۰ میلیارد دالر می رســد.به همین دلیل 

دولتمردان چین که همواره نشــان داد ه اند اولویت 
مناسبات خارجی خود را بیش از هر چیزی بر پایه 
منافع اقتصادی اســتوار کرده اند، در نوع تعامالت 
خاورمیانه ای هم از این الگو پیروی می کنند و در نوع 
مناسبات خود با ایران، قطعا نیم نگاهی به مالحظات 
اصلی ترین شــریک اقتصادی خــود در خاورمیانه 
یعنی عربستان سعودی دارند. عالوه بر چین برخی 
از کشورهای آســیانه میانه نیز با عضویت ایران در 
شانگهای مخالف هستند؛ تاجیکستان از جمله اصلی 
ترین مخالفان حضور ایران در این ســازمان است. 
این کشور  مدعی است که ایران با حمایت از احزاب 
اسالم گرا در تاجیکستان، قدرت دولت مرکزی را به 

چالش می کشد.
اگر چه طی ســال های گذشته ســایراعضای ناظر 
در این ســازمان یعنی هند و پاکستان به عضویت 
این نهاد درآمدند؛ اما هنوز ایران نتوانســته اســت 
اعضای این سازمان را برای عضویت خود مجاب کند 
و این در حالی اســت که ایران تا کنون نتوانسته در 
هیچ یک از سازمان های منطقه ای معتبر در آسیا 
عضویت داشته باشد؛ همچنین عضویت در سازمان 
همکاری شــانگهای می تواند هزینه های سیاسی و 
اقتصادی ایران را در عرصه مبــارزه با افراط گرایی، 
تروریسم و قاچاق مواد مخدر کاهش می دهد، سطح  
همکاری های منطقه ای ایران با کشورهای آسیای 
میانه، سیاســت تنش زدایی و اعتماد فی مابین را 
افزایش دهد؛ همچنین مشــارکت اقتصادی میان 
کشورها، افزایش حجم تبادالت تجاری و پیوستن 
به بازار جهانی برای کشــورهای عضو با پیوســتن 
ایران تسهیل شده و ایران از این فرآیند سود متقابل 
خواهد بــرد. در نهایت، حجم تهدیــدات از نواحی 
مختلف با همگرایی کشورهای عضو کاهش می یابد 
و از بین بردن آن با هزینه کمتری صورت می گیرد؛ 
اما عضویت ایران در شــانگهای زیر ســایه خروج 
آمریکا از برجام و نگرانی های ناشــی از تبعات آن، 
تردیدها نسبت به عضویت دایم ایران در این سازمان 
را در اجالس پیش رو با دیدگاهی نه چندان مثبت 

ترسیم خواهد کرد.

کمک شانگهای به اقتصاد ایران
  با وجود یک دهه تالش، ایران هنوز نتوانسته است به عضویت سازمان منطقه ای شانگهای درآید!  

شرکت »دائلیم اینداستریال« کره جنوبی اعالم کرد، قرارداد ۲/۲3 تریلیون وونی )۲/۰8 میلیارد دالری( خود برای 
یک پروژه پاالیشگاهی با ایران را لغو کرده است.به گفته شــرکت دائلیم؛ این سفارش به این دلیل لغو شده است 
که پروژه بهسازی پاالیشگاه اصفهان به دلیل تحریم های وضع شده علیه ایران نتوانسته تامین مالی الزم را جذب 
کند.دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا در ماه گذشــته میالدی ضمن اعالم خروج آمریکا از توافق هسته ای 
برجام، تحریم های جدیدی را علیه ایران به اجرا گذاشت. مقامات آمریکایی تهدید کرده اند شرکت ها و بانک های 

خارجی طرف همکاری با ایران را هدف تحریم قرار خواهند داد.

شرکت کره ای پروژه 
۲ میلیارد دالری 

پاالیشگاه اصفهان را 
لغو کرد

خبر

مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: از ابتدای بهره برداری 
از فوالد مبارکه تاکنون سیاست ها و اقدامات مهمی 
در راستای کاهش مصرف آب در پیش گرفته شده و 
بر همین اساس، مصرف آب در خطوط تولید تا ۷۵ 
درصد کاهش یافته است.بهرام سبحانی در رابطه 
با پیشرفت طرح های بازچرخانی آب در این بنگاه 
فوالدی اظهار کرد: کاهش مصرف آب و بهینه سازی 
استفاده از آب در خطوط تولید فوالد مبارکه موضوع جدیدی نیســت و از مدت ها قبل با پیش بینی 

افزایش مشکالت آبی، برنامه ریزی برای حرکت در این مسیر انجام شده بود.
وی در ادامه افزود: از ابتدای بهره برداری از فوالد مبارکه تاکنون سیاست ها و اقدامات مهمی در راستای 
کاهش مصرف آب در پیش گرفته شده و بر همین اســاس، مصرف آب در خطوط تولید تا ۷۵ درصد 
کاهش یافته است.مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به ســرمایه گذاری و اجرای طرح ها و پروژه های 
بازچرخانی آب در خطوط تولید خاطرنشــان کرد: مصرف آب در تولید کالف گرم در سال ۹6 برابر با 
۴/۴متر مکعب بر تن بود و در سال ۹۷ این عدد به 3/6 متر مکعب رسیده است.سبحانی طرح جمع آوری 
و تصفیه پساب های شهری شهرستان های لنجان و مبارکه را یکی از طرح های مهم آبی فوالد مبارکه 
عنوان کرد و گفت: با اجرای این پروژه که حدود یک ســوم آب مورد نیاز شرکت را تامین خواهد کرد 
گام موثری برای جلوگیری از آلوده شدن منابع آب زیرزمینی و آب های سطحی منطقه برداشته شد. 
سبحانی ســرمایه گذاری صورت گرفته در بخش کاهش مصرف آب در خطوط تولید فوالد مبارکه را 

بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد.

مدیرعامل فوالد مبارکه اعالم کرد:

کاهش 75 درصدی مصرف آب در خطوط تولید فوالدمبارکه

ایران تا کنون نتوانسته در هیچ یک 
از سازمان های منطقه ای معتبر 

در آسیا عضویت داشته باشد

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان خبر داد:
کاهش قیمت قارچ های صنعتی با شیوع خبر قارچ های سمی

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: به دنبال انتشــار خبر شیوع قارچ های سمی، شاهد 
کاهش فروش قارچ ها طی ۱۰ تا ۲۰ روز اخیر شدیم و قیمت قارچ های صنعتی به یک سوم کاهش یافت.احمد 
رییس زاده اظهار داشت: در اصفهان ۷۰ واحد تولیدی قارچ صنعتی داریم که انتشار خبر ناشیانه قارچ های سمی 
سبب کاهش مصرف قارچ بین مردم شد. وی بیان داشت: قیمت قارچ های صنعتی به یک سوم کاهش یافت؛ اما 
طی مصاحبه های مختلف مسئوالن بازهم شاهد بی اعتمادی مردم  بودیم. مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی 
 استان اصفهان با اشاره به اینکه یک هزار و 6۰۰ نوع قارچ طبیعی داریم که از این بین تنها 3۰ تا ۴۰ نوع قارچ ها
 غیر سمی هستند، اضافه کرد: قارچ های صنعتی در یک محیط آزمایشگاهی تولید می شود.وی اظهار داشت: 

در مجموع در طول سال حدود ۱۰ هزار تن قارچ دکمه ای صنعتی در اصفهان تولید می شود.

نماینده مردم شاهین شهر:
اگر جلوی برداشت بی رویه آب را نمی توانید بگیرید، استعفا دهید

نماینده مردم شاهین شهر گفت: مسئوالن امور آب و اســتاندار اگر نمی توانند جلوی برداشت بی رویه آب را 
بگیرند، بهتر است استعفا دهند.حسینعلی حاجی اظهار کرد: قطعی های گسترده آب، داد مردم را در آورده 
است. وی با اشاره به برداشت بی رویه آب از محدوده سد زاینده رود تا چم آسمان و ناتوانی مسئوالن امور آب 
در مقابله با سرقت آب  اشاره و تصریح کرد: اگر نمی توانند جلوی برداشــت بی رویه آب را بگیرند بهتر است 
استعفا دهند.نماینده مردم شاهین شهر، پیامک های بی شمار مردم دو شهرستان  طی  چند روز اخیر و ارسال 
آنها را به مسئوالن آب منطقه ای و استاندار اصفهان مورد اســتناد قرار داد و گفت: درحالی که مدیرعامل آب 
منطقه ای این استان از رهاسازی ۱۹ مترمکعب آب در ثاینه از سد زاینده رود خبر می دهد، چرا این مقدار آب 

در پایین دست بعد از سد چم آسمان به کمتر از هشت و نیم مترمکعب به دست مردم می رسد؟

 روابط عمومي و اطالع رساني 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان)خوراسگان(

آگهي مزایده عمومي 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( در نظر دارد اموال مازاد بر نیاز و مستعمل خود را ، از 
طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند 
از تاریخ درج  این آگهی به مدت 10 روز کاری جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به اداره پشتیبانی 
و تجهیزات دانشگاه واقع در اصفهان ، خیابان جی شرقی ، ارغوانیه ، بلوار دانشگاه ، ساختمان اداری 

اندیشه ، طبقه دوم یا به سایت www.khuisf.ac.ir  مراجعه نمایند.
1-ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه دانشــگاه به مبلغ 10/000/000 ریال به حســاب ســیبا 

0107431161001 بانک ملی به نام حوالجات دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(
2-واریز فیش بانکی به مبلغ 500/000 ریال به حساب سیبا 0107431161001 بانک ملی به نام حوالجات 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(
3-دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

مرضیه محب رسول

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2433 | June  03,  2018  | 12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2433 | یکشنبه 13 خرداد 1397 | 18 رمضان 1439



4
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2433 | یکشنبه 13 خرداد 1397 | 18 رمضان 1439

پاسخ  بهاره رهنما به یک شایعه
 در پی مطرح شدن شــایعاتی در فضای مجازی  
مبنی بر اختالف شــدید بهاره رهنما و همســر 
سابق اش درخصوص دیدن دخترشان، او با انتشار 

ویدئویی این شایعات را رد کرد.
رهنما گفت: این بی انصافی اســت که می گویند  
من نمی گــذارم شــوهرم دختــرش را ببیند.

بهاره رهنما  همسر ســابق پیمان قاسم خانی از 
نویسندگان مشهور  اســت. حاصل ازدواج شان 
دختری به نام پریاســت. خانواده بهــاره رهنما 
در حــال حاضر متشــکل از همســر جدیدش 
امیرخسروعباســی و دخترش پریا قاســم خانی 
اســت.رهنما  کافه ای به نام »گوزن« تاســیس 
کرده که گفته است  در زمان های بیکاری توسط 

خودش اداره می شود.

همکاری بازیگران سینما با 
عادل فردوسی پور

ویژه برنامه جام جهانی فوتبال از شبکه سه سیما 
پخش خواهد شــد. این برنامه از ۲۳ خردادماه 
آغاز شــده و تاپایان بازی های جام جهانی ادامه 

خواهد داشــت.»عادل فردوسی پور« کارگردان 
ویژه برنامه جام جهانی خواهــد بود و مثل دوره 
قبل برای هر بازی این جام برنامه ویژه ای خواهد 
داشت. جالب اســت که عادل به سراغ تنی چند 
از بازیگران مطرح ســینمای ایــران رفته و در 
بخش معرفی تیم ها نریشن مربوط به هر کشور 
توسط یکی از بازیگران سینما و تلویزیون خوانده 
می شوداین موضوع می تواند به جذاب شدن این 

برنامه کمک بزرگی کند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه اصفهان: 
نیازمند وقف برای کمک به 
نخبگان و دانشجویان هستیم

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: 
یکی از کارکردهای وقف در حوزه اقتصاد مقاومتی 
و تولید اشتغال اســت ولی این جنبه موقوفات 
خیلی بازگو نشده، در صورتی که وجود موقوفات 
همواره برکات زیادی برای جامعه به دنبال داشته 
اســت که نمونه بارز آن نیز موقوفاتی هستند که 
توســط خیرین برای کمک بــه نیازمندان وقف 

شده است. 
حجت االســالم صادقی ادامه داد: هریک از شما 
می توانید با وقف بخشی از اموال خود برای کمک 
به دانشجویان و نخبگان، گام بزرگی در راستای 
توســعه علم و فناوری و پیشــرفت ترقی جامعه 
بردارید و این وقف برای شما هم باقیات و صالحات 
است و هم باعث می شود در روز قیامت شما نیز 
از ثواب این دستاوردهای علمی بهره مند شوید.

وی خاطر نشان کرد: اگر توان مالی کافی نیز در 
این راستا نداریم می توانیم با شرکت در طرح وقف 
مصحف شریف با تهیه قرآن کریم و مفاتیح الجنان 
برای مناطق محروم نام خود را به عنوان یک واقف 

ثبت کنید.

اعالم فراخوان نمایشگاه 
عکس نگارخانه سیتی سنتر 

مســئول روابط عمومی نگارخانه سیتی ســنتر 
اصفهان گفت: این نگارخانه طبق روال گذشــته 
فراخوانی را به منظور برگزاری نمایشگاهی از آثار 

عکاسان اصفهانی منتشر کرده است.
»مهدیه سنگرگیر«   افزود: عالقه مندان ابتدا باید 
عکس یا مجموعه عکس های خــود را از طریق 

پیام رسان واتس آپ ارسال کنند. 
وی گفــت: ورودی هــر قطعــه عکس بــه این 
نمایشــگاه ۳۵۰ هزار ریال اســت، ضمن اینکه 
بعد از ارســال آثار از طریق واتــس آپ، داوری 
عکس ها انجام می شود و ســپس با پذیرش آثار، 
از عالقه مندان خواسته می شــود تا عکس های 
خود را بــرای نمایش در نگارخانــه چاپ کنند . 
ســنگرگیر ادامه داد: موضوع نمایشگاه گروهی 
عکس نگارخانه سیتی سنتر آزاد است و هیچ گونه 
 محدودیت برای ابعاد عکس ها درنظر گرفته نشده 

است.

اخبار

 سناریوهای خالی از زندگی امام خمینی)ره(

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

پخش ویژه برنامه های بیست و 
نهمین سالگرد ارتحال امام )ره(

ویژه برنامه هایی شــبکه اســتانی اصفهان به 
مناسبت سالگرد رحلت بنیانگذار کبیر انقالب 

اسالمی اعالم شد.
معاون خبر صدا و سیمای مرکز اصفهان گفت: 
مستند »کوچه های خورشــید«، »خورشید 
بی غروب«، » 1۵خرداد« و »هوای کوی تو«، به 
مناسبت ارتحال ملکوتی امام خمینی )ره( در 

شبکه اصفهان تهیه و آماده پخش شده است.
»سیدمحســن طباطبایی« گفــت: 14 و 1۵ 
خردادماه و مراسم روز جهانی قدس همچون  
دیگر مناسبت های ملی و دینی ما از اهمیت و 

حساسیت خبری باالیی برخوردار است.
 وی افزود: این  روزها  یادآور آرمان های انقالب 

اسالمی و ارزش های اسالمی است.
طباطبایی ادامه داد: به منظور تبیین اندیشه ها 
و ارزش هــای انقــالب اســالمی گزارش ها، 
مستندها و برنامه های متنوع خبری، چند روز 
قبل از شروع این مناسبت ها در شبکه اصفهان 

پخش خواهد شد.
»ســیدعلی معصــوم زاده« معاون ســیمای 
صداوســیمای مرکــز اصفهــان نیزگفت: به 
مناسبت روز جهانی قدس برنامه های تصویری 
همچون مستند انقالب سنگ و روزگار آوارگی 

از شبکه استانی اصفهان پخش می شود.

آغاز به کار فیلم ویدئویی 
»سرخوش تر از باد«

فیلم برداری فیلم کمدی »سرخوش تر از باد« 
به نویسندگی و کارگردانی »رامی مجاهد« از 

بیستم خردادماه کلید می خورد.
نویسنده و کارگردان این فیلم در باره ساخت 
اثــر گفت: »ســرخوش تــر از بــاد، برخالف 
فیلم هــای رایج کمدی، ویدئویی اســت که با 
حداقل لوکیشن و تکنیک های سینمایی تولید 
می شــود و دارای صحنه ها و شــخصیت های 
متعدد است و ساختاری کامل سینمایی دارد 
که به دلیل کمبود بودجــه در قالب ویدئویی 

ساخته می شود«.
رامی مجاهد، شکل تولید این فیلم را در سبک 
و ســیاق فیلم های کم هزینه مستقل معرفی 
کرد و افزود: این فیلم می تواند جریان ساز یک 
حرکت جدید کمدی در بدنه ســینمای ایران 
باشــد. ســینمای کمدی ایران از لحاظ تنوع 
بازیگران دچار یک تکرار خســته کننده شده 
است و بسیاری از بازیگران فیلم های کمدی ما 
سال هاست یک تیپ مشخص را تکرار می کنند 
و بر همین اساس در دوره پیش تولید پنج ماهه 
» سرخوش تر از باد« ســعی شد از چهره های 
ناآشنا برای بازی درنقش های مختلف این فیلم 

استفاده شود.
وی ادامه داد: معتقدیم فیلم سرخوش تر از باد  
می تواند به سومین جریان مهم کمدی بعد از 

انقالب تبدیل شود.
 از اکنون می توانیم نوید حضــور چهره های 
جدید و جذاب را در سینمای کمدی، به همه 

هموطنان خود بدهیم. 

»وقتی پروانه شدم« برترین 
فیلم بخش رقابتی جشنواره 

فیلم های ایرانی زوریخ
فیلم»وقتی پروانه شــدم« درکنــار 1۰ فیلم 
ایرانی دیگر از جمله اسرافیل، خفگی، تابستان 
داغ، پاریــس تهران و کوپــال از ۲4 تا ۳1 می 
۲۰1۸ در زوریخ ســوییس به رقابت پرداخت. 
در بخش غیررقابتی نیز فیلــم هایی از جمله 
رگ خواب، بدون تاریخ بــدون امضا و ماالریا 

حضور داشتند. 
وقتی پروانه شدم، به کارگردانی »آرش زارع« 
در جشــنواره زوریخ به عنــوان برترین فیلم 
انتخاب شــد و به زودی در بخش هنر و تجربه 

سینما اکران خواهد شد.
عوامــل ایــن فیلــم عبارتنــد از:  کارگردان 
آرش زارع از کارگردانــان اصفهانــی و ایرانی 
حاضر در این جشــنواره؛ مهــرداد جعفریان 
تهیه کننــده؛ میتــرا حجــار، آرش آصفی، 
حســین حشــمتی، مهرداد جعفریان، رسول 
کشانی، داوود زمانی، حامد حسینی و علیرضا 
هوشــیار، علی قیومــی و مرتضــی ریحانی 
بازیگران؛ حســین رجــا مدیرتولید؛ فرشــاد 
گلســفیدی فیلم برداری؛ حســین قورچیان 
صداگذاری؛ امیرشیبان خاقانی تدوین؛ احمد 
میرمعصومی آهنگ ســازی؛ مسعود جزایری 
طراح صحنه؛ مهناز شــکوه فر طراحی لباس 
 و در نهایت آواجعفری منشی صحنه این فیلم

 هستند.
همچنین محمد باغســتانی به عنوان دستیار 
اول کارگردان و حمید قاسمی، رسول کشانی و 
مژگان صنیعی دستیاران کارگردان در این فیلم 

بوده که آرش زارعی را همراهی کردند.

 مدیر خانه موسیقی حوزه هنری اصفهان گفت: در 
سال جاری پیش بینی شده که 4 آلبوم موسیقی 
سنتی از سوی خانه موسیقی حوزه هنری اصفهان 

تولید شود.
حســن منصوری با اشــاره به فعالیت های دفتر 
موســیقی حوزه هنری اصفهان اظهار داشــت: 
خانه موســیقی حوزه هنری در راســتای اهداف 
حوزه هنری مرکز، برنامه هایی را با محوریت هنر 
موســیقی خانواده، کودک و پرداختن به اصالت 
موســیقی ایرانی و ترویج موســیقی های اصیل 
پیش بینی کرده اســت.وی با بیان اینکه یکی از 
وظایف حوزه هنری غیر از ارائه موسیقی، آموزش 
موسیقی است، تصریح کرد: با توجه به تحوالتی که 
در مدیریت حوزه هنری رخ داده است، بیشترین 
هدف حوزه هنری پرورش هنرمندان موسیقی در 
کنار تولید موسیقی اســت. مدیر خانه موسیقی 
حوزه هنری اصفهان افــزود: با حمایت  نهادهای 
فرهنگی و هنــری، این تعداد افزایــش می یابد.

امسال همانند سال گذشته کنسرت های فصلی، 

نشست های پژوهشی و نشســت های هفتگی و 
گروه سرود نیز برگزار می شود. وی گفت: هم اکنون 
رویکرد جوان گرایی همراه با اصالت هاســت و در 
این آلبوم ها مکتب موسیقی اصفهان نیز ملموس 
اســت. منصوری بیــان کرد: جوان ها به ســمت 
موسیقی سنتی روی آورده اند حتی با وجود هجمه 
از سوی موســیقی غیراصولی، جوان ها استقبال 

خوبی نسبت به موسیقی اصیل دارند. 

             مدیر خانه موسیقی حوزه هنری اصفهان خبر داد:

 تولید ۴ آلبوم موسیقی سنتی  از سوی حوزه هنری
 معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری گفت: به دنبال تدوین و آماده سازی 
طرح جامع مرمت و استحکام بخشی مجموعه میدان نقش 
جهان و پیرامون آن به ویژه محورهای تاریخی در چهار 
سمت میدان، به خصوص محور شرقی مسجد شیخ لطف 
ا... هستیم. »محمدحسن طالبیان« اظهار کرد: امیدوارم 
بتوانیــم در حوزه هایی چون ادامه عملیــات بازآفرینی 
حمام خسرو آقا، ادامه عملیات مطالعه و ساماندهی محور 
تاریخی چهارباغ، همکاری در راه اندازی موزه های جدید در 
اصفهان، همچنین حفاظت و نگه داری از پل های تاریخی 
اصفهان با هماهنگی دو نهاد ســازمان میراث فرهنگی 
و شــهرداری اصفهان به خوبی از هویت اصیل تاریخی 
اصفهان حفاظت کنیم. وی با اشــاره به شکوه و عظمت 
میدان تاریخی نقش جهان اصفهان، گفت: به راستی این 
مجموعه عظیم تاریخی یکی از ارزنده ترین و شاخص ترین 
مجموعه های تاریخی کشور است. وی افزود:  با توجه به 
دغدغه های شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان 
در این زمینه، از آمادگی الزم برای طراحی یک طرح جامع 
مرمتی جهت حفاظت از میدان و محورهای پیرامون آن 

با مشارکت شهرداری اصفهان برخورداریم.  طالبیان در 
بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: با تالش های این 
سازمان، هیئت دولت مصوبه ای تصویب کرد مبنی بر اینکه 
دولت حمایت مادی و معنوی را از مرمت خانه های تاریخی 
که واجد ارزش تاریخی هستند با مشارکت دولت به ویژه 
سازمان میراث فرهنگی، شهرداری اصفهان، همچنین 
مردم و ســایر نهادهای عمومی در کنار مرمت و ارتقای 

کیفیت مرکز تاریخی اصفهان به انجام می رساند.

معاون میراث فرهنگی خبر داد:

تدوین طرح جامع مرمت میدان نقش جهان

 معاون صنایع دستی و هنرهای ســنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان اصفهان 
گفت: به مناسبت ماه مبارک رمضان و همزمان با روز جهانی صنایع دستی، این نمایشگاه با محوریت قرآن، 
اهل بیت )ع( و احادیث در نقش خانه هنرهای سنتی اصفهان برگزار می شود. »جعفر جعفر صالحی« افزود: 
در این نمایشــگاه قرآنی آثار هنرمندان و فعاالن صنایع دستی رشته های منبت و معرق چوب، خوشنویسی، 
سرمه دوزی، نگارگری و تذهیب به نمایش گذاشته می شود. وی گفت: این نمایشگاه تا ۲7خردادماه ساعت 1۰ 

تا 1۸ در نقش خانه هنر های سنتی میدان نقش جهان پذیرای بازدیدکنندگان است.

نمایشگاه صنایع دستی 
قرآنی برگزار می شود

معاون صنایع دستی و هنرهای 
سنتی اداره کل میراث فرهنگی: خبر

  

میراث فرهنگیحوزه هنری

گاهی نقد فیلم و سریال هایی که درجامعه میان 
مردم جایگاه ویژه ای می یابد، از سوی منتقدان 
گوناگون، اشکال مختلفی پیدا می کند. برخی 
نقد را موضعگیری می دانند اما نقدی که سالم و 
در خور توجه باشد، همیشه مورد توجه و قبول 
همگان بوده تا جایی که امام خمینی )ره(  نیز 
خودشان نقد می کردند و هم در باب نقد دیگران 

نظر می دادند.
امام خمینی )ره( معتقــد بودند که نقدکردن توطئه 
و خیانت نیست. ایشان درجایی عنوان می کنند: هر 
چه می خواهند بگویند و هر چــه می خواهند انتقاد 
کنند، انتقاد جدای از توطئه است؛ لحن توطئه با لحن 
انتقاد فرق دارد. انتقاد از اموری صورت می گیرد که 
سازنده است. توطئه آزاد نیست ولی انتقاد آزاد است. 
بنویســند، بگویند، انتقاد کنند، اما توطئه کردن و 
دنبال تضعیف جمهوری اســالمی بودن و تضعیف 
کردن ارگان های این جمهوری،  به این دلیل  است که 
دستی در کار است و ماورای او دست هایی وجود دارد 

که گرداننده هستند.
امام خمینی)ره( درباره بسیاری از فیلم های زمان خود 
که گاه مورد نقد و انتقاد واقع می شد، واکنش نشان 
می دادند و با نقد و بررسی هایشان، درباره آن اثراظهار 
نظر می کردند. با وجود اینکه امام خمینی )ره( توجه 
و حمایت خاصی از تولیدات ســینمایی و تلویزیونی 
داشتند، اما حق ایشان چنان که باید، ادا نشد و هنوز 
در سینما و تلویزیون، اثری که به طور خاص زندگی 

ایشان را به تصویر بکشد، دیده نشده است.
شاید بســیاری از ما رابطه امام)ره( با سینما را تنها 
با جمله معروف شــان به خاطر بیاوریم: »ما با سینما 
مخالفتی نداریم؛ ســینمای ما بایــد خالی از بی بند 
و باری باشــد«. علیرضاداودنژاد کارگــردان آثاری 
چون »مصائب شــیرین« و »نیاز« همواره در طول 
سال های فعالیت اش در عرصه سینما چه در مقطع 
پیش از انقالب و چه پس از آن، با انتشــار مقاالت و 
یادداشت هایی در مقاطع مختلف به وضعیت سینمای 

ایران پرداخته و بارها از این جمله تاریخی امام خمینی 
)ره( به عنــوان یکی از جمالت کلیــدی نامه هایش 
استفاده کرده اســت، جمله ای که بارها تاکید شده، 
مسیر سینمای ایران را بعد از انقالب هموار کرده است. 
امام اگرچه همیشه نگران علمای بالد بودند و رعایت 
منزلت و حساســیت های آنان را الزم می شمردند، 
ولی درعین حال با بهانه گیری هایی که می توانســت 
مانع ارتباط مردم با ســینما و تلویزیــون، صحنه و 
نمایش شــود مقابله می کردند. بعضی ها به یاد دارند 
که درباره ســریال تلویزیونی »پاییــز صحرا« که به 
دلیل نوع پوشش ها صدای بعضی از منتقدان مذهبی 
را در آورده بــود -که تا پیش از انقــالب تلویزیون را 
حرام می دانستند و آن را به خانه ها راه نمی دادند- و 
می گفتند این سریال »ریبه« دارد، امام صریحا موضع 
گرفتند و گفتند: ریبه، در چشم و نگاه شماست نه در 
این سریال. سریالی که ســال 66  از تلویزیون پخش 
و در زمان پخش با اعتراضاتی از ســوی برخی علما و 
جامعه  روحانیت مواجه شد، تا جایی که حتی درمورد 
رویکرد صداوسیما در آن زمان، در خطبه نماز جمعه 
سخنرانی شد و همین امر مسئوالن را بر آن داشت که 

درباره سریال  نظر امام)ره( را جویا شوند.

امام خمینی )ره(، پس از تماشــای قســمت هایی از 
این سریال در نقلی فرموده بودند: » من در این فیلم 

نشانه ای خالف عفت و عوامل انحراف ندیدیم«.
این تنها  حمایت امام خمینی)ره( از هنرمندان نبود. 
ایشان در ســال ۵9 پیرامون اکران فیلم »الرساله« 
یا »محمد رسول ا...« ســاخته »مصطفی عقاد« هم 

نظر دادند. 
در نقل قولی از حسین بهزاد، نویسنده و محقق جنگ 
تحمیلی مطرح شد که در آن زمان، منتقدان درمورد 
این فیلم نظر خوبی نداشتند و نگرانی آنها در این باره 
بود که در فیلم محمد رسول ا...، بالل هنگام فتح مکه 
و گفتن اذان، نامی از حضرت علی )ع(، )اشهد ان علی 
ولی ا...( نمی برد و از آنجا که مصطفی عقاد، کارگردان 
سوری، غیرشیعه است، اکران این فیلم در جامعه آن 

روز، تاثیرات خوبی ندارد.
بهزاد در این بــاره گفت: امام خمینــی)ره( فیلم را 
دیدند و گفتند: فیلم بدون اشکال است؛ گفتن عبارت 
مربوط به حضرت علی )ع( در اذان از مستحبات است، 

نه واجبات. 
امام خمینی )ره(، در اظهار نظری در مورد فیلم »گاو« 
ساخته  »داریوش مهرجویی« در ۲۳ اردیبهشت سال 

۵9 فرمودند: »به حمدا... گویندگان و نویســندگان 
خوبی داریم. فکــر می کنم فیلم هایی کــه ایرانی ها 
می سازند، فیلم های خوبی اســت،  مثال همین فیلم 

»گاو«  فیلمی آموزنده بود«.
کوتاهی اهالی سینمای ایران در ساخت اثری داستانی، 
درباره  امام خمینی)ره(  به دور از انصاف اســت. ادای 
دین ســینمای ایران به زندگی بنیانگذار جمهوری 
اسالمی ایران تنها با یکی دو فیلم صورت گرفته است، 
اما در تلویزیون آثار مختلفی همچون سریال »معمای 
شاه« و »روح ا...«، تله فیلم »یازده دقیقه و سی ثانیه«، 
فیلم ســینمایی »فرزند صبح«، ســریال »آفتاب و 
زمین«، تله فیلم »صنوبر«، سریال »سال های حادثه«، 
مقاطع مختلف زندگی امام خمینی)ره( را دستمایه 

خود قرار داده اند.
مصطفی عقاد، از فیلم سازانی است که قصد ساخت 
زندگی نامه امام خمینی )ره( را داشت، اما مسئوالن 

وقت سینمایی از این موضوع استقبال نکردند.
 تنها فیلمی که از زندگی امام خمینی)ره( و با محوریت 
ایشان ساخته شده است، ســینمایی »فرزندصبح« 
ساخته  »بهروز افخمی« است که همیشه برای اکرانش 

مشکالتی را پیش رو داشته است.  
»منوچهــر محمدی« تهیــه کننده ســینما هم در 
سال 91  از ســاخت فیلمی براســاس زندگی امام 
)ره( خبر داده بود کــه البته هنوز اتفاقــی نیفتاده 
است. ساخت سریال »معمای شــاه« به کارگردانی 
»محمدرضاورزی« برای پخش از تلویزیون کاری بود 
که موجب شد شخصیت های اصلی انقالب اسالمی 
در آن به تصویر کشیده شوند و زندگی امام خمینی 

)ره( نیز به همگان معرفی شد. 
 با همه اینها، بــرای ادای دین به کســی که جایگاه 
سینمای ایران را تثبیت کرد، این تعداد فیلم و سریال 
کافی نیســت؛ انتظار می رود هنرمندان و دســت 
اندرکاران سینمایی دســت به تحولی بزرگ بزنند و 
مانند دیگر کشــورها که تاریخ کشورشان را در قالب 
فیلم به نســل های بعدی انتقال می دهند، بکوشند  
با معرفــی رهبر انقالب خود، گامــی در راه این مهم 

برداشته باشند.

 سناریوهای خالی از زندگی امام خمینی)ره(
   کوتاهی هنر هفتم در ارائه اثری فاخر از بنیانگذار انقالب اسالمی   

 جلسه شــعرخوانی در محضر مقام معظم رهبری 
شب جمعه برگزار شد و شاعران اصفهانی نیز در این 
جلسه حضور داشتند؛ البته اتفاق خوبی که در این 
جلسه رخ داد شعرخوانی ۳ شاعر اصفهان در محضر 

مقام معظم رهبری بود.
عالوه بر محمدحسین ملکیان، سید علی شکراللهی 
و میالد حبیبی که در این جلســه به شــعرخوانی 
پرداختنــد، داوود رحیمــی، منصور یــال وردی، 
پوریا شــیرانی، حســین خالقی پور، پروین برهان 

شهرضایی، اکرم هاشمی ســجزی و محمد خادم 
شاعرانی بودند که از اصفهان در دیدار با رهبر معظم 

انقالب حضور داشتند.
اما یکی از شــعرایی که در این جلســه شعرش را 
قرائت کرد و البته مورد توجه رهبری نیز قرار گرفت 
میالد حبیبی بود که از شــاعران اهل خمینی شهر 

اصفهان است.
 حبیبــی در مورد برگزاری جلســه شــعرخوانی 
در محضر مقــام معظم رهبری اظهار کرد: شــاید 

حساس ترین دیدار در افکار عمومی دیدار رهبری 
با شــاعران اســت؛ چراکه تنها دیداری است که 
تعداد میهمان کمی دارد و در عین حال جلســه با 
صمیمیت برگزار می شود، از طرفی میهمانان این 
جلسه از مسئوالن و کارگزاران نظام نیستند که این 
دو ویژگی حساسیت جلسه را بیشتر می کند و نکته 
حائز اهمیت این است که هر ساله برگزار می شود و 

امسال نیز با هیجانات خاص خود برگزار شد. 
شــاعر اصفهانی بیان داشت: شــعری که خواندم 

مورد توجــه رهبری واقع شــد و حتــی رهبری 
خواســتند که بیت سوم شــعر را تکرار کنم؛ بیتی 
که مورد توجه خاص رهبــری قرار گرفت این بیت 
بود »اگر این بار رو در رو شــدم در آینــه با خود/ 
به آهی محو خواهــم کرد تنها دشــمن خود را« 
بیت های مختلفی را ایشان تایید کردند و در انتهای 
شــعرخوانی من نیز از بنده پرسیدن »گفتید اهل 
 کجاییــد؟« که عرض کــردم اهل خمینی شــهر

 اصفهانم.

شاعر اصفهانی: رهبر انقالب خواستند بیت سوم را تکرار کنم

یوکابد کمالی

با مسئوالن
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تلگرام ایکس برای آیفون و آیپد به اپ استور iOS بازگشت

تازه ها پیشنهاد سردبیر:

نخ پلی استر آنتی باکتریال با 
فناوری نانو تولید شد

محققان کشور در یک شرکت دانش بنیان موفق 
به تولید نخ پلی اســتر آنتی باکتریال شدند که 
تاییدیه آن از ستاد توسعه فناوری نانو دریافت 

شده است. پلی استر دسته ای از پلیمرهاست که 
حاوی گروه عاملی استر در زنجیره خود هستند. 
الیاف پلی استر دارای سختی زیاد، جذب پایین 
آب و آب رفتگــی حداقل در مقایســه با دیگر 
الیاف صنعتی اســت. در این نخ ها از نانوذرات 
نقره استفاده شده که استفاده از نقره در اشکال 
مختلف، روشــی رایج برای محافظت در مقابل 
باکتری ها به شمار می رود. استفاده از نانوذرات 
نقره در فرآیند تولید نخ،موجب در دام افتادن این 
نانوذرات در بدنه نخ شده و خاصیت آنتی باکتریال 

باماندگاری مناسب را ایجاد می کند.

پردازنده های جدید اپل در 
آزمایشگاه های مخفی 

منابع نزدیک به اپل می گویند: این شــرکت 
یک آزمایشــگاه مخفی تاســیس کرده و در 

حال طراحــی پردازنده های 
جدیدی برای اســتفاده در 
رایانه مک و لــپ تاپ های 
مک بوک است.اینتل یکی از 
برترین شرکت های سازنده 
انواع تراشه و سخت افزار 
در جهان بوده و برای بیش 
از یک دهه پردازنده های 
مورد استفاده در رایانه های 
مک را تامین کرده اســت.

ظاهرا اپل قصد دارد استفاده 
از پردازنده های اینتل را در رایانه های مک بعد 
از مدت ها متوقف و درعــوض از پردازنده های 
اختصاصی تولیدی خود اســتفاده کند. انتظار 
می رود نخســتین پردازنده های تولید شــده 

توسط خود اپل از سال ۲۰۲۰ به بازار بیایند.

ورود غول فناوری روسیه به 
دنیای گجت ها

شرکت یاندکس، نخســتین اسپیکر هوشمند 
خود را به بازار عرضه کرد. این اســپیکر مجهز 
به دســتیار اختصاصی یاندکس با نام »آلیسا« 
است که همانند اسپیکرهای گوگل، آمازون و 

اپل فرمان های صوتی را اجرا می کند. این گجت 
تنها دستگاه حال حاضر در دنیای فناوری است 
که قابلیت کنترل تلویزیون کاربر را دارد و او را 
از به کارگیری کنترل تلویزیون بی نیاز می کند.

همچنین این دســتگاه عالوه بر پاســخگویی 
مناسب به پرســش ها و درخواست های کاربر، 
امکان جســت وجوی فیلم و موسیقی و پخش 
آن، برنامه های تلویزیونی، خواندن کتاب، پخش 
قصه برای کودکان، اخبار، آب و هوا، ســفارش 
غذا، توصیه های بهداشتی و ورزشی، برنامه های 
حمل و نقل پایانه های مســافربری و ... را دارد 
که به گفته طراحان آن، بیش از 4000 مهارت 

تاکنون برایش تعریف شده است.

هوآوی نخستین گوشی 
منحنی جهان را می سازد 

 BOE هوآوی قصــد دارد با همکاری با شــرکت
Technology اولین گوشــی منحنی جهان را 

تولید کند.

BOE Technology نخســتین شــرکت 
متخصص چینی تولید پنل های فلت اســت که 
تولید نمایشگرهای OLED انعطاف پذیر  را در سال 
2017 آغاز کرد. در گزارش منتشر شده در رسانه 
کره ای آمده است، BOE پنل های منحنی 8 اینچی 
تولید می کنــد که هوآوی آنها را در گوشــی های 

هوشمند منحنی خود استفاده خواهد کرد.

به روز رسانی

نسخه 1.3 تلگرام دسکتاپ با 
قابلیت های جدید منتشر شد

پس از آنکه تلگرام، نسخه جدیدش را برای سیستم 
عامل اندروید منتشر کرد، حال به روزرسانی 1.3 
را برای نسخه دســکتاپ خود منتشر کرده است. 
همانطور که پیش تر از این نیــز انتظار می رفت، 
به دنبال مسدودســازی این اپلیکیشن در برخی 
کشورها، تلگرام قابلیت استفاده از پروکسی های 
MTPoroTo را در این نســخه فراهــم آورده، 
همچنین بخش مربوط به پروکسی را دستخوش 
تغییراتی ظاهری مشــابه با آنچه در نسخه تلفن 
همراه انجام داده کرده است. عالوه بر این، پایداری 
ارتباط هنگام اســتفاده از ســرور های پراکسی 
بهبود یافته اســت. امکان ذخیره کردن چندین 
سرور پراکســی و انتخاب ســریع یکی از آنها در 
بخش تنظیمات ایجاد شده است. جایگزینی متن 
بالفاصله پس از تایپ انجام می شود و مي توان آن 
 Ctrl/Cmd + Zیا backspaceرا با استفاده از

به حالت قبلی باز گرداند.

تلگرام ایکس برای آیفون و 
آیپد به اپ استور iOS بازگشت

تلگــرام ایکس برای آیفــون و آیپــد، مدتی بود 
اپ استور حذف شده بود و شما نمی توانستید آن 
را دانلود کنید. حاال پس از عرضه رســمی آپدیت 
 MTProto برای استفاده از پروکسی iOS تلگرام
شاهد بازگشــت تلگرام ایکس برای آیفون و آیپد 
به اپ استور iOS هستیم. هر چند تلگرام ایکس 
)Telegram X( بــه صورت کلی از پروکســی 
داخلی پشــتیبانی نمی کند، اما به دلیل طراحی 
خاص و انیمیشن های روان آن در کنار ویژگی های 
خاص نسبت به نســخه عادی، خیلی از کاربران 
دوســت دارند تلگرام ایکس را روی دستگاه خود 
Tele�(  نصب کنند.  با بازگشــت تلگرام ایکس

gram X( به اپ استور و ارائه آپدیت جدید تلگرام 
برای iOS می توان امید این را داشــت که آزادی 
کاربران با درخواست دســت های باالتر به خطر 
نمی افتد و آنها می توانند انتخاب داشــته باشند. 
یکی از دالیل عدم آپدیت تلگرام و تلگرام ایکس در 
اپ استور درخواست دولت روسیه از اپل بوده است.

  2 قابلیت گوگل لنز در آپدیت 
دوربین اکسپریا ایکس زد

گوگل لنز، نوعی ویژگی است که شرکت های دیگر 
ســعی می کنند در رابطه با کاربری دستگاه های 
خود به عنوان هوش مصنوعی که یکی از بزرگ ترین 
همهمه های اطراف موبایل های جدید است، ارائه 
 Q کنند. برای مثال بیســکبی ویژن سامسونگ یا
Lens ال جی همین تالش را دارد. گوگل 
 Photo لنز هم اکنون در نرم افزار گوگل
وجود دارد اما قرار اســت به نرم افزار 
پیش فرض موبایــل های دیگر هم 
اضافه شود. سونی در این مسئله 
پیشگاه شده و خبر می رسد که 
آپدیت دوربین اکسپریا ایکس 
زد 2 قابلیت گوگل لنز را به 

آن اضافه کرد! 
در حال حاضر گوگل لنز از زبان های انگلیســی، 
اسپانیایی، پرتغالی، فرانسوی، آلمانی و ایتالیایی 
پشتیبانی می کند. توجه داشته باشید که آپدیت 
مذکور اگر هنوز برای شــما عرضه نشده است در 
روزهای آتی و به مرور برای همــه کاربران عرضه 

خواهد شد.

سرقت اطالعات کاربران فیس 
بوک از طریق فایرفاکس و کروم

شــرکت های گوگل و موزیال به تازگی برای رفع 
آســیب پذیری هایی خطرنــاک در مرورگرهای 
کروم و فایرفاکس، وصله های امنیتی عرضه کرده 
اند.نقص امنیتی یادشده مربوط به یکی از قابلیت 
 Cascading های این دو مرورگر موســوم بــه
Style Sheets CSS اســت که در قالب بخشی 
از استاندارد CSS۳ در ســال 201۶ معرفی شد. 
مسئله نگران کننده این است که مشکل مذکور تنها 
محدود به فیس بوک نیست و از این روش می توان 
برای ســرقت اطالعات از هر وب سایتی که نیاز به 
الگین یا ورود نام کاربری و کلمه عبور دارد، استفاده 
کرد.گوگل برای رفع این مشکل وصله ای را همراه 
با نســخه ۶3 مرورگر کروم عرضه کرد و در نسخه 
های بعدی هم آســیب پذیری یادشده را برطرف 
ساخت. موزیال نیز دو هفته قبل با عرضه وصله ای 
برای نســخه ۶0 مرورگر فایرفاکس این مشکل را 
 Internet برطرف کرد. این مشکل در دو مرورگر

Explorer  و   Edge مایکروسافت وجود ندارد.

شرکت سامســونگ با به روز کردن یکی از برنامه های تلفن همراه خود به کاربران انگلیسی امکان داده برای گفت وگو با 
پزشکان، تنها از گوشی هوشمند استفاده کنند. نسخه به روزشده برنامه Health از فناوری هوش مصنوعی برای ارائه مشاوره 
های پزشــکی بهره می گیرد. بنابراین کاربران می توانند به صورت ویدئویی با بیماران گفت وگو کنند و مشکالت آنها را 
برطرف سازند. البته ارائه این خدمات به صورت رایگان صورت نگرفته و مستلزم پرداخت ۶۷ دالر حق اشتراک در سال است. 
عالقه مندان برای هر بار استفاده از این خدمات، باید 33 دالر پرداخت کنند. شرکت بابیلون که این خدمات را برای کاربران 

سامسونگ در انگلیس به ارمغان آورده قصد دارد، خدمات مشابهی را به کاربران برنامه گپ چینی وی چت نیز ارائه دهد.

با گوشی هوشمند 
به پزشک 

مراجعه کنید کی
زش

پ
 ایجاد سردترین دما در جهان با لیزر در فضا 

مولد این دمای سرد، آزمایشگاه اتم سرد )CAL( نامیده می شود؛ محموله ای به اندازه یخدان متصل به 
موشک ماکیان ATK اوربیتالی که به دانشــمندان اجازه می دهد ویژگی های کوانتومی عجیب اتم های 
فراسرد را مشاهده کنند. برای ســرد و کند کردن ابر اتم ها، ترکیبی از لیزرها و آهن رباها مورد استفاده 
قرار خواهد گرفت تا ابر اتم ها به اندازه کســری باالی صفر مطلق تنظیم شود. این دما به صفر کلوین هم 
شهرت دارد )-۲۷۳.۱۵ سلسیوس یا 4۵۹.-۶۷ فارنهایت(. صفر مطلق، سردترین دمای جهان بوده و 
 رسیدن به آن غیرممکن است؛ زیرا در این دما اتم ها از حرکت و جنبش بازمی ایستند.آزمایشگاه اتم سرد 
)CAL: Cold Atom Laboratory( قابلیــت دارد ابرهای اتمی را تــا یک-دهم یک میلیارد درجه 
باالی صفر مطلق سرد کند. این مسئله موجب حرکت بسیار کند اتم ها می شود که در نهایت پدیده های 

کوانتومی میکروسکوپی از خود بروز می دهند.

شیوه جدید تشخیص 1۰ نوع سرطان با آزمایش خون
محققان می گویند شیوه جدیدی را برای انجام آزمایش خون ابداع کرده اند که با استفاده از آن می توان 10 
نوع سرطان را حتی در مراحل اولیه شکل گیری این بیماری شناسایی کرد. پژوهشگران بر این باور هستند که 
دقت این روش در زمینه شناسایی انواع سرطان بین ۸0 تا ۹0 درصد است و انتظار می رود با تکامل آن، نتایج 
حاصل از این آزمایش خون باز هم افزایش یابد. در این روش بخش هایی از دی. ان. ای انسان که از سلول های 
سرطانی جدا شده و وارد خون افراد شده اند، مورد بررســی و آزمایش قرار می گیرند. تا به حال از این طریق 
نمونه های خون ۸۷۸ نفر که ابتالی آنها به سرطان قبال تشخیص داده شده و همین طور نمونه های خون ۷4۹ 
نفر دیگر که سرطان نداشته اند مورد بررسی قرار گرفته است. از این شیوه برای تشخیص سرطان های کبد، 
غدد لنفاوی و میلوم چندگانه )نوعی از سرطان خون( با دقت ۸0، ۷۷ و ۷3 درصد استفاده شده است. دقت این 

آزمایش خون برای تشخیص سرطان های ریه، مری و سر و گردن بین ۵0 تا ۶0 درصد است.

با قرار گرفتن کاالهای  فاوا در بخش کاالهای 
لوکس، ارائه ارز دولتی به فعاالن این بازار 
در حالی متوقف می شود که واردکنندگان 
نه تنها نمی توانند با استفاده از »ارز آزاد« 
یا »اعتبار مدتــی« کاال وارد کنند، بلکه 
گمرگ نیز تنها ثبت سفارش و ترخیص کاال 
با شرایط بانکی را می پذیرد و کاالهایی که 
پیش تر وارد شده اند نیز، پشت سد گمرک 
مانده اند.یکی از حوزه های متاثر از نوسانات 
نرخ ارز، واردات کاالهای فناوری اطالعات و 

ارتباطات )فاوا( است.
 در حالی که با سیاست جدید دولت، مقرر 
شد نرخ رســمی دالر 4200 تومان در نظر 
گرفته و نرخ های دیگر قاچاق محســوب 
شــود، اما واردکنندگان کاالهای آی تی 
مدعی  هستند، نه تنها دالر 4200 دولتی 

به راحتی در دسترس آنها قرار نمی گیرد، 
بلکه برای واردات کاال با نــرخ آزاد هم با 
مشکل مواجهند و این موضوع بعضا افزایش 
قیمت و کمبود کاال را ســبب شده است. 
کاالهای آی تی در حقیقت پیشران اقتصاد 
محسوب می شوند. گمرگ ایران با تک نرخی 
شدن ارز، تنها ثبت ســفارش و ترخیص 

کاال با شــرایط بانکی را می پذیرد. در این 
زمینه »سیدمهدی میرمهدی« رییس صنف 
اتحادیه فناوران رایانه، با اشاره به افزایش 
بالغ بر ۵0 درصدی کاالهای آی تی در یک 
ماه اخیر، اظهار کرده بود: ثبت ســفارش 
این کاالها از همان زمــان اعالم دالر 4200 
تومانی در 20 فروردین، متوقف شده است 

و واردکننــدگان نتوانســتند چه 
با دالر 4200 تومان و چــه قیمتی باالتر، 

کاال وارد کننــد. از طرفــی محصوالتی 
 که پیش از این وارد شــده اند، پشت سد 
گمرک مانده اند و اجازه ترخیص به آنها داده 
نمی شود. فعاالن بازار در این باره می گویند: 
بانک مرکزی اعالم کرده واردکنندگان حق 
ندارنــد واردات از طریق بدون انتقال ارز و 
اعتبار مدتی هم انجام دهند؛ در صورتی که 
در صنف ما بعضا از سه تا شش ماه از اعتبار 

مدتی استفاده می کردند. 
درخواســت داریــم دولــت اجــازه 
دهــد بــدون انتقــال ارز کاال بیاوریم 
و حداقل از اعتباری که داریم اســتفاده 
 کنیــم تــا کاال وارد کشــور شــود و 

مردم استفاده کنند. 

کاالهای آی تی، لوکس به شمار می آیند؟

بازار

در صورتی که گوشی تان به سرقت   
رفته باشــد، می توانید از قابلیت های خود 
گوشی و اپراتورها برای یافتن آن استفاده 
کنید؛ هرچند با اجرای طرح رجیستری در 
صورت عدم انجام فرآیند انتقال مالکیت، 
اپراتورها به ســیم کارت جدید، سرویس 

نخواهند داد.

نقش رجیســتری در بازیابی گوشــی 
سرقتی چیست؟

بــه گفته  مســئوالن، بحــث ســرقت و ردیابی 
گوشــی های ســرقتی از اهــداف اصلــی طرح 
رجیســتری نبوده اســت، اما این پروژه می تواند 

به ردیابی گوشی های به سرقت رفته کمک کند.
»محمدجــواد آذری جهرمی« وزیــر ارتباطات 
و فناوری اطالعــات نیــز در این راســتا اظهار 
کرده بود: طرح رجیســتری برای مردم منافعی 
دارد و از ســرقت گوشــی های تلفــن همراه که 
 مشــکالت زیادی را ایجاد کرده تا حدود زیادی

 جلوگیری می کند. »حســین فالح جوشــقانی« 
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوی 
درباره روند پیدا شدن گوشی با اجرای رجیستری 
توضیح داده بود: گوشی ها به صورت زوج شماره 
ســیم کارت و شــماره IMEI به صورت یکتا در 

سامانه های ما ثبت می شــوند. اگر گوشی سرقت 
شد می توان براساس این زوج آن را ردیابی کرده 
و از فعالیت این گوشی ها در ســامانه های کشور 
جلوگیری کرد کــه این از مزایای غیرمســتقیم 
طرح رجیســتری اســت. البته این امــکان در 
حال حاضر فراهم نیســت اما در حــال کار روی 
 آن هســتیم و در آینده می توان از آن اســتفاده 

کرد.
اپراتورها چه راهکاری در نظر گرفته اند؟

در صورتی که گوشی حاوی سیم کارت تان مفقود 
شد یا به سرقت رفت، می توانید از راهکارهایی که 
اپراتورهای تلفن همراه در نظر گرفته اند استفاده 

کنید.
مشــترکان همــراه اول بــرای ردیابی گوشــی 
مفقودشده یا به سرقت رفته خود می توانند شماره 
ســریال گوشــی مندرج روی جعبه گوشی را از 
طریق خطوط دائمی همراه اول، ارسال و سرویس 
ردیابی گوشــی را فعال کنند. ســرویس ردیابی 
گوشــی تا 10 روز پس از دریافت شماره سریال، 
به جست وجوی گوشی مفقودشده می پردازد و در 
پایان در صورت موفقیت در ردیابی گوشی، نتیجه 
را از طریق پیامک به اطالع مشترک می رساند تا 
مشترک سایر مراحل حقوقی را از طریق مراجع 
ذی ربط پیگیری کند. درصــورت عدم موفقیت 
در ردیابی، مشترک می تواند برای ردیابی مجدد 

سرویس را دوباره فعال کند.گوشی خود اقدام و 
مشــترکان ایرانســل نیز 
هنــگام مواجهه با مشــکل 
گم شــدن یا به سرقت 
رفتن گوشــی، باید 
ابتــدا ســیم کارت 
خود را مسدود کنند. 
بــا گذشــت پنج 
روز پــس از 
د  و مســد
شدن خط، 

کاربــر کــد ۶۱۰۱#* را از یک خط 
ایرانسلی شــماره گیری می کند. آنگاه 
پیام هایــی درباره ضوابط اســتفاده از 

سرویس، تاییدیه کسر هزینه ثبت درخواست 
از اعتبــار موجــود در ســیم کارت 

ایرانسل، سیم کارت فعال در گوشی 
در زمان مفقــودی، مراحل و مدت 
زمان مسدودی سیم کارت برای شان 

ارسال می شود. پس از آن کافی است کاربر شماره 
سریال 1۵ رقمی گوشــی )درج شده روی جعبه 

گوشی( مفقودشده را وارد کند.
استفاده از قابلیت های گوشی

امروزه گوشی های هوشمند، راهکارهایی را برای 
یافتن گوشی های گم شده و به سرقت رفته در نظر 
گرفته اند. اگر گوشی شما گم شد یا به سرقت رفت، 
دو راه حل کلی برای یافتن مکان فعلی آن وجود 
دارد که البته هرکدام از این روش ها مستلزم این 
اســت که قبال چنین مواردی را پیش بینی کرده 
باشید. به طور کلی یافتن مکان گوشی با استفاده 

از اینترنت و GPS میسر است.
یکی از این روش ها استفاده از اکانت گوگل است؛ 
Android De�برای اینکه بعدا بتوانید از قابلیت 

vice Manager که یکی از قابلیت های کاربردی 
گوگل است، اســتفاده کنید، حتما باید یک بار از 
گوشــی اندرویدی خود وارد اکانت جی میل خود 
شــوید؛ فرقی نمی کند از چه طریقی )جی میل، 
گوگل پلی، مپس، یوتیــوب و...( وارد اکانت خود 
شوید. در صورتی که گوشــی شما گمشده باشد، 
می توانید با وارد کردن اطالعات اکانت خود، مکان 

فعلی گوشی را شناسایی کنید.
گزینه دیگر »Lock« اســت که با استفاده از این 
قابلیت می توانید در صورت گم شــدن گوشــی، 
گوشــی خود را قفل کرده و حتی برای آن پسورد 
بگذارید. همچنین گزینــه Erase برای مواردی 
اســت که گوشی شــما گم شــده و می توانید با 
اســتفاده از این گزینه، اطالعات حساسی که در 

گوشــی داریــد را 
پاک کنیــد. البته در 
صورتی می توانید از این قابلیت استفاده کنید که 

گوشی تان به اینترنت متصل باشد.
روش دیگر پیدا کردن این گوشــی ها، استفاده از

GPS اســت. برای این قابلیت ابتدا باید نرم افزار 
GPS SMS Phone Finder را روی گوشــی 
 locateme نصب کنید و از خط دیگری عبارت
YOUR_KEY را به خط خود بفرستید. عبارت 
YOUR_KEY در واقع رمز شماست که با اجرای 

اپلیکیشن باید آن را تعیین کنید. 
در این صورت اطالعات مکان فعلی گوشی شما به 
صورت لینک برای تان ارسال خواهد شد. با توجه 
به لزوم روشن بودن GPS برای این قابلیت، برای 
اینکه بعد از ســرقت GPS شما خاموش نشود، از 
اپلیکیشن های قفل گذاری استفاده کرده و روی 

تنظیمات خود پسورد بگذارید.
دارندگان گوشی های آیفون می توانند از قابلیت 
»Find My iPhone« برای پیدا کردن دستگاه 
خود استفاده کنند و اقدامات دیگری نیز برای در 

امنیت نگه داشتن اطالعات خود انجام دهند.
 البته در صورتی که مطمئن هستید گوشی شما به 
سرقت رفته و گم نشده است، به هیچ وجه شخصا 
اقدام به پیگیری موضــوع نکنید و حتما از طریق 
مراجع ذی صــالح از جمله پلیس فتــا اقدام به 

پیگیری موضوع کنید.

 هنگام سرقت تلفن همراه چه باید کرد؟ 
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مفاد آراء
3/370 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صــدور آراء صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
1- رای شــماره 13544  مورخ 22/12/96 هیات اول آقاي  امیرقلي نادري به شناسنامه 
شماره 23 كدملي 5129766474 صادره فرزند مصطفي بر سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 136 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از 4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای غالمرضا كریمی خریداری شده است.
2- رای شــماره 13546 مورخ 96/12/22 هیات اول خانم فردوس صادق به شناسنامه 
شماره 37 كدملي 5129788109 صادره دهاقان فرزند محمد حسن بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 136 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از 
4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای غالمرضا كریمی خریداری شده است.
3- رای شــماره 13378 مورخ 96/12/12 هیات اول  آقاي  سهراب كمالي به شناسنامه 
شماره 6929 كدملي 1292962895 صادره اصفهان فرزند اسمعیل بر ششدانگ یکباب 
مغازه به مســاحت 25/40 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2646فرعي از5000 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
4- رای شــماره 13579 مورخ 96/12/23 هیات اول آقاي همایون باقي به شناســنامه 
شماره 403 كدملي 1199351601 صادره اصفهان فرزند خسرو بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 353/40 مترمربع مفروزی از پالك شماره4774 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای عبدالعلی 

اسحقیان خریداری شده است.
5- رای شــماره 188 مورخ 97/01/20 هیات اول خانم فاطمه مهر علي دستجردي به 
شناسنامه شماره 3166 كدملي 1282558579 صادره اصفهان فرزند احمد بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 194/32 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای سیف اله دهخدا خریداری شده است.
6- رای شــماره  415 مورخ 97/01/28 هیات اول آقاي كرامت اســالمي به شناسنامه 
شماره 95 كدملي 4679351969 صادره فارســان فرزند علي بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 109/56 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 369فرعي از4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
7- رای شماره 11798 مورخ 96/10/13 هیات اول آقاي رحمت اله فدائي به شناسنامه 
شــماره 62 كدملي 4623032752 صادره مركزي فرزند نصرت اله بر ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 171 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 5 فرعي از 4790 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

ورثه آقای حاج محمد حسین كازرونی خریداری شده است.
8- رای شــماره 424 مورخ 97/01/28 هیات اول آقاي  عباسعلي رمضاني به شناسنامه 
شــماره 203 كدملي 2539603424 صادره اقلید فرزند محمد بر ششدانگ یکبابخانه به 
مســاحت 88/83 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 131فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای مانده علی صالحیان دستجردی خریداری شده است.
9- رای شــماره 426 مورخ 97/01/28 هیات اول آقاي لطیف مختاري دســتگردي به 
شناســنامه شــماره 25 كدملي 6339797164 صادره كیار فرزند مسیب بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 100/30 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای مانده علی صالحیان دستجردی خریداری شده است.
10- رای شــماره 630 مورخ 97/02/05 هیات اول آقاي كهزاد محمدي زردخشــوئي 
به شناسنامه شــماره 209 كدملي 6209523994 صادره باغ بهادران فرزند رضاقلي بر 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 150 مترمربع مفروزی از پالك شماره 18فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
11- رای شــماره 547 مورخ  97/02/03 هیات اول خانم شــراره ربیعي صادق آبادي 
به شناسنامه شــماره 277 كدملي 6209527760 صادره باغ بهادران فرزند قدمعلي بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 145/42 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای سید مرتضی هاشمی خریداری شده است.
12- رای شماره 598 مورخ97/02/04 هیات اول خانم شــیرین جان كیاني هرچگاني 
به شناسنامه شــماره 2861 كدملي 4621105124 صادره شــهركرد فرزند عبدالکریم 
برششدانگ یکبابخانه به مساحت 44/89 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای سید مرتضی هاشمی خریداری شده است.
13- رای شــماره 573 مورخ 97/02/04 هیات اول آقای رضا حاجیاني به شناســنامه 
شماره 14793 كدملي 2300532204 صادره شیراز فرزند محمود بر ششدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 88/80 مترمربع مفروزی از پالك شــماره  4169 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف خانم 

شهربانوتوكلی دستجردی خریداری شده است.
14- رای شــماره 404 مورخ 97/01/28 هیــات اول آقاي محمدعلــي دهقان دنبه به 
شناسنامه شــماره 30 كدملي 1288760744 صادره اصفهان فرزند حسین بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 290/80 مترمربع مفروزی از پالك شماره فرعي از4786 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 

طرف آقای علی محمد زارع خریداری شده است.
15- رای شــماره 342 مورخ 97/01/27 هیات اول آقاي سید ابراهیم حسیني گیشگاني 
به شناسنامه شماره 3 كدملي 6339799337 صادره مركزي فرزند آقا جالل بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 92/71 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای سیاوش قاسمی آقبالغی خریداری شده است.
16- رای شماره 576 مورخ 97/02/04 هیات اول خانم اشرف كاه بند دنبه به شناسنامه 
شماره 13 كدملي 1288729456 صادره اصفهان فرزند غالمرضا بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 210/60 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4746 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای رضا كبیری 

مقدم  خریداری شده است.
17- رای شــماره 43 مورخ 97/01/14 هیات اول آقاي هوشنگ فرامرزي هفشجاني به 
شناسنامه شماره 165 كدملي 4622355558 صادره هفشجان فرزند خدارحم بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 77/30 مترمربع پالك شــماره 156فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای رجبعلی بقولی دستجردی خریداری شده است.
18- رای شماره 297 مورخ 97/01/26 هیات اول آقاي اردشیر اسدي اورگاني به شناسنامه 
شماره 1 كدملي 6299810955 صادره فرزند علي یار بر ششدانگ یکباب ساختمان  به 
مساحت 153/30 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف خانم سکینه 

حیدری خریداری شده است.
19- رای شــماره 541 مورخ 97/02/03 هیات اول آقاي محســن طالبي كلیشادي به 
شناسنامه شــماره 1353 كدملي 1289520178 صادره اصفهان فرزند اكبر برسه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 130/70 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 94 
فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
20- رای شــماره 546 مورخ 97/02/03 هیات اول خانم ســمیه رضائي كلیشــادي به 
شناسنامه شماره 81 كدملي 1112136835 صادره اصفهان فرزند احمد  برسه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 130/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره 94 فرعي 
از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
21- رای شــماره 3595 مورخ 96/12/24 هیات اول آقــاي روح اهلل مرادي پوالدوند 

به شناســنامه شــماره 1256 كدملي 4170579461 صادره الیگودرز فرزند قربانعلي بر 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 89/84 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای عباس هاشمی خریداری شده است.
22- رای شــماره 10199 مورخ 96/08/20 هیات اول آقاي عباســعلي علي عسگریان 
دستجردي به شناسنامه شماره 26 كدملي 1288759274 صادره اصفهان فرزند رحیم بر 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 190/45 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 131 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
23- رای شماره 606 مورخ 97/02/04 هیات اول آقاي سیدكمال فیاض دستجردي به 
شناسنامه شماره 76 كدملي 1288714424 صادره اصفهان فرزند صدر بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 153/05 مترمربع مفروزی از پالك شماره90 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف خانم ایران آقاجان دستجردی خریداری شده است.
24- رای شماره 605 مورخ 97/02/04 هیات اول خانم مهین شیراني نسب به شناسنامه 
شــماره 678 كدملي 1284667146 صادره اصفهان فرزند ابراهیم بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 153/05 مترمربع مفروزی از  پالك شماره90 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف خانم ایران آقاجان دستجردی خریداری شده است.
25- رای شــماره  12395 مورخ 96/10/28 هیات اول آقاي حســین عسگري سده به 
شناسنامه شماره 934 كدملي 1288674481 صادره اصفهان فرزند رمضانعلي بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 115/29 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي از4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای محمد شیخ دستجردی خریداری شده است.
26- رای شماره 13586 مورخ 96/12/24 هیات اول آقاي رسول ابو عطاء به شناسنامه 
شــماره 3892 كدملي 1292431679 صادره اصفهان فرزند حسن بر ششدانگ یکباب 
مغازه  به مساحت 19/45 مترمربع مفروزی از پالك شماره 301 فرعي از 4496 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
27- رای شماره 22 مورخ 97/01/08 هیات اول خانم مریم تركي هرچگاني به شناسنامه 
شماره 151 كدملي 4623168433 صادره شــهركرد فرزند عباسعلي بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 119/93 مترمربع مفروزی از پالك شماره39 فرعي 
از4501 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
28- رای شــماره 20 مورخ 97/01/08 هیات اول آقاي عباســعلي تركي هرچگاني به 
شناسنامه شماره 2551 كدملي 4621102001 صادره فرزند اسداهلل  بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 119/93 مترمربع  مفروزی از پالك شماره39 فرعي 
از4501 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
29- رای شماره 491 مورخ 97/01/30 هیات اول آقاي حمید یراقي اصفهاني به شناسنامه 
شماره 1208 كدملي 1286010551 صادره اصفهان فرزند عباس بر 1/5 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به استثنای بهای اعیانی سه -بیستم آن به مساحت 180/12 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره41 فرعي از4999 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
30- رای شماره 83 مورخ 97/01/15 هیات اول آقاي سعید یراقي اصفهاني به شناسنامه 
شماره 10585 كدملي 1292258853 صادره اصفهان فرزند مهدي بر 1/5 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه  به استثنای بهای  اعیانی سه -بیستم آن به مساحت 180/12 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره41 فرعي از4999 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
31- رای شماره 82 مورخ 97/01/15 هیات اول آقاي  حمید نظري به شناسنامه شماره 
55 كدملي 1284556174 صادره اصفهان فرزند علي بر 1/5 دانگ مشــاع از ششدانگ 
یکبابخانه به استثنای بهای  اعیانی سه -بیستم آن به مساحت 180/12 مترمربع مفروزی 
از  پالك شماره41 فرعي از4999 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
32- رای شماره 80 مورخ 97/01/15 هیات اول خانم فریبا كریمي به شناسنامه شماره 
324 كدملي 1818237415 صادره آبادان فرزند عبدالعلي 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به استثنای بهای اعیانی سه -بیستم آن به مساحت 180/12 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره41 فرعي از4999 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
33- رای شــماره 95 مورخ 97/01/18 هیــات اول خانم طاهره ملکي دســتجردي به 
شناسنامه شــماره 81 كدملي 1288714475 صادره اصفهان فرزند علي بر 220 سهم 
مشاع از 384/35 سهم ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 384/35 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 4350 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در 
ازای مالکیت رسمی)سهم االرث نامبرده از خانم مرحومه زهرا بیگم یزدان پرست( مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
34- رای شــماره 96 مورخ 97/01/18 هیات اول خانم اشرف ندیم به شناسنامه شماره 
11 كدملي 1288583362 صادره اصفهان فرزند حســین  بر 54/35 ســهم مشــاع از 
384/35 سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 384/35 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
4350 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 
رسمی)سهم االرث نامبرده از خانم مرحومه زهرا بیگم یزدان پرست( مشاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
35- رای شــماره 97 مورخ 97/01/18 هیات اول خانم حکیمه كریمي به شناســنامه 
شماره 3091 كدملي 1289163537 صادره اصفهان فرزند حسین  بر 110 سهم مشاع از 
384/35 سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 384/35 مترمربع مفروزی از پالك شماره  
4350 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 
رسمی)سهم االرث نامبرده از خانم مرحومه زهرا بیگم یزدان پرست( مشاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
36- رای شماره 13580 مورخ 96/12/23 هیات اول آقاي حمیدرضا فرهمند به شناسنامه 
شــماره 300 كدملي 1288807716 صــادره اصفهان فرزند رحمت اله بر ششــدانگ 
یکبابخانه به مساحت 117 مترمربع مفروزی از پالك شماره 27 فرعي از4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 

طرف آقای احمد حسن بزی خریداری شده است.
37- رای شماره 13502 مورخ 96/12/19 هیات اول آقاي علي رضا وحیدا به شناسنامه 
شماره 42 كدملي 1288774801 صادره فرزند عزیزاهلل بر چهاردانگ مشاع از شش دانگ 
یکبابخانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 202/71 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره فرعي از4422 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
38- رای شــماره 13503 مورخ 96/12/19 هیات اول آقاي حســن زارع دستگردي به 
شناسنامه شماره 1883 كدملي 1289080925 صادره فرزند مرتضي بر دو دانگ مشاع 
از شش دانگ  یکبابخانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 202/71 مترمربع 
مفروزی از  پالك شــماره4422 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
39- رای شماره 428 مورخ 97/01/29 هیات اول خانم معصومه گلي به شناسنامه شماره 
2490 كدملي 1289118851 صادره اصفهان فرزند رمضانعلي بر ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 78/20 مترمربع مفروزی از پالك شــماره16  فرعي از4484 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
40- رای شــماره 12472 مورخ 96/11/01 هیات اول خانم زهرا برومند نیا به شناسنامه 
شــماره 43 كدملي 5419427745 صادره مباركه فرزند بهلول بر ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 90/42 مترمربع مفروزی از پالك شماره338 فرعي 
از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف خانم ربابه یزدان پرست خریداری شده است.
41- رای شــماره 12470 مورخ 96/11/01 هیات اول آقــاي خدابخش خدارحمي به 
شناسنامه شــماره 69 كدملي 8177853691 صادره مباركه فرزند خدارحم بر سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 90/42 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره338 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف خانم ربابه یزدان پرست خریداری شده است.
42- رای شماره 222 مورخ 97/01/21 هیات اول آقاي  احمد سیالني به شناسنامه شماره 
160 كدملي 1284477991 صادره اصفهان فرزند محمدحسن بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 250/11 مترمربع مفروزی از پالك شماره 151فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای احمد انواری خریداری شده است.

43- رای شــماره 427 مورخ 97/01/29 هیــات اول آقاي پرویز اكبري كوشــکجه به 
شناسنامه شــماره 836 كدملي 1288636792 صادره اصفهان فرزند علي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 91/50 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4455 فرعي از اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
44- رای شــماره 13017 مورخ 96/11/21 هیات اول آقاي حسین فالح به شناسنامه 
شماره 265 كدملي 1288562926 صادره اصفهان فرزند مصطفي بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 252 مترمربع مفروزی از پالك شــماره  3105 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیــه مفروز ثبتی 

گردیده است.
45- رای شــماره 600 مورخ 97/02/04 هیات اول آقاي بهرام ملك پور شــهركي به 
شناسنامه شماره 286 كدملي 4621342428 صادره فرزند عزیز اله بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 489/50 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 151فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای احمد انواری خریداری شده است.
46- رای شــماره 13450 مورخ 96/12/14 هیات اول آقاي غالم عباس كیاني زاده به 
شناســنامه شــماره 6 كدملي 4689758263 صادره اردل فرزند حفیظ اله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 66/60 مترمربع مفروزی از پالك شماره133 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای باقر حسن نژاد خریداری شده است.
47- رای شــماره 233 مورخ 97/01/21 هیات اول آقاي مراد علي شوقي به شناسنامه 
شماره 239 كدملي 4519628695 صادره فرزند علي بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
612/5 مترمربع مفروزی از پالك شماره 73فرعي از3141 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده 

است.
48- رای شماره 13593 مورخ96/12/24 هیات اول آقاي رضا ابراهیمي دنبه به شناسنامه 
شماره 16209 كدملي 1282631373 صادره اصفهان فرزند علي بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 282/77 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4678 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای سیدهاشم 

هاشمی دنبه خریداری شده است.
49- رای شماره 492 مورخ 97/02/01 هیات اول آقاي سید بیژن جعفري به شناسنامه 
شماره 266 كدملي 1289269378 صادره اصفهان فرزند سیدامامقلي بر ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مســاحت 51/87 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 3626 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

خانم اقدس شیرعلی كلیشادی خریداری شده است.
50- رای شماره 1138 مورخ 97/02/30 هیات اول آقاي محمدجعفر قادري به شناسنامه 
شــماره 72 كدملي 4172592181 صادره الیگودرز فرزند نبي بر ششدانگ یکبابخانه به 
مســاحت 115/85 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 131 فرعي 4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای محمود خیاركار خریداری شده است.
51- رای شماره 8594 مورخ 96/07/10 و رای اصالحی شماره 1025 مورخ97/02/25 
هیات اول  آقاي مهدي تركي به شناســنامه شــماره 23 كدملي 4623065804 صادره 
شهركرد فرزند سعیدبرششــدانگ یکبابخانه به مســاحت118/78 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 4786 - اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای س ید مرتضی هاشــمی دنبه 

خریداری شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/03/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/03/28

م الف: 6350  اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
مزایده 

3/348 اجرای احکام حقوقی شعبه یازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی كالســه 962817 ج/11 له خانم لیال فالح و علیه آقای محمدرضا رضانیا 
مبنی بر مطالبه مبلــغ 272/278/579 ریال بابت مطالبات بانك بــه موجب نامه مورخ 
97/2/3 اجرای اسناد رسمی اصفهان كه تا تاریخ روز مزایده محاسبه شده و از روز مزایده 
روزانه مبلغ 102/113 ریال بابت دیركرد با اصل و حق اجرای دولتی اضافه خواهد شــد. 
مبلغ دو میلیارد ریال از وجه آن بابت مســتثنیات دین ســهم محکوم علیه كه با موافقت 
نامبرده فروخته خواهد شد. مابقی آن بابت مهریه محکوم له شامل 1361 سکه بهار آزادی 
و یکصد مثقال طالی ساخته شــده 18 عیار بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق 
االجرای دولتی درتاریخ 1397/4/9 ساعت 9/30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری 
اصفهان طبقه زیرزمین خیابان نیکبخت جهت فروش 72 حبه، ششدانگ ملکی با پالك 
ثبتی شماره 23 فرعی از 1110 اصلی بخش 5 استان اصفهان مشخصات مندرج در نظریه 
كارشناسی كه ذیال درج شده است ملکی آقای محمدرضا رضانیا و اكنون در تصرف مالکانه 
محکوم علیه می باشد توسط كارشناس رسمی دادگســتری به شرح ذیل ارزیابی شده و 
نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نمایــد. طالبین خرید می توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملك بازدید و با همراه داشتن 
10 درصد بها به صورت نقد یا چك تضمین شده بانك ملی در وجه اجرای احکام حقوقی 
در جلسه مزایده شركت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود 
تسلیم ملك مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های 
اجرایی برعهده محکوم علیه می باشــد. اوصاف ملك مورد مزایده: ارزیابی پالك ثبتی 
شــماره 23 فرعی از 1106 اصلی بخش 5 اصفهان اینجانبان كارشناسی منتخب پس از 
مطالعه پرونده در معیت خواهان و خوانده از ملك مورد نظر بازدید و معاینه بعمل آمد كه 
گزارش  آن به استحضار می رســاند. آدرس: اصفهان خیابان خاقانی كوچه چمن مجتمع 
مسکونی چمن طبقه سوم واحد شرقی، ملك فوق یك دستگاه آپارتمان در یك مجتمع 
مسکونی در سه طبقه روی پیلوت و هر طبقه دو واحد مسکونی بدون آسانسور، بدون حق 
استفاده از پاركینگ در حدود 20 سال قدمت و دارای اسکلت بتنی، سقف تیرچه بلوك، دو 
خوابه، دارای تراس به جنوب با زیربنای 93/64 متر مربع به انضمام 3/52 متر مربع انباری 
در زیرزمین اول ســطوح داخلی رنگ و روغنی، پنجره های آلومینیوم، درب های داخلی 
چوبی، آشپزخانه اوپن با كابینت فلز و درب های چوبی، كف پذیرایی سرامیك و كف اتاق 
خواب كف پوش، دارای سیستم گرمایش بخاری و ســرمایش كولر می باشد. همچنین 
دارای انشــعابات آب، فاضالب، برق و گاز می باشد. نظریه كارشــناس با در نظر گرفتن 
مشــخصات فوق الذكر موقعیت، مســاحت و قدمت و كلیه عوامل موثر در قضیه ارزش 
ششدانگ آپارتمان مذكور در زمان كارشناسی مبلغ 3/020/000/000 ریال عادل سیصد 
و دو میلیون تومان برآورد و اعالم می گردد. ضمنا ششدانگ آپارتمان مورد ثبت برابر سند 
رهنی شماره 182077 در دفترخانه 192 اصفهان در تاریخ 92/7/16 در رهن بانك ملت 
چهار راه حکیم نظامی قرارگرفته است. م الف:3289 اجرای احکام حقوقی شعبه یازده 

دادگستری اصفهان )514 كلمه، 5 كادر(
ابالغ اجرائیه

3/349 شماره پرونده: 139704002121000048/1 شماره بایگانی پرونده: 9700067 
شماره آ گهی  ابالغیه: 139703802121000013 آگهی ابالغ اجراییه سند رهنی پرونده 
اجرایی 9700067 بدین وســیله به عزت اله صفارخوزانی، نام پــدر: صادق، تاریخ تولد: 
1346/11/27 شماره ملی: 1141621770 شماره شناسنامه 352 به نشانی خمینی شهر 
خ بوعلی كوچه شهید پاكروان كدپســتی 8416713745 ابالغ می شود كه بانك ملت 
شعبه مركزی خمینی شهر به استناد سند رهنی شماره 224489 ، تاریخ سند 1393/06/16 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 7 خمینی شــهر جهت وصول اصل طلب: 166/225/630 
ریال، سود: 21/427/117 ریال خسارت تاخیر تادیه: 43/893/345 ریال خسارت تاخیر 
روزانه: 149/094 ریال، تاریخ مبنای محاســبه خســارت: 1397/01/23 طبق مقررات 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به كالسه 9700067 در این اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ 1397/2/9 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یك مرتبه 
در روزنامه زاینده رود آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی كه 
روز ابالغ محسوب میگردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید مورد وثیقه مندرج 
در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته واز حاصل 
فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد.  م الف: 938 نبی اله یزدانی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك خمینی شهر)واحد اجرای اسناد رسمی()254 كلمه، 3 كادر( 

فقدان سند مالکیت
3/350 شــماره: 970720671679749 - 97/3/10 ورثــه مرحــوم صاحب طاهریان 
ورنوسفادرانی فرزند حیدر باستناد یکبرگ استشهاد محلی كه هویت و امضا شهود رسما 
گواهی شده مدعی است كه سند مالکیت دو سهم مشاع به استثنا ثمنیه اعیانی  از نه سهم 
ششدانگ یك قطعه زمین پالك شماره 120/1797 واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت 
اصفهان كه در صفحه 462 دفتر 96 امالك ذیل ثبــت 32539 بنام فاطمه بالل ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند 37118- 1358/10/30 دفترخانه 61 خمینی شهر 
به صاحب طاهریان ورنوسفادرانی انتقال قطعی شده است نحوه گم شدن یا از بین رفتن 

بعلت جابجایی مفقود شده است. چون درخواســت صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را 
نموده  طبق تبصره یك اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود كه 
هركس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذكر شده است( نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را كتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه كننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشــود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 948 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك خمینی شهر )225 كلمه، 2 كادر(
ابالغ رای

3/351 شماره پرونده: 11/97 حل 11 شماره دادنامه: 320-97/2/31 خواهان: حمیدرضا 
میران به نشــانی خمینی شهر خ شریعتی شــمالی كوچه 108، خوانده: صباح مرادپور به 
نشانی مجهول المکان، شورا با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت 
از خداوند متعال به شــرح زیر مبادرت به انشــا رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دادخواست آقای حمیدرضا میران فرزند محمد علی به طرفیت صباح مرادپور به خواسته 
مطالبه یك فقره چك به شماره 9241/475049-12 به تاریخ 97/1/1 به شماره حساب 
جاری 0104328225008 بــه مبلغ 45/000/000 ریال دادگاه با توجه به دادخواســت 
تقدیمی- كپی مصدق چك و كپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت وجه چك موصوف و 
اینکه بودن اصول مستندات در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و با توجه به 
عدم حضور خوانده در جلسه شورا و اینکه نامبرده دفاعی به عمل نیاورده خواسته خواهان 
را مقرون به صحت دانسته و با اســتناد به مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310 و 313 از قانون تجارت و با توجه به قانون 
الحاق یك تبصره به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چك مصوب 1376/3/10 
مجتمع تشخیص مصلحت نظام و نظریه شماره 7/2345-1382/3/25 اداره كل حقوقی 
و تدوین قوه قضائیه حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 1/622/500  ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و خسارت تاخیر 
در تادیه و مبنای تورم از تاریخ سررســید چك تا زمان پرداخت وجه آن كه در زمان اجرا 
محاســبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای شورا غیابی و ظرف 20 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 
روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاكم محترم عمومی حقوقی دادگستری خمینی 
شهر می باشد.م الف: 940 شــعبه 11 مجتمع شماره یك شورای حل اختالف خمینی 

شهر)311 كلمه، 3 كادر(
اخطار اجرایی

3/352 شماره: 1403/96 حل 4 به موجب رای شــماره 2414 تاریخ 96/1/30 حوزه 4 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر كه قطعیت یافته است محکوم علیه 1- علی 
اكبر كندری فرزند حسینعلی به نشانی مجهول المکان 2- احسان مختاری فرزند منصور 
به نشانی خمینی شهر بلوار امیركبیر فرعی 71 گالری منصور ، خوانده ردیف اول محکوم 
است به حضور در دفترخانه اسناد رســمی و انتقال سند یك دستگاه هیوندای تیپا توسان 
2700 به شماره انتظامی 628 ب 17 ایران 53 و خوانده آقای احسان مختاری به پرداخت 
مبلغ 685/000 ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت حق الوكاله وكیل طبق تعرفه در حق 
محکوم له احمد براتی كهریزســنگی فرزند محمد با وكالت مهدی باباشــاهی به نشانی 
اصفهان خ مقداد )آتش ســابق( نهرفرشــادی ســاختان زیتون طبقه اول دفتر وكالت و 
پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین كه 
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 كند كه اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم كند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:949 شعبه چهارم حقوقی مجتمع شماره یك شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر )229 كلمه، 2 كادر(
ابالغ رای

3/353 شماره دادنامه: 9709973633300169 شماره پرونده: 9509983633301194 
شماره بایگانی شعبه: 951208 خواهان: خانم بتول گلی فروشانی فرزند حسین با وكالت 
خانم مریم مشتاقی خوزانی فرزند شکراله به نشانی اصفهان خمینی شهر خ بوعلی مقابل 
عکاسی نوربخش جنب داروخانه دكتر گلستان ساختمان بوعلی سینا ط 4 واحد 13 ،خوانده: 
آقای علی رحیمی فرزند ولی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه اجرت المثل ایام 
زوجیت، دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و مبادرت به صدور انشا 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم بتول گلی فروشانی به طرفیت آقای 
علی رحیمی به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت دادگاه با توجه به رابطه زوجیت 
طرفین حسب سند نکاحیه استنادی و اینکه زوجه مدعی است اقدام به در انجام امور منزل 
را به نحو غیر تبرعی صورت داده اســت و با عنایت به اینکه، مادام كه زوجین درزیر یك 
سقف زندگی مشترك داشته اند اماره عرفیه از جهت متعارفات مربوط به معاشرت زوجین 
بر انجام امور منزل توسط زوجه حسب انتظار زوج می باشد و زوج در این اماره اصواًل علی 
رغم وصف ابالغ حاضر به دفاع و رد دعوی نشده است و اینکه حتی در این راستا علی رغم 
وصف ابالغ به حق اعتراض نسبت به نظریه كارشناس در فرجه مقرر خواهان هیچ اعتراض 
نسبت به نظریه كارشناس ننموده است دعوی معنونه موجه تشخیص و در استناد به تبصره 
الحاقی ذیل ماده 336 قانون مدنی حکم بر محکومیت زوج به پرداخت اجرت المثل ایام 
زوجیت در مقطع 76/6/1 لغایت 1379/12/29 در حق زوجه به رقم 127/650/000 ریال 
كه حد نظریه كارشناس بالمعارض تعیین شده است صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف مدت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف بیست 
روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاكم محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان می 
باشد. م الف: 950 شعبه ســوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی 

شهر)308 كلمه، 3 كادر(
ابالغ رای

3 شــماره دادنامــه: 9609973633501601 شــماره پرونــده هــا:  /354
9609983633500763 و 9609983633500762شــماره بایگانی شعبه: 960781 و 
960780  خواهان ها: 1- آ قای مسعود بمانیان فرزند محمد علی 2- آقای مسعود بمانیان 
فرزند محمد علی همگی به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ فرایبورگ پالك 42 
كدپستی 81686835356 خواندگان: 1- آقای هادی شمیرانی فرزند فضل اله به نشانی 
اصفهان خ محتشم كاشانی روبروی پست بانك ســاختمان اجالس طبقه 3 دفتر وكالت 
آقای رسول نعمتی 2- آقای هادی شمیرانی فرزند فضل اله به نشانی اصفهان خ محتشم 
كاشانی روبروی پست ساختمان اجالس دفتر وكالت آقای نعمتی 3- خانم میترا رستمی فر 
فرزند علی به نشانی اصفهان خ مشتاق دوم خ جی شیر خ سروستان بوستان 5 نبش كوچه 
محمد پالك اول ، خواسته ها: 1- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 2- جلب ثالث )مالی 
منقول و غیرمنقول( دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و مبادرت به 
صدور انشا رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست های آقای مسعود باغبان 
فرزند محمد علی به طرفیت خانم میترا رستمی فر فرزند علی و آقای هادی شمیرانی فرزند 
فضل اله با وكالت آقای رسول نعمتی به خواسته های اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی 
در مر حله جلب ثالث و واخواهی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات خواهان 
اعسار كه حکایت از آن دارد ایشان سه سال قبل مبلغ هفتاد میلیون تومان از خانم رستمی 
فر قرض گرفته اند و تا امروز این مبلغ را به همراه سود آن معادل 24 قسط 1/200/000 
تومانی جمعا به میزان 98/800/000 تومان به وی مسترد داشته حال آنکه خواهان اعسار 
مدعی است كه بیکارســت مضافا بر آن دلیلی دال بر تلف مال قرض گرفته شده تقدیم 
ننموده است لذا با عنایت به ماده 7 و 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خواهان را 
معسر ندانسته حکم به رد دعوای خواهان و به استناد تبصره ماده 109 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت وضوح این امر كه این دادخواست به منظور تاخیردر انجام تعهدات خواهان 
اعسار است نامبرده را به سه برابر هزینه دادرسی محکوم می نماید رای صادره ظرف مدت 
بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاكم محترم تجدیدنظر اســتان 
اصفهان حسب مواد 330 به بعد قانون آئین دادرســی مدنی است. م الف: 951 شعبه 

چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر)372 كلمه، 4 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9710460370200018 درخواســت:  شــماره   3 /366
9609980359800086 شماره بایگانی شعبه: 960172   نظر به اینکه خانم نیلوفر ایزدی 
فرد فرزند مسعود شکایتی علیه آقایان 1- هومن آقا طاهری فرزند هوشنگ 2- یوسف آقا 
طاهری خوزانی فرزند مهدی 3- مسعود آقا طاهری خوزانی فرزند صفر مبنی بر شركت 
در آدم ربائی در این دادگاه مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 960172 در این دادگاه 
ثبت و وقت رسیدگی برای روز 1397/04/30 ســاعت 8/30 صبح تعیین شده است نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 394 قانون آیین دادرسی كیفری 
مراتب دو نوبت و به فاصله ده روز در یکی از روزنامه های كثیراالنتشار محلی طبع و نشر 
می گردد و از متهم مذكور دعوت به عمل می  آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود 
و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد 
نمود. م الف: 6243 شعبه 3  دادگاه كیفری یك اســتان اصفهان ) 18 كیفری استان 

سابق(  )169 كلمه، 2 كادر( 
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مفاد آراء
2/153 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسن شاه ولی خوراسگانی .
22- راي شــماره 139660302027013540 مورخ 1396/12/21  فروغ شفیعي فرزند 
محمد بشماره شناســنامه 16351 صادره از خوانسار بشــماره ملي 1229221239 در 
ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 257 فرعي 

از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 180 مترمربع. خریداري مع 
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي مرتضی مرکبیان .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

خریداري طي سند رسمي.
42- راي شــماره 139760302027000542 مــورخ 1397/01/21 اســداله کریمي 
فرزند محمد بشماره شناســنامه 30597 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282233531 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
 15234 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 171/08 مترمربع. خریداري طي

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

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

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

طي سند رسمي.
46- راي شماره 139760302027000555 مورخ 1397/01/21 حسین شفیعي فرزند 
اصغر بشماره شناسنامه 2926 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287310273 در یکدانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 284 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 223/6 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3/319 شعبه 24 کالسه پرونده: 960847 شــماره دادنامه: 9709976795400115-
97/2/18 خواهان: شرکت رهنورد سیمان سپاهان با مدیریت علیرضا آیتي به نشاني مبارکه 
شرکت سیمان سپاهان با وکالت سعیده رحیمي به نشاني اصفهان ابتداي اتوبان خرازي 
ابتداي خ آتشگاه روبروي بانک تجارت جنب دندانپزشکي المهدي، خواندگان: 1- وثوق 
اسفرم 2- علیرضا صادقي مقدم هر دو به نشاني مجهول المکان، مطالبه: وجه سي میلیون 
ریال یک فقره چک به شماره 651979،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتي 
اعضا شورا ختم رســیدگي را اعالم و به شــرح آتي مبادرت به صدور راي مي نماید. راي 
قاضي شورا: در خصوص دعوي شرکت رهنورد سیمان سپاهان با وکالت سعیده رحیمي به 
طرفیت 1- وثوق اسفرم 2- علیرضا صادقي مقدم به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 
وجه چک به شماره 651979 عهده بانک ملي بانضمام مطلق خسارت قانوني با توجه به 
محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهي عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و این که خوانده علي رغم ابالغ قانوني در جلســه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام اعتراض نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مي رسد که مستندا به مواد 313 
و 310 قانون تجارت و 519، 515، 198 و 522 قانون آیین دادرسي مدني وماده 2 قانون 
صدور چک حکم بر محکومیت خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته اصل خواسته و مبلغ 1/535/000 ریال بابت هزینه هاي دادرسي وحق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانوني و هزینه نشر  آگهي طبق تعرفه قانوني و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 96/8/6 لغایت اجراي حکم که محاسبه آن طبق شاخص 
بانک مرکزي برعهده اجراي احکام مي باشد در حق خواهان صادر واعالم مي نماید. راي 
صادره غیابي بوده و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهــي در همین مرجع و ظرف 
 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم محترم حقوقي اصفهان مي باشــد. 
م الف:5282 شعبه 24 مجتمع شماره دو شــوراي حل اختالف اصفهان ) 347 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ راي

3/320 شعبه 24 کالسه پرونده: 960844 شــماره دادنامه: 9709976795400090-
97/1/29 خواهان: شرکت حمل و نقل رهنورد سیمان سپاهان با مدیریت عاملي  علیرضا 
آیتي به نشاني مبارکه شرکت سیمان سپاهان با وکالت سعیده رحیمي به نشاني اصفهان 
ابتداي اتوبان خرازي ابتداي خ آتشگاه روبروي بانک تجارت جنب دندانپزشکي المهدي، 
خواندگان: 1- ایرج امیري 2- رضا حسین زاده هر دو به نشاني مجهول المکان، با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتي اعضا شورا ختم رسیدگي را اعالم و به شرح آتي 
مبادرت به صدور راي مي نماید. راي قاضي شورا: در خصوص دعوي شرکت حمل و نقل 
رهنورد سیمان سپاهان با مدیریت عاملي علیرضا آیتي با وکالت سعیده رحیمي به طرفیت 
1- ایرج امیري 2- رضا حسین زاده به خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 وجه چک به 
شماره 64734 عهده بانک ملي بانضمام مطلق خسارت قانوني با توجه به محتویات پرونده 
و بقاي اصول مســتندات در ید خواهان و صدور گواهي عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که 
خواندگان علي رغم ابالغ قانوني در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندي در مقام اعتراض نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا 
دعوي خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر مي رسد که مستندا به مواد 313 و 310 قانون 
تجارت و 519، 515، 198 و 522 قانون آیین دادرســي مدني وماده 2 قانون صدور چک 
حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال به صورت تضامني 
بابت اصل خواسته اصل خواسته و مبلغ 3/030/000 ریال بابت هزینه هاي دادرسي وحق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانوني و هزینه نشر  آگهي طبق تعرفه قانوني و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 96/8/6 لغایت اجراي حکم که محاسبه آن طبق شاخص 
بانک مرکزي برعهده اجراي احکام مي باشد در حق خواهان صادر واعالم مي نماید. راي 
صادره غیابي بوده و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهــي در همین مرجع و ظرف 
 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم محترم حقوقي اصفهان مي باشــد. 
م الف:5281 شعبه 24 مجتمع شماره دو شــوراي حل اختالف اصفهان ) 349 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ راي

3/321 کالســه پرونده: 960525 - 96/7/29 مرجع رسیدگي: شــعبه 32 شوراي حل 
اختالف اصفهان، خواهان: غالمحسین جبار زارع به نشاني خ امیرکبیر بعد از چهار راه هزار 
دستان جنب تعمیرگاه وحدت میل لنگ تراشي، خوانده: افشین شاه نظري درچه به نشاني 
مجهول المکان، خواســته: مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتي اعضا 
شورا ختم رسیدگي را اعالم و به شــرح آتي مبادرت به صدور راي مي نماید. راي قاضي 
شورا: در خصوص دعوي غالمحسین جبار زارع به طرفیت آقاي افشین شاه نظري درچه  به 
خواسته مطالبه مبلغ 22/000/000 ریال وجه دو فقره چک  به شماره 93/6/20-526967 
و 526966-93/5/20 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانوني، با توجه  
به محتویات پرونده و  بقاي اصول مستندات در ید خواهان و  صدور گواهي عدم پرداخت  
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و این که خوانده علي رغم  ابالغ قانوني در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه 

و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام اعتراض نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز 
و ارایه ننموه لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مي رسد که مستنداً به مواد  310 
و 313 قانون تجــارت و 198و515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم  بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 22/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/435/000 ریال  بابت هزینه 
دادرسي و  خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 93/6/20-526967 
به مبلغ 12/000/000 ریال و 526966-93/5/20 به مبلغ 10/000/000 ریال تا تاریخ 
اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم مي نماید.  راي صادره غیابي و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهي در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومي حقوقي اصفهان مي باشد. م الف:5222 شعبه 32 مجتمع شماره یک 

شوراي حل اختالف اصفهان )297 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/344 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 3684 فرعی از 10393 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام زهرا مظلوم یزدی فرزند غالمحسین 
در جریان ثبت است و رای شماره 139660302027011908 مورخ 1396/11/7 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اینک بنا به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/04/12 روز ســه شنبه ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی 
طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیــر این صورت متقاضی ثبت و یا 
نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 
رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:5967 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)265 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/345 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 3356 فرعی از 7897 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام اکبر حالجی خوراسگانی فرزند عتی 
اصغر در جریان ثبت است و رای شماره 139660302027000852 مورخ 1396/10/6 از 
طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اینک بنا به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/04/10 روز یک شنبه ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی 
طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیــر این صورت متقاضی ثبت و یا 
نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 
رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:5968 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)266 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/346 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره  10107/9 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام سید محمد قدسی بابوکانی فرزند سید ابوالفضل 
و غیره در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق آرای 
شماره  139660302027010998 و 139660302027010999- 96/10/10 مفروز 
گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل 
ماده 13 قانون ت.ت مصوب ســال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز سه شنبه مورخ 97/4/12 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 14 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تســلیم نماید.  م الف:6230 شبان رئیس ثبت اسناد و 

امالک منطقه شرق اصفهان)197 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال منقول

3/347 اجرای احکام حقوقی شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه  961010 ج/6 له آقای علی احمدی و علیه شرکت بهین زرع اسپادانا 
مبنی بر مطالبه مبلــغ 25/215/405 ریال بابت محکوم بــه و هزینه های اجرایی و حق 
االجرای دولتی در تاریخ 1397/4/10 ساعت 8/5 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 نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانی اصفهان 
بلوار کشاورز کوچه آله وردی خان پالک 6 نزد حافظ اموال خانم سمیه السادات سجادی 
مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شــده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شــرکت نمایند. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت 
تمام بهای آن صورت خواهد گرفت هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. 
لیست اموال مورد مزایده: ارزیابی آنها به شرح قیمت پایه مزایده اقدام و جمعا مبلغ هیجده 
میلیون و یکصد هزار 18/100/000 ریال تعیین و اعالم می نماید. 1- سه دستگاه مانیتور 
سامسونگ 9 اینچ جمعا 9/000/000 ریال 2- یک دســتگاه 3 کاره )پرینت – فاکس- 
اسکنر( کانون جمعا مبلغ 3/000/000 ریال 3- یک دستگاه فاکس سفیدرنگ پاناسونیک 
جمعا مبلغ 2/500/000 ریال 4- یک دستگاه پرینتر hp جمعا به مبلغ 3/000/000 ریال 
5- ســه عدد میز MDF معمولی جمعا مبلغ 6/000/000 ریال، جمع کل ارزیابی هجده 
میلیون و یکصد هزار ریال 18/100/000 ریــال.  م الف:3240 اجرای احکام حقوقی 

شعبه ششم دادگستری اصفهان )276 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/361 شماره ابالغنامه:9710106797200477 شماره پرونده:9709986797200159 
شماره بایگانی شعبه:970159 ابالغ شونده حقیقی: حجت اله خلیلی سامانی فرزند فیدون 
به نشانی مجهول المکان، تاریخ حضور:1397/04/23 شنبه ساعت: 5/30 ،محل حضور: 
اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک 57، در خصوص دعوی مرتضی حســینی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. م الف:6234 شعبه 42 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان) مجتمع شهید حججی( ) 74 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/362 در خصوص پرونده کالســه 960870 خواهان فرزین ترابی دادخواســتی مبنی 
بر الزام به ســند خودرو به طرفیت جواد باقری چشمی و مهرداد ســلیم پور تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 97/4/24  ساعت 17/15 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان شــیخ صدوق 4 راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:6246 شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/371 خواهان علی حمید با وکالت مســعود جعفری دادخواســتی به خواسته مطالبه به 
طرفیت خوانده ابراهیم علیپور به شورای حل اختالف شعبه اول شهرستان تیران و کرون 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1090/96 ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 
97/4/13 ساعت 9 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس 
و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به دســتور رئیس شورا برابرماده 73 قانون  
آیین دادرسی مدنی مراتب یک بار در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و به 
خوانده اخطار می گردد که از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه 
و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین 
شده حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور، شــورا به خواسته رسیدگی نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهی باشد فقط یک 
نوبت درج خواهد شد. م الف:89 اکبر نادری رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

تیران  )167 کلمه، 2 کادر(
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 تعطیلی 8 واحد عرضه قلیان
 در خمینی شهر

مدیر شــبکه بهداشــت و درمان خمینی شهر 
گفت:از ابتدای ماه مبارک رمضــان تاکنون،در 
بازرســی کارشناســان مرکز بهداشــت محیط 
شهرستان خمینی شهر با حکم دادستان عمومی 
وانقالب از فعالیت این تعــداد واحد بدون مجوز 
عرضه قلیان جلوگیری شــد. احمد باقری افزود: 
در این مدت از 113مرکز تولیــد وعرضه زولبیا 
و بامیه ،64مرکز فروش آش و حلیم و 295مورد 
اغذیه فروشــی این شهرســتان بازدید و هفت 
واحد متخلف بهداشــتی به تعزیرات حکومتی 

معرفی شد. 
وی گفت: همچنین به  32  واحد تولید و عرضه 
اخطار بهداشــتی داده و به 16مورد از شکایات 

مردمی نیز رسیدگی شد. 

با حضور امام جمعه کاشان؛
مجمع خیران عمران و توسعه 

شهری در کاشان افتتاح شد
شهردار کاشان گفت : کاشان دومین شهر بعد از 
شیراز  در کشور  در حوزه  شهرداری  دارای مجمع 

خیران  عمران  و توسعه است .
ســعید ابریشــمی افزود: این مجمع  را خیران  
با هدف جذب  مشــارکت  هــای مردمی و نیکو 
کاران  کاشــانی در جهت  توســعه زیر ساخت 
های شهری و اشاعه و گسترش فرهنگ اسالمی  
وقف  ایجاد کرده اند.در مراسم افتتاح این مجمع 
آیت ا...نمازی امام جمعه کاشان ، نماینده مردم 
شــهرهای کاشــان و آران و بیدگل در مجلس 
شورای اسالمی، خیران و تنی چند از مسئوال ن 

حضور داشتند.

جمع آوری بیش از یک میلیارد 
ریال کمک هزینه در مبارکه

در نخستین جشــنواره تجلیل از خیران سالمت 
شهرســتان مبارکه مبلغ یک میلیــارد و 800 
میلیون ریال جمع آوری شــد. مدیریت شبکه 
بهداشــت ودرمان مبارکه در نخستین جشنواره 
تجلیل از 42خیر ســالمت این شهرستان گفت: 
کمک های جمع آوری شــده برای ساخت مرکز 
خدمات جامع سالمت شهر دیزیچه و طالخونچه 
و خانه بهداشت روستای اراضی طالخونچه  هزینه 
می شود. پارسا افزود:سال گذشته با کمک حدود 
600 میلیون ریالی خیران سالمت ازجمله 6تخت 
دیالیزبرای بیمارســتان محمد رسول ا... مبارکه 
و تجهیزات پزشــکی برای مرکزخدمات جامع 
سالمت خریداری شــد. حیدری، رییس  مرکز 
بهداشت استان اصفهان هم  در این آیین گفت: 
در 10 سال تاســیس مجمع خیران سالمت این 
استان ، 500 مرکز و خانه بهداشت برای امنیت 
سالمت شهروندان در اســتان اصفهان ساخته 

شده است.

دو کشته و مجروح در برخورد 
سواری با تیرچراغ برق

برخورد خودروی ماکســیما با تیرچراغ برق در 
بلوار باغبان خمینی شهر یک کشته و یک مجروح 
برجای گذاشــت. فرماندهی انتظامی شهرستان 
خمینی شــهر گفت: بر اثر انحــراف به چپ یک 
خودروی ماکســیما و برخورد با  تیرچراغ برق و 
خودروهای پارک شــده کنار خیابان، راننده 23 
ساله خودرو در دم جان باخت و  دیگر سرنشین 
34ساله هم به شــدت مجروح و به بیمارستان 
منتقل شد.ســرهنگ علی جعفری پــور افزود: 
ســرعت زیاد و ناتوانی راننده درکنترل خودرو  

علت این حادثه اعالم شده است.

کشف چوب قاچاق در نجف آباد
بیش از ســه تن چــوب قاچاق در شهرســتان 
نجف آباد کشف شد. فرمانده انتظامی شهرستان 
نجف آباد گفــت: این چوب های قاچــاق که از 
نوع بلوط هســتند با اطالع یکی از شهروندان در 
بازرسی از باغی در حاشــیه شهرستان نجف آباد 
کشف شــد. ســرهنگ محمدرضا خدادوست 
افزود: فرد متخلف دســتگیر و پرونده تخلف به 
مراجع قضائی تحویل شــد. وی بااشاره به اینکه 
قاچاقچیان درخت بلوط را بــه منظور تبدیل به 
زغال قطع می کنند،گفت: با توجه به سود باالي 
قاچاق چوب و تخریب منابع طبیعي، شهروندان 
می توانند با مشــاهده حمل چوب به خصوص با 
وسایل نقلیه شــخصي موضوع را به ادارت منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان و شهر ستان  اطالع 

دهند.

عکس  خبر

معلمان حق التدریس با آزمون استخدام شوند

پیشنهاد سردبیر:

شهرستان

 سقوط ۳ کارگر
 به عمق چاه ۲۰ متری

یک کارگر به علت بی احتیاطی، به عمق چاه 20 
متری سقوط کرد که دو کارگر دیگر برای نجات 
وی اقدام کرده؛ اما آنها نیز به عمق چاه سقوط 

کردند.خوشبختانه این حادثه فوتی نداشت.

 صدور حکم برای دو متخلف 
در منطقه حفاظت شده داالنکوه

سرپرســت واحد حفاظت محیط زیست تیران 
و کرون گفت: دو متخلف کــه اقدام به تخریب 
رستنی ها و بوته کني در منطقه حفاظت شده 
داالنکوه کرده بودند بــه مراجع قضائي معرفي 
شــدند. مهدی صادقی افزود: دادگاه هر یک از 
این متخلفــان را نیز به پرداخــت پنج میلیون 
ریال جزاي نقدي محکوم کرد. منطقه حفاظت 
شده داالنکوه و دریاچه سد زاینده رود در شمال 
غربی اســتان اصفهان واقع اســت. این منطقه 
رویشــگاه انواع گیاهان دارویی شــامل، کتیرا، 
کنگر، موسیر، گل بنفشه، تره کوهی و ریواس و 
همچنین زیستگاه گونه هاي مختلف حیوانات و 

پرندگان است.

خشک شدن 45۰ هزار اصله 
درخت در اصفهان

450 هزار اصله درخت در کالنشــهر اصفهان 
خشک شده است. مدیرعامل سازمان پارک ها 
و فضاي سبز شــهرداري اصفهان از وارد شدن 
تنش و آســیب جدي به فضاي ســبز اصفهان 
در اثر تداوم خشکســالی خبــر داد و گفت: از 
6 ماه گذشــته تاکنون این تعداد درخت تحت 
تاثیر عوامل مختلف خشک شــده است. فروغ 
مرتضایي نژاد افزود: در فضاي ســبز اصفهان به 
ازاي هر شهروند  16 ونیم مترمربع فضاي سبز 
اکولوژیک موجود است در حالي که سرانه فضاي 
سبز تفرجگاهي سه و سه دهم متر مربع است. 
وی افزود: همچنین براي حفظ حداقلي جنگل 
شرق اصفهان به روزانه 225 لیتر آب نیاز است 
درحالی که در ماه هاي گذشته این نیاز با روزانه 

35 لیتر هم اداره شده است.

بررسی وضع جوی استان؛
افزایش دما و گرد و خاک 
میهمان اصفهانی ها می شود

بنابراعالم مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی 
استان،بررسي نقشه هاي هواشناسي بیانگر جوی  
ناپایدار طی چند روز آینده است .به گزارش این 
سازمان ؛ دمای هوای اصفهان یک تا سه درجه تا 
آخر هفته افزایش می یابد. بر این اساس در اکثر 
نقاط استان آســمانی  صاف در پاره اي مناطق 
همراه گردوخاک، گاهي وزش باد شــدید و در 
بعدازظهر افزایش ابر پیش بیني مي شود. گفتنی 
است؛ شــرایط بارش هاي رگبار موقت بهاري 
و رعدوبرق بــه ویژه در مناطق غرب و شــمال 

وجود دارد.

رییس جمعیت هالل احمر شهرستان 
اصفهان خبر داد: 

 برگزاری مراسم افطاری 
ویژه کودکان کار

رییس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان 
از برگزاری مراســم افطاری، ویژه کودکان کار 
همزمان با میالد کریم اهل البیت، حضرت امام 
حســن مجتبی )ع( به میزبانی ســیتی سنتر 
اصفهان خبر داد. شهریار انصاری گفت : به منظور 
اطعام نیازمندان و احسان قشر ضعیف و آسیب 
پذیر جامعه، سفره های مهربانی ویژه 40 نفر از 
کودکان کار  باهمت خانه داوطلب سیتی سنتر 
اصفهان و مشارکت رستوران سارا و کافی شاپ 
فنجون گسترده شد . وی با بیان اینکه این طرح با 
هدف ترویج فرهنگ انفاق، احسان و نیکوکاری در 
جامعه اجرا شد ، افزود:  در ایام ماه مبارک رمضان 
تالش کردیم با همکاری خیرین و داوطلبان هالل 
احمر در راســتای هدایت کمک  های مردمی به 
ســوی حمایت از خانواده  های محروم و نیازمند 
و تحقق شــعار اتصال توان توانمنــدان به نیاز 

نیازمندان  گامی هرچند کوچک برداریم.  

محیط زیست

با مسئوالن

دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان، 
رییس شــورای آکادمی جهانی علوم پزشکی در 

آسیا شد.
شاهین گوانجی، جوان موفق ایرانی و منتخب این 
افتخار آسیایی گفت: از ســال 2014 تا 2018 به 
عنوان رییس شورای ایران در آکادمی جهانی علوم 
پزشکی حضور داشــتم و با داشتن عملکرد بسیار 
خوب و توانمندی بــاال در پژوهش ماه می 2018 
با حکم رییــس آکادمی جهانی علوم پزشــکی به 
عنوان رییس شورای قاره آسیا آکادمی جهانی علوم 

پزشکی انتخاب شدم.
این نخبــه اصفهانی افزود:آکادمــی جهانی علوم 
پزشکی در کشور هلند ساالنه به دانشمندان سراسر 
جهان در حوزه پزشکی جوایز علمی اهدا می کند و 
پژوهشــگران این آکادمی روی کشف درمان های 

نوین برای بیماری های خاص فعالیت می کنند.
وی در رشته بیوتکنولوژی، این آکادمی جهانی را 
برگزار کننده ساالنه در زمینه کنگره و همایش با 
موضوع رشته های مختلف علمی  در جهان دانست 

و افزود: اعضای هیئت رییسه آکادمی جهانی علوم 
پزشکی شامل دانشــمندان برتر دنیا از 52 کشور 
جهان از سال  1991 تاکنون پژوهش های متعددی 
در زمینه های مختلف رشته پزشکی اجرا کرده اند.

گوانجی افزود: کسب مدال طالی جهانی اختراعات 
کرواســی2006 و مدال جهانی اختراعات کشور 
آلمان،برتریــن مختــرع ســال ایــران از جمله 

موفقیت های علمی این نخبه ایرانی است.

دانش آموخته دانشگاه اصفهان در آسیا درخشید؛

نخبه اصفهانی، رییس شورای آکادمی جهانی علوم پزشکی آسیا 
نمایندگان در صحن علنی به طرح الحاق یک ماده 
به قانون استخدامی حق التدریسان در هفته گذشته 
رای ندادند تا پیشــنهادات جامع تکمیلی بیشتری 
به آن اضافه شــود. عضو کمیسیون آموزش مجلس 
درباره علت رای نــدادن نمایندگان مجلس به طرح 
الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی 
معلمان حق التدریس و نهضتی گفت: نمایندگان به 
این طرح رای ندادند تا پیشــنهادات جامع تکمیلی 
بیشتری به آن اضافه شود. سیدمحمدجواد ابطحی 
افزود:طبق این پیشنهاد از نیروهای حق التدریس و 
مشــموالن تبصره 17ماده 10قانون تعیین تکلیف 
استخدامی معلمان حق التدریســی به طور پلکانی 
آزمون اولیه گرفته شود. نماینده مردم خمینی شهر 
در مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه البته این 
آزمون به معنای ریزش نیست بلکه به معنای جذب 
پلکانی است، گفت: قبول شدگان باید دوره آموزشی 

یک ساله دانشگاه فرهنگیان را بگذرانند .
وی با بیان اینکه در صورت اعمال این پیشنهاد عالوه 
بر حل مشکل حق التدریسان ، معضل کمبود معلم در 

اول مهر97 نیز حل می شود، افزود: این پیشنهاد باید 
سریعا در کمیسیون رای آورده و در دستور کار مجدد 
صحن علنی قرار گیرد زیرا در صورت طوالنی شدن 
زمان تصویب آن در مجلس، آموزش و پرورش بیش 
از این با جذب نیرو در وضعیت انفعالی قرار می گیرد.

ابطحی گفت: کمبود 67هــزار نیرو باعث باال رفتن 
تراکم کالس ها می شــود و قانون نیز اجازه جذب 

137هزار نیرو را نمی دهد. 

نماینده خمینی شهر در مجلس خواستار شد:

معلمان حق التدریس با آزمون استخدام شوند
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جرقویه

خبر

آموزش و پرورشدانشگاه

خاموش و بی صدا در گوشه اتاق کز کرده بود و 
انگشتان پایش را از نظر می گذراند. هر قدم که 
به او نزدیک تر می شدم بیشتر زانوهایش را به 
آغوش می کشید. دیگر تقریبا مشت هایش را 
گره کرده بود و آماده گریستن بود. از دیدن این 
صحنه مضطرب شدم؛ اما صدایی جهت نگاهم 
را تغییر داد و متوجه شــدم که رنگ چهره» 

علی« هم با این صدا تغییر کرد.
آهنگ خوشی بود؛ یک موسیقی مالیم  که از انتهای 
سالن به گوش می رسید . دنباله صدا را گرفتم و در 
بهت و ناباوری »زینب« را دیدم که چه زیبا ساز دهنی 

می زد و در کنار مربی خودش آرام گرفته بود.
همین یک ماه پیش بــود که او را در حــال گریز از 
دســتان مددکار مرکز بهزیســتی اصفهان دیدم. 
باورکردنش ســخت بــود، کودکی کــه دچار یک 
اختالل به نام اوتیسم است، چطور می توانست به این 
زیبایی بنوازد؟  البته شنیده بودم که »اوتیسمی« ها 
گاهی مهارت های مختلفی دارند. این افراد شاید در 
برقراری ارتباط با سایرین مشکل داشته باشند؛ اما در 
زمینه های دیگری مانند طراحی، ساخت موسیقی، 
حل کردن مســائل ریاضی یا حفظ کــردن برخی 
مطالب مهارت بســیار باالیی دارند و در تست های 
هوش غیر کالمی دارای هوش متوسط یا حتی باالیی 
هستند. همین موضوع باعث شد تا به سراغ مسئولین 
بهزیستی اســتان اصفهان بروم و بیشتر در این باره 
بدانم به خصوص که  با خبر شــدم اصفهان  با وجود 
بیشترین مرکز نگهداری و درمان بیماران اوتیسمی 
نسبت به شهرهای دیگر، به عنوان پایلوت اوتیسم در 

کشور شناخته شده است.
در دیدار از این مرکز، با کودکانی مواجه شدم که مرا  
به  بهت و ناباوری فرو برد. فردین، رضا، فربد، هستی، 
امیر محمد و صدرا در نواختن پیانو، سنتور، فلوت و 
آواز خوانی دستی توانا داشتند و البته محمد 14 ساله 
که از همه بیشتر تعجب من را بر انگیخت. محمد از 
یک درک زمانی جالب برخوردار بود، او بدون اینکه 
به ساعت نگاه کند، قادر بود  زمان دقیق را بیان کند. 

هر چه بیشــتر می گذرد، 
حــس کنجــکاوی من 
بیشتر می شــود. در کنار 
این افراد اصال خسته نمی 
شوم و کسانی که جامعه ، 
آنها را بیمار معلول ذهنی 
می خوانند، به طرز حیرت 
آوری توانسته اند، معادالت 

پزشکی را به هم بزنند!
ابوالفضل، 13 سال بیشتر ندارد؛ اما حافظ کل قرآن 
است و فقط کافیست تا به آیه ای اشاره کنید تا همه 

سوره را قرائت کند.
فردین، جزو برگزیدگان جشــنواره ژاپن اســت که 
دف و ســنتور ارگ را در حد حرفه ای مــی نوازد و 
نقاشی هایش در مسابقات و جشنواره های داخلی و 
خارجی پذیرفته شده است. مسعود،کارشناس ارشد 
تاریخ است و باورش برای برخی سخت که چطور یک 
بیمار اوتیسمی می تواند تا این درجه از سطح علمی 
و دانشگاهی پیش رود و محمد 22 ساله دانشجوی 
روان شناسی اســت و به طرز عجیبی می تواند ذهن 
طرف مقابل را بخواند و تاریخ و روز تولد وی را حدس 
بزند. امیر رضا هم در شنا موفقیت های بسیاری کسب 

کرده و به طــرز عجیبی 
تمام معــادالت پیچیده 
ریاضی را به صورت ذهنی 

انجام می دهد.
عبداللهــی، روانشــناس 
کــودک معتقد اســت : 
کودکان مبتال به اوتیسم 
بــر خــالف کــودکان 
عادی که نهایتا 5 دقیقه با یک اســباب بازی سرگرم 
می شــوند،می توانند ســاعت ها با یک اسباب بازی 

سرگرم شده و مشغول بازی باشند.
وی عالئم اوتیســم  در این کودکان را متفاوت اعالم 
می کند و می افزاید: انواع اوتیسم برتوانایی برقراری 
ارتباط با دیگران توســط کودک، تاثیــر می گذارد.
دانشــمندان این بیماری را  بیماری اســتعدادهای 
خاموش می دانند؛ چرا که افراد مبتال، ازاســتعداد 
وافری برخوردارنــد وتنها قربانــی ناآگاهی جامعه 
هستند که اگر تا قبل از سه سالگی مورد درمان  قرار 

گیرند، نتایج موثر تری خواهند گرفت.
متاسفانه از هر 130 تولد یک کودک مبتال به اوتیسم 
است که افراد مبتال به این بیماری در اصفهان نیز آمار 
در خور توجهی دارند و استان اصفهان هم از این بحث 

مستثنی نیست. معاون توانبخشی بهزیستی استان 
اصفهان با بیان اینکه از سال 80 سازمان بهزیستی در 
خصوص رسیدگی به بیماران اوتیسم آغاز به کار کرده 
است، می گوید: همزمان با آغاز فعالیت بهزیستی در 
این عرصه برای نخستین بار مرکز توانبخشی کودکان 
اوتیسم در اصفهان راه اندازی شد و در کمال ناباوری 
همگان کودکانی که در این مراکز نگهداری می شوند، 

در نوع خود خاص می باشند.
سید اصغر فیاض با اشــاره به کمبود مراکز اوتیسم 
در اصفهان، افزود: با اجرای طرح غربالگری نیازمند 
تعداد بیشــتری از مراکز اوتیسم هســتیم. در حال 
حاضر در 10 مرکز اوتیسم استان حدود 400 کودک 
دارای اختالل اوتیسم، خدمات دریافت می کنند و 
همین تعداد نیز در صف دریافت خدمات هستند که 
متاسفانه این 10 مرکز گنجایش خدمت رسانی به کل 

متقاضیان را ندارد.
وی با تاکید بر لزوم درمان کودکان اوتیســم در سن 
طالیی می افزاید: ســن طالیی درمان این اختالل 
قبل از 3 سالگی اســت که باید آموزش ها و درمان از 

این سن شروع شود.
فیاض در خصوص آمار اختالل اوتیسم در این استان 
گفت: »در حال حاضر 10 مرکز اوتیســم در استان 
اصفهان فعال اســت که 3 مرکز در شهر اصفهان و 
مابقی در شهرســتان ها دایر است که حدود 1000 
پرونده کودکان اوتیســم این مراکز ثبت شده است 
 و این بیماران مشــغول درمان و آموزش توانبخشی 

هستند«.
اوتیسم میان پسرها بیشتر از دخترها دیده می شود و 
عالئم آن اغلب قبل از 3 سالگی بروز می کنند. به این 
ترتیب که اوایل والدین متوجه می شوند فرزندشان 
صحبت نمی کنــد و رفتاری متفاوت از هم ســن و 
ســاالن خود دارد؛ گرچه برخی کودکان هم ممکن 
است در زمان طبیعی شروع به صحبت کنند؛ اما بعد 
از مدتی مهارت های کالمی خود را از دست بدهند.

این بیماری با تشخیص به موقع تا دو یا سه سالگی ، 
می تواند آنها را به یک نخبه بدل کند و موجب شود 
تا این اســتعدادهای خاموش ، به دور از نگاه اشتباه 

جامعه، رشد یابند.   

استعدادهای خاموش
  یک روز در کنار بیماران با استعداد اوتیسم مرکز بهزیستی اصفهان:   

مدیرکل ثبت احوال استان خبر داد:
رشد ۲84 درصدی ثبت نام کارت هوشمند ملی در اصفهان

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان اظهار داشت: از ابتدای طرح هوشمندسازی کارت های ملی در سال 1391 
تا پایان اردیبهشت ماه سال 1397 تعداد دو میلیون و 802 هزار و 410 نفر و در حدود 69 درصد جامعه هدف 
در سامانه های کارت هوشمند ملی ثبت نام کردند. حسین غفرانی کجانی افزود: برای 90 درصد افراد ثبت نامی 
به تعداد 2 میلیون و 531 هزار و 686 نفر کارت هوشمند ملی صادر و دو میلیون و 388 هزار و 891 فقره کارت 
هوشمند ملی تحویل متقاضیان داده شد. وی گفت:امسال 312 هزار و 438 نفر در سامانه های کارت هوشمند 
ثبت نام کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که 81 هزار و 388 نفر آمار ثبت نامی بوده، 284 درصد 
رشد در ثبت نام وجود داشته است. متقاضیان می توانند با مراجعه به وب سایت www.ncr.ir و یا مراجعه به 

دفاتر پیشخوان دولتی و ادارات پست در سراسر استان نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

با وجود بارش های خوب اتفاق افتاد؛
خشک شدن ذخیره گاه های اصلی آب استان اصفهان

با وجود بارش های خوب بهاره، ذخیره گاه های اصلی  آب در مناطق شرقی و غربی، آبی برای کشاورزی ندارند .
مسئول اداره مهندسی و مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان گفت: بندخاکی سیبک در شهرستان 
فریدونشهر منبع بزرگ تامین آب زاینده رود و رودخانه دز است که امسال آبگیری نشد. حمید لیاقتی با بیان اینکه 
این سد آخرین ذخیره گاهی بود که تابســتان ها آب آن تمام می شد، گفت:300هکتار زمین کشاورزی از این سد 
آبیاری می شد.  وی به پرورش 120 هزار قطعه ماهی قزل آال در پشت این سد اشاره کرد وگفت :ظرفیت دخیره آب 
در پشت این بند خاکی 400 هزار متر مکعب است. حسین یاری، رییس اداره آبخیز داری و حفاظت خاک اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیز داری استان نیز با بیان اینکه بند خاکی نصر آباد درشرق اصفهان دو سال پیش باید آبگیری 
می شد، گفت :برای احداث این بند 300 میلیارد ریال هزینه شد و تا یک میلیون متر مکعب  آب را ذخیره می کرد 

که هنوز آبگیری نشده است.

سن طالیی درمان این اختالل قبل از 
۳ سالگی است که باید آموزش ها 
و درمان از این سن شروع شود  تا 
نتایج موثری در درمان  به وجود آید

زهرا هادیان
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لکه های زرد چشم نشانه ابتال به زوال عقل
پیشنهاد سردبیر:

 وقتی آژیر ناخن جویدن با اضطراب
 به صدا درمی آید

یک کارشناس ارشد مشاوره خانواده، در مورد علت اصلی ناخن 
جویدن کودکان و راه های درمان این عادت اظهار کرد: این عادت 
دهانی، ناشی از اضطراب اســت و در ایجاد این اضطراب مادر یا 
معلم نقش موثری دارند.شکوفه اویارحسینی  بیان کرد: کودکانی 
که ناخن های خود را می جوند اغلب افرادی هستند که وقتی کار 
اشتباهی انجام می دهند، مادرشان آنها را به شکل کالمی سرزنش، 
تحقیر یا توهین می کند. وی با اشاره به شیوع بیشتر ناخن  جویدن 
در ایام امتحانات دانش آموزان افزود: معموال کودکانی که مادران 
آنها تمایل دارند که فرزندشان نسبت به سایر کودکان بهتر باشد 
و در امتحانات نمره خوب بگیرد، در مقایســه با ســایر کودکان 
بیشتر دچار ناخن جویدن می شــوند. این کارشناس تاکید کرد: 
برخی از دانش آموزان تصور می کنند برای اینکه مورد تایید مادر 
یا معلم شان باشند باید در امتحانات نمرات عالی کسب کنند؛ این 
افراد در مقایسه با سایر کودکان بیشتر دچار اضطراب می شوند 
که این اضطراب به شکل ناخن جویدن بروز می کند.اویارحسینی 
گفت: اگر ناخن جویــدن موقتی بــوده و با نگرانــی کودک از 
عکس العمل مادرش ارتباط داشته باشد در این مواقع مادر باید 
واکنش خودش را مدیریت کند، به این شکل که نخست راجع به 
کارها و نمرات خوب فرزندش صحبت کند سپس در جهت رفع 
نقاط ضعف او گام بردارد؛ مادران بایــد از تحقیر و توهین کردن 

فرزندان شان خودداری و همواره آنها را تشویق کنند.

لکه های زرد چشم نشانه ابتال به زوال عقل
به گفته محققان؛ لکه های زرد درون چشــم متشکل از رسوبات 
چربی و کلسیم هســتند که در الیه زیر شبکیه تشکیل شده و با 
اسکن قابل مشاهده هستند. این لکه ها در گذشته از نشانه های 
اولیه پیری تلقی شــده و به نظر پزشــکان بی خطر بوده اند؛ اما 
یافته های جدید نشان می دهد ۲۵ درصد افراد مبتال به آلزایمر 
دارای تعداد بیشتری از این لکه ها هستند حال آنکه در ۴ درصد 
افراد عادی این لکه ها مشاهده شده است.نتایج، همچنین نشان 
داد که افراد مبتال بــه آلزایمر دارای عــروق خونی ضخیم تری 
هستند که ممکن است روند جریان خون را کندتر کند. از این رو 
محققان تاکید می کنند که اسکن لکه های زرد و بررسی عروق 
خونی چشــم ها می تواند ابزار ارزشــمندی در بررسی بیماری 

آلزایمر باشد.
محققان امیدوارند تصویربرداری از چشــم ابزار قدرتمندی در 
کنترل روند پیشروی چشم باشد. این راهکار می تواند در تشخیص 

زودهنگام زوال عقل بسیار مفید و سودمند به شمار رود.

وجود دکل های مخابراتی در شهرها و در مجاورت محل زندگی انسان ها 
همواره محل مناقشه بوده است؛ اگر چه مسئوالن مخابراتی کشور اعالم 
می کنند که این دکل ها زیانی برای سالمتی افراد ندارد؛ اما کارشناسان 
پزشــکی همواره بر خطرزا بودن این دکل ها روی ســالمت افراد تاکید 
داشته اند. نازایی، تولد کودکان بیمار، خطر ابتال به سرطان و سقط جنین 
ادعاهایی هستند که به نام آسیب این امواج مطرح شده اند. با وجود این 
هنوز پاسخ قطعی و علمی درباره تاثیرات منفی این امواج داده نشده است.

دکل ها چگونه انسان ها را بیمار می کنند؟
مطالعات علمی نشان داده دکل های BTS که در مناطق مسکونی تعبیه 
شده اند، امواج الکترومغناطیســی فراوانی را از خود ساطع می کنند که 
این امر می تواند موجب بروز مشکالت خونی و مغزی برای ساکنانی که 
در میدان مغناطیسی تاثیر گذار این امواج زندگی می کنند، شود. امواج 
مایکروویو برای رابط هایی در خط مستقیم که در آنها پیام رسانی از طریق 
آنتن هایی بر فراز برج های بلند انجام می شود، به کار می روند. ایستگاه 
های تکرار کننده را که ســاختاری برج مانند دارند در فواصل ۴0 تا ۴8 

کیلومتری )معموال باالی تپه ها( کار می گذارند.
 این ایستگاه ها امواج را می گیرند، تقویت می کنند و دوباره به مسیر خود 
می فرستند. اثرات امواج مایکروویو بر بدن انسان با افزایش کاربردی امواج 
الکترومغناطیسی در زندگی روزمره، دانشمندان را به فکر تحقیق در مورد 
خطرات احتمالی این امواج انداخت و از ســال 19۴0 تاکنون تحقیقات 

زیادی در این مورد انجام شده است. 
قدر مسلم آن اســت که این امواج برسالمت انسان اثر بدی دارند، در این 
رابطه توسط موسسات گوناگون اســتانداردهای متعددی جهت تعیین 
ســطح مضر بودن این امواج برای انســان داده شــده که از شروع وضع 
اینگونه استانداردها، تاکنون مقدار آســتانه مضر بودن این امواج کمتر 
شده است، به گونه ای که استانداردهای اولیه سطحی را برای جذب انرژی 
الکترومغناطیسی توسط بدن مجاز دانستند، ولی پس از تحقیقات بیشتر 

مشخص شد که آن استاندارد صحیح نبوده و مقدار کمتری از آن را باید 
مجاز دانست.

هراس مردم از دکل های مخابراتی، واقعیت یا توهم
مردم همواره نگران حضور آنتن ها در محیط زندگی خود هستند، بر اساس 
یک برآورد؛ آسیب روانی یکی از مهم ترین مواردی است که این دکل ها در 
تمام دنیا از جمله ایران ایجاد می کنند که در نهایت می تواند باعث آسیب 
جسمی شــود. ترس مردم از این آنتن ها که نزدیک خانه هایشان نصب 
می شود، بار روانی آن در جامعه را افزایش داده است هر چند مسئوالن به 

شدت این اثرات سوء را تکذیب می کنند. 
در یک مطالعه وسیع، محققان بریتانیایی، خانواده های هزار کودک مبتال 
به سرطان را با خانواده های هزار کودک سالم مقایسه کردند. این محققان، 
هیچ ارتباطی بین ســرطان یک کودک و میزان قرار گرفتن مادرش در 
دوران بارداری در معرض تابش امــواج رادیویی دکل های تلفن همراه به 

دست نیاوردند.
 میزان خطر تابش، بر اســاس فاصله میانگین مادر از دکل تعیین شــده 
بود؛ همچنین ۳ موسسه متخصص در این حوزه که همواره عوامل ایجاد 
سرطان را شناســایی و طبقه بندی می کنند؛ یعنی موسسه بین المللی 
تحقیقات سرطان )IARC(، ســازمان ملی سم شناسی )NTP( و آژانس 
حفاطت از محیط زیست آمریکا )EPA(، دکل های تلفن همراه را دارای 
خطر ایجاد ســرطان نمی دانند؛ اما بر خالف پزشــکان، سازمان جهانی 
بهداشت در یکی از گزارش های خود درباره تاثیر امواج BTS )فرستنده 
و گیرنده های کوچکی که در نقاط مختلف شهر نصب می شوند و به کمک 
آنها آنتن دهی تلفن های همراه انجام می شود( بر سالمت مردم گفته است 
که شواهد قانع کننده ای درباره تاثیرات نامطلوب این امواج وجود ندارد. 
 این سازمان در گزارش دیگری نیز می گوید مردم چندان در معرض خطر  

قرار ندارند.
تاثیر دکل های مخابراتی بر سالمتی انسان در سال های گذشته همواره 
تایید و تکذیب شده است و در ورای تمام این مسائل هنوز شهروندان در 

مواجه با این دکل ها در برزخی از بیم و امید به سر می برند.

 دکل های مخابراتی
  با سالمت مردم 

چه می کنند؟

الهه زین الدین

 نکتار زردآلوی عالی و خوش طعم
مواد الزم: زردآلو نیم کیلو

شکر یک کیلو و میوه های دیگر به میزان دلخواه
طرز تهیه: برای تهیه یک نکتار زردآلوی عالی و خوش طعم، سعی کنید از زردآلوهای رسیده اســتفاده کنید چون مقدار قند موجود در زردآلوی رسیده به بیشترین میزان است.زردآلوها را خوب 

بشویید و  در صورت تمایل پوست زردآلوها را بگیرید. زردآلوها را از وسط نصف کرده و هسته آن را خارج کنید. سپس آنها را در مخلوط کن بریزید تا کامال به صورت پوره درآید.در 
این مرحله می توانید از هنر آشپزی خود استفاده کرده و یک نکتار منحصر به فرد تهیه کنید با این روش که میوه های دیگری مانند آناناس، هلو و یا آب پرتقال به آن اضافه کنید.

توجه: برای اینکه طعم نکتار با ذائقه شما و خانواده تان جور دربیاید، حتما از مقدار کم استفاده کنید تا اگر طعم آن را دوست نداشتید تمام مواد از بین نرود و نتیجه مطابق میل تان 
باشد. اگر نمی خواهید از طعم های دیگری در نکتار زردآلو استفاده کنید، به سادگی شــکر را به پوره اضافه کنید تا شیرینی آن به اندازه شود.سپس مخلوط پوره و شکر را به مدت 

۲0-۳0 دقیقه روی حرارت قرار دهید و با قاشق چوبی آن را هم بزنید. سپس کف جمع شده روی مواد را جمع کرده و دور بریزید.
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مفاد آراء
2/783 آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 

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

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

1. رای شماره 139660302008006969 -  23/ 12/ 96 - محمدحسن براهيمي فرزند 
عبدالستار ششدانگ يكباب مغازه باساختمان فوقاني احداثي مفروزي ازپالک 909 و 9341 

و 9343  فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 90 / 59 مترمربع.
تاريخ انتشار نوبت اول : 29 / 2 / 97
تاريخ انتشار نوبت دوم:  13 / 3 / 97

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

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

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

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

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

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

3/355 شماره: 1605/96 حل 4 به موجب رای شــماره 2313 تاريخ 96/11/24 حوزه 4 
شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر که قطعيت يافته است محكوم عليه 1- سعيد 
نوروزی فرزند محمد به نشانی مجهول المكان 2- حبيب اله شمس خوزانی فرزند رحيم به 
نشانی خمينی شهر خ کهندژ جنب بهداری قدس ابزار فروشی شمس محكوم اند به صورت 
تضامنی به پرداخت مبلغ 129/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررســيد چک لغايت اجرای حكم و پرداخت مبلغ 2/692/500 ريال بابت 
هزينه دادرسی در حق محكوم له علی زمانی فرزند حيدر به نشانی خمينی شهر خ شريعتی 
شمالی ک شهيد عليشاهی پ 9 و پرداخت نيم عشر دولتی رای صادره غيابی است.  ماده 
34 قانون اجرای احكام: همين که اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد 
يا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود 
را به قسمت اجرا تســليم کند و اگر مالی ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:943 شعبه 
چهارم حقوقی مجتمع شــماره يک شورای حل اختالف شهرســتان خمينی شهر )210 

کلمه، 2 کادر(

مزایده
3/356 شماره نامه: 9710112249400304 شــماره پرونده: 9209983749100741 
شماره بايگانی: 940315 دايره اجرای احكام حقوقی دادگستری دهاقان در پرونده کالسه 
940315 اجرا محكوم له فرشته حميدی به طرفيت يداله سنجری به خواسته مطالبه در 
نظر دارد جهت استيفای حقوق محكوم له 9 حبه مشاع از 72 حبه عرصه و اعيان يک باب 
ساختمان مسكونی به شماره پالک ثبتی 115 فرعی از 121 اصلی ملكی يداله سنجری 
واقع در دهاقان خ شــهيدان جابر انصاری نبش کانال آب پالک 66 و کدپستی 35611-

86417 را معادل دويست ميليون ريال تقويم گرديده و دارای سند در اجاره هيچ فردی نمی 
باشد و قيمتی که مزايده از آن شروع می گردد مبلغ دويســت ميليون ريال می باشد را از 
طريق مزايده به فروش برساند لذا جلسه مزايده روز پنج شنبه 1397/7/4 ساعت 9 صبح در 
محل اجرای احكام حقوقی دادگستری دهاقان برگزار می گردد و طالبين می توانند5 روز 
قبل از مزايده به آدرس دهاقان خ شهيدان جابر انصاری نبش کانال آب مراجعه و از کاميون 
مورد مزايده بازديد نمايند. خريدار کسی است که باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد. خريدار 
می بايستی 10 درصد قيمت پيشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف يک ماه از تاريخ 
مزايده به حساب سپرده دادگستری واريز نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه پس از 
کسر هزينه های مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد و شخص قبل از وی که باالترين 
قيمت را پيشنهاد نموده برنده محســوب می گردد. م الف:97/75 شعبه اجرای احكام 

حقوقی دادگستری شهرستان دهاقان )241 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/357 شماره ابالغنامه: 9710103749102378 شماره پرونده: 9709983749100174 
شماره بايگانی شعبه: 970327 آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
حسن حمامی فرزند محمد قاسم، خواهان  آقای ابوالقاسم نور شرق دهاقانی فرزند محمد 
باقر  دادخواستی  به طرفيت خوانده آقای حســن حمامی فرزند محمدقاسم و اداره راه و 
شهرسازی شهرستان دهاقان به خواسته الزام به تنظيم و انتقال سند رسمی شش دانگ 
يک باب منزل مسكونی در دهاقان به شــماره ثبتی 308-337 مجزی شده از پالک 1 
فرعی از 337 اصلی بخش ثبتی دهاقان مطرح که به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 970327 شــعبه اول دادگاه عمومی شهرســتان دهاقان ثبت و وقت رسيدگی 
مورخ  1397/04/19 و ساعت 9 تعيين که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرســی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان 
مراتب يک نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتشــار آگهی می گردد تــا خوانده ظرف يک 
ماه پس از تاريخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه 
 حاضر گردد.  م الف:97/77 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقــی دهاقان )173 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/358 شماره ابالغنامه: 9710106794100980 شماره پرونده: 9709986794100218 
شماره بايگانی شعبه: 970219  آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
امير حمزه اميری فرزند امير ارسالن، خواهان آقای غالمعلی صالحی رزوه دادخواستی به 
طرفيت خوانده آقای امير حمزه اميری به خواسته مطالبه  مطرح که به اين شعبه )اصفهان 
چهار راه شيخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986794100218 شعبه 11 حقوقی شورای حل 
اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/04/20 
ساعت 11/30 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسی 
مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يكی 
از جرايد کثيراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس ازتاريخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 6260 
 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )172 کلمه، 

2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/359 شماره ابالغنامه: 9710106796100502 شماره پرونده: 9709986796100148 
شماره بايگانی شعبه: 970148  آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
روح ا... قرقانی فرزند ميرزاخان  خواهان آقای حميد عباسی ولدانی با وکالت از فريبا قادری 
دادخواستی به طرفيت خوانده روح ا... قرقانی به خواســته مطالبه وجه مطرح که به اين 
شعبه )اصفهان چهار راه شــيخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای 
حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986796100148 شعبه 31 حقوقی 
شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسيدگی مورخ 

1397/04/20 ساعت 15/30 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرســی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب 
يک نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتشــار آگهی می گردد تــا خوانده ظرف يک ماه پس 
ازتاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 6236 شعبه 31 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )176 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/360 شماره ابالغنامه: 9710106793900719 شماره پرونده: 9609986793901660 
شماره بايگانی شعبه: 961673  آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به 1- 
شرکت تعاونی و توزيعی سبز انديشان شمال با مديريت محمد شيدايی 2- محمد شيدايی 
3- پيک موسوی، خواهان آقای حسين ابراهيميان با وکالت خانم سيده مهشيد طهرانی 
دادخواســتی به طرفيت  خواندگان 1- شرکت تعاونی و توزيعی ســبز انديشان شمال با 
مديريت محمد شيدايی 2- محمد شيدايی 3- پيک موسوی به خواسته مطالبه وجه مطرح 
که به اين شعبه )اصفهان خيابان ســجاد خيابان آيت اله ارباب روبروی مدرسه نيلی پور 
جنب ساختمان صبا پالک 57(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986793901660 
شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهيد حججی( ثبت و  وقت رسيدگی  
مورخ  1397/04/20 ساعت 8 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرســی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يک نوبت در يكی ازجرايد کثيراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از 
تاريخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. 
 م الف: 6247 شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شهيد 

حججی( )202 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/363 شماره ابالغنامه: 9710106795500550 شماره پرونده: 9709986795500087 
شماره بايگانی شــعبه: 970087  آگهی ابالغ وقت رســيدگی و دادخواست وضمائم به 
انوش لطفی،  خواهان مرکز مديريت حوزه علميه اســتان اصفهان )به نمايندگی مهدی 
محمدی( دادخواستی به طرفيت خوانده انوشه لطفی به خواسته مطالبه مطرح که به اين 
شعبه )اصفهان چهار راه شــيخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای 
حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986795500087 شعبه 25 حقوقی 
شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسيدگی مورخ 
1397/04/24 ساعت 16 تعيين که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرســی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب 
يک نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتشــار آگهی می گردد تــا خوانده ظرف يک ماه پس 
ازتاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 6237 شعبه 25 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )172 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/364 شماره ابالغنامه: 9710106793900961 شماره پرونده: 9709986793900204 
شماره بايگانی شعبه: 970207  آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم خوانده 
ابراهيم صالحی فرزند موسی، خواهان آقای حسن کريمی دادخواستی به طرفيت  خوانده 
آقای ابراهيم صالحی به خواســته مطالبه وجه چک مطرح که به اين شــعبه )اصفهان 
خيابان ســجاد خيابان آيت اله ارباب روبروی مدرسه نيلی پور جنب ساختمان صبا پالک 
57(  ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709986793900204 شعبه 9 حقوقی شورای 
حل اختالف اصفهان )مجتمع شهيد حججی( ثبت و  وقت رسيدگی  مورخ  1397/04/27 
ساعت 8/30 تعيين که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسی 
مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يكی 
ازجرايد کثيراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد.  م الف: 6265 شعبه 
 9 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان)مجتمع شهيد حججی( )168 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/365 شماره ابالغنامه:9710106837001063 شماره پرونده:9609986837001262 
شماره بايگانی شعبه:961373  آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به علی 

محمد جعفری فرزند عبدالخليل، خواهان خانم کبری ســعيدی دادخواستی به طرفيت  
خوانده آقای علی محمد جعفری فرزند عبدالخليل به نشــانی اصفهان خ زينبيه خ عمان 
ســلمانی ک نيايش پ 7 )در حال حاضر مجهول المكان می باشد( به خواسته طالق به 
درخواست زوجه مطرح که به اين شعبه ) اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهيد نيكبخت- 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شــماره 203،(  ارجاع و به شماره 
پرونده کالســه 9609986837001262 شــعبه 10 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
ثبت و  وقت رسيدگی  مورخ  1397/04/27 ســاعت 11 تعيين که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب يک نوبت در يكی ازجرايد کثيراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی 
در دادگاه حاضر گردد.  توجه: پس از دريافــت اين ابالغيه، ابالغ اوراق قضايی به صورت 
الكترونيک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می 
شود بنابراين ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده اين ابالغيه و ابالغيه های آتی از 
طريق سامانه اقدام نماييد. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( 
دريافت ننموده ايد جهت ثبت نام، به يكی از دفاتر خدمات الكترونيک قضائی و در صورت 
عدم دسترسی، به نزديكترين واحد قضائی مراجعه نماييد. م الف:4272 شعبه 10 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان ) 268 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9710460350900040 درخواســت:  شــماره   3 /367
9609980350901274 شماره بايگانی شــعبه: 961478  در خصوص دعوی خواهان 
محمد قاســمی به طرفيت خواندگان ابراهيم رضائی، حســن هدايت و محمود عطا زاده 
به خواسته مطالبه وجه دادخواستی را به شــعبه نهم حقوقی اصفهان ارائه نموده است که 
دادخواســت مذکور در اين شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيكبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه سوم اتاق شماره 352(  ثبت و به تاريخ 1397/04/30 
راس ساعت 8 دارای وقت رسيدگی ميباشد نظر به مجهول المكان بودن خواندگان به نام 
های ابراهيم رضائی، حسن هدايت و محمود عطا زاده و بنا به درخواست خواهان با عنايت 
به ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب يک نوبت در جرايد کثيراالنتشارچاپ تاخوانده 
ضمن اطالع از دادخواست مطرح شده در جلسه رسيدگی حاضر گردد.  م الف: 6242 

شعبه 9  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )136 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/368 شماره ابالغنامه: 9710100354300892 شماره پرونده: 9609980363400648 
شماره بايگانی شعبه: 970049  شاکی خانم ياسمن اميری شكايتی به طرفيت خانم راضيه 
قانع فرد به اتهام تهديد و توهين تقديم دادگاه های عمومی و شهرســتان اصفهان نموده 
که جهت رسيدگی به شــعبه 117 دادگاه کيفری دو اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق 458 ارجاع 
و به کالســه 970049 ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1397/4/31 ساعت 11 تعيين 
شده است که به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجويز ماده 349 
قانون آيين دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
يک نوبت در يكی از جرايد کثيراالنشار آگهی می شود تا متهم پس از اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر 
گردد.  م الف: 2227 شــعبه 117 دادگاه کيفری دو شهر اصفهان )117 جزايی سابق(  

)157 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/369 شماره ابالغنامه: 9710106793800913 شماره پرونده: 9609986793801684 
شماره بايگانی شعبه: 961687  آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
مرتضی کريمی،  خواهان آقای عباسعلی حيدری دادخواستی به طرفيت خوانده مرتضی 
کريمی به خواسته الزام به انتقال ســند خودرو مطرح که به اين شعبه )اصفهان چهار راه 
شيخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و به 
شماره پرونده کالســه 9609986793801684 شــعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف 
اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/04/31 ساعت 
9/30 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی به 
علت مجهول المكان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يكی از جرايد 
کثيراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس ازتاريخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 6251 شعبه 8 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )169 کلمه، 2 کادر( 
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 واکنش تمسخرآمیز »ایگواین« 
به انتقادات

به نقل از مدیاست؛ گونسالو ایگواین با وجود اینکه 
فصل درخشانی را با یوونتوس تجربه نکرد؛ اما به 
تیم   ملی فوتبال آرژانتین 
برای حضور در جام 
 ۲ ۰ ۱ ۸ نــی جها
روسیه دعوت شده 
اســت. ایگواین در 
دیدار دوستانه برابر 
هاییتی هم به میدان 

واکنشی تمسخر آمیز به انتقاداتی رفــت. او 
زیادی که از او می شود، داشت.مهاجم آرژانتینی 
یوونتوس، گفت : »در سال های اخیر تا این اندازه 
آماده نبوده ام. هواداران در »بومبونرا« نام من را 
صدا زدند، انتظار تشویق آنها را نداشتم«. او ادامه  
داد:» من وقتی انتقــادات را می خوانم خنده ام 
می گیرد. کمتر چیزی وجود دارد که من را نگران 
کند. بعضی زیاد حرف می زنند؛ اما من توجهی 

نمی کنم«.

گل های »نیمار« و »مسی« به 
غذای کودکان تبدیل می شود

از این به بعد هر گلی که توســط لیونل مســی 
یا نیمار در بازی های رســمی زده شــود، حتی 
در بازی هــای جــام جهانی 
روســیه ۲۰۱۸، باعث 
می شــود ۱۰ هزار 
غذا برای بچه های 
نیازمند در مدارس 
آمریــکای جنوبی 
شــود.یک  تهیــه 
کمپانی چندی پیش 

این موضوع را تایید کرد.
 لیونل مســی در واکنش به ایــن موضوع گفته 
است: »بسیار مفتخرم که عضوی از این کمپین 
هســتم، این کار به زنده ماندن هــزاران کودک 
کمک می کند و امیدوارم خنده را به لبان شــان 
بیاورد«. نیمار هم این چنیــن اظهار نظر کرده 
است: »خوشــحالم که مردم در دنیا می توانند 
یک بشقاب غذا و امید داشته باشند. ما مردم اهل 
آمریکای جنوبی به خوبــی می دانیم اگر متحد 

شویم می توانیم کارهای زیادی انجام دهیم«.

 پیشنهاد نجومی قطری ها 
به زیدان

زیدان، روزهای درخشانی را با رئال مادرید پشت 
سر گذاشــت. این مربی فرانسوی توانست در دو 
فصل و نیمی که هدایــت رئال مادرید را برعهده 
داشــت ،9 جام به دست آورد. 
او تصمیم گرفت که به 
دوران حضورش در 
رئال مادرید پایان 
دهد و بدون شک 
با توجه به عملکرد 
درخشانی که در رئال 
داشــت مــورد توجه 

تیم های زیادی قرار خواهد گرفت. 
فدراســیون فوتبال قطر قصد دارد برای هدایت 
این تیم در جام جهانی ۲۰۲۲ دســت به دامن 

زیدان شود.
قطری ها می خواهند زیــدان را گران ترین مربی 
تاریخ کنند تا جایی که آنها با پیشــنهادی چهار 
ســاله به ارزش ۱76 میلیون پوند به دنبال عقد 
قرارداد با زین الدین زیدان هســتند و باید دید 
که ســرمربی ســابق رئال مادرید حاضر است 
که با چنین پیشــنهاد نجومی هدایت قطر را بر 

عهده گیرد.

 تغییر شماره موبایل »راموس« 
پس از تهدید به مرگ!

ســومین قهرمانی پیاپی در لیگ قهرمانان اروپا 
به همراه رئال مادرید ممکن است یک رویا برای 
سرخیو راموس باشد؛ اما پس از 
آنکه مجبور شد شماره 
تلفن خود را تغییر 
دهد، به ســرعت 
بــه یــک کابوس 
تبدیل شد!کاپیتان 
رئــال مادرید پس از 
برخورد با محمد صالح 
در فینال و مصدومیت کاپیتــان تیم ملی مصر 
با پیام های تهدید آمیز مواجه شــد.مطبوعات 
مصری به شدت به این حادثه واکنش نشان دادند 
و راموس را به عنوان »قصــاب« متهم کردند، با 
وجود اینکه احتمال از دســت دادن جام جهانی 

برای صالح وجود داشت.
کادنا کوپه می گوید هیچ راهــی به غیر از تغییر 
شماره موبایل پیش روی راموس وجود نداشته 
و او برای فرار از دست مزاحمان این کار را انجام 

داده است.

پیراهن ایران در جام جهانی ۲۰۰۶ در بین بهترین های آسیا

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

در شرایطی که هفته گذشته برخی رسانه ها از توافق تیام و استقالل 
برای ادامه همکاری خبر دادند؛ اما مهاجم سنگالی آبی ها هنوز پاسخ 
نهایی اش را به مدیران باشگاه نداده است. گویا او به جز بحث های مالی 
شرایط دیگری هم برای استقالل دارد. خبرورزشی نوشته:»تیام گفته 
تنها برای یک نیم فصل یعنی تقریبا تا پایان لیگ قهرمانان آســیا با 

استقالل تمدید می کند و البته آن هم به شرط ماندن شفر!«

 شرط جدید تیام برای ماندن در استقالل

جدایی احمدزاده از پرسپولیس باعث شد مسلمان در فضای مجازی 07
برای ماندن در پرســپولیس ابراز تمایل کند که این مورد با واکنش 
روابط عمومی این باشگاه مواجه شد.پندار خمارلو ، مدیر روابط عمومی 
باشگاه پرسپولیس در این مورد گفت: »با توجه به اینکه برانکو موضع 
خود را در قبال ماندن محسن مســلمان در پرسپولیس تغییر نداده، 

باشگاه نیز در این قضیه دخالتی نمی کند«.

واکنش پرسپولیس به تمایل مسلمان برای ماندن

77
آماده باش به سید جالل و غفوری؛ 

خبری در راه است؟
کنار گذاشتن وریا غفوری و سیدجالل حسینی 
از فهرست ۲۴ نفره تیم ملی، شــوک بزرگی به 
هواداران فوتبال وارد کرد. کســی انتظار نداشت 
این دو بازیکن موفق اســتقالل و پرسپولیس در 
بین مسافران روسیه قرار نگیرند. حاال خبرهای 
مهمی از اســتانبول، محــل اردوی تیم ملی به 

گوش می  رسد. 
ظاهرا کی روش از مســئوالن فدراسیون فوتبال 
در تهران خواسته که با تماس با جالل حسینی و 
وریا غفوری از آنها بخواهند تا در دسترس باشند. 
تمرینات تیم ملی در روزهای گذشــته احتماال 
دوباره ایــن دو بازیکن را به جمــع نفرات نهایی 
نزدیک کرده اســت. در این میان شانس غفوری 
برای دعوت مجدد بیشتر هم هست. حتی گفته 
شده این بازیکن به ترکیه سفر کرده تا در صورت 
صالحدید کی روش ســریعا به اردو اضافه شود. 
وریا و سیدجالل هر دو در آماده باش قرار دارند تا 
اگر کی روش صالح ببیند آنها را در لیست نهایی 

قرار دهد.

روایت روز

پیشخوان

 آقاخان: شــرط گذاشتن 
برای استقالل خنده دار است

»من خودم ورزشکار نیستم؛ اما ورزشکاران 
را دوســت دارم« از به یــاد ماندنی ترین 
جمالتی است که از امام خمینی )ره( در دیدار 
با ورزشــکاران به یادگار مانده است. پس از 
پیروزی انقالب اسالمی، ورزشکاران متعددی 
این فرصت را پیدا کردند که به دیدار شخصیتی 
ممتاز در جهان اســالم بروند که توانست در 
زمانی که هیچ کس تصور نمی کرد حرکتی را 
پایه ریزی کند که منشــأ تحوالت بزرگی در 
جهان شد؛ دیدارهایی که به واسطه  ورزشی 
بودن یادگار امام خمینی )ره( برای ورزشکاران 
مهیا می شد و خود حاکی از عالقه بنیانگذار 
انقالب اسالمی به ورزش و اهمیت آن در زندگی 
انسان بود. در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم 
داشــت به برخی از  دیدار های خاطره انگیز  
رهبر کبیر انقالب با ورزشکاران که در صفحات 

تاریخ ماندگار شد.
تو که قهرمان جهانی پــس چرا جثه ات 

اینقدر کوچک است
دیدار امام خمینی )ره( با قهرمان وزنه برداری جهان 
در آن زمان را می توان جزو اولین دیدارهایی دانست 
که بنیانگذار انقالب اسالمی با ورزشکاران داشتند. 
هنوز چند مــاه از پیروزی انقالب نگذشــته بود که 
محمد نصیری، قهرمان وزنه برداری و محمود نامجو 
از دیگر قهرمانان وزنه برداری کشــور با هماهنگی 
حاج ســید احمد خمینی این فرصت را یافتند تا به 
دیدار امام خمینی)ره( بروند. اسطوره وزنه برداری 
ایران درباره این دیدار گفته بود:» این دیدار، شیرین 
ترین خاطره زندگی من است و از آنجایی که فرصت 
بوسیدن جسورانه صورت و محاسن مبارک حضرت 
امام )ره( را یافته بودم، بعد از آنجا هر کجا می رفتم 
هر کسی که من را می دید، یاد امام)ره( می افتاد. در 
آن دیدار دوساعتی در بیت امام نشستیم، بنیان گذار 
کبیر انقالب خود وسایل پذیرایی را فراهم می کردند، 

چای و دیگر ملزومات. ساده، صمیمی و باور نکردنی 
بود، ایشان  با زبان طنز به من گفتند: تو که قهرمان 

جهانی پس چرا اینقدر جثه ات کوچک است؟ «

پسرم سعی کن همیشه پهلوان باشی نه 
قهرمان

 دیدار بنیانگذار انقالب با خانواده جهان پهلوان تختی 
یکی دیگر از دیدارهای ایشان اســت که با خانواده 
ورزش صورت گرفت. در این دیدار که ۱۴ دی ۱35۸ 

در آستانه دوازدهمین سالگرد درگذشت غالمرضا 
تختی انجام شد، همسر مرحوم تختی و پسرش به 
محضر امام )ره( شرفیاب شــدند و ناهار  را به اتفاق 

امام صرف کردند.  بابک، پسر مرحوم تختی در این 
دیدار به ایشان گفت: من تا به حال سه افتخار بزرگ 
دارم: ۱-  به حضور امام امت رسیده ام ۲- فرزند جهان 
پهلوان تختی هستم 3- این انقالب به رهبری شما 
به پیروزی رسیده است که امام )ره(  پس از این که 

حرف های بابک تمام شد دســتی به سر او کشیدند 
و گفتند: پسرم! ســعی کن همیشه پهلوان باشی نه 

قهرمان.
من ورزشکار نیســتم؛ اما ورزشکاران را 

دوست دارم
ســال ۱36۰ بود که فرصت دیدار  با امام )ره(  برای 
مطرح ترین فوتبالیســت های کشــور فراهم شد؛ 
دیداری که ســتارگانی مانند ناصــر حجازی، علی 
پروین، محمد دادکانی و محمد مایلی کهن به حضور 
رهبر انقالب رسیدند و جمله معروف » من ورزشکار 
نیستم؛ اما ورزشکاران را دوست دارم« حاصل همین 

مالقات بود.
محمد رحیمی، ســرمربی و مســئول آن سال های 
تیم شــاهین درباره شــکل گیری این دیدار گفته 
است:»سال 59 بود که در بازی های قهرمانی تهران 
ششم شدیم. من آن ســال ها مسئول تیم شاهین و 
مربی اش بودم. بچه های تیم از من می خواســتند 
که به دیدار حضرت امام )ره( برویم. با دفتر حاج سید 
احمد آقا تماس گرفتم و تقاضای مالقات با حضرت 
را مطرح کردم. حاج احمد آقا از من پرسیدند چندم 
شدید؟ گفتم ششــم؛ گفتند بروید هر وقت که اول 
شدید بیایید!« آن فصل نمی دانی به چه آب و آتشی 
زدیم تا توانستیم قهرمان جام حذفی شویم. همه تیم 
ها را بردیم. از استقالل گرفته تا پرسپولیس. قهرمان 
که شدیم زنگ زدم به دفتر امام )ره(. این بار دیگر قرار 
مالقات مان جور شد. برای ۲۰ روز بعد قرار مالقات 
گذاشته شد. اولش قرار بود تنها بازیکنان شاهین در 
این دیدار باشند؛ اما به یکباره در روزهایی که فوتبال 
از سوی بسیاری از گروه های تندروی اوایل انقالب 
ورزشی غربی و مصداق تهاجم فرهنگی لقب گرفته 
بود ، ماهیت این دیدار تغییر کرد و همه قهرمانان ملی 
فوتبال فرصت دیدار در جماران را به دست آوردند، 
همه صبح زود در وروردی جماران قرار گذاشــتیم 
و رفتیم به دیــدار حضرت امــام)ره(. اول من چند 
دقیقه ای برای ایشان  گزارشــی درباره فوتبال ارائه 

کردم و بعد خودشان برای مان سخنرانی کردند .

اماِم ورزش دوست
  نگاهی به دیدارهای خاطره انگیز رهبر کبیر انقالب با ورزشکاران؛  

رمزگشایی از بازگشت خطیبی به تراکتورسازی 
سرمربی سابق تراکتورسازی بار دیگر به  این تیم برگشته اســت.این روزها با در اختیار گرفتن مالکیت 
باشگاه تراکتورسازی توسط محمدرضا زنوزی، مسئوالن این باشگاه درصدد هستند تا با استفاده از همه 

پتانسیل های موجود، تیم خوبی را ببندند و روانه لیگ هجدهم کنند.
 از این رو آنها رضا مهاجری را به عنوان مدیر تیم خود برگزیدند و همچنین عباس الیاســی نیز به عنوان 
سرپرست باشگاه حضور دارد.در چنین شرایطی جمعه شب بعد از انعقاد قرارداد محسن فروزان با باشگاه 
تراکتورسازی عکسی از حضور رسول خطیبی در کنار این دروازه بان منتشر شد تا از بازگشت سرمربی 
سابق سرخپوشان رمزگشایی شــود.در این خصوص گفته می شود رســول خطیبی به عنوان مربی در 
کادرفنی تراکتورسازی حضور خواهد داشت و با انتخاب ســرمربی جدید این تیم به عنوان دستیار اول 

کارش را شروع خواهد کرد.

تیم استقالل در آستانه محرومیت از لیگ قهرمانان آسیا
شایعه کنار گذاشتن استقالل از لیگ قهرمانان از کجا به رسانه ها رسید؟ یک مدیربرنامه  نه چندان سرشناس 
که پرونده 7 یا ۸ طلبکار اســتقالل را در اختیار گرفته، این ادعا را طرح کرده است.او این ها را گفته و تاکید 
کرده در جلسه کمیته انضباطی ای اف سی که درست در روز دهم تیر برگزار می شود اعضا رای به محرومیت 

استقالل برای این پرونده ها می دهند.
او دنبال پول موکلینش است و استقالل هم دنبال خرید بازیکن. امکان بستن جلوی قراردادهای استقالل یا 
پرسپولیس هم که نیست و فدراسیون تاج این ریسک را نمی کند و شر برای خودش نمی خرد، پس شکایت 
به ای اف سی شــده یک راهکار برای این وکال و کارگزارها! استقالل کلی طلب از مرحله اخیر لیگ قهرمانان 
آسیا دارد که می توانند طلب را از همان محل کم کنند. امتیاز از لیگ داخلی و بعد محرومیت از فصل بعد از 

راهکارهای پیش روتر هستند تا از سکه انداختن مسابقات مهم لیگ قهرمانان آسیا.

 بعد از یونــان، کوزوو هم 
بازی بــا ایران را لغــو کرد، 

سرگردان در استانبول

حسینی با اســتقالل به 
تفاهم نرسید، عقاب کوچک، پر!

 شرط تازه تیام، شفر برود 
قراردادم فسخ است

در آستانه آغاز جام جهانی فوتبال، گران ترین 
توپ فوتبال توسط کمپانی 

آدیداس عرضه شــد. 
آلمانــی  شــرکت 

آدیداس در ساخت 
ایــن تــوپ 

به  منحصــر 
فرد از نقش های لباس 

روســیه  تــزار  امپراتــوری 
الهــام گرفتــه و ســطح ایــن تــوپ را با 
پارچــه مخملــی ویژه،نــخ هــای طالیی 
 و کریســتال های سواروســکی تزییــن 
کرده اســت. خبرگزاری بالپان در خصوص 
نحوه تولیــد این توپ نوشــت: » این توپ با 
بهره گیــری از باالترین فنــاوری های روز 
 دنیا به صورت دست ســاز تولید شده که نام 
»Deluxe Ball« بــرای آن انتخاب شــده 
است.« این توپ ویژه جام جهانی فوتبال به 
قیمت ۱6۰۰ دالر در مراکز خرید مســکو به 

عالقه مندان عرضه می شود.

پیراهن ایران در جام جهانی 
۲۰۰۶ در بین بهترین های آسیا

کمتر از دو هفتــه  دیگر تا شــروع آغاز جام 
جهانی ۲۰۱۸ روســیه باقی  مانده و ســایت 
کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی به اخبار 
پیرامون پنج نماینده آســیا در این رقابت ها 

می پردازد. 
در گزارشــی که درباره پیراهن های تیم های 
حاضر در جام جهانی منتشر شده از پیراهن 
تیم   ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۰6 
به نیکی یاد شــده و درباره آن نوشــته شده 
است:» شرکت پوما، پیراهن تیم   ملی فوتبال 
 ایران بــرای جــام جهانــی ۲۰۰6 را فراهم

 کرد. ایــن اتفاق بــرای دومین بــار بعد از 
جام جهانــی ۱99۸ رخ مــی داد. رگه های 
ســبز کنار آســتین و قرمز باعث شده بود 
که یک طراحی شــیک و زیبا برای پیراهن 
 تیم   ملــی فوتبال ایــران در جــام جهانی را 

شاهد باشیم«.

جام جهانی

رونمایی از گران ترین توپ 
جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه 

ملی پوش تیم والیبال به تیم 
زراعت بانک ترکیه پیوست

در حالی که تیم ملی والیبال ایــران درگیر رقابت های لیگ 
ملت های ۲۰۱۸ است؛ بازیکنان ایرانی تک به تک سرنوشت 
خود را برای فصل آینده لیگ باشگاهی تعیین می کنند.چند 
روز قبل خبر رسید که ســعید معروف به تیم والیبال ایتالیا 
پیوسته و قصد دارد تا ۲ سال در سری آ به میدان برود.حاال 
فرهاد قائمی هم خبر داده که قراردادش را با تیم زراعت بانک 
ترکیه برای فصل آینده امضا کرده و بدیــن ترتیب او نیز به 
لژیونرهای والیبال ایران اضافه شد.تیم والیبال زراعت بانک 
ترکیه در سال ۱9۸۱ تاسیس شــد؛ اما این تیم در 37 سال 

گذشته هیچ جامی به دست نیاورده است.

مرادی: فدراسیون وزنه برداری 
هیچ بدهی ندارد

رییس فدراسیون وزنه برداری در نشست شورای مدیران  اعالم 
کرد: این خبر خوب را می دهم که سال جدید را بدون بدهکاری 
به ارگان یا نهادی شروع کردیم و تمام دیون را پرداخته ایم. این 
اتفاق نیز در ســایه همکاری بخش های مختلف فدراسیون و 
همدلی تمامی اعضا به وجود آمده که با وجود مشکالت موجود 
در کشور، به این نقطه قابل قبول مالی رسیده ایم که بی تردید، 
در آینده نه چندان دور با تحوالت مثبت تری نیز مواجه خواهیم 
شــد. علی مرادی در این راســتا، از زحمات مسئوالن وزارت 
ورزش و کمیته ملی المپیک نیز تقدیر کرد که همواره حامی 

این ورزش قهرمانی و المپیکی بوده اند.

 سرمربی تیم ملی، معضلی 
برای جودوی ایران  شده است

 مسعود خرابات،کارشــناس جودوی ایران درباره انتقادها از 
عملکرد ضعیف کادر فنی تیم ملی و ادامه حمایت فدراسیون 
با وجود انتقادها، گفت: ســرمربی تیم ملــی، معضلی برای 
جودوی ایران شــده اســت. دلیل حمایت های چشم بسته 
فدراســیون از کادر فنی با وجود انتقادات کارشناسان را واقعا 
نمی دانم. نمی دانم بین ســرمربی تیم ملی و فدراسیون چه 
چیزی در میان است که فدراســیون تا این حد در قبال مردم 
و کارشناسان لجبازی می کند. االن وقت لجبازی فدراسیون 
 نیست؛  چرا که این موضوع لطمه جدی به جودوی ایران وارد 

خواهد کرد. 

سمیه مصور
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چالش نشاط در شهر
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خـبر

نایب رییس شورای اسالمی شهر 
اصفهان خبرداد:

طرح های تشویقی برای 
پرداخت عوارض خودرو

نایب رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان 
گفت: طرح های تشــویقی از ســوی معاونت 
درآمد شهرداری برای پرداخت عوارض سالیانه 
خودرو به شــهرداری اصفهان در دســتور کار 
قرار گرفته اســت. »علیرضا نصراصفهانی« در 
خصوص الیحه »ایجاد انگیزه های تشــویقی 
بــرای پرداخت کننــدگان عــوارض خودرو« 
که قرار است در سی و ششــمین جلسه علنی 
شورای اســالمی شــهر اصفهان بررسی شود، 
اظهار کرد: این طرح در سال گذشته نیز اجرایی 
و با استقبال خوبی از ســوی شهروندان مواجه 
شــد. وی پرداخت عوارض خودرو و مسکن را 
بدهی مردم به شهرداری دانست و افزود: برخی 
نسبت به این امر غفلت می کنند؛ نه اینکه کسی 
نخواهد بدهد. به منظور اینکــه این بدهی در 
موقع مقرر پرداخت شود شهرداری طرح های 
تشویقی را در دســتور کار خود قرار می دهد.

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان 
اینکه عوارض خودرو و مسکن بخشی از درآمد 
مدیریت شهری را شامل می شود، تصریح کرد: 
شورای شــهر اصفهان الیحه ایجاد انگیزه های 
تشــویقی بــرای پرداخت کنــدگان عوارض 
خودرو را با قید یک فوریت که از سوی معاونت 
 درآمد شهرداری ارائه شده، در دستور کار قرار 

داده است. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان:
گران فروشان جریمه شدند

مدیــرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان 
گفت: با افزایش ارزش دالر در بازار، سه شرکت 
تولید کننده لبنیات اقدام به افزایش خودسرانه 
قیمت تعدادی از محصــوالت خود و عرضه در 
بازار استان اصفهان کردند. »غالمرضا صالحی« 
افزود: گشــت تعزیرات حکومتــی اصفهان از 
عرضه بعضی از محصوالت ســه شرکت بزرگ 
تولید کننده لبنیات مســتقر در اســتان های 
دیگربا قیمــت باال جلوگیری و شــرکت های 
عرضه کننده مجبور به جمع آوری محصوالت 
و برگرداندن قیمت به قبل شــدند. همچنین 
مدیرکل بازرســی و نظارت بر اصناف اســتان 
اصفهان گفت: بازرســی ها ویژه مــاه مبارک 
رمضان از یک هفته قبل از ماه مبارک آغاز شد 
که تا کنون 11 هزار و 207 بازرسی انجام شده 
است. محمدجواد محمدی فشارکی، با اشاره به 
نظارت وبررسی 101 بازرس بر تمام اصناف به 
ویژه اغذیه فروشی ها، گفت: در این زمینه حدود 
200 پرونده قضایی تاکنون تشکیل شده است. 
وی با بیان اینکه بیشترین آمار تخلف در زمینه 
میوه و سبزیجات بود، اظهارکرد: در بازرسی ها، 
6 واحد متخلف مربوط به گز و شیرینی و 9 واحد 
متخلف مربط به آش،  حلیم و کله پاچه و خرده 
فروش میوه و سبزی بودند. محمدی فشارکی 
همچنین به ضبط و جمع آوری هشــت کیلو 
گوشت فاسد از یک رستوران اشاره کرد و گفت: 
پس از ضبط و جمع آوری گوشت های قرمز تاریخ 
گذشته، رستوران پلمب شد. مدیرکل بازرسی 
و نظارت بر اصناف اســتان اصفهان گفت: این 
بازرسی ها نسبت به مدت مشابه پار سال تاکنون 
33 درصد افزایش داشته است و 34 درصد هم 
تشــکیل پرونده های قضایی افزایش یافته و از 
نظر ارزش ریالی پرونده های تخلف 60 درصد 

کاهش داشته است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی 
شهرداری اصفهان:

کرایه تاکسی هنوز گران نشده 
است

مدیرعامل ســازمان تاکســیرانی شــهرداری 
اصفهان اعالم کرد: کرایه تاکسی های شهر هنوز 
افزایش نیافته است و کرایه ها بر اساس نرخ 96 
اعمال می شود. »حسین جعفری« اظهار کرد: 
هنوز الیحه افزایش کرایه تاکســی های شهر 
اصفهان به شورای شهر ارســال نشده است و 
در صورت تهیه، ارســال و تصویب افزایش نرخ 
تاکسی به شهروندان اطالع رسانی می شود. وی 
افزود: در حال حاضر کرایه تاکسی ها بر اساس 
نرخ 96 اعمال می شــود از این رو شهروندان 
می توانند در صورت مشاهده این تخلف، موضوع 
را به ســازمان نظارت بر تاکســیرانی گزارش 
دهند. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری 
اصفهان ادامه داد: بــه طور حتم الیحه افزایش 
قیمت کرایه تاکســی براســاس تورم و هزینه 
نگه داری خودروها تهیه می شود، البته در این 
افزایش قیمت ها بایــد رضایت مردم به عنوان 
دریافت کنندگان اصلی خدمت در نظر گرفته 
شــود. شــهروندان می توانند هرگونه تخلف 
تاکسیرانان را از طریق تلفن گویای 3۵6۸۸100 

به این سازمان انتقال دهند.

معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهردار 
اصفهــان:

رصد دوربین ها و کاهش سرعت 
رانندگان اصفهانی

معــاون حمــــل و نقــل و ترافیک شــــهردار 
اصفهــــان با بیان اینکه هم اکنون 400 دوربین 
محــدوده ترافیکی شــهر را نظــارت می کنند، 
گفت: تا پایــان خرداد در مجمــوع ۸00 دوربین 
نظــارت تصویــري و ثبــت تخلــف محــدوده 
ترافیکي شــهر اصفهــــان را رصــد مي کنـنـد. 
»علیرضاصلواتی« افـــــــزود: تا پایان امســال 
تعداد دوربیــن ها به هزار عــدد افزایش مي یابد.

معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهــان 
بــا بیــــان اینکه همه دوربین هــاي نظــارت 
تصویــري و ثبــت تخلف شهر اصفهان به شبکه 
هوشمند ترافیکــي شــهر اضافــه مي شــوند، 
گفــــت: در نیمــه اول امســــال پنج ســامانه 
جدید در شهر اضافه می شود. صلواتی با اشاره به 
فعالیت پنج خودروی سیار ثبت تخلف در اصفهان 
افزود: این خودروهــا در محــدوده خیابان هاي 
توحید، حکیــــم نظامي، نظر و دکتر شــریعتي 
تردد داشــته و در خصــوص پارک دوبل اعمــال 

قانون مي کنـنـد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان خبر داد:

آماده باش نیروهای آتش نشانی 
در شب های قدر

مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان از آماده باش نیروهای آتش 
نشانی در شب های قدر خبر داد و گفت: اکیپ های 
امداد و نجات در تکایا و مساجد بزرگ شهر مستقر 
خواهند شد. »بهزاد بزرگزاد« اظهار کرد: تدابیر الزم 
برای تامین ایمنی شهر و شهروندان در ایام لیالی 
قدر اندیشیده شده است. مدیرعامل سازمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان ادامه 
داد: در صورت اعالم هیئت های مذهبی، ماموران 
آتش نشانی از تکایا، حسینیه ها و مساجد بازدید و 
کپسول های خاموش کننده را به صورت امانت در 

اختیار هیئت های مذهبی قرار می دهند.

 مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و 
مشارکت های مردمی اصفهان خبرداد:

بازسازی پارک آبی تخصصی 
کودکان

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمی شهرداری اصفهان گفت: به منظور افزایش 
با  فراخوانی  تفریحی شهروندان، طی  سرانه 
بهره گیری از توان و تخصص بخش خصوصی در 
جهت بازسازی، نوسازی و بهره برداری از »پارک 
آبی تخصصی کودکان« در پارک طبیعی ناژوان 
اقدام خواهد شد. »شهرام رئیسی« اظهار کرد: 
سالم سازی و افزایش سطح سالمت روحی و روانی 
جامعه برای داشتن آینده ای روشن و با نشاط، از 
دغدغه های مدیریت کالن شهری است. به طور 
حتم توجه به کودکان در برنامه ریزی های شهری 
از مولفه های بسیار مهم برای رسیدن به چنین 
جایگاهی است. وی افزود: توجه به گردشگری 
تفریحی، ورزشی و فرهنگی در رده سنی کودکان 
و نوجوانان با هدف ایجاد شور و نشاط در این قشر 
از جامعه از جمله راهکارهای مناسب برای رسیدن 
به شهری خالق با وجود شهروندان شاد و سالم 
است و قطعا در چنین شهری شاهد مشارکت 
پویای مردمی با راندمان باال در موضوعات مختلف 

اجتماعی خواهیم بود. 
 در اصفهان برگزار می شود؛

 نهمین نمایشگاه صنایع 
 ایمنی و امنیتی

نهمین دوره نمایشگاه صنایع حفاظتی، امنیتی، 
پلیسی، آتش نشانی، HSE، مدیریت بحران و امداد 
و نجات اصفهان در محل شرکت نمایشگاه های 
بین المللی اصفهان برگزار می شود. در این نمایشگاه 
که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، متفاوت تر 
از سال های گذشته برگزار خواهد شد، فعاالن 
بخش های مختلف مانند توزیع کنندگان وسایل 
حفاظتی و دوربین های امنیتی، ادارات و ارگان های 
فعال در حوزه ایمنی و حفاظتی، دانشگاه ها و فعاالن 
عرصه های مختلف صنایع حفاظتی و ایمنی حضور 

خواهند داشت. 

حمایت از تولید داخل و تقویت همکاری های 
بین استانی، تامین نیاز بازار محلی، باال بردن سطح 
علمی و فرهنگی مخاطبان این حوزه، حمایت از 
تولیدکنندگان و جذب بازدیدکننده تخصصی و 
افزایش رضایتمندی مصرف کنندگان از جمله 
اهداف برگزاری این نمایشگاه پیش بینی شده 

است. 

ماجرا از یک نطق آغاز شــد. »مهدی مقدری« 
عضو شورای شــهر اصفهان در سی و پنجمین 
جلسه علنی این شورا، در بخشی از نطق میان 
دستور خود گفت: » در همین مدت کوتاه، تالش 
مدیران شهری این بود که شهر بوی عشق، محبت 
و مهربانی دهد و محالت و کوچه های شهر آرامش 
به خود ببینند و همه در جشن ها و رویدادهایش 
از لطافت و شادی سرشار شوند؛ اما گویی جریانی 
در این شــهر فقط غم، انــدوه و ناامیدی برای 

شهروندانش آرزو می کند و سیاهی می طلبد«. 
مقدری در ادامه به سراغ »دوچرخه« نیز رفت و با اشاره 
به اینکه شهر دلخواه ایرانیان شهر پیاده مدار و دوستدار 
دوچرخه است، گفت:» همه ساکنان شهر به ویژه زنان 
و کودکان باید به فضاهای عمومی دسترســی داشته 
باشند و این شهر دارای پیاده روها و پیاده راه های سبز، 

دسترس پذیر و متصل است«. 
مقدری صحبت های دیگری هم داشــت که به تعبیر 
خودش »شرح این هجران و این خون جگر/ این زمان 
بگذار تا وقت دگر«، را به کارگرفت و به سخنانش ادامه 
نداد. در آن جلسه گویا مخالفان تغییر نام خیابان آیت ا... 
سیدابوالحسن اصفهانی هم حضور داشته اند که با این 

عضو شورای شهر بگومگوهایی هم داشته اند. 
داستان اما به همین جا ختم نشد و ادامه پیدا کرد. در 
کمتر از یک هفته بعد، مداح معروف اصفهانی با انتشار 
بیانیه ای، سخنان مطرح شده در جلسه قبلی شورا را به 
شدت نکوهش کرد و نســبت به آن واکنش نشان داد. 
در قســمتی از متن بیانیه این مداح آمده است: »]...[

شنیده ایم در صحن علنی شورای این شهر گفته شده 
مردم از غم، غصه و سیاهی خسته شده اند. ما هم از این 
رویه غلط پر از گناه خسته شده ایم؛ از اینکه هر دفعه به 
یک بهانه با دین مردم بازی می کنید، خسته شده ایم. 
یک بار برای عوض کردن اسم خیابان ها، یک بار برای 
دوچرخه سواری دختران، یک بار برای برپایی کنسرت 
و جشــن های پرهزینه و پوچ و خیلی دیگر از موارد که 

مجال گفتن آنها نیست«. 
در پایان این بیانیه هم آمده است: » اگر بیش از این به 
این رویه ادامه داده شود، برای حمایت از دین، شریعت 
و نظام جمهوری اسالمی کفن می پوشیم و از دین خود 

حمایت می کنیم«. 
برخی از اعضای شورای شهر، تا روز گذشته در جریان این 
بیانیه قرار گرفته بودند و برخی هم خبر نداشتند. یکی از 
کسانی که در جریان بود »کوروش محمدی« است که 
گفت: شــنیده ام این مداح گفته شورای شهری ها کار 

خدمت رسانی را رها کرده و به سیاسی کاری مشغول 
شده اند. 

وقتی به محمدی می گوییم: در متن بیانیه چنین چیزی 
نیست و بیشتر واکنش به سخنان یکی از اعضا در جلسه 
قبلی است، می گوید: فکر می کنم اعتراض ایشان بیشتر 
نســبت به ماجرای تغییر نام خیابان آیت ا... ابوالحسن 
اصفهانی بوده که کمی هم عجله کــرده اند؛ چون اوال 
کمیته نامگذاری مستقل از جانب شوراست و ثانیا اصال 
اتفاقی نیفتــاده، همه چیز در حد یک پیشــنهاد بود و 
اعضای شورا هم اصراری بر این موضوع نداشتند و زود 
رسانه ای شد که همین امر موجب شد بعضی دوستان، 
موضوع را به کل شورا تسری داده و واکنش های اینگونه 

نشان بدهند.
محمدی در رابطه با مصادیقی کــه در بیانیه این مداح 
معروف اصفهانی مطرح شده است، می گوید: » یکی از 
اعضای شورا گفت جامعه به نشاط نیاز دارد. آمارها هم 
نشان می دهد میزان افســردگی در اصفهان باالست و 
این موضوع ربطی به مسائل مذهبی ندارد. من به عنوان 
یک آسیب شناس، نه عضو شورای شهر می گویم: از قضا 
نشاط در مذهب ما به درستی تعریف شده و یک نمونه 
آن هم ایام محرم است که مردم با رضایت و همدلی در 
کنار هم هستند و این تجمعات مردمی در مناسبت های 

مذهبی عین نشاط و همدلی است.
 این عضو شورای شهر که از لزوم وجود همدلی و نشاط در 
شهر گفته، منظورش فاصله گرفتن از آموزه های مذهبی 

و دینی نبوده است. ما باید در عین دینداری، تالش کنیم 
که جامعه ای پرنشاط داشته باشیم.  

محمــدی تاکید می کند: شــورای شــهر هیچ بحثی 
روی اصولی همچون عدم اختــالط زن و مرد یا بحث 
دوچرخه سواری زنان ندارد و اصال در این باره اظهارنظری 

نکرده اند که قرار به واکنش نشان دادن باشد. 
وی در پایان می گوید: » دوستانی که ادعای انقالبیگری 
دارند، بهتر است بدانند رهبر معظم انقالب تاکید کردند 
از هرگونه بیان تفرقه انگیز که می تواند آتو به دســت 

دشمنان بدهد، باید پرهیز شود«. 
این عضو شــورا از منتقدان می خواهد که به جای نقد 
تخریب کننده، کمک کنند تا شــورا بتواند در مســیر 
درست به خدمت رسانی مشغول باشد و درگیر حاشیه ها 

نشود.
پس از محمدی، به ســراغ یکی دیگر از اعضای شورای 
شــهر می رویم که البته پس از طرح پرســش عنوان 
می کند در جریان ماجرا نیســت و وقتی اصل داستان 
را می شنود، ترجیح می دهد مصاحبه نکند. این عضو 
شــورا در ادامه البته چندبار تاکید می کند که ترجیح 
می دهد به جای اینکه وقتش را صرف حاشیه ها کند، 
به امور فنی و کیفی و خدمت رسانی به شهر و مردمانش 
مشغول باشد. او می گوید: شاید بعضی ها دوست دارند 
دنبال حاشیه باشند، اما ما دوست داریم کار خودمان را 
انجام بدهیم و درگیر این مســائل هم نمی شویم؛ این 
 دوستان هم مختارند به حاشیه سازی ها ادامه بدهند 

یا ندهند!
اما در نهایت به سراغ »مهدی مقدری« می رویم که به 
نظر می رسد مخاطب اصلی بیانیه ای است که صادر شده 
است. مقدری با تایید این موضوع، همان اول مصاحبه می 
گوید: »راست گفته اند مرجع ضمیر خودش را پیدا می 
کند! گویا دوستان به خودشان گرفته اند. ما که چیزی 
نگفتیم. منظورمان به این دوستان نبود. من گفتم برخی 
ها مخالف شادی و نشاط مردم هستند. مگر این دوستان 
مخالف هستند که به خودشان گرفته اند و واکنش نشان 
داده اند؟ اگر مخالف نیستند، چرا بیانیه داده اند؟ اگر هم 
مخالفند که حرفی نمی ماند. پس ما درست گفته ایم که 

عده ای شادی مردم را نمی خواهند«.
مقدری در ادامه موضوع را جناحی هم می کند. این عضو 
شورای شهر  درباره »احمدی نژاد« می گوید: 3000 هزار 
میلیارد اختالس در دولت احمدی نژاد فقط یک فقره 
از شــاهکارهای آن زمان بود که این دوستان آن موقع 
بیانیه ندادند و عصبانی نشدند. حاال هم اگر الزم باشد 
ما حاضریم اسناد خودمان را بیاوریم تا مشخص شود ما 
بیشتر هزینه کرده ایم یا این دوستان در ایامی خاص در 
سال هزینه می کنند. از آنها بپرسید می خواهند ما هم 

مدارک مان را رو کنیم«؟ 
مقدری چندباری تاکید می کند که این مداح بهتر است 
با ذکر مصداق شفاف سازی کند که شورای شهر کدام 
جلسه گناه را در شهر تدارک دیده، کدام مراسم هزینه بر 
را برپا کرده یا در کدام مراسم زن و مرد مختلط بوده اند 

و متولی نیز شهرداری بوده که ایشان چنین گفته اند؟ 
و البتــه ادامه می دهد: به فرض کــه چنین اتفاقی هم 
بیفتد، شهر نهادهای اطالعاتی و انتظامی دارد . دادستان 
و قاضی دارد و یک مداح قرار نیست وارد چنین مباحثی 

شود.  
تالش ما برای برقراری ارتباط با مداح مذکور بی نتیجه 
ماند. این مــداح اصفهانی که البته تمایــل زیادی هم 
به  مصاحبه ندارد، پیش از این نشــان داده خیلی اهل 
ورود به مباحث جنجالی و حاشــیه ای نیست و البته 
ارادت ویژه ای به آیت ا... مهدوی دارد که سخنران ویژه 
 هیئت این مداح نیز هستند و از قضا هیئت شان هم از  

پرمخاطب ترین هیئت های مذهبی اصفهان است. 
 

این دومین باری است که این مداح بیانیه صادر می کند.
دفعه قبل وقتی خبر رسید قرار اســت فیلم پرحرف و 
حدیث »رستاخیز« را در اصفهان اکران کنند، با اعالم 
خبر برگزاری تجمع اعتراضی هیئت های علیه اکران این 
فیلم، بیانیه ای را منتشر کرد و از مردم اصفهان خواست 
فعال هیچ تجمعی برگزار نکنند چون ارشاد قول داده بود 

فیلم اکران نشود. 

چالش نشاط در شهر

  نطق یکی از اعضای شورای شهر با صدور بیانیه تند از سوی        
مداح معروف جنجالی شد؛

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان خبر داد:
اصفهان به شهر بدون متکدی تبدیل می شود

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: شهر اصفهان تا پایان سال جاری به صورت 
رسمی به شهر بدون متکدی تبدیل خواهد شد. »محمدحسینی« از راه اندازی مرکز ساماندهی و توانمندسازی 
آسیب دیدگان اجتماعی در میدان استقالل خبر داد و افزود: برای نخستین بار در شهر اصفهان متکدیان یا افراد 
آسیب دیده اجتماعی در این مرکز با همکاری و هماهنگی 13 نهاد غربالگری و ساماندهی می شوند.وی با اشاره 
به اینکه در گذشته شهرداری اصفهان محلی را برای جمع آوری متکدیان در نظر گرفته بود، اذعان داشت: با 
توجه به اینکه این مرکز ساز و کار مناسبی نداشت، متکدیان حدود 20 دقیقه نگه داری و دوباره رها می شدند 
و این چرخه باطل بود. حسینی افزود:  با تعیین وظایف هر نهاد، سازمان و اداره در زمینه جمع آوری متکدیان، 

تا پایان سال جاری، شهر اصفهان به صورت رسمی به شهر بدون متکدی تبدیل خواهد شد.

مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان:
آرای کمیسیون ماده  صد قطعیت دارد

مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان گفت: هر رایی که کمیسیون ماده صد صادر کند، قطعیت دارد و 
حق اینکه شهرداری میزان آن را کم یا زیاد کند، ندارد.

»غالمعلی فیض اللهی« اظهار کرد: کمیسیون متشکل از سه عضو اصلی شامل:  نماینده دادگستری،  نماینده وزارت 
کشور و نماینده شورای اسالمی شهر است که جلسات آن باید با حضور هر سه عضو تشکیل شود. وی افزود: هر سه 
نماینده باید با هم رای دهند، حال چنانچه برای پرونده ای دو نفر موافق و یک نفر مخالف بودند، باید فرد مخالف 
هم برگه صدرو رای را امضا کند، اما بنویسد که مخالف هستم؛ بنابراین با حد اکثریت، این رای صحیح است اما اگر 
امضا نکنند و سه امضا نباشد رای معتبر نیست. مدیر کمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان ادامه داد: مالک 
می تواند جرایم ماده صد را با شهرداری توافق کند که مثال 6 ماه یا یک سال بعد از آن پرداخت کند. فیض الهی گفت: 
هر رای که کمیسیون ماده صد صادر کند قطعیت دارد و حق اینکه شهرداری میزان آن را کم یا زیاد نماید، ندارد.

عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان با اشاره به 
برگزاری برنامه »چهل چــراغ«، اجرای چنین 
برنامه هایی را برای شــهر اصفهان مفید دانست 
و اظهار کرد: امروزه با جامعه ای مواجه هســتیم 

که از افسردگی، بیماری های روانی 
و بسیاری ازآســیب های اجتماعی 
رنج می برند؛ لذا برگزاری برنامه های 
فرهنگــی مهم تریــن عامل کاهش 
این موارد در شــهر خواهد بود.وی 
با اشاره به فراگیر شــدن افسردگی 
و جایگزینی آن به جای شــادی در 
شهر اصفهان، تصریح کرد: شهرداری 
اصفهان به همراه دستگاه های اجرایی 

بهترین متولی اجــرای برنامه هــای فرهنگی، 
ورزشــی و حتی ایجــاد تفریحات ســالم برای 
خانواده هاســت ضمن اینکه با ایــن کار زمینه 
را برای ایجاد شادی و نشــاط در جامعه فراهم 
می کنند. وی با اشاره به اســتقبال فراوان مردم 
از برنامه چهل چراغ، افزود: در بدو ورود شــاهد 
حضور جمع کثیــری از مردم بــودم به نحوی 
که حتی مازاد بر ظرفیت ســالن با صندلی های 
اضافه نیز در ســالن حضور داشــته و از نزدیک 
شــاهد برگزاری برنامه بودند. برشان استقبال 
مردم از این دســت برنامه ها را بیانگر نیاز آنان 
دانســت و گفت: با برگزاری چنین برنامه هایی 
و اطالع رســانی خوب مردمی می تــوان بدون 

صرف هزینه های سنگین و با تبلیغات شهری و 
بهره گیری از امکانات نرم افزاری و فضای مجازی 
نیاز مردم را مرتفع کرد. وی با اشاره به اقدامات 
کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر 

اصفهان، گفــت: در این بخــش در حال حاضر 
در ابتــدای راه قرار داریم، سیاســت اصلی این 
کمیســیون تدوین برنامه های مدون وگسترده 
برای شــهر اصفهان است.عضو شــورای شهر 
اصفهان به هفته فرهنگی اصفهــان و برگزاری 
برنامه های متفاوت آن نسبت به سال های گذشته 
اشاره کرد و ادامه داد: در این هفته موفق شدیم 
برنامه های فرهنگی را بــه دل محالت برده و با 
معرفی افراد سرشناس اصفهانی که به فراموشی 
سپرده شده اند  همچون »امیرقلی امینی« نقش 
موثــری در بازآفرینی این اشــخاص ایفا کنیم 
ضمن اینکه این دســت برنامه ها نیز با استقبال 

فراوان مردمی روبه رو شد.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

برنامه های فرهنگی را در شهر افزایش می دهیم

شهردار اصفهان گفت : هفته گذشته با یک گروه 
قوی سرمایه گذار داخلی در اصفهان که از اعتبار 
خوبی برخوردار هســتند، برای همکاری های 

اقتصادی مذاکراتی انجام شد. 

»قدرت ا... نــوروزی« اظهار کــرد: در دیدار با 
معــاون میــراث فرهنگی کشــور بر توســعه 
گردشگری شهر، صیانت بیشــتر از اصفهان و 
همچنین ثبت محور تاریخی و طبیعی اصفهان 
در یونسکو تاکید و قرار شد این موضوع با جدیت 
دنبال شــود. البته قبل از این نیز پیرامون ثبت 
محور تاریخی با معاون رییس جمهور صحبت 
و قرار شــد موضوع را با جدیت دنبال کنند.وی 
ادامه داد: هفته گذشته با یک گروه قوی سرمایه 
گذار داخلــی در اصفهان کــه از اعتبار خوبی 
برخوردار هستند، برای همکاری های اقتصادی 
مذاکراتی انجام شد و بازدید آنها از برخی طرح 
های مهم شهری رقم خورد.شهردار اصفهان به 

انجام بازدیدهایی از نقاط مختلف شهر اشاره و 
تصریح کرد: هفته گذشته از شهرداری منطقه 
10 بازدید و مشکالت و طرح های نیمه کاره و در 
دست اقدام این منطقه بررسی شد که امیدواریم 
در سال جاری این طرح ها به نتایج 
خوبی برســد. نوروزی با بیان اینکه 
از هفته جاری به شــیوه های جدید 
با مــردم ارتباط خواهیم داشــت، 
افزود: در هفته گذشته بازدیدی از 
منطقه 11 شهرداری اصفهان انجام 
و در نماز جمعه رهنان حضور پیدا 
کردیم و با مردم گفت وگو داشتیم، 
همچنین با مسئوالن و امام جمعه 
رهنان دیدار و مشکالت بررســی شد.نوروزی 
ادامه داد: هفته گذشــته در شــورای معاونان 
طرح های نیمه کاره شــهر و مشــکالتی که از 
سال های پیش باقی مانده بود، مورد بررسی قرار 
گرفت؛ همچنین میدان امام علی)ع( را بازدید 
کردیم و تصمیماتی گرفته شد که امیدواریم در 
سال جاری میدان امام علی)ع( از این وضعیت 
خارج و تحــول عظیمی در ایــن میدان بزرگ 
شهری ایجاد شود. شــهردار اضافه کرد: در ایام 
ماه مبارک رمضان 47 عنوان برنامه اجتماعی، 
فرهنگی، هنری و ورزشی در قالب 200 اجرا در 
باغ های نور، غدیر و سایر نقاط مناطق پانزده گانه 

شهرداری اصفهان برگزار شده است.

شهردار اصفهان خبر داد:

مذاکره با سرمایه گذاران داخلی برای طرح های مهم اصفهان

سمیه یوسفیان 
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از درک معارف سحرگاهان غافل نشویم
در دعای امــروز می خوانيم: خدايــا آگاهم نمــا در اين ماه 
برای برکات سحرهايش و روشن کن در آن دلم را بــــه پرتو 

انــوارش؛ ای روشنی بخش دل های حق شناسان. 
ماه مبارك رمضان از نيمه گذشــته و کم کم به روزهای پايانی 
اين ماه پر برکت نزديک می شويم. يکی از ويژگی های برجسته 
ماه رمضان بيدار شدن در ســحرگاهان است؛ فرصتی که در 
سحرهای ماه رمضان برای مومنان خداجو غنيمت است و از 
آن برای خلوت عاشقانه با خدای متعال بهره میگيرند. شايد 
در ساير ماه ها، فرصت سحرخيزی پيش روی همه نباشد، اما 
در اين ماه برای صرف سحری بندگان خدا در دل شــب بيدار 
میشوند. پس چه خوب است در کنار اين بيدار شدن ها، نماز 
شب بخوانيم و خودمان را با عشــق در معرض محک خدای 

مهربان قرار دهيم. 
در دعای امروز اين را از خدا طلــب میکنيم که ما را در زمره 
افرادی قرار دهد که از ســحرهای رمضان برای رســتگاری 
و عبادت پــروردگار بهره میگيرند. وقتی بــه عبارات زيبای 
دعای سحر نگاه میکنيم، میبينيم در سراسر اين دعا آرامش 
معنوی، شــکر خدا و نزديکی بنده با خــدای متعال جريان 
دارد. چه خوب اســت ما نيز چنان اين دعــا را با تدبر و درك 
عميق بخوانيم تا در تمام وجودمان جای بگيرد و همه اعضای 
بدن مان فقط خدا را بجويد و جز در مســير خدا قرار نگيرد. از 
خدا میخواهيم در روزهای باقی مانده از رمضان ما را متوجه 
فيوضات سحرگاهی کند. برخی میگويند ما همان آخر شب 
ســحری ميل میکنيم و میخوابيم؛ اما ايــن افراد بهره ای از 
ســحر ماه صيام نمیبرند و زيبايی اين ماه به همين سحرها و 
بيدار شدن برای انجام امر خداست. چنانکه حافظ میفرمايد: 
آن گنج خداداد که خدا داد به حافظ / از ورد شب و روز و دعای 
سحری بود. ســــحرهای رمضان گنج الهی اســت، مراقب 
اين گنج پنهان باشيم و آن را با بی توجهی از دست ندهيم تا 

ان شاءا... از اهل توبه، بخشش و رحمت باشيم.

حجت االسالم والمسلمين دكتر ناصر رفيعی

شرح دعای هجدهمين روز ماه مبارك رمضان

97/03/13 تاریخ   
اذان صبح       04:18:23  
05:56:03 طلوع آفتاب  
13:01:28 اذان ظهر    
20:07:04 غروب آفتاب  

20:26:57 اذان مغرب    
نيمه شب شرعی   00:12:43

معرفی کتاب

کتاب »ماه خدا« نوشته »محمد محمدی ری شــهری« گزارشی است جامع 
و منظم درباره ويژگی ها، فضايل و آداب ماه مبــارك رمضان و روزه داری. اين 
کتاب براساس آموزه های قرآن و احاديث پيامبر اکرم)ص( و معصومان)ع( تهيه 
و تدوين شده است.کتاب، از پنج بخش و فصل های متعدد تشکيل شده است: 
بخش نخست، به ارائه احاديثی پرداخته که عظمت، ويژگی ها و برکات ماه رمضان 
و چگونگی بهره برداری از برکات اين ماه را بازگو می کند. بخش دوم، با عنوان 
»آمادگی برای ميهمانی خدا«، مجموعه احاديثی درباره شناخت اين ضيافت و 
اسباب و دعاهای آمادگی برای ورود به اين ماه پر برکت، بيان مراتب روزه داری و 
چگونگی تقويت آثار روزه با اصالح غذاست. بخش سوم، مجموعه احاديثی درباره 
آداب، ادعيه و نوافل مربوط به ماه خدا، آداب مخصوص شــب های ماه رمضان، 
آداب مخصوص روزهای ماه رمضان و اعمال مخصوص دهه آخر اســت. بخش 
چهارم، احاديثی را در بر گرفته که به توصيف ويژگی ها، فضايل و آداب شــب 
قدر می پردازد. بخش پنجم، جمع آوری احاديث مربوط به آداب بيرون آمدن از 
ضيافت الهی و ماه رمضان است و نويسنده در اين بخش با بهره گيری از احاديث، 

به بيان آداب وداع با ماه رمضان، نيز آداب شب و روز عيد فطر پرداخته است

»ماه رمضان«  همراه با گردشگران  خارجی نصف جهان

جشن بزرگ روزه اولی هاماه خدا 

 »جشن بزرگ روزه اولی ها« همزمان با والدت حضرت امام حسن)ع(  در مصالی قدس شهر مقدس قم برگزار شد.

کندوی عسل
يکی از رزمندگان دفاع مقدس درباره ماه رمضان در جبهه ها 
می گويد: به ياد دارم يک روحانی به منطقه آمده بود تا دو روز 
در منطقه برای درس عبادتی رزمندگان بماند ولی دو روز او 
تبديل به 40 روزشــد. وقتی دليل را از وی جويا شدم، گفت: 
وقتی ازخودگذشتگی و نماز شب خواندن رزمندگان را ديدم، 

طالب آنان شدم. 
ســخن اين روحانی را هرگز فراموش نمی کنم که گفت: من 
شيفته رزمندگانی شدم که شبانگاه وقتی بلند می شدم وضو 
بگيرم، می ديدم مثل کندوی عسل که صدای زنبورها از آن 
می آيد، همين گونه همه رزمندگان از کوچک تا بزرگ، زودتر 
از من از خواب بلند شــده و همه در حال نماز شب خواندن و 
راز و نيايش بودند؛ من بايد از اين رزمندگان درس می گرفتم. 
اين رزمنده يزدی ادامه می دهد: ايثار و از خودگشــتگی در 
مراسم سحری و افطاری در جبهه به گونه ای بود که کمبود 
مواد غذايی در خطوط مقدم نبرد، معنويت خاصی به نيروها 
داده بود؛ به طوری که رزمندگان سر سفره می نشستند و غذا 
دست به دست می چرخيد تا ديگری از اين غذا استفاده کند، 

حتی غذای سه نفره را تا ده نفر استفاده می کردند.

رمضان درجبهه ها

ماه رمضان با تمام خير و بركتش فرا رســيده است؛ 
اما شاید گرمی هوا و روزهای طوالنی آن، روزه داری 
در این ماه را ســخت  كرده باشد. سال هاپيش در این 
ســرزمين جوانانی بودند كه بسيار ســخت تر از ما 
برای اجرای امر خداوند قيام كردند و نه تنها بی هيچ 
شکایتی بلکه در اوج لذت در نمایش مباهات معشوق 
درخشــيدند. مردانی كه گرمی هــوا، آتش گلوله 
دشمن، كمی غذا، روزهای سخت اسارت و... آنان را 
از اجرای فرمان الهی باز نمی داشت. با خاطرات شان 
همراه می شــویم بدان اميد كه در لذت خلوص شان 

شریک مان كنند.

گردشگر آلمانی گفت: درســت است که مسيحيت 
سه اقنوم دارد، اقنوم پدر، پسر و روح القدس؛ ولی ما 
مي گوييم در عين حالي که سه هستند، يکي هستند و 

اين منافاتي با وحدت ندارد.
در جواب گفتم: چگونه منافاتي ندارد! يا عيسي خداي 
پسر هست يا نيست؛ نمي تواندکه هم باشد و هم نباشد 
و اين حرف شما خالف منطق و عقل است. اين حرف 
را فقط اسالم نمي گويد. شما به يهود اعتقاد داريد؟ در 
يهوديت هيچ چيزي در اين باره وجود ندارد و آنها نيز 
اين حرف ها را ساخته دست مسيحيان مي دانند. در 
قرآن کريم خداوند مي فرمايد: اگر به نظر مسيحيان 
عيسي چون پدر نداشت، پس او پسر خداوند است. نظر 

مسيحيان درباره حضرت آدم چيست؟ او نه پدر داشت 
و نه مادر. همه اينها نشانه هاي قدرت خداوند است و 
اعتقاد به خدا بودن يک انسان شرك بوده  و ادعاي خدا 
بودن براي مسيح خالف متون مقدس خودتان است.  
در باب 17 انجيل يوحنا اين گونه آمده است: »حيای 
جاوداني اين است که تو را فقط خدا و عيسي مسيح را 
فرستاده تو بشناسند«. در آيه دوم مسيح مي فرمايد: 
»مرا بر هر بشري قدرت داده«. اگر قدرت از خودش 

بود،  به خدا نمي گفت که قدرت من از تو است. 
دوباره گفت: بايد به شما بگويم عيسي داراي دو جنبه 
بوده اســت، انســان کامل و خداي کامل؛ بر حسب 
جسم، انسان کامل و بر حســب روح، خداي کامل. 
گفتم: شــما مي دانيد که اين موضوع عقالني نيست 
يعني از نظر عقلي امکان ندارد که  موجودي هم خدا 
باشد و هم انسان. اگر انسان باشــد، ديگر نمي تواند 
خدا باشد و اگر خدا باشد، نمي تواند محدود به ماده 
شود چون اين دو با هم در تناقض آشکار هستند. قبال 
گفتيم که اين موضوع هم مخالف تورات اســت هم 

انجيل و هم اسالم.

عکس روز

 
تبليغ دين جزو نخستين و مهم ترين 
پروسه هايی اســت که طلبه ها برای 
زکات علــم خــود بــه آن مشــغول 
می شوند؛ حاال اگر طلبه ای خوش ذوق 
باشــد و زبان ديگری هم بداند، مسير 
ديگری برايش گشوده شده و فرصت 
هم کالمی بــا غيرمســلمانانی را پيدا 
می کند که فرســنگ ها فاصله ذهنی 
با آيين محمدی دارنــد و می تواند با 
بهره گيری از اين فرصت ناب، تصوير 
درستی از اســالم را به آنها ارائه کند؛ 
مانند کاری که حجت االسالم »زمانی« 
درمدرســه علميه»ناصريه«انجــام 

می دهد. 
واکنش های جالب گردشگران خارجی 
بــه آيين های مــاه مبــارك رمضان 
و پرســش هايی که دربــاره اين ماه و 
روزه گرفتن می پرســند، بهانه ای شد 
تا در ماه ميهمانی خــدا با خاطرات او 

همراه شويم. 

سميه مصور 
چه شباهت ها و تفاو ت هایی بین اسالم و مسیحیت وجود دارد

آيت ا... مظاهری در جلسه درس اخالق خود در ماه مبارك رمضان می فرمايند: در روايت 
آمده است: »و محصت عنه ذنوبه«؛ پروردگار عالم گناهانش را می آمرزد. در تعاليم دينی، 
آمرزش گناهان نياز به توبه دارد  اما بايد دانست که آمرزش، منحصر به توبه نيست و طبق 
برخی از آيات و روايات، اسباب ديگری نيز برای بخشيدن بندگان توسط خداوند وجود 

دارد. از جمله اسباب آمرزش، اجتناب از گناه است. قرآن کريم می فرمايد: 
به جا آوردن حسنات و اعمال نيک، اسباب ديگری برای آمرزش معاصی است. چنان که 

در قرآن شريف آمده است: انس با قرآن و اهميت به نماز، از مصاديق حسنات هستند.
 امام صادق»عليه السالم« می فرمايند: نماز شب، گناهان روز را می برد: »صاَله المومن 
بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار«. همچنين در روايتی از سلمان نقل شده است 
که پيامبر اکرم»صلی ا... عليه وآله وسلم« شاخه خشکی از درخت کنده و تکان دادند تا 
برگ هايش ريخت. سپس فرمودند: هنگامی که مسلمان وضوی خود را به خوبی گرفت 
و نمازهای پنجگانه را بــه جای آورد، گناهانش می ريزد چنان کــه اين برگ ها بر روی 

زمين ريخت.

4 عامل اکمال ایماندر محضر بزرگان
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