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ابراز خشنودی شهردار کراکف از پیشنهادهای 
عملیاتی شهردار اصفهان
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قیمت تاکسی های آنالین، تاکسی های شهری را تحت تاثیر قرار داده است
معاون حمل ونقل وترافیک شهرداری اصفهان:
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رشد بیش از دو درصدی نزاع در اصفهان
مدیر کل پزشکی قانونی استان  خبرداد:

استاندار اصفهان:8
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اعتبار برای اشتغال وجود دارد

روزهای پرطرفدار سکه
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جزئیات خنثی سازی اقدامات 
تروریستی در اصفهان
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 بازار نجومی »طال«  چه سرنوشتی خواهد 
داشت!؟
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     موردی از آب آلوده مشاهده نشده است؛      

آب اصفهان فعال سالم است
هر ساله با شروع فصل گرما، موجی از بیماری های ویروسی 
دامن اغلب شهروندان اصفهانی را می گیرد؛ اگرچه بخشی 
از این مسئله مربوط به گرمای هوا و بخشی ناشی از میوه ها و سبزیجات 
متنوع و سهل انگاری در مصرف صحیح و شست وشوی آنها می شود؛ اما 

نمی توان از تاثیر آب در شیوع این بیماری ها غافل شد...

زشت است شهر اصفهان آب 
نداشته باشد!

شعارهای »چینی«!

  وقتی همراهی خیران، سازمان ها و صنایع استان ، لبخند را به لب زندانیان جرایم غیرعمد برمی گرداند؛  

گلریزان عشق در شهر

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خریدهای زیر را مطابق جدول زیر از فروشندگان ذی صالح انجام دهد.
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97-2-97
خرید لوله پلی اتیلن آب شرب قطر 160 میلیمتر 

جهت خطوط انتقال چاه های بحران
اعتبارات تملک 
دارایی سرمایه ای

 450/000/000

97-2-98
خرید لوله پلی اتیلن آب شرق قطر 200 میلیمتر 

جهت خطوط انتقال چاه های بحران
اعتبارات تملک 
دارایی سرمایه ای

470/000/000

97-2-99
خرید لوله پلی اتیلن آب شرب قطر 110 میلیمتر 

جهت خطوط انتقال چاه های بحران
اعتبارات تملک 
دارایی سرمایه ای

142/500/000

97-2-100
خرید لوله U-PVC فاضالبی  در اقطار 110 و 125 

میلیمتر پوش فیت جهت ستاد و خمینی شهر
847/000/000جاری

   به بهانه سخنان قابل تامل رییس اتحادیه صنایع دستی استان که گفته مجبوریم 
نقره را قاچاق بخریم؛ 
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رســم خوب افطاری دادن اگر چه یک سنت 
پســندیده است؛ اما امســال افطاری های 
بسیاری رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و 
جنجال های زیادی بر پا کرد. همه ساله رسم 
افطاری دادن در میان سیاسیون ، گردهمایی 
برای بازخوانی دوباره افکار و عقاید و تنظیم 
سیاســت های درون حزبی بود و در مرتبه 
ای باال تر معموال افطــاری های رهبر انقالب 
و رییس جمهــور که شــامل دیدارهایی با 
نخبگان، سیاستمداران، جوانان و قشرهای 
شاخص اجتماعی بود، عرصه ای برای شنیدن 
درخواســت ها و کاســتی ها در زمینه های 

اجتماعی و سیاسی به شمار می رفت.
 امسال اما افطاری ها رنگ و بوی حاشیه ای و بعضا 

سیاسی به خود گرفت.
افطاری در هتل های پنج ستاره

در ابتدای ماه رمضان برخی از سیاسیون از برگزاری 
افطاری های نمایندگان در هتل های پنج ســتاره 
سخن گفتند؛ مسئله ای که بی ارتباط به انتخابات 
هیئت رییسه مجلس و ترکیب بندی فراکسیون ها 
نبوده است. این در حالی است که انتقادها نسبت به 
افطاری های برخی از نمایندگان مجلس در ســالن 
این نهاد نیز مورد انتقاد قرار گرفته اســت. حسن 
کامران، نماینده اصفهــان در این زمینه می گوید: 
»به نماینده ها و مدیران مــی گوییم چرا افطاری 
می دهید، این کار خالف قانون اســت، می گویند 
با هزینه شــخصی می دهیم، در حالــی که دروغ 
می گویند. دروغ می گویند چون در سالنی این کار را 

می کنند که آب و برق آن مال بیت المال است. اگر 
راست می گویند بروند و در بیرون سالن اجاره کرده 

و از جیب خودشان هزینه کنند«.
هنرمندان: ما افطاری نمی آییم

یکی از پر سر و صداترین واکنش ها به افطاری های 
سیاســی از ســوی هنرمندان کلید خورد. پرویز 
پرستویی، مهناز افشار و برخی دیگر از هنرمندان با 
رسانه ای کردن دعوت رییس جمهور برای شرکت 
در ضیافت افطار اعالم کردند به دلیل اعتراض نسبت 
به وضع سیاسی و اجتماعی در جامعه، به این افطاری 
نمی روند. آنها در صفحات اجتماعی خود خواستار 
صرف هزینه افطاری رییس جمهور به منظور ریشه 

کنی فقر و برخی دیگر از مسائل اجتماعی شدند.
افطاری جنجالی کمیته امداد در غزه

انتشار تصاویر اهدای300 هزار افطاری با آرم کمیته 

امداد امام خمینی)ره( در میان مردم غزه در روزهای 
ابتدایی ماه رمضان نیز در میان مردم بازخوردهای 
منفی زیادی داشــت. این خبر به ســرعت توسط 
رسانه هایی مانند بی بی سی پر رنگ شد و حساسیت 
های زیــادی در جامعه ایجاد کــرد .خبر مذکور با 
این توضیح همراه می شــد که »کمیته امداد امام 
خمینی)ره(، صدقات مــردم ایران را در غزه و برای 
توزیع غذا بین فلسطینیان هزینه می کند در حالی 
که در ایران، نیازمندان زیــادی به این پول محتاج 
هستند«. کمپین مجازی »نه به کمیته امداد« یکی 
از مهم ترین اتفاقاتی بود که در پی انتشــار تصاویر 

توزیع افطاری در غزه به راه افتاد.
 این موضوع واکنش پرویز فتاح، رییس کمیته امداد 
امام )ره( را نیز به همراه داشت و او طی سخنانی به 
این موضوع پاسخ داد و اعالم کرد که صدقات جمع 

شــده در هر منطقه تنها در همــان منطقه هزینه 
خواهد شد.

افطاری در ادارات ممنوع
بر اساس اعالم دســتور العمل دیوان محاسبات که 
پیش از ماه مبارک رمضان به ادارات و ســازمان ها 
ابالغ شد، دستگاه های اجرایی حق استفاده از بودجه 
عمومی برای دادن افطاری را ندارند . دستورالعملی 
که به نظر می رسد مکررا از سوی نهادهای دولتی زیر 
پا گذاشته شد. استانداری ها و سایر نهادها ازجمله 
ارگان هایی بودند که در ماه رمضان به صورت مکرر 
اقدام به برپایی میهمانی های افطاری کردند و معلوم 
نیست سرنوشت دستور ممنوعیت دادن افطاری در 

این نهادها چه شده است.
 داوود محمدی، رییس کمیســیون اصــل ۹0 با 
اشــاره به برخی گزارش ها از هزینه های ســنگین 
مراسمات افطاری سازمان ها و وزارتخانه ها، گفت: 
تاکنون در این خصوص شــکایتی به کمیســیون 
اصل نود ارسال نشده است ولی سازمان های دولتی 
 باید مقید باشــند که از بیت المال برای افطاری ها

هزینه نکنند. 
رییس کمیســیون اصل نود با اشــاره به بخشنامه 
دیوان محاسبات مبنی بر اینکه دستگاه های دولتی 
نباید از بودجه عمومی برای افطاری دادن استفاده 
کنند، گفت: اقدام دستگاه های دولتی برای برگزاری 
مراســمات افطاری، تخلف اســت و باید در هیئت 
رســیدگی به تخلفات مورد بررســی قــرار گیرد.

محمدی ادامــه داد: ســازمان های نظارتی مانند 
دیوان محاسبات و سازمان بازرسی باید این موضوع 

را مورد بررسی قرار دهند .

عذر خواهی مشاور بازرگانی 
کاخ سفید از نخست وزیر کانادا

روزنامه وال اســتریت ژورنال نوشــت که »پیتر 
ناوارو« مشاور بازرگانی کاخ سفید روز سه شنبه 
بابت جمله ای توهین آمیز خطاب به »جاســتین 
ترودو« نخســت وزیر کانــادا، از وی عذرخواهی 
کرد.پیتر ناوارو در پایان اجالس سران »جی ۷« 
در روز یکشــنبه، گفته بود که برای نخست وزیر 
کانادا »مکانی ویژه در جهنم« وجود دارد.کانادا 
با بی تفاوتــی به این عذرخواهی واکنش نشــان 
داد و ترودو نیز در مورد ایــن عذرخواهی هنوز 
پاسخی نداده است.پیتر ناوارو در مصاحبه ای با 
شبکه فاکس نیوز اعالم کرده بود که برای رهبران 
سیاسی که دیپلماسی سوء نیت با ترامپ دارند، 
در جهنم جایگاه ویژه ای وجود دارد و موقع خروج 
به او خنجر می زنند و این همان کاری اســت که 

ترودو کرد.

با رای اکثریت نمایندگان پارلمان؛
الیحه خروج انگلیس از اتحادیه 

اروپا تصویب شد
مخالفت 3۲۴ نماینده مجلس عــوام انگلیس با 
اعمال تغییر در الیحه برگزیت تحت عنوان قانون 
خروج از اتحادیه اروپــا راه را برای دولت ترزا می 
هموار کرد.نخســت وزیر انگلیــس پیش از آغاز 
نشست مجلس عوام خواستار وحدت و همسویی 
نمایندگان شده و تاکید کرد که از انتقاد و سرزنش 
علیه دولت دست بردارند.این در حالی است که 
تاکنون قوانین اتحادیه اروپا بــر قوانین داخلی 
کشور اولویت داشته اســت. نمایندگان پارلمان 
انگلیس نسخه اولیه این قانون را در ماه ژانویه به 

تصویب رسانده بودند.

پایان تنش با یونان؛
مقدونیه با تغییر نام خود 

موافقت کرد
مقدونیه برای پایان دادن به تنش های به وجود 
آمده با یونــان، با تغییر نام خــود به »جمهوری 
مقدونیه شمالی« موافقت کرده است.پیش تر این 
کشور با نام »مقدونیه یوگسالوی سابق« شناخته 
می شــد؛ اما برخی از گروه های یونانی با این نام 
مخالف بودنــد و در مذاکراتی کــه میان یونان و 
مقدونیه در جریان بود اختالفاتی ایجاد شــده و 
اعتراضاتی در یونان برپا شده بود.اختالفات آتن 
و اسکوپیه بر ســر نام کشور مقدونیه یوگسالوی 
سابق تا به امروز ادامه داشت و یونان چندین بار 
با به رسمیت نشــناختن این کشور به حضور آن 
در جمع کشــورهای عضو ناتو و توســعه روابط 
 این کشــور با اتحادیــه اروپا، مخالفــت کرده

 است.

 امیر قطر سفیر »فوق العاده« 
در ایران تعیین کرد

امیر قطر با صدور فرمانی، »محمد ســعد الفهید 
الهاجری« را به عنوان ســفیر »فوق العاده« قطر 
در ایران انتخاب کرد.سفیر فوق العاده، باالترین 
درجه یک ســفیر از لحاظ دیپلماتیک است که 
به آن »فرســتاده ویژه« نیز می گویند.تنش بین 
قطر و کشورهای حاشیه خلیج فارس در پی بیان 
اظهاراتی منتســب به مقامات قطــر در حمایت 
از ایران افزایش یافــت و از آن زمان به بعد رو به 
وخامت گذاشت و از همین روی، انتظار می رفت 
تنش میان قطر و عربستان به اوج خود برسد.امیر 
قطر در پی قطع روابط دیپلماتیک چهار کشــور 
عربی مصر، عربستان، امارات و بحرین با دوحه، 
بر »تقویت همکاری با تهــران« تاکید دارد و با 
توجه به موقعیت جغرافیایی قطر، با بسته شدن 
مرزهای عربســتان، امارات، بحرین و مصر روی 
این کشــور، دوحه به نوعی در محاصره زمینی، 
هوایی و دریایی قــرار می گیــرد و در این میان 
 تنهــا راه ارتباطی باقی مانــده آن از طریق ایران

 است.

افطاری به وقت سیاست جزییاتی از تماس تلفنی 
روحانی و مکرون

دفتر ریاســت جمهوری فرانسه جزییاتی را 
در خصــوص تماس تلفنی حســن روحانی 
و امانوئــل مکــرون منتشــر کــرد. دفتر 
ریاست جمهوری فرانسه اعالم کرد که امانوئل 
مکــرون، رییس جمهور فرانســه در تماس 
تلفنی با حسن روحانی،رییس جمهور ایران 
به او گفته است که فرانســه به برجام پایبند 
می ماند؛ اما ایران نیز باید کامال به تعهداتش 
عمل کند.طبق اعالم دفتر مکرون؛ وی در این 
تماس تلفنی اراده فرانســه، انگلیس، آلمان، 
روســیه و چین را برای ادامــه اجرای توافق 
وین )برجام( در تمامــی ابعاد آن به روحانی 
یادآوری کرد.روحانی در گفت وگوی تلفنی 
یک ساعته با مکرون گفت: »اگر ایران نتواند 
از امتیاز برجام اســتفاده کند، ماندن در آن، 
امکان پذیر نخواهد بود«. مکرون هم روحانی 
را در جریان پیشــرفت کارها )از جانب اروپا 
برای حفظ برجام( قرار داد و ابراز امیدواری 
کرد که ایران نیز به نوبه خود، تعهداتش را در 
قبال این توافق بدون هیچ ابهامی  انجام دهد.

طرح سوال از »آذری 
جهرمی« کلید خورد

امیر خجســته، رییس فراکســیون مبارزه با 
مفاســد اقتصادی و اداری در مجلس شورای 
اســالمی ضمن انتقــاد از عدم برخــورد با 
سایت های شــرط بندی از تدوین طرح سوال 
مجلس از وزیــر ارتباطات خبــر داد و گفت: 
متاسفانه باوجود هشــدارها و تذکرات اخیر 
پیرامون سایت های شــرط بندی، شاهد رشد 
روز افزون این چنین سایت ها در فضای مجازی 
هستیم. وی ادامه داد: از طرفی با فرارسیدن 
ایام برگزاری مســابقات جام جهانی فوتبال، 
بازار این نوع سایت ها بســیار داغ شده و الزم 
اســت در راســتای توقیف و ریشه کن شدن 
 این پدیده ضداقتصــادی اقدامات الزم انجام
 شود. امیر خجسته ادامه داد: وزیر ارتباطات 
الزم است نسبت به دالیل تعلل و کوتاهی در 
برخورد با سایت  های شرط  بندی و اشاعه قمار 
پاسخگو باشد. در همین راستا طرح سوال از 
آقای جهرمی تقدیم هیئت رییسه مجلس شد.

شهردار تهران:
بدهی شهرداری تهران بیش 
از ۵۰ هزار میلیارد تومان است

شهردار تهران در خصوص میزان دیون دولت 
به شهرداری تهران، گفت: قرار است گزارشی 
در این زمینه تهیه شود تا میزان دیون مشخص 
شــود. هنوز میزان بدهی های قطعی دولت به 
شهرداری مشخص نیســت و زمانی که نهایی 
شــود، اعالم می کنم. محمدعلی افشانی  در 
خصوص بدهی شهرداری گفت: میزان دیون 
بسیار باالســت این در حالی است که بودجه 
سال جاری شهرداری 1۷ هزار میلیارد است و 
نزدیک به 1۴ هزار میلیارد آن جاری است. وی 
با اشاره به رایزنی های صورت گرفته با بانک ها 
برای پرداخت دیون گفت: شهرداری امالک و 
دارایی هایی هم دارد و بــه مرور زمان دیون را 

پرداخت خواهیم کرد.

بر اساس دستور الریجانی صورت 
گرفت؛ 

 بررسی پیامک های 
تهدیدآمیز به نمایندگان

علــی الریجانــی، رییــس مجلس شــورای 
اسالمی در پاســخ به تذکر نماینده قائم شهر 
دربــاره پیامک های انبوه از برخی اشــخاص 
به نماینــدگان مجلس، گفــت: در این زمینه 
معتقدم که موضوع چنیــن پیامک هایی باید 
در هیئت رییســه مجلس بررسی شود تا برای 
آن چاره ای یافته و مانــع از ادامه پیامک های 
تهدیدآمیز به نمایندگان شویم.  زیرا برخی ها 
از طریق پیامک ها مانع از تفقد نمایندگان در 
موضوعات مختلف می شوند؛ بنابراین موضوع 

در هیئت رییسه بررسی می شود.

جعفریدولتآبادی
دادستانتهران:

عضو فراکســیون امید مجلس گفــت: باتوجه به 
وضعیت وخیم اقتصادی، خجالت می کشم بگویم از 

این دولت حمایت کردم.
مصطفی کواکبیان، نماینده تهران در جریان بررسی 
الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق ارز  گفت: این 
الیحه یک سال پیش در مجلس بررسی شده است، 
وضعیت جدید کشور می طلبد این موضوع با توجه 

به شرایط جدید مورد بررسی قرار گیرد.
عضو فراکســیون امیــد تصریح کرد: بــه عنوان 
نماینــده مردم، خدا را شــاهد می گیــرم با توجه 
به وضعیت اقتصادی خجالت می کشــم بگویم از 
این دولــت حمایت کردم.وی با بیــان اینکه وضع 
مبارزه بــا قاچــاق کاال و ارز وخیم اســت، اظهار 
داشــت: شــب می خوابیم و روز بلند می شــویم 
قیمــت دالر افزایش یافته اســت. معلوم اســت 
 که در این شــرایط عده ای تشــویق به قاچاق ارز 

می شوند.

 خجالت می کشم بگویم 
از دولت حمایت کردم

کواکبیان:

کافه سیاست

عکس  روز 

موتور سواری سفیر 
آلمان در تهران

محاکمه متهمان موسسه ثامن الحجج با حضور ۳۶۰ شاکی

پیشنهاد سردبیر:

دادســتان تهران گفت: مردمی کــه هر روز 
گرانی، تغییر قیمت ها، احتــکار، عدم عرضه 
کاال، عرضه کاالی فاسد و معیوب و ده ها نمونه 
دیگر را می بینند، سوال می کنند که چرا وضع 
این گونه اســت؛ در حالی که مردم ما مستحق 
وضع اخیر در حوزه ارز و سکه و ماشین و گرانی 
و این نابسامانی ها نیستند و اگر دستگاه ها به 
وظایف شــان عمل می کردند، وضعیت کشور 
این گونه نبود.جعفری دولت آبادی با دادن این 
اطمینان  که حمایت دادستانی از اتحادیه ها در 
چارچوب وظایف شان ســاری و جاری خواهد 
بود،  خطاب به مسئوالن اتحادیه ها بیان کرد: 
ظرفیت پیشــگیری از وقوع جــرم و حمایت 
دادستانی برای تحقق وظایف شما کامال اثرگذار 
است.وی افزود: دادستانی می تواند صدها مرکز 
تولید را ببندد؛ اما پلمپ   از ســوی دادستانی 

چندان راهگشا نخواهد بود.

 مردم مستحق وضع اخیر 
نیستند

مسعودپزشکیان
سیاستمداراصالحطلب:

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان اینکه 
متاسفانه عده ای از ما توجیه گر قبیح ترین و وقیح ترین 
وقایع جهانی شده ایم، گفت: برخی روزنامه های داخلی 
ما برای همان خبیث کودک کش کف می زنند و دفاع 
رزمندگان مقاومت از خودشــان را تقبیح می کنند.

صفارهرندی خاطرنشان کرد: این جماعت معتقدند 
شما بیخود خودتان را معطل استقالل کردید. زمانی 
یکی از اینها در روزنامه ای نوشته بود این استقاللی که 
شــما به آن افتخار می کنید، در نقاط دیگر دنیا اصال 
خریدار ندارد و شما در واقع در مسابقه ای اول شدید 
که یک دونده بیشــتر ندارد.عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام افزود: کســانی که یک مسئله ستوده 
شده ای به نام اســتقالل را اینگونه به لجن می کشند 
و مســخره می کنند، نســخه هایی برای وابســتگی 
کشور به بیگانه در آینده پیچیده اند. همسویی اینها 
 با جریان خبیــث خارجی یک نقطه نگــران کننده

 است.

برخی روزنامه ها، توجیه گر 
عمل صهیونیست ها شدند

صفارهرندی: 

نایب رییس مجلس گفت: اگر یک ســاختار 
نظارتی پولــی و مالی در کشــورمان وجود 
داشــت، بیش از 10 هزار میلیــارد مفقود 
نمی شد که همه از آن اظهار بی اطالعی کنند 
و موسســات مالی و اعتباری این بال را سر 
 FATF مردم نمی آوردند. وی با بیان اینکه
بحث کامال تخصصی اســت، اظهار داشت: 
متاسفانه برخی در کوچه و خیابان از مردم 
درباره FATF مصاحبه می کنند، درباره آن 
نظر می دهند، یک عده هم خیال می کنند 
که در همه زمینه ها می توانند نظر بدهند.

پزشکیان خاطرنشــان کرد: دولت های نهم 
و دهم بیش از ۷50میلیــارد دالر از نفت و 
فرآورده های آن درآمد کسب کردند که با آن 
می شود همه چیز را در کشور دگرگون کرد؛ 
اما امروز نمی دانیم سرنوشت این همه پول 

چه شده است.

اگر نظام پولی، سامان داشت 
۱۰هزار میلیارد گم نمی شد

پیشخوان

بین الملل

 رییس دفتر رییس جمهوری گفت: الیحه FATF در دولت دهم 
مطرح شده است و هیچ ارتباطی با این دولت ندارد و کسانی که 
اکنون با این الیحه مخالفت می کنند حامــی دولت دهم بودند. 
محمود واعظی  تصریح کرد: آنها مرتب سیگنال های منفی برای 
افکار عمومی می فرستند؛ بنابراین ما هم باید انسجام و هماهنگی 

بیشتری داشته باشــیم و اجازه ندهیم اختالف نظرها و اختالف 
سلیقه ها ابزاری در دست مخالفان کشور باشد. اگر اقدامی به نفع 
کشور است، به دلیل برخی مسائل سیاســی و جناحی نباید آن 

اقدامات نادیده گرفته شود. 
وی ادامه داد: مطالبی که در مجلس درباره الیحه پولشویی مطرح 

شد، درست نیست و صفت هایی که به دیگران هم دادند، در شأن 
نمایندگانی که آن مباحث را مطرح کردند، نیســت.رییس دفتر 
رییس جمهور به گرانی سکه نیز اشاره کرد و گفت: قرار شده است 
بحث های الزم در مورد این موضوع صورت گیرد و تصمیم هایی  

اتخاذ شود.

 رییس دفتر رییس جمهوری:
 مخالفان FATF ، حامیان احمدی نژاد بودند

  مروری بر افطاری های جنجالی در ماه رمضان؛   

گفت و گوی یک ســاعته  
روحانی و مکرون

محاکمه متهمان موسسه ثامن الحجج با حضور ۳۶۰ شاکی
سرپرست دادگاه های کیفری یک استان تهران از محاکمه متهمان پرونده موسسه ثامن الحجج با حضور شکات 
این پرونده که تعدادشان 3۶0 نفر است، خبر داد. محسن افتخاری به برگزاری دادگاه متهمان پرونده ثامن الحجج 
در روز دوشنبه هفته آینده، ۲8 خرداد اشاره کرد و گفت که این پرونده سه متهم دارد و فعال با قرار وثیقه مناسب 
آزاد هستند. وی همچنین تعداد شکات این پرونده را 3۶0 نفر اعالم کرد و گفت: برای تمام شکات پرونده احضاریه 
ارسال شده تا در جلسه دادگاه حضور داشته باشند.افتخاری پیش تر گفته بود با توجه به سنگین بودن این پرونده، 

بعید است شعبه بتواند در دو یا سه جلسه رسیدگی را به سرانجام برساند.
آن طور که غالمحسین اسماعیلی، رییس کل دادگستری استان تهران گفته، حجم مالی پرونده شرکت تعاونی 
اعتبار ثامن الحجج، چیزی حدود 1۲ هزار میلیارد تومان است که تا بخش زیادی از سپرده های مردم با تعیین 

بانک عامل، پرداخت شده و بخشی نیز باقی مانده است.

واکنش الریجانی به انصراف برخی نمایندگان از اعزام به جام جهانی
رییس مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: نمایندگانی که به خاطر بعضی شرایط از اعزام به جام جهانی انصراف 
دادند ،کار خوبی کردند.همایون یوســفی، نماینده مردم اهواز در  تذکر آیین نامه ای به استناد ماده ۲۴ در 
خصوص حفظ شأن و منزلت نمایندگان، به موضوع اعزام تعدادی از نمایندگان به مسابقات جام جهانی فوتبال 
روسیه اشاره کرد و اظهارداشت: الزم دانستم در این خصوص نکاتی را در جهت حفظ شأن مجلس بیان کنم.
رییس مجلس خطاب به این نماینده گفت: االن موقع این تذکر نیست، تذکر شما سر جای خودش درست است 
و کار خوبی هم کردید که به خاطر شرایط انصراف دادید؛ اما ما االن داریم در خصوص الیحه دیگری صحبت 
می کنیم و بحث ما به خاطر این تذکرها متوقف شده اســت، این تذکرها را برای آخر جلسه بگذارید.گفتنی 
است؛ همایون یوسفی، عضو هیئت رییسه فراکسیون ورزش که نامش به عنوان یکی از نمایندگان اعزامی به 

جام جهانی مطرح شده بود، اعالم کرده از سفر به مسکو انصراف داده است.

چهره ها

ماحصل دیدار تاریخی اون 
و  ترامپ: فعال هیچی

ســایه روشــن های یک 
سازش سیاسی 

»مشتی ممدلی ها« ترمز 
بریدند!

علیرضا کریمیان
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زشت است شهر اصفهان آب نداشته باشد!
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

تکالیف و وظایف صاحبان 
مشاغل در قبال قانون مالیات ها

]...[ 4-ثبت نـام در نظـام مالیاتـی و 
صورتحسـاب  صـدور 

اشـخاص حقوقـی و صاحبان مشـاغل موضوع 
مـاده )169( کـه حسـب اعـام سـازمان امور 
مالیاتـی کشـور موظـف بـه ثبت نـام در نظـام 
مالیاتـی می شـوند، مکلـف  هسـتند بـرای 
انجـام معامـات خـود، صورتحسـاب صـادر 
و شـماره اقتصـادی خـود و طـرف معاملـه را 
در صورتحسـاب ها، قراردادهـا و سـایر اسـناد 
مشـابه درج و فهرسـت معامـات خـود را بـه 

سـازمان مذکـور ارائـه کننـد.

عدم صـدور صورتحسـاب یـا عدم درج شـماره 
اقتصـادی خـود و طـرف معاملـه یـا اسـتفاده 
از شـماره اقتصـادی خـود بـرای دیگـران یـا 
اسـتفاده از شـماره اقتصـادی دیگـران بـرای 
معامـات خـود، حسـب  مـورد مشـمول 
جریمـه ای معـادل 2 درصـد مبلـغ مـورد 
ئـه  را ا عـدم  همچنیـن  می شـود.  معاملـه 
فهرسـت معامـات انجـام شـده بـه سـازمان 
امـور مالیاتـی کشـور از طریـق روش هایی که 
تعییـن می شـود، مشـمول جریمـه ای معادل 
1 درصـد معاماتـی کـه فهرسـت آنهـا ارائـه 

نشـده اسـت، می شـود.

بازار

 گوشی موبایل
 مناسب سالمندان

 رییس سازمان برنامه و بودجه
 استان اصفهان اظهار کرد:

مردم؛ بازندگان نوسانات بازار
رییس ســازمان برنامه و بودجه استان اصفهان با 
انتقاد از عملکرد تعزیرات حکومتی در شــرایط 
کنونی موج گرانی در بازار، گفت: مردم در شرایط 
فعلی سراغ خرید خودرو، مسکن، دالر، سکه و ... 
نروند؛ زیرا زیان فضای کاذب بازار به چشــم آنها 

می رود.
»نعمــت ا... اکبری« درخصــوص دالیل افزایش 
نرخ سکه در بازار، اظهار کرد: در حال حاضر هیچ 
تقاضایی به غیر از تقاضای کاذب در بازار رخ نداده و 
متاسفانه اثر روانی این گرانی ها به نحوی است که 
با باالرفتن نرخ دالر و سکه، همه قیمت کاالهای 
خود را افزایش می دهند؛ در حالی که هیچ اتفاق 

خاصی در کشور رخ نداده است.
 وی افزود: هم اکنون هیچ نهاده و کاالیی براساس 
مبادله ارزی آزاد در کشور فروخته نمی شود و دلیل 
افزایش قیمت ها این است که بخش های نظارتی 
کشور همچون تعزیرات حکومتی به تکالیف خود 
عمل نمی کنند. اکبری با انتقاد از عملکرد تعزیرات 
حکومتی در شــرایط کنونی موج گرانی در بازار، 
گفت: وظیفه تعزیرات حکومتی تنها این نیســت 
که با ســبزی فروش یا میوه فروش برخورد کند، 
بلکه به عنوان یک نهاد نظارتی در شرایط فعلی باید 
وارد بازار شود و اجازه ندهد برخی بی دلیل موجب 

تشویق بازار و نگرانی مردم شوند.

نماینده مردم اصفهان:
زشت است شهر اصفهان آب 

نداشته باشد!
نماینده مردم اصفهان در تذکر شــفاهی مجلس 
اظهار کرد: چندیــن بار در رابطه با مســئله آب 
کشــاورزی تذکر دادم؛ آب کشاورزی که به جای 
خود، راجع به آب شــرب اصفهان نیــز چند بار 

تذکر دادم. 
»حســن کامران« افزود: طی 1۰ روز گذشــته 
که در اصفهان بودم، بعضــی از منازل حتی برای 
دستشــویی و حمام رفتن هم آب نداشتند. برای 
نظام زشت اســت که شــهری مانند اصفهان که 
دنیا آن را با رودخانه می شناسد، آب نداشته باشد.

کامران افزود:  در پاییز نیز به کشاورزان آب ندادند 
و ده شــاهی هم خسارت به کشــاورزان پرداخت 
نشد. پاییز امسال نیز در راه اســت باید چاره ای 

اندیشده شود. 

معاون بازاریابی فوالد مبارکه اصفهان:
دالیل افزایش تقاضای محصوالت 

فوالدمبارکه اعالم شد
معاون بازاریابی و فروش فــوالد مبارکه اصفهان 
درباره علــل افزایش تقاضا و رقابــت برای خرید 
محصوالت این شــرکت فوالدی گفــت: فرمول 
قیمت گــذاری محصــوالت، قــدری از واقعیت 
قیمتی انحــراف دارد و همیــن موضوع موجب 
شــد، قیمت های محصوالت تولیدی قدری افت 

داشته باشد.
» محموداکبری« ادامه داد: این وضعیت نرخ پایه 
ای که داریم نرخ پایه اســلب است و اسلب و ورق 
گرم در حالت نــرم عادی بین 15 تــا 2۰ درصد 

اختاف قیمتی دارد. 

سکه تمام 
بهار آزادی

 2،556،000
تومان

1،251،000 نیم سکه
تومان

711،000ربع سکه
تومان

403،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

214،230
تومان

      قیمت سکه و طال

گوشی موبایل بلو مدل 
Joy دو سیم کارت

 159,000
تومان

گوشي موبايل اسمارت مدل 
E2488 Quick دو سیم کارت

 235,000
تومان

گوشي موبايل دورو مدل 
1360 دو سیم  کارت

 269,000
تومان

آمــار عجیــب و غریب ســکه در چند مــاه اخیر 
رکوردهای تاریخی را در کشــور رقم زده اســت. 
بازار هیجان زده ای که ســرمایه های سرگردان را 
تبدیل به سکه و طا کرده و این روند موجب شده 
اســت، رقم ســکه و طای خریداری شده توسط 
مردم در شش ماه اخیر به چیزی در حدود 6۰ تن 
شمش طا برسد. بر اســاس اعام مسئوالن بانک 
مرکزی، مردم ایران از آذرماه گذشــته تاکنون از 
طریق طرح پیش فروش سکه بیش از هفت میلیون 
قطعه ســکه تمام بهار آزادی خریده اند که معادل 
6۰ تن شمش طاست. این مسئله در حالی است 
که تب بازار در زمینه ســکه و طا فروکش نکرده 
و همچنان قیمت ها در بازار طــا هر روز در حال 
باالرفتن است؛ قیمت هایی که به گفته کارشناسان، 
 بخش بزرگی از آن حبابی و ناشی از جو روانی بازار

 است.
چرا مردم سکه می خرند؟

با کاهش یا ثابت ماندن نرخ بهره و کاهش تدریجی 
ارزش پول نقد، افراد دیگر تمایلی به سپرده گذاری 
ســرمایه های نقدی خود ندارند و از آنجا که طا از 
ویژگی های ثبات ارزش حتی در شــرایط جنگ، 
بحران و تنش های بین المللی برخوردار است، افراد 
تمایل به خرید آن پیدا می کننــد که این موضوع 

موجب افزایش قیمت طا می شود.
»ســکه« برای مردم ایران چیــزی مانند پول نقد 
اســت؛ البته پولی که نگرانی از بابت کاهش ارزش 
آن ندارند و همواره متناســب با تورم بــازار، نرخ 
آن نیز افزایش پیدا می کند. این مســئله در کنار 
افزایش سرمایه های ســرگردان در جامعه موجب 
هجوم آوردن خریداران به بازار طا شــده است. از 
ســوی دیگر کاهش ســود بانکی در کنار رکود در 
بازار مســکن و عدم رونق تولیــد، منجر به هجوم 
این ســرمایه ها به بازار مسکن شد. شــهریورماه 
ســال گذشــته بود که دولت تصمیم گرفت نرخ 
سپرده های بانکی را کاهش دهد و همین موضوع 
دلیلی شــد تا برخی صاحبان ســرمایه، پول های 
خود را از شــبکه بانکی خارج کنند و به بازارهای 
دیگر برای سود بیشــتر ببرند. نگرانی های امنیتی 
از بازار ارز امســال، پــس از تحوالت ایــن بازار و 

 تک نرخی شدن آن نیز در این روند بی تاثیر نبوده
 است.

چرا قیمت سکه واقعی نیست؟
اغلـب کارشناسـان اقتصـادی و حـوزه طـا معتقد 
هسـتند که قیمت این روزهای سـکه واقعی نیست.  
در صـورت ورود دولت و ارائه سـکه بیشـتر در بازار، 
افرادی که اقـدام به خرید سـکه کرده انـد ضررهای 
هنگفتـی می کنند. »رادپـور« درباره قیمـت واقعی 
سـکه در حال حاضر گفـت: اگر قیمـت دالر در بازار 
آزاد را 6۷5۰ در نظـر بگیریم، بیـن دو میلیون و 5۰ 
تا دومیلیـون و 1۰۰ هـراز تومان را می تـوان قیمت 
واقعی سـکه دانسـت. به این ترتیب می تـوان گفت 
سـکه حداقـل۳5۰ هـزار تومـان حبـاب دارد. هـر 
چند فعـاالن بـازار طا پیش بینـی دقیقـی از آینده 
ایـن بـازار ندارند، ولـی نامعلوم بـودن بازار سـرمایه 
و تصمیم گیری هـای سیاسـی، بدون شـک بـه این 
رونـد افزایشـی قیمـت دامـن خواهـد زد. فعـاالن 
بـازار، مسـکوت مانـدن دو ماهـه بررسـی اف ای تی 
اف در مجلـس ایـران را یکـی از عواملـی مـی دانند 

که شـیب افزایش قیمت سـکه را باالتر برده اسـت. 
عاوه بر مـردم عـادی و پارامترهـای معمـول، بازار 
بانک مرکـزی نیز خـود از جمله عامل هـای افزایش 
قیمت طاسـت. براسـاس یک بـرآورد کلـی  تنزل 
ارزش دالر بـه کاهـش ذخیـره ارزی بانـک مرکزی 
کشـورهای مختلـف منجـر می شـود و آنهـا بـرای 
جبران این مسـئله به دنبال افزایـش ذخیره طای 
خـود می افتند کـه به رشـد چرخـش پـول در بازار 
طـا و افزایـش قیمـت آن می انجامـد. بنابراین هم 
بانک های مرکـزی و هـم سـرمایه گذاران در جهت 
جلوگیـری از کاهـش دارایی هـای خـود، طـا را 
بهتریـن گزینه بـه جـای دالر می دانند. طـی ماه ها 
و هفته های گذشـته، ارزش دالر با نوسـاناتی همراه 
بـوده اسـت؛ در نتیجـه ایـن تاطم هـا، بازارهایی از 
جمله بازار سـکه که عامـل مهمـی در تعیین ارزش 
قیمت دالر هسـتند، بی ثبات شـده اند؛ زیـرا قیمت 
دالر روندی افزایشـی داشـته و تـا زمانی کـه انتظار 
تغییرات ارزش دالر وجود داشـته باشـد، باید شاهد 

حاکـم بـودن بی ثباتی در بـازار سـکه بود.

بازاری که از کنترل خارج شده است 
در شــرایطی که انتظارات تورمی در اقتصاد ایران 
افزایش یافته است، هوش اقتصادی آحاد اقتصادی 
حکم می کند که دارایی شان به ســمت بازارهای 
کم ریسک حرکت کند که در غیاب بازار ارز، سکه 
جذاب ترین بازار برای حفظ دارایی هاست. در این 
میان اما یک خطر برای اقتصاد ایران در بلندمدت 
وجود دارد و آن اینکه با سرازیر شدن سرمایه ها به 
سمت بازار ســکه، عاوه بر اینکه انتظارات تورمی 
افزایش می یابد، کاهش ســرمایه گذاری در بخش 
تولید سبب خواهد شــد در آینده، رکود بر اقتصاد 
کشور حاکم شود و بار دیگر اقتصاد ایران در معرض 
تورم های باال و رشدهای پایین قرار گیرد که معنی 

آن کوچک شدن سفره مردم خواهد بود. 
به نظر می رسد که بخشی از دالیل گیج بودن بازار، 
به سبب بی برنامگی و مبهم بودن تصمیمات بدنه 
دولت اســت؛ موضوعی که اگر طوالنی شود منجر 
به خارج شدن سیســتم های کنترل بازار از سوی 

دولت خواهد شد.

روزهای پرطرفدار سکه
   بازار نجومی »طال«  چه سرنوشتی خواهد داشت!؟  

رییس اتحادیه فروشندگان گوشت گوســفندی اعام کرد: در پی ممنوع شدن صادرات دام زنده سبک از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت گوشت گوسفند طی روزهای گذشته 5۰۰۰ تومان کاهش یافت و این ارزانی 
استمرار خواهد داشت. »بصیری« به این موضوع نیز اشاره کرده است که با اعام ممنوعیت صادرات دام زنده سبک 
از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت کاهش قیمت در گوشت قرمز ایجاد شده و واردات گوشت قرمز گوسفندی 
و منجمد نیز عامل دیگری برای ارزانی این محصول پروتئینی بوده اســت. وی ادامه داد: یکی دیگر از تصمیمات 
جلسه روز گذشته ستاد تنظیم بازار، ادامه عرضه گوشت گرم گوسفندی وارداتی با قیمت کیلویی ۳۳ هزار تومان 

برای مصرف کنندگان است و در فروشگاه های زنجیره ای و مغازه ها و عرضه کنندگان منتخب عرضه می شود.

گوشت ۵۰۰۰ تومان 
ارزان شد

رییس اتحادیه فروشندگان 
گوشت گوسفندی: خبر

   

استاندار اصفهان:

اعتبار برای اشتغال وجود دارد
استاندار اصفهان درخصوص آخرین وضعیت اســتان در بخش های اشــتغال و پروژه های عمرانی، 
اظهارکرد: پیگیری های اساســی در زمینه  طرح های اشتغالزایی در بخش های مختلف در حال انجام 

است و امیدواریم تعهد 1۰۰ هزار شغل در سال 9۷ به نتیجه برسد.
»محسن مهرعلیزاده« با بیان اینکه براساس آمار، استان اصفهان 225 هزار نفر بیکار دارد، افزود: حتی 
اگر به تعهد اشتغال امســال عمل کنیم، این میزان بیکار به عنوان رسوب باقی خواهد ماند؛ به همین 

دلیل باید بیش از ورودی به بازار کار برای ایجاد و حفظ اشتغال موجود تاش کنیم.  
مهرعلیزاده تاکید کرد: باید بتوانیم واحدهای تولیدی خود را ســرزنده نگــه داریم و با اتکا به داخل، 
ظرفیت های دیگری را در بخش های مختلف به ظهور برسانیم. وی با بیان اینکه طرح های عمرانی با 
جدیت در حال پیگیری است، افزود: اراضی متعلق به ارتش برای توسعه فرودگاه بین المللی اصفهان 

خریداری شده و در اختیار فرودگاه قرار گرفته است.
 مهرعلیزاده با انتقاد از بانک ها گفت: اشتغال جوانان مستلزم پرداخت وام ها و اعتبارات بانکی است و 
اینکه بانک ها با سلیقه خودشان، دســتورالعمل هایی را تعریف و تغییر دهند به هیچ وجه با روند کلی 
توسعه کشور هماهنگ نیســت؛  بنابراین بانک های غیرهمراه با برنامه های مدیریت استان تغییر و یا 
حتی تعطیل می شوند. مهرعلیزاده خاطر نشان کرد: در برخی از موارد این دستورالعمل ها اصاح شده 
اما در برخی موارد این امر صورت نگرفته و باید مشــخص شود که استان چند بانک همراه و همگام با 
برنامه های مدیریت استان دارد. باید مشخص شــود چه بانکی با همکاری خوب براساس وظیفه اش 
به فعالیت در استان ادامه می دهد و مدیرعامل کدام بانک باید تغییر کند یا کدام بانک اساسا باید در 

استان تعطیل شود.

معاون حمل ونقل وترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به افزایش تعداد تاکسی ها در سطح شهر گفت: این 
میزان از حد استاندارد بیشترشده است که منجر به افزایش بیکاری می شود.

»علیرضا صلواتی« با اشاره به عوامل بیکاری تاکســی ها افزود:افزایش سهم خودروهای شخصی، رونق 
تاکسی های اینترنتی و زیاد شدن تعداد تاکسی ها میل استفاده از تاکسی ها را در بین مردم کمتر کرده 
است. وی در ادامه گفت: باید تاش کرد با افزایش بهره وری و ارائه خدمات بیشتر شاهد افزایش رغبت در 
استفاده از تاکسی ها باشیم. صلواتی با بیان اینکه به رغم افزایش قیمت قطعات یدکی خودروها و هزینه  
استهاک و تعمیرات تاکسی ها، هیچ افزایش قیمتی درکرایه خودروها در دوسال اخیر نداشته ایم، اظهار 

کرد: پایین بودن قیمت تاکسی های آناین نیز بی تاثیر نبوده است.

مدیر امور برق غرب شرکت توزیع برق اصفهان اعالم کرد:
کاهش6۵ درصدی زمان خاموشی در سال جاری نسبت به سال 9۵

مدیر امور برق غرب شــرکت توزیع برق اصفهان از کاهش 65 درصدی زمان خاموشــی سال جاری نسبت 
به سال 95 خبر داد و گفت: قرار اســت میزان خاموشی به ازای هر مشترک در ســال جاری به 21۳ دقیقه 
برسد.»محمدرضا آریان پور« افزود: در این راستا، این امور با ارائه خدمات مناسب و متناسب با استانداردهای 
بین المللی توانسته اهداف و شاخص های پیش رو را در تمام فرایندها به کار گیرد و میزان خاموشی 6۰8 دقیقه 
به ازای هر مشترک در سال گذشته را به 21۳ دقیقه خاموشــی به ازای هر مشترک در سال جاری برساند؛ 
امیدواریم این میزان خاموشی به 15۰ دقیقه به ازای هر مشترک کاهش یابد. آریان پور خاطرنشان کرد: به 
منظور تامین انرژی مورد نیاز متقاضیان جدید و افزایش قابلیت اطمینان شبکه در سال گذشته، ده ها طرح 

توسعه و احداث شبکه  منظور برق رسانی به متقاضیان جدید بوده است.

مناقصه واگذاری درمانگاه تخصصی داخلی شهرضا 
به صورت مشارکتی 97-6

جمعیت هالل احمر استان اصفهان درنظردارد درمانگاه تخصصی داخلی خود واقع در شهرضا را به صورت مشارکتی از 
تاریخ 9۷/4/15 به مدت سه سال و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  به بخش خصوصی واگذار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از خرید و دریافت اسناد  تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکتها ازطریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت)ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است شرکت های واجد 
شرایط درصورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشاردر سامانه 9۷/۳/24  می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  ازسامانه تا ساعت 12 روز چهارشنبه 9۷/۳/۳۰  

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد و ارائه اصل ضمانت نامه به جمعیت هال احمر اســتان اصفهان : تا ساعت 12 روز شنبه تاریخ 
  9۷/4/9

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز یکشنبه تاریخ 9۷/4/1۰ 
هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس تحویل ضمانت نامه: اصفهان- بلوار آیینه خانه - جمعیت هال احمر استان اصفهان - خزانه داری
ثبت نام از طریق دفاتر ثبت نام استان ها در سامانه )www.setadiran.ir   ( و همچنین  دفاتر پیشخوان دولت منتخب 

که در سامانه مشخص است، امکانپذیر می باشد.

معاون حمل ونقل وترافیک شهرداری اصفهان:
قیمت تاکسی های آنالین، تاکسی های شهری را تحت تاثیر قرار داده است

مرضیه محب رسول
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ابالغ مراتب ثبت پنج اثر 
فرهنگی تاریخی به استاندار

معــاون رییس جمهــوری و رییــس ســازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری در 
نامه هایی جداگانه به اســتاندار اصفهان، مراتب 
ثبت پنج اثر فرهنگی تاریخی در این استان را به 

او ابالغ کرد.
در متــن نامــه »علی اصغــر مونســان« معاون 
رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری دستور ثبت قلعه رستم 
بافران واقع در استان اصفهان، شهرستان نایین، 
تپه وداغ گلشهر به شماره ۳۲۰۳۰، خانه الماسی 
به شــماره ۳۲۰۲۹، حمام گشنیزجان به شماره 
۳۲۰۳۴ و خانــه فخره ای به شــماره ۳۲۰۲۸ از 
ســوی معاون رییس جمهوری و رییس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری به 

استاندار اصفهان ابالغ شد.

معاون صنایع دستی استان:
اصفهان را به روزهای اوج 

برگردانیم
معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با بیان 
اینکه اســتان اصفهان در صادرات صنایع دستی 
رتبه ۳۰ را دارد، گفت: بسته بندی از ضرورت های 
کاالی تجاری و لباس فاخری بر قامت مصنوعات 

دستی است.
»جعفر جعفرصالحی« در ادامه از زخم بی اعتمادی 
بر پیکر صنایع دستی ســخن گفت و افزود: باید 
اصفهان را به روزهــای اوج برگردانیم. در ابتدای 
راه بی اعتمادی هســتیم که مصــرف کننده ها 
شــکایت هایی را نزد اتحادیه برده اند. کم کم این 
بی اعتمادی از مشــتری به بازار صنایع دســتی 
منتقل می شود. راه اندازی سایت، اتیکت قیمت 
و کمیسیون های قیمت گذاری، تنها ُمسکن برای 
درد اســت، ولی برای درمان به فرهنگسازی نیاز 
داریم. بایــد به عنوان تولیدکننده رســالت خود 
را حفظ کرده، بهترین قیمــت و کیفیت را برای 

محصوالت صنایع دستی تعریف کنیم. 

ذره بین

»خسروآقا« و »ا... وردی خان« قربانی اختالف نظرها

پیشنهاد سردبیر:

دیدگاه

مدیر انتشارات سپاهان:
وضعیت نشر نامناسب است

مدیر انتشــارات ســپاهان گفت: حوزه نشر، 
اولویت آخر ســبد هر خانوار اســت؛ به همین 
دلیل با بحران های اقتصادی دچار چالش های 

اساسی می شود.
»محمد حقوقی« درخصــوص وضعیت حوزه 
نشر، اظهار کرد: کاغذ، نقدینگی خرید کتاب، 
وضعیت ســرانه مطالعه، کتــاب الکترونیک و 

وضعیت اقتصادی کشــور نشــان می دهد که 
وضعیت حوزه نشر چگونه است.

وی با بیان اینکه وضعیت نشر نامناسب است، 
افزود: امروز بــه دلیل تغییــرات قیمت دالر، 
قیمت فیلم و زینک کتــاب افزایش پیدا کرده 
است؛ در کنار آن قطعات چاپخانه  نیز با افزایش 
قیمت روبه رو بــوده و تورم فشــار دیگری بر 
ناشران وارد کرده است.  مدیر انتشارات سپاهان 
ادامه داد: در حال حاضــر نقدینگی و گردش 
مالی در حوزه چاپ رخ نمی دهد و ناشر از پخش 
کتاب، صحافی از ناشــر، کارگــر از کارفرمای 
موسسات نشر طلبکار هستند.حقوقی تصریح 
کرد: درحال حاضر فعالیت انتشارات  به انبارهای 
کتابی که از گذشته باقی مانده وابسته است و 
کتاب هایی که زیر چاپ می روند تیراژی محدود 
دارند؛ برای مثال کتاب های دانشگاهی که در 
سال های قبل تا پانزده هزار تیراژ داشتند، امروز 
به هزار تیراژ هم نمی رســند! مدیر انتشارات 
سپاهان ادامه داد: وقتی مردم از نظر اقتصادی 
مایحتاج خود را نمی توانند تهیه کنند، چگونه 
امور فرهنگی را در اولویت قرار دهند و چگونه 
انتظار داشته باشیم که حوزه کتاب را در اولویت 

بگنجانند؟! 
حقوقی با بیان اینکه متاسفانه در سال گذشته 
نیز نمایشگاه کتاب استانی در اصفهان برگزار 
نشــد، تاکید کرد: این نماشگاه که می توانست 
نفس تازه ای به انتشاراتي ها بدهد، برگزار نشد 
و آن موج کتاب خوانی کوتاه نیــز از اصفهان 

دریغ شد.

موضوع حصار کشی سی وســه پل، طی یک سال 
اخیر جزو موضوعات پرحاشــیه در اصفهان بوده 
است. در این مدت دغدغه مندان میراث فرهنگی 
و مردم از یک ســو و افرادی که حفظ جان عابران 
را اولویت باالتری نســبت به تغییــرات در میراث 
فرهنگی این دیار می دانند از ســوی دیگر، موجب 

حرف و حدیث های بسیاری شدند.
به گزارش فارس، ماجرا از ســقوط یک کودک سه 
ساله از پل در مهرماه ۹6 آغاز شد تا مسئوالن، این 
بار فکر جدی درباره نصب حفاظ هایی بر روی این 
پل کنند؛ البته پیش از این کودک افراد دیگری نیز 
از این پل تاریخی ســقوط کرده بودند ولی این بار 
فوت کودک موجب شــد ماجرا خیلی جدی تر از 

قبل دنبال شود.
 خان هفتم؛ خان اختالف نظر

پس از گذر از خان های متعدد، با مخالفت های مکرر 
مردمی و نظرســنجی هایی که اصال از مردم انجام 
نشد، کار به مرحله اجرا رسیده است؛ اما گویا خان 
هفتم که از همه سخت تر است، درحال حاضر پیش 
روی اجرای این طرح قرار دارد و این مشکل چیزی 
نیست جز اختالف نظری که بین اداره کل میراث 
فرهنگی و سازمان نوســازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان رخ داده اســت که هر کدام طرف مقابل را 
موظف به اجرای طــرح می دانند. در این خصوص 

»فریدون اللهیــاری« گفت: 

قاعدتا باید ســازمان بهسازی و نوسازی شهرداری 
اصفهان کار را اجرایی کند، ولــی اداره کل میراث 

فرهنگی نیز در این زمینه کمک می کند.
 نوبتی هم باشد، نوبت شماست

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان اصفهان گفت: سازمان نوسازی و 
بهسازی شهرداری اصفهان مدعی است که میراث 
فرهنگی باید ایــن کار را انجام دهــد، اما میراث 
فرهنگی نیز معتقد است ایمن سازی سی وسه پل 
بر عهده این سازمان است و باید به تفاهم برسیم تا 

این کار انجام بگیرد.
در همین رابطه »حســین جعفــری« مدیرعامل 
سازمان نوسازی و بهسازی شــهرداری اصفهان  با 
بیان اینکه حصارکشی سی وسه پل بر عهده میراث 
فرهنگی اســت و خبری از جزئیات این کار ندارد، 
بیان داشت: طبق مکاتبات و توافق های انجام شده، 
باید اداره کل میراث فرهنگی در این موضوع ورود 
پیدا کند و آن چیزی که مد نظر دارند و هزینه ها را 
انجام دهد اما قرار شد شهرداری نیز همکاری کند.

 خسروآقا؛ خسته و همچنان مظلوم
»حمام خسروآقا« نیز موضوع دیگری است که پس 

از گذشت یک ســال از آغاز مرمت آن 

همچنان مورد اختالف نظر است.
این بنای تاریخی در ســال 1۳5۸ از ســوی افراد 
ناشناس با ایجاد شــایعه تبدیل این مکان به محل 
تجمع افراد بزهکار، منفجر شــد. در ادامه شورای 
عالی شهرســازی و معماری ایران برای پیشگیری 
از تخریب نهایی حمام خســروآقا، با مصوبه ای با 
تخریبش برای احداث ادامه خیابان اســتانداری 
مخالفت کرد و بر اســاس اســناد منتشر شده در 
سال1۳7۲ از سوی وزارت مســکن و شهرسازی 
وضع حمام خســرو آقــا در آن ســال »در حال 
بازسازی« و کاربری پیشنهادی آن هم »فرهنگی، 

نمایشگاه آثار هنری دوره صفویه« معرفی شد.
اما با همه این اوصاف در ســال 7۴ خیابان حکیم 
اصفهان روی این  بقایای حمام در امتداد خیابان 
استانداری احداث شــد و بخشــی از بقایای این 
بنای تاریخی در زیر خیابان قــرار گرفت؛ اما پس 
از گذشــت ۲۲ ســال از زمان تخریب، خردادماه 
1۳۹6 ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری با همکاری شهرداری اصفهان قصد احیا 

و مرمت این حمام تاریخی را کردند.

طبق گفته معاون میراث فرهنگــی در زمان آغاز 
مرمت آن در سال گذشــته، تنها بخش باقی مانده 
از این حمام تاریخی گرم خانه آن اســت که در زیر 
خیابان مدفون است و نقشه های مرمت و احیای آن 

تهیه شده است.
مدیرعامل سازمان نوســازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان نیز که در فروردین ماه امسال عنوان کرده 
بود: »در آینده ای نزدیک این حمام تاریخی  به طور 
کامل احیا می شود«، در این رابطه تاکید کرد: در 
خصوص مرمت حمام خسروآقا قرار بود فاز یک که 
قسمت باقیمانده ساختمان حمام است و ارتباطی 

با خیابان ندارد مرمت شود.
 در مورد قســمتی هم که در خیابان است تا مسیر 
جایگزین انتخاب نشود و طرح نهایی نشود نمی توان 
خیابان را برای مرمت ببندیم؛ بستن خیابان برای 
مرمت نیز با همکاری مشترک شهرداری و میراث 

فرهنگ باید انجام شود.

»خسروآقا« و »ا... وردی خان« قربانی اختالف نظرها
وقتی ناهماهنگی میان دستگاه ها بیداد می کند؛

اخطار اجرایی
3/538 مشــخصات محکوم علیه ها : 1- ستار اشــعاری ، فرزند : محمد 2- جواد بامداد 
6199892501 3- احمد ساعدی فرزند یوسف  ، شغل : هر ســه فرش فروش ،  نشانی 
محل اقامت: سنندج ، خ انقالب ، پاساژ یزدان جو .6199892501 مشخصات محکوم له: 
مصطفی اسالمی راد ، نام پدر : حسین ، شغل : حسابدار ، نشانی محل اقامت : آران ، عباس 
آباد ، خ شهید ملکیان، محکوم به : به موجب رای شماره 501/96 تاریخ 96/07/19 حوزه 
چهارم شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل که قطعیت یافته است محکوم علیه ها 
محکوم هستند به : پرداخت مبلغ 26/000/000 ریال وجه یک فقره چک از بانک تجارت 
سنندج و مبلغ 145/000 ریال هزینه دادرســی و مبلغ 60/000 ریال اجراییه و پرداخت 
کلیه خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 94/10/20 )سررســید چک( تا زمان اجرای حکم که 
رای صادره غیابی بوده و تاکنون اعتراضی صورت نگرفته و همچنین محاســبه و وصول 
نیم عشر اجراییه توسط اجرای احکام صورت خواهد گرفت. ماده 34 قانون اجرای احکام:

همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. م الف: 138 قاضی شعبه 4 شورای حل اختالف 

کاشان)254 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

3/539 شماره: 492/95  به موجب رای شماره 472 تاریخ 96/8/8 حوزه چهارم شورای حل 
اختالف شهرستان تیران که قطعیت یافته است محکوم علیه احمد جباری مرکانلو فرزند 
رحمت ا... به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/595/000  ریال بابت هزینه دادرسی و تمبر الصاقی 
و حق الوکاله وکیل در حق خواهان اکبر غالمی اسفیدواجانی فرزند حسن با وکالت جعفر 
چرغان به نشانی نجف آباد امام چهار راه شهرداری جنب بانک ملی مرکزی مجتمع نخل 
و همچنین محکوم علیه محکوم است به پرداخت نیم عشر حق االجرا که توسط اجرای 
احکام حقوقی احتســاب و اخذ می گردد و رای صادره غیابی است. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:135 شعبه چهارم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان تیران )201 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/540 شــماره: 774/96  به موجب رای شــماره 21 تاریخ 97/1/20 حوزه دوم شورای 
حل اختالف شهرستان تیران و کرون که قطعیت یافته اســت محکوم علیه زیبا علیپور 
فرزند علی به نشانی مجهول المکان محکوم است به حکم به الزام به انتقال سند رسمی 
خودروی پژو پارس مدل 91 به شماره شهربانی 84-423 د 69 به نام خواهان و پرداخت 
مبلغ 1/360/000 ریال بابت هزینه دادرسی و تمبر الصاقی در حق خواهان محمد رمضانی 
حسن آبادی فرزند عبدا... به نشانی تیران شهرک کوهان مهرآباد 6 پالک 10 و پرداخت 
نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دولت که توسط اجرای احکام حقوقی احتساب و اخذ 
می گردد رای صادره غیابی می باشــد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحاً اعالم نماید. م الف:131 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان تیران 

)201 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/541 شــماره: 198/95  به موجب رای شــماره 327 و 326 تاریخ 96/6/4 حوزه سوم 
شورای حل اختالف شهرستان تیران و کرون که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- شهال 
محسنی  فرزند حبیب 2- آرش کریمی هر دو به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
2/150/000 ریال بابت هزینه دادرسی و تمبر الصاقی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 
خسارت تاخیر از تاریخ سررسید چک به شماره 950700 مورخ 94/10/5 در حق خواهان 
محمد عرب پور با وکالت جعفر چرغان شغل وکیل به نشــانی نجف آباد خ امام چهار راه 
شــهرداری جنب بانک ملی مجتمع نخل طبقه 2 واحد 2 صادر و اعالم می گردد ضمنا با 

توجه به وصف تجریدی و اصل اســتقالل امضاها و خواهان که دارند با حسن نیت است 
 و نسبت به پرونده کالســه 347/95 با موضوع جلب ثالث حکم بر بی حقی صادر و اعالم 
می گردد رای حضوری و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت که توسط اجرای 
احکام احتساب و اخذ می گردد.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:133 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان تیران )264 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/542 شماره نامه: 1397009000287039 شــماره پرونده: 9609983634700996 
شــماره بایگانی پرونده: 970260 نظر بــه اینکه در پرونده کالســه 970260  ک 102 
آقای محمد قنبری فرزند فرهادی متهم می باشد به ترک انفاق همسر و فرزند مشترک 
موضوع شــکایت خانم مهناز یوسف پور لذا وقت رســیدگی پرونده برای روز چهارشنبه 
مورخ 1397/05/10 ساعت 12/30 ظهر تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن 
متهم فوق الذکر با انتشار یک نوبت آ گهی به نامبرده ابالغ می نماید که دروقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردیده بدیهی است در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر فوق 
 وقت رسیدگی ابالغ شده محســوب و دادگاه غیابا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
 م الف: 1078 شــعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر خمینی شــهر )102 جزایی سابق( 

)122 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/544 شماره ابالغنامه: 9710103636200450 شماره پرونده: 9609983635201166 
شماره بایگانی شــعبه: 970003 از دفتر شــعبه اول دادگاه انقالب خمینی شهر به آقای 
اسماعیل نثاروند فرزند پرویز که  مجهول المکان اعالم شده است حسب  گزارش مرجع 
انتظامی و  به موجب کیفرخواست صادره از سوی دادســتان محترم دادسرای عمومی و 
انقالب خمینی شهر شما متهم هستید به 6/30 گرم شیشــه و 2 گرم هروئین که جلسه 
رسیدگی به اتهام شما مورخ 1397/5/23 ساعت 9/30 صبح تعیین شده است لذا به این 
وسیله به شما ابالغ می گردد که جهت شرکت در جلسه رســیدگی در وقت مقرر در این 
دادگاه حاضر و یا نسبت به معرفی وکیل اقدام و یا اینکه دفاعیات خود را بصورت کتبی قبل 
از حلول وقت رسیدگی به دادگاه ارائه نمایند در صورت عدم حضور یا عدم معرفی و کیل 
بصورت کتبی دادگاه بصورت غیابی اقدام به رسیدگی خواهد نمود. این آگهی وفق ماده 
174 قانون آیین دادرســی کیفری برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
درج می گردد. م الف: 1081 شــعبه اول دادگاه انقالب دادگستری شهرستان خمینی 

شهر )172 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/545 شماره ابالغنامه: 9710103636200448 شماره پرونده: 9609983634601362 
شماره بایگانی شعبه: 970004 از دفتر شعبه اول دادگاه انقالب خمینی شهر به آقای فرشاد 
کریمی فرزند رسول که  مجهول المکان اعالم شده است حسب  گزارش مرجع انتظامی و  
به موجب کیفرخواست صادره از سوی دادستان محترم دادسرای عمومی و انقالب خمینی 
شهر شما متهم هستید به 1/20 سانت هروئین و 4/40 سانت حشیش و 20 سانت شیشه  
که جلسه رسیدگی به اتهام شما مورخ 1397/5/23 ساعت 9 صبح تعیین شده است لذا به 
این وسیله به شما ابالغ می گردد که جهت شرکت در جلسه رسیدگی در وقت مقرر در این 
دادگاه حاضر و یا نسبت به معرفی وکیل اقدام و یا اینکه دفاعیات خود را بصورت کتبی قبل 
از حلول وقت رسیدگی به دادگاه ارائه نمایند در صورت عدم حضور یا عدم معرفی و کیل 
بصورت کتبی دادگاه بصورت غیابی اقدام به رسیدگی خواهد نمود. این آگهی وفق ماده 
174 قانون آیین دادرســی کیفری برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
درج می گردد. م الف: 1080 شــعبه اول دادگاه انقالب دادگستری شهرستان خمینی 

شهر )176 کلمه، 2 کادر(
مزایده 

3/546 شماره مزایده: 13970430212100007  آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده 
اجرایی کالســه 9400121 تمامت شــش دانگ پالک ثبتی 8451 فرعی از 75 اصلی 
واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس اصفهان خیابــان امام خمینی 
نرسیده به رسالت جنب بانک ملی مجتمع مسکونی ارم پالک 47 که حسب نامه شماره 
1395/5/16-95070584992644 ثبت اســناد خمینی شهر تمامت شش دانگ پالک 
مذکور به نام اسماعیل صابریان فرزند امیر قلی و مهین سیفعلی فرزند خدمتعلی ذیل ثبت 
83367 صفحه 209 دفتر 380 نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ مالکیت اسماعیل 

صابریان و دو دانگ مشاع از ششــدانگ مالکیت مهین سیفعلی ثبت و سند صادر گردیده 
و محدود است: شــمااًل: به طول 7/70 متر دیواری است به دیوار پالک 8445 شرقًا: اول 
به طول 4 متر جای درب و دیواری است به قســمتی از عرض کوچه منسده دوم به طول 
20/45 متر دیواری است به دیوار پالک 8452 جنوبًا: به طول 6/40 متر دیواری است به 
دیوار پالکهای 49 و 50 غربًا: به طول 24/25 متر دیواری است به دیوار پالکهای 45 الی 
51 حقوقی ارتفاقی ندارد که طبق نظر کارشناس به مســاحت حدود 171/40 متر مربع 
عرصه و 103 متر مربع اعیانی به صورت ساختمان یک طبقه با سازه بتنی و سقف تیرچه 
و بلوک ساختمان دارای مسنی 30 + ســانتیمتر از کف کوچه و نیز دارای دو اتاق خواب و 
پذیرایی و هال و آشــپزخانه مجهز به کابینت فلزی و آبگرمکن و سرامیک کف و کاشی 
دیوار می باشد کف مابقی ســاختمان موزائیک کاری و موکت شده و دیوارها و سقف گچ 
کاری شده و رنگ شده است و همچنین دارای سرویس بهداشتی کاشی و سرامیک شده 
 و نمای شمالی و جنوبی آجری اســت درب و پنجره های بیرونی پروفیل و داخل چوبی 
می باشد پالک فوق دارای اشتراکات آب و برق و گاز بوده و بنا به اعالم بستانکار به موجب 
وارده شــماره 139705002121000394 -1397/2/16 فاقد بیمه می باشد که ملکی 
اسماعیل صابریان فرزند امیرقلی و مهین سیفعلی فرزند خدمتعلی به موجب سند شماره 
31718-1391/3/27 تنظیمی دفتر خانه 106 اصفهان موضوع پرونده اجرایی کالســه 
9400121 در رهن بانک ملت امیرکبیر اصفهان می باشد و به موجب گزارش کارشناس 
به مبلغ دو میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال ) 2/650/000/000 ریال( ارزیابی شده 
است. بدینوسیله شش دانگ پالک مذکور با جمیع توابع و لواحق ضمایم شرعیه و عرفیه 
از ساعت 9 الی 12 روز سه شــنبه مورخ 1397/4/19 در محل واحد اجرای اسناد رسمی 
خمینی شهر از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که 
مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و 
نیز در صورت وجود مزایده وجوه پرداختی بابت هزینه هــای فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول می گردد.  ضمنا چنانچه 
روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 
 مقرر برگزار خواهد شد.  م الف:1070 اداره اجرای اسناد رسمی خمینی شهر)517 کلمه،

 5 کادر(
حصر وراثت

3/547 خانم مریم حسینی دینانی دارای شناسنامه شماره 153- دینان به شرح دادخواست 
به کالسه  222/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محسن اســحقیان درچه به شناســنامه 14 در تاریخ 1397/2/25 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1-قاسمعلی 
اســحقیان درچه فرزند علی، ش.ش 95 )پدر( 2- صغری اسحقیان درچه فرزند محمود، 
ش.ش 52 )مادر( 3- مریم حسینی دینانی فرزند اسماعیل، ش.ش 153- دینان)همسر( 
4- امیر محمود اسحقیان درچه فرزند محسن، ش.ش 1130859649 )فرزند( 5- المیرا 
اسحقیان درچه فرزند محســن، ش.ش 1131174836 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبــه آگهی می نماید تا هر کســی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 1074 شــعبه 7 
 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )159 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/548 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 39/97 حل 2 ، وقت رسیدگی ساعت 6/25 بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخه 
1397/5/3، مشخصات خواهان: احمد شاهین فرزند یداله با وکالت خانم زهرا عسگری 
به نشانی خمینی شهر خیابان امام شمالی کوچه شهید امین پور، مشخصات خوانده: علی 
یار محمدی فرزند برهان،  خواســته و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 1083 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )171 کلمه، 2 کادر(

اجراییه
3/549 شماره اجراییه:9710423633300060  شماره پرونده:9609983633300134 
شــماره بایگانی شــعبه:960134 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710093633300320 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609973633300544 محکوم 
علیه محمدرضا تقی پور فرزند خداکرم به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مهریه منقول مندرج در ســند نکاحیه اســتنادی به شــماره 20115 صادره از دفتر خانه 
شماره 178 ثبت رسمی ازدواج حوزه ثبتی اصفهان تا اقالم نقدی بر اساس شاخص بانک 
مرکزی و اقالم غیر نقدی عینا در حق محکوم له گلنار ناصــری کریم وند فرزند عبدا... 
به نشانی استان اصفهان شهر خمینی شــهر فلکه آزادی ک ش عادلیان پ 75 پرداخت 
نماید محکوم علیه محکوم است به پرداخت هزینه دادرسی به رقم 115/000 ریال در حق 
 محکوم له محکوم علیه محکوم است به پرداخت نیم عشر اجرائی در حق صندوق دولت 
 رعایــت تبصــره 2 مــاده 306 الزامی اســت. محکــوم علیــه مکلف اســت ازتاریخ

 ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد.3- مالی معرفــی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میســر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها 
و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواســت محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از 
اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحــوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحــوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکم 
علیه از زندان منــوط به موافقت محکــوم له یا تودیــع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 1082 شعبه ســوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر )444 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

3/552 بدینوسیله به آقاي علي مشــکاني فرزند رحمان فعاًل مجهول المکان ابالغ مي 
گرددکه خواهان ایمان خســرو فرزند داوود به نشاني شــهرضا خ طالقاني ک 11 پ 15 
دادخواستي به خواسته مطالبه وجه به این شورا تســلیم که بکالسه 96 / 1263 ش6 ح  
ثبت و وقت رسیدگي براي روز سه شــنبه مورخ  26 / 4 / 97 ساعت 15 / 5 عصر تعیین 
گردیده اینک حســب درخواســت خواهان و به تجویزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک 
نوبت دریکــي از جراید کثیراالنتشــار آگهي مي شــودتا ازتاریخ انتشــارظرف یک ماه 
بامراجعه به دبیرخانه شوراي حل اختالف شــماره 6 حقوقي شهرضا حاضرشویدواگربعداً 
احتیاج به نشــرآگهي باشــد یک نوبت منتشرخواهدشــدومدت آن ده روزخواهدبود. م 
 الف: 194 رئیس دبیرخانه شوراي حل اختالف شــماره 6 حقوقي شهرضا)127 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

 3/553 بدینوســیله به کاظم قربانیــان فرزند ابوالقاســم فعاًل مجهــول المکان ابالغ
 مي گرددکه خواهان ایمان وکیلي فرزند صادق به نشاني شــهرضا میدان میوه وتره بار 
حجره 6 دادخواستي به خواسته مطالبه وجه به این شورا تســلیم که  بکالسه 97 / 124 
ش 3 ح  ثبت و وقت رســیدگي براي روز شنبه مورخ 27 / 5 / 97 ســاعت 30 / 6 عصر 
تعیین گردیده اینک حسب درخواســت خواهان و به تجویزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب 
یک نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشــار آگهي مي شــودتا ازتاریخ انتشارظرف یک ماه 
بامراجعه به دبیرخانه شوراي حل اختالف شــماره سوم حقوقي شهرضا واخذ نسخه ثاني 
دادخواست و ضمائم ،آدرس کامل خودرااعالم وهردفاعي داریدبیان نماییدوبراي جلسه 
رسیدگي فوق نیزدرشوراي حل اختالف شماره سوم حقوقي شهرضاحاضرشویدواگربعداً 
 احتیاج به نشــرآگهي باشــد یک نوبــت منتشرخواهدشــدومدت آن ده روزخواهدبود. 
م الف: 195  عکاشــه رئیس دبیرخانه شــوراي حل اختالف شــماره ســوم حقوقي 

شهرضا)148 کلمه، 1 کادر(
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برنامه جدید ترجمه گوگل با عکس گرفتن از متون 

پیشنهاد سردبیر:

پلتفرمویدئویبلنداینستاگرامرونماییمیشود
اینســتاگرام در نظــر دارد روز ۳۰  خردادمــاه از پلتفــرم ویدئــوی بلنــد 
 خــود پرده بــرداری کنــد. ایــن پلتفــرم می تواند بــه رقیبــی بــرای یوتیوب

 تبدیل شود.
 هرچند اینستاگرام به عنوان شبکه ای برای اشتراک گذاری تصاویر و ویدئوهای کوتاه 
شناخته می شود، اما به تازگی گزارش هایی منتشر شده  که نشان می دهد این شبکه  
اجتماعی آماده  پرده برداری از پلتفرمی ویژه  ویدئوهای بلند اســت. پیش از این در 
گزارش ها اشاره شده بود که زمان احتمالی معرفی این سرویس جدید ۳۰  خردادماه 
است و اکنون اینســتاگرام دعوت نامه هایی را برای اصحاب رسانه  ارسال کرده و از 
آنها خواسته تا در مراسمی به تاریخ ۳۰  خردادماه حضور پیدا کنند. این مسئله مؤید 
همان تاریخی اســت که در گزارش های اولیه به آن اشاره شــده بود.متاسفانه این 
دعوتنامه ها حاوی اطالعات خاصی نیستند. در متن دعوتنامه ها صرفا ذکر شده است:

اینستاگرام می خواهد خبری را با شــما به اشــتراک بگذارد و ما می خواهیم شما 
نخستین کسانی باشید که این خبر را می شنوید.

معرفی پلتفرم ویدئوهای بلند، به اینستاگرام این شانس را می دهد که پا را از حوزه  
»رســانه های اجتماعی« فراتر بگذارد و به یک »رســانه« تبدیل شــود. در چنین 
 وضعیتی، اینســتاگرام وارد رقابت با یوتیوب و بخش Discover در اپلیکیشــن

 اسنپ چت خواهد شد.

با فراگیرشــدن اینترنت و فناوری 
اختالالت جسمی و روحی مختلف میان کاربران 
در حال افزایش اســت؛ ایــن اختالالت از 
فناوری زدگی گرفته تا سندروم صدای موبایل، 

زندگی کاربران را تحت تاثیر قرار داده است.
همزمان با فراگیرشدن اینترنت و فناوری شاهد 
افزایش اختالالت جســمی و روحی مرتبط با 
اســتفاده از فناوری های دیجیتال هستیم و 
این اختالالت خوش خیم یا بدخیم، تا همین 
اواخر از چشم جامعه پزشکی دورمانده است. 
جالب آنکه بســیاری از این اختالالت تاقبل 
از اوج گیرِی روند دیجیتالیزه شــدن، وجود 

نداشته اند.

سندروم شست بلک بری
در این بیمــاری، دور مفاصل شســت به طورمداوم 
احساس درد وجود دارد و احتماال به تغییر در شکل 
استخوان در این مفصل منجر می شود. این بیماری به 
دلیل تایپ کردن زیاد با موبایل هایی شبیه بلک بری 

با انگشت دست به وجود می آید.
سندروم آرنج موبایل  

 سندروم نفوذ اعصاب اولنار در آرنج به دلیل استفاده 
مداوم از موبایل به وجود می آید. این مفصل در حالت 

خمیده به مدت طوالنی نگه داشته می شود. 
سندروم صدای موبایل

این ســندروم زمانی اتفاق می افتد که فرد همیشه 
تصور می کنــد موبایــل او در جیــب اش در حال 
زنگ خوردن اســت. بــه گفته »دتــر الری روزن« 
مولف کتــاب iDisorder ، ۷۰ درصــد افرادی که 
به طورمداوم از موبایل اســتفاده مــی کنند، به این 

سندروم دچار هستند.
سندروم نوموفوبیا

این ســندروم درحقیقت اضطراب ناشی از آن است 
که فرد به موبایل خود دسترســی نداشته باشد. واژه 
نوموفوبیا Nomophobia در حقیقت فوبیای نبود 
موبایل)no mobile phobia( است. این احساس 
زمانی به وجود می آید که فرد به موبایل خود دسترسی 
ندارد یا آنکه پریز برق و شارژر موبایل در نزدیکی او 
نیســت. برخی افراد مبتال به این سندروم مضطرب 

شــده و حتی عده ای دیگر در چنین وضعیتی دچار 
حمله عصبی می شوند.

بیماری فناوری زدگی
در این شــرایط، فرد در برخی محیط های دیجیتال 
دچار سرگیجه و توهم می شود. احساس سرگیجه 
و حالت تهــوع ناشــی از محیــط هــای مجازی 
»سایبرزدگی« یا  Cybersickness نامیده شده 
اســت. این واژه در اوایل دهه ۱۹۹۰ میالدی برای 
توصیف  احســاس توهمی به وجود آمد که کاربران 
سیستم های اولیه واقعیت مجازی احساس می کردند. 
در این شــرایط، مغز افراد فریب می خورد و با وجود 
آنکه فرد درحال حرکت نیست، دچار حرکت زدگی 

می شود.
افسردگی فیس بوک

این نوع افسردگی از برخوردها در شبکه های اجتماعی 
یا نبود آن به وجــود می آید. انســان ها موجودات 
اجتماعــی هســتند؛ بنابراین فرد تصــور می کند 
افزایش ارتباطات با کمک رسانه های اجتماعی او را 
خوشحال تر و راضی تر می سازد؛ اما درحقیقت، عکس 
این امر واقعیت دارد. در همین راستا تحقیقی که در 
دانشگاه »میشیگان« انجام شد  و نتایج به دست آمده 
نشان داد افســردگی میان جوانان رابطه مستقیم با 
مدت زمانی دارد که در رسانه های اجتماعی سپری 

می کنند. یکی از دالیل احتمالی آن است که افراد در 
شبکه های اجتماعی فقط اخبار خوب خود را منتشر 
می کنند؛ بنابراین به سادگی، فرد تصور می کند همه 
زندگی بسیار خوشحال و موفقی دارند و تنها او از قافله 

عقب مانده است.
 اعتیاد به اینترنت

این اختالل یک نیاز مداوم و ناسالم برای دسترسی به 
اینترنت است. اعتیاد به اینترنت درحقیقت استفاده 
بیش از حد از اینترنت در زندگی روزمره اســت. واژه 
اعتیاد و اختالل  گاهی اوقات در دنیای پزشکی نشان 
دهنده اســتفاده مفرط و البته نشــانه یک اختالل 

بزرگ تر است.
اعتیاد به بازی های آنالین

این نوع اعتیاد نیز نتیجه نیاز ناســالم به بازی های 
رایانه ای آنالین است. 

طبق گزارشی که در ۲۰۱۰ میالدی  و با بودجه دولت 
کره جنوبی انجام شــد، حدود ۸ درصد جمعیت ۹تا 
۳۹ ساله این کشــور از اعتیاد به اینترنت یا اعتیاد به 
بازی های آنالین رنج می بردند. در این کشور حتی 
قانونی وضع شده که دسترسی به بازی های آنالین را  
از ۱۲ نیمه شب تا ۶ صبح، برای کاربران زیر ۱۶ سال 

قطع می کند.
سندروم سایبرکوندریا

Cyberchon(فرد مبتال به  سندروم سایبرکوندریا
dria( تصور می کند مبتال به هر بیماری اســت که 
در سایت های مختلف درباره آنها مطالعه کرده است. 
بدن انســان به طورمداوم عالیم مختلف و مرموزی 
از دردها را دریافت می کند؛ بیشتر این دردها منشا 
خاصی  ندارد اما آرشــیو عظیم وب سایت ها از متون 
علمی ســبب می شود انســان بدترین سناریوهای 
پزشکی را تصور کند. هنگامی که فرد »سردرد« دارد با 
مراجعه به وب سایت های مختلف ممکن است به خود 
بقبوالند نشانه های تومور مغزی در او  وجود دارد. در 
این حالت فرد مبتال به Cyberchondria بدترین 
نتیجه گیری ها را انجام می دهد. در تحقیقی که توسط 
مایکروسافت در ۲۰۰۸ میالدی صورت گرفت نشان 
داد اصوال فرآیند تشــخیص بیماری با کمک موتور 
جست وجوهای اینترنتی سبب می شود فرد بدترین 

نتایج را در نظر بگیرد.
اضافه وزن

یکی دیگر از مشکالت مرتبط با  فناوری، چاقی مفرط 
و اضافه وزن است. هنگام استفاده از یک گجت اصوال 
کاربر در یک نقطه بی حرکت می ماند. افرادی که به 
طور مداوم از فناوری اســتفاده می کنند، اصوال زیاد 
 ورزش نمی کنند و همیــن امربه چاقی و اضافه وزن

 منجر می شود.
فشار به ستون فقرات

اســتفاده مداوم از فناوری واینترنت  به قوز کردن و 
فشار به ستون فقرات می انجامد.  شاید حتی برخی 
کاربران نوجوان از وجود این قوز به خود ببالند و آن را 
نشانه هوشمندی بدانند، اما چنین روندی به اختالل 
حرکتی فرد منجر می شود. ممکن است فرد هنگام 
تماشای تلویزیون متوجه شود که حرکات دست او 

محدود شده یا نمی تواند سر خود را خم کند.
کنترل استفاده از فناوری

 به هرحال فناوری نیز مانند شمشیری دو لبه عمل 
می کند. این اختالالت هرچند ساده، زندگی انسان 

را مختل می کنند.
 این اختالالت همیشه در کمین کاربران، به خصوص 
نوجوانان و کودکان هستند. درهمین راستا کاربران 
 باید میزان اســتفاده از فناوری های نوین و اینترنت

 را کنترل کنند.

شایع ترین بیماری های مرتبط با فناوری را بشناسید اخبار

علتحذفاپلیکیشنهایارزدیجیتالیازاپاستور
اپل اعالم کرده اســت که تمام اپلیکیشــن های اســتخراج و نقل و انتقال ارزهای 
 iOS دیجیتالی رمزنگاری شــده همچون بیت کوین را در پلت فرم سیستم عامل

و macOS از فروشگاه اپ استور حذف کرده و جلوی فعالیت آنها را گرفته است.
 کشــورها و دولت های بســیاری از جمله برخی دولت های اروپایی همواره مردم و 
ســرمایه گذاران را از مبادله و نقل و انتقاالت پول با اســتفاده از ارزهای دیجیتالی 
همچون بیت کوین منع کرده اند و به ســرمایه گذاری در این ارز جدید که در اصل 
واقعیت فیزیکی ندارد، هشــدار داده اند؛ زیرا آنها بر این باورنــد ارزش بیت کوین 
و ارزهای مشــابه دیجیتالی، حبابی شکل و غیرواقعی اســت و به زودی این حباب 
ترکیده خواهد شد.حاال به نظر می رسد اپل نیز در راستای مقابله با گسترش استفاده 
و اســتخراج ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شــده حرکت کرده و می خواهد با ایجاد 
ممانعت، کاربرانش را از این ارزهای مجازی محبوب دور کند و از فعالیت های آنان 
که به عقیده بسیاری از تحلیلگران می تواند زمینه ساز بستری مناسب برای مجرمان 
سایبری باشد تا به حساب های کاربری و دستگاه های الکترونیکی افراد موردنظر نفوذ 

یافته و اطالعات آنها را به سرقت ببرند، جلوگیری به عمل بیاورد.
اپل بدین منظور، اپلیکیشــن هایی را که به منظور استخراج و نقل و انتقال ارزهای 
دیجیتالی رمزنگاری شده بودند، از پلت فرم فروشــگاه آنالین و اینترنتی اپ استور 

حذف کرد. 

رونماییازمدعیجدیدکراساوورهایکوپه
این خودرو دانگ فنگ Fengguang iX5 نام دارد که چندی پیش برای نخستین 
بار در نمایشــگاه پکن ۲۰۱۸ رونمایی شــد. زیربرند Fengguang دانگ فنگ 
مخصوص ســاخت کراس اوورها و ام پی وی هاست و حاال مدل جدید iX5 پرچم دار 
این زیربرند محسوب می شود. طراحی بیرونی این خودرو به طور کامل از طراحی های 
جعبه ای شکل ام پی وی های Fengguang فاصله گرفته و استایلی مدرن و پویا را 

به نمایش گذاشته است که کپی کاری فاحشی هم در آن دیده نمی شود. 
از ویژگی های ظاهری قابل توجه iX5 می توان به جلو پنجره عریض با خطوط کرومی، 
چراغ های متصل به هم عقب، سر اگزوزهای یکپارچه درون دیفیوزر و اسپویلر روی 
سقف اشــاره کرد که به طورکلی نمای زیبا، هماهنگ و قابل تحسینی را به خودرو 
د اده اند. کابین iX5 نیز به همان اندازه بیرون خوب بوده و از ویژگی های قابل توجهی 
 D چون یک صفحه  نمایش لمســی بزرگ، صفحه آمپر دیجیتالی و غربیلک فرمان

شکل برخوردار است. 

برنامهجدیدترجمهگوگلباعکسگرفتنازمتون
گوگل یک بسته برای بارگذاری آفالین عرضه کرده که با نصب آن بر روی گوشی، 
برنامه مترجم این شرکت هوشمندتر می شود. این بسته هم با گوشی های اندرویدی 
و هم با سیستم عامل iOS شرکت اپل سازگاری دارد. یکی از مزایای نصب این بسته، 
امکان ترجمه دقیق نوشته ها و تابلوهایی اســت که کاربر آنها را در اماکن عمومی 
مشاهده می کند. برای این کار تنها کافی اســت کاربر دوربین گوشی را فعال کرده 
و در برابر نوشــته های موجود بگیرد تا ترجمه آنها به زبان پیش فرض مد نظر وی 

صورت پذیرد.
 این قابلیــت قبال نیز در مترجم گوگل فعال شــده بود، اما حتــی در مورد ترجمه 
زبان های التین به یکدیگر نیز به درســتی عمل نمی کرد و ترجمه های مخدوشی 
ارائه می کرد. با افزوده شــدن هــوش مصنوعی به حالت ترجمــه آفالین مترجم 
گوگل مشکالت یاد شــده تا حدزیادی برطرف شــده و حتی ترجمه از زبان هایی 
مانند چینی و روســی به شــکل بهتری صورت می گیرد. نســخه آفالین مترجم 
گوگل که از قابلیــت های هــوش مصنوعی برخوردار اســت، بــه ۵۹ زبان زنده 
دنیا در دســترس اســت که از جمله آنها می توان به فارســی، انگلیســی، عربی، 
چینــی، آلمانی و هندی اشــاره کــرد. حجم این بســته هوشمندســاز برای هر 
 زبان به ۳۵ مگابایت می رســد. این خدمات روی انواع گوشــی هــای تلفن همراه

 در دسترس است.

  عکس روز

 کم حاشیه ترین گوشی جهان 

»ویوو نکس« Vivo NEX مجهز به کم حاشیه ترین نمایشگر جهان رونمایی شد تا نخستین 
گوشی هوشمندی باشد که اسکرین آن فول و بدون ناچ )شکاف باالی اسکرین( است.

ترفند

 راه اندازی سیستم تمام خودران 
تسال تا ماه اوت

 سیستم دستیار راننده در خودروهای تســال با قابلیت تمام 
خودران تا ماه اوت راه اندازی می شود.

سیســتم اتوپایلوت تعریف شــده در خودروهای تسالموتورز 
همان سیســتم پیشــرفته کروز کنترل اســت که بخشی از 
مدیریت رانندگی و سیستم هشــدار برای رانندگی امن را در 
اختیار راننده قرار می دهد. تا این زمــان تمرکز فناوری روی 
رانندگی امن بوده است اما با قابلیت تمام خودران روی V9 به 
اجرا گذاشته خواهد شد تا نرم افزار خودران با آپدیت جدید در 

ماه اوت، کمک دست رانندگان باشد.

 تعمیر جاده های انگلستان  با 
ربات و پهپاد

پژوهشگران انگلیسی ادعا می کنند در آینده، تعمیر جاده های این 
کشور با استفاده از ربات های مجهز به چاپگر سه بعدی و پهپادها 
ممکن خواهد شد. دانشمندان پیش بینی می کنند شاید جاده های 
در حال تخریب انگلستان، با ربات هایی که قابلیت پر کردن حفره را 
در مدت یک دقیقه دارند، تعمیر شوند. ممکن است روزی وسایل 
نقلیه خودکار یا پهپادها بتوانند در شــهرها تردد داشته باشند و 
ترک خوردگی جاده ها و پیاده روها را پیش از اینکه به حفره تبدیل 
شوند، شناسایی کنند. در آینده نزدیک، یک ربات خواهد توانست در 
مدت یک دقیقه، با استفاده از یک چاپگر سه بعدی، ترک خوردگی 
جاده ها را آسفالت و آنها را تعمیر نماید. حتی شاید ربات ها بتوانند 
شب ها یا در ساعت هایی غیرساعات کاری فعالیت کنند تا از بسته 

شدن آنها در طول روز جلوگیری به عمل آورند.
یک پهپاد برای شناســایی ترک هــا و پهپاد دیگــری برای فرود 
 آمــدن و تعمیــر آنها، در اطراف شــبکه جــاده ای به پــرواز در
 می آیند. ایــن فرآینــد می تواند در شــب و تنها بــه مدت یک

 دقیقه انجام شود.

نسل بعدی آیفون احتماال به 
درگاه  USB-C مجهز خواهد شد

اپل احتماال در چرخشــی بزرگ نســبت به ســال های اخیر 
آیفون های خود را به درگاه USB-C مجهز خواهد کرد.

 اپل در حال بازطراحی شارژر و رابط اتصال نسل بعدی آیفون 
و آیپد اســت که احتماال پشــتیبانی از درگاه USB-C را به 
این گجت ها خواهد آورد. یکــی از دالیل تغییر رویکرد اپل از 
الیتنینگ به USB-C می تواند ایجاد اســتانداردی واحد در 
مک بوک، آیفون و آیپد باشد؛ اما  این کمپانی بیشتر روی شارژ 
بی ســیم تمرکز کرده؛ از این رو ممکن است به جای تغییرات 

مذکور در آینده شاهد حذف کلی الیتنینگ باشیم.

ضمیمهکردناطالعاتتماسرویالکاسکرین
گم شدن گوشی یا تبلت می تواند یکی از بدترین اتفاق هایی باشد که امکان رخ دادن آن برای 
هر کسی  وجود دارد. یکی از ترفندهایی که در این شرایط می تواند بازده عالی داشته باشد، 
مربوط به ضمیمه کردن اطالعات تماس روی »الک اسکرین« دستگاه است. این مشخصات 
می تواند شامل هر نوع متن و اطالعاتی باشد، اما توصیه می کنیم حتما اطالعاتی نظیر یک 
شماره تماس در دسترس و نشانی ایمیل را روی الک اسکرین تبلت یا گوشی اندرویدی خود 

ضمیمه نمایید. برای این کار به صورت زیر عمل کنید:
 • به بخش Settings دســتگاه مراجعه کنیــد. • گزینــه Security را انتخاب کنید.

• گزینه Owner info را لمس و فعال کنید.
می توانید در قسمتی که به منظور تایپ متن ارائه شده است، مشخصات 
تماس خود را وارد کنید. این مشــخصات مستقیم روی الک اسکرین 

دســتگاه نمایش داده خواهد شــد و یابنده تبلت یا گوشــی، می تواند 
به سادگی با شما ارتباط برقرار کند.
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کشف بیش از سه تن  زغال 
بلوط قاچاق در دهاقان

دهاقان  فرمانده انتظامی شهرســتان 
دهاقان از کشف بیش از ســه تن زغال بلوط به 

صورت قاچاق در این شهرستان خبرداد.
سرهنگ اسماعیل پریشــانی با بیان این مطلب، 
اظهار کرد: ماموران پلیس آگاهی این شهرستان 
حین اجرای طرح کنترل خودروهای عبوری از 
محور بروجن -دهاقان به یک دســتگاه کامیون 

بنز مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بررســی اولیه راننده خودرو اعالم 
کرد، محموله یونجه خشک شــده حمل می کند 
که در بازرسی دقیق مقدار سه تن و ۶۱۰ کیلوگرم 

زغال بلوط قاچاق کشف شد.
سرهنگ پریشــانی ارزش محموله کشف  شده 
توسط کارشناســان را یکصد و ۵۰  میلیون ریال 
عنوان کرد و گفت: در این رابطــه دو قاچاقچی 
دستگیر و برای اقدامات قانونی به مراجع قضائی 

تحویل داده شدند.

از تیرماه صورت می گیرد؛
آغاز فعالیت کانون های اوقات 
فراغت دانش آموزان کاشان 

کارشناس مسئول فعالیت های  کاشان
فوق برنامه مدیریت آموزش و پرورش کاشــان 
گفت: کانون های غنی ســازی اوقــات فراغت 
دانش آموزان کاشان در 4۰ مرکز، فعالیت خود را 
از تیرماه آغاز خواهند کرد که این رقم نسبت به 

سال قبل ۶۰ درصد رشد داشته است. 
محمدرضا معصومی اظهار کرد: بنا به تحقیق های 
علمی، نوآفرینی و شخصیت افراد در اوقات آزاد و 
با استفاده از فعالیت های غیررسمی رشد و بروز 
پیدا می کند، زیرا آموزش های هدفمند و صحیح، 
منجر به پرورش تفکر خالق و اندیشه واگرا در آنها 

خواهد شد. 
وی افــزود: بــرای برنامه ریــزی در جهت غنی 
ســازی اوقات فراغت کــودکان و نوجوانان باید 
 به انگیزه های درونی و انتخاب فعاالنه آنها توجه

 کنیم. 

با مسئوالن

کشف بیش از سه تن  زغال بلوط قاچاق در دهاقان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

مسئول اورژانس اجتماعی مبارکه اعالم کرد:
 طالق و کودک آزاری 

در صدر چالش های اورژانس
مسئول اورژانس اجتماعی  مبارکه
شهرستان مبارکه با اشــاره به اینکه متاسفانه 
آســیب های اجتماعی در جامعه ما نسبت به 
سال های اخیر زیاد شده است، گفت: بیشترین 
چالش هایی که اورژانس با آن ســر وکار دارد 
طالق زوجیــن متعــارض، کودک آزاری ها، 
خودکشــی زنان و دختران آسیب دیده است و 
 اورژانــس وظیفــه دارد بــه ایــن افــراد 

کمک کند.
نســیم نفر بیان کرد: ما در اورژانس اجتماعی 
کمک می کنیم زوجینی کــه برای طالق به ما 
مراجعه می کنند، ســازش کنند و یا حداقل با 
دالیل درســتی طالق بگیرند و اگر قرار است 
سازش بین شان باشد بتوانیم برخی مشکالت و 

مسائل را حل و پیگیری کنیم.

شهردار زرین شهر مطرح کرد:
تالش برای حفظ ریه های 

تنفسی شهر
شــهردار زرین شهر گفت: با  لنجان
توجه به اینکه امروز بحران آب بسیار جدی است 
باید با تشکیل کارگروه تخصصی بحران آب در 
شــهرداری و اولویت بندی مناطق مهم شهر، 

جهت حفظ فضای سبز حرکت کرد.
میثم محمدی اظهار کرد: با توجه به اینکه ایجاد 
شادی و نشاط در بین شــهروندان نیز مانند هر 
پدیــده اجتماعی دیگر نیازمند بسترســازی و 
مدیریت منســجم اســت به دنبال آن هستیم 
با ایجــاد جاذبه های جدید در پارک ســاحلی 
 زرین شــهر زمینــه تحقق این مهــم را فراهم 

کنیم.
وی با اشاره به بحران موجود آب در شهرستان 
لنجان گفت: با توجــه به اینکه امــروز بحران 
آب بسیار جدی اســت باید با تشکیل کارگروه 
تخصصی بحــران آب در شــهرداری و اولویت 
بندی مناطق مهم شهر جهت حفظ فضای سبز 
حرکت کرد؛ چراکه با توجه به وضعیت ذخیره 
آب در پشت ســد، دبی رودخانه زاینده رود به 
وضعیت خشک رسیده و چاه هایی که شهرداری 
در اختیار دارد چاه های بستری است و تا زمانی 
که رودخانه جاری نباشد این چاه ها دبی الزم را 

نخواهند داشت.

شهرضا همان اندازه که پشت گوش 
انداختن و توجیهات مختلف مســئوالن در 
عمل به وعده ها دلســرد کننــده و باعث 
ناراحتی مردم بوده، تحقق وعده ها همیشه 

دلگرم کننده است.
»بــازار ســلجوقی« بزرگ تریــن اثــر تاریخی 
شهرضاســت که بــا مســاحتی در حــدود ۹۹ 
هــزار و ۷۰۵ مترمربــع و بیــش از ۸۰۰ داالن 
سرپوشــیده و ۹ دهنه ورودی در چهــار خیابان 
اصلی شــهر، چندین اثر تاریخی همچون مسجد 
جامع، شبســتان مســجد جامع، کاروانسراهای 
تاریخــی،  تیمچه هــا، ســراهای  تاریخــی، 
 ســقاخانه ها، نمازخانه هــا و ... را در خــود جای 

داده است.
این اثر تاریخی ارزشــمند این روزهــا حال و روز 
خوبی نــدارد، در بعضی نقاط ســقف فروریخته و 
نفوذ آب باران سبب تخریب قســمت هایی از آن 
شــده اســت. کاربری غیراصولی درهای قدیمی 
حذف و درهای برقی را جایگزین کرده و تعمیرات 
سلیقه ای در بعضی قسمت ها، بافت سنتی و مدرن 

را به شیوه ای نازیبا کنار هم قرار داده است.
روی گچ های دیوار جای گل  سقف مانده و بعضی 
از درها و پنجره های مشــبک حجره های فوقانی 
شکسته است. خالصه حال و روز این روزهای بازار 

قدیمی شهر خوب نیست.
حادثه پالسکو را تکرار نکنیم

چندی پیش ســمیه محمودی، نماینــده مردم 

شــهرضا گفته بود: بازار 
تاریخــی شــهرضا باید 
مرمت شــود، زیرا ممکن 
اســت با حادثه دیگری 
همانند حادثه پالسکو در 
این مکان مواجه شــویم. 
الزم اســت با مشارکت 
میراث فرهنگی و اداره راه 

و شهرسازی این بنای تاریخی مرمت شود، از سوی 
دیگر باتوجه به وجود امالک موقوفه زیادی که در 
این محل وجود دارد، بایــد از ظرفیت اداره اوقاف 

نیز استفاده شود.
طرح مرمت بازار تاریخی 
جلســه  در  شــهرضا 
ســتاد بازآفرینــی این 
شهرســتان مطرح شد و 
در این جلسه  که با حضور 
مسئوالن ارشــد وزارت 
راه و شهرسازی و میراث 
فرهنگی در شهرســتان برگزار شد، مقدمات الزم 
برای آغاز طرح مرمت این بنای تاریخی فراهم شد.
پس از مدتی نماینده شــهرضا  اعالم کرد: اجرای 

طرح مرمت بازار شــهرضا نیاز به تشکیل کارگروه 
تخصصی داشــته که پیگیری و هماهنگی الزم را 
ایجاد کند؛  اما این کارگروه در شهرستان تشکیل 

نشد.
تاخیــر در اجرای ایــن مصوبه باعث شــد تا بازار 
تاریخی شــهرضا، روزهای بدی را در بارندگی ها 
 طی کند  و بخش هایی از ســقف و بدنه آن آسیب

 ببیند.
مرمت بازار تا پایان شهریورماه به اتمام 

می رسد
فریدون الهیاری، مدیرکل میراث فرهنگی صنایع 
دستی و گردشگری اســتان اصفهان با بیان اینکه 
طرح مرمت بازار تاریخی این شهرستان آغاز شده 
اســت، می گوید: در حال حاضر اعتبــاری بالغ بر 
۵۰۰ میلیــون تومان برای آغاز مرمــت این بنای 
تاریخی در نظر گرفته شــده و تا پایان شهریورماه 

نیز به اتمام می رسد.
تالش امیدبخش

سمیه محمودی، نماینده مردم شهرضا در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه بازار شهرضا مهم ترین 
بخش هویت این شهرستان اســت، می گوید: اگر 
پیش از ایــن در زمینه مرمت ایــن بنای تاریخی 
اقدام شده بود، هزینه های کمتری به دنبال داشت.

نماینده مردم شــهرضا در مجلس مــی گوید: اگر 
برای مرمت بــازار تاریخی شــهرضا تالش جدی 
 نشــود، حادثه دیگــری همچون پالســکو تکرار 

خواهد شد.

دیر بجنبیم، پالسکو تکرار می شود

خوانسار رییس اداره آبفای شهری خوانسار گفت: ۱۰ 
کیلومتر عملیات نشست یابی آب در لوله های آب شهری و اصالح 
4۰۰ انشــعاب آب با هدف جلوگیری از هدر رفت آب در شــهر 

خوانسار اجرا شد.
مهدی جهانگیری اظهار کرد: بســیاری از خدمات شرکت آبفای 
شهری در لحظه اتفاق افتاده و با حجم بسیار زیادی از هزینه ها و 
نیروهای انسانی انجام می شود که البته از وظایف جاری شرکت 

آبفاســت. وی با بیان اینکه تکمیل طرح تصفیــه خانه فاضالب 
شهری که از سال ۸۲  آغاز  و به علت کمبود اعتبارات معوق مانده 
بود، سال گذشته در دستور کار قرار گرفت، گفت: به زودی مراحل 
مکانیک کار، الکتروکال و تکمیل سازه این تصفیه خانه با اعتباری 

بالغ بر چهار میلیارد تومان انجام و به بهره برداری می رسد.    
رییس اداره آبفای شهری خوانسار تصریح کرد: با اجرای عملیات 
جلوگیری از اتصاالت کلکتور فاضالب شــهری که سال ها معوق 

مانده بود، خــط اصلی و ۶ کیلومتر شــبکه جمع آوری فاضالب 
شهری انجام شد.

وی با بیــان اینکه دو قــرارداد به طول ۱۰ کیلومتر که از ســال 
گذشته منعقد شــده بود با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد تومان 
در حال اجراســت، افزود: مناقصه برای اجــرای پنج کیلومتر از 
 پروژه منعقد شده که برای تکمیل پروژه شبکه جمع آوری انجام 

خواهد شد.

جلوگیری از هدر رفت آب شهری در خوانسار

 جان تازه در بازار سلجوقی؛

تاخیر در اجرای این مصوبه باعث شد تا 
بازار تاریخی شهرضا، روزهای بدی را 
در بارندگی ها طی کند  و بخش هایی 

 از سقف و بدنه آن آسیب ببیند

فقدان سند مالکیت
3/515  شماره:  97/921688915-97/3/21  ورثه محی الدین کاشفی طبق گواهی حصر 
وراثت شماره 757 مورخ 1363/08/06 با سامی هالکو و حیدرقلی و فرشته که حیدر قلی 
 نیز فوت نموده و تنها وارث وی نرگس می باشد با ارائه  دو برگ استشهادیه محلی مدعی 
می باشد ســند مالکیت دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین پالک 27/54 
واقع در بخش 18 اصفهان کــه در دفتر 2 دفتر 582 امالک به نام محی الدین کاشــفی 
ســابقه ثبت دارد که بعلت جابجایی سند مالکیت اولیه مفقود شــده  و  درخواست صدور 
ســند المثنی نموده اند. لذا طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئیــن نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجــام معامله ) غیر از آنچــه در این آگهی 
ذکر شــده( نســبت به آن یا وجود اســناد مالکیت مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا ده روز به ایــن اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل اســناد 
مالکیت و ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب صــورت  مجلس و اصل ســند به ارائه 
کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل 
 ســند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شد. 
م الف: 6920  شبان رئیس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان )205 کلمه، 2 کادر(

فقدان سند مالکیت
3/516 شماره: 970720671666373 - 97/3/20  اداره اوقاف و امور خیریه خمینی شهر 
جهت موقوفه ولی اله برهانی فرزند غالمحسین به استناد یک برگ استشهادیه محلی که 
هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی اســت که سند مالکیت شش دانگ پالک 
شماره 729 فرعی از 109 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 
591 دفتر 53 امالک اصفهان ذیل ثبت 7050 به نام فاطمه سلطان رفیعی فروشانی فرزند 
عبدالصمد ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 34/11/12-6686 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 63 خمینی شهر وقف شده است و معامله دیگری هم انجام 
نشده به موجب سند رهن است. نحوه گم شــدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته/ 
مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد شد. م الف: 1046 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی 

شهر )246 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/517 احمد قاسمی اندانی دارای شناسنامه شــماره 70  به شرح دادخواست به کالسه  
219/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ربابه مانده گاری اندانی به شناسنامه 2570 در تاریخ 1390/12/13 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- احمد قاسمی اندانی 
فرزند علی اکبر، ش.ش 70 )فرزند( 2- حیات قاسمی اندانی فرزند علی اکبر، ش.ش 19 
)فرزند( 3- عفت قاســمی اندانی فرزند علی اکبر، ش.ش 100 )فرزند( و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1064 شعبه 7 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )143 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

3/518 احمد قاسمی اندانی دارای شناسنامه شــماره 70  به شرح دادخواست به کالسه  
220/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
علی اکبر قاسمی  اندانی به شناسنامه 1422 در تاریخ 1372/11/21 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- ربابه مانده گاری اندانی 
فرزند عباسعلی، ش.ش 2570 )همسر( 2- احمد قاسمی اندانی فرزند علی اکبر، ش.ش 
70 )فرزند( 3- عفت قاسمی اندانی فرزند علی اکبر، ش.ش 100 )فرزند(  4- حیات قاسمی 
اندانی فرزند علی اکبــر، ش.ش 19 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1063 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )153 کلمه، 2 کادر(
مزایده

3/519 در پرونده 961351  اجرا محکوم علیه قاسم پور صالحی فرزند چراغعلی محکوم 
به پرداخت مبلغ 400 عدد سکه بابت مهریه در حق اعظم دادور و 1/000/000 ریال بابت 

هزینه اجرا در حق صندوق دولت گردیده که در قبال محکوم بــه اموال محکوم علیه را 
توقیف نموده که مشــخصات مال مذکور که توسط کارشــناس برآورد شده است بدین 
شرح است:  مشخصات مال توقیفی:  یک دســتگاه پراید به شماره انتظامی 354 ص 61 
ایران 53- تیپ جی ال ایکس 131 اس ای- رنگ ســفید روغنی- مدل 1396- دارای 
بدنه و اطاق ســالم- در نقاطی جزیی دارای خش- موتور و گیربکس ســالم- تزئینات 
سالم- تجهیزات فابریک- الســتیکها 80 درصد سالم-  باطری فاقد کارایی- قیمت آن 
185/000/000 ریال برآورد شده است ضمنا خودروی مذکور لیزینگی بوده و دارای سه 
فقره چک به مبالغ 37/050/000 ریال الباقی می باشد نظریه طبق قانون ابالغ و مصون 
از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال مذکور از طریق مزایده به میزان محکوم 
به را دارد. محل برگزاری مزایده: دادگستری شهرستان خمینی شهر، تاریخ مزایده: شنبه 
97/04/16 ســاعت 10 صبح، محل بازدید: خمینی شهر خیابان شهید فهمیده پارکینگ 
رحمتی، کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می بایست درخواست کتبی خود 
را ظرف 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام مدنی تحویل تا ترتیب بازدید از ملک مذکور 
داده شود و کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می بایست در روز انجام مزایده 
ده درصد از مبلغ مزایده را همراه داشته باشند تا در صورت برنده شدن در مزایده به حساب 
سپرده واریز و ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده می بایست مابقی وجه را به حساب واریز 
نمایند و اال ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده ضبط می گردد. م الف: 1067 

اجرای احکام حقوقی دادگستری خمینی شهر )293 کلمه، 3 کادر(
ابالغ اجرائیه

3/520 شماره پرونده: 139704001112000035/2 شماره بایگانی پرونده: 9700103 
شــماره آگهی  ابالغیه: 139703802121000019  آگهی ابالغ اجراییه پرونده اجرایی 
9700103 بدین وسیله به آقایان و خانم ها مجید حاجی حیدری )ورثه صدیقه حسن زاده 
ورنوسفادرانی( نام پدر: عباس، شماره شناسنامه 17752 به نشانی خمینی شهر اصفهان 
روستای ورنوســفادرانی م آزادی ک علیشــاه پالک 10 و مهدی حاجی حیدری ) ورثه 
صدیقه حسن زاده ورنوسفادرانی( نام پدر: عباس، شماره شناسنامه 41 به نشانی خمینی 
شهر اصفهان روستای ورنوســفادرانی م آزادی ک علیشاه پالک 10 و اکرم حاج حیدری 
ورنوسفادرانی )ورثه صدیقه حسن زاده ورنوســفادرانی(نام پدر: عباس، شماره شناسنامه 
45 به نشانی خمینی شهر اصفهان روستای ورنوسفادرانی م آزادی ک علیشاه پالک 10 
و عصمت حاجی حیدری ورنوسفادرانی )ورثه صدیقه حسن زاده ورنوسفادرانی( نام پدر: 
 عباس، شماره شناســنامه 260 به نشانی خمینی شــهر اصفهان روستای ورنوسفادرانی 
م آزادی ک علیشاه پالک 10 و مرضیه حاج حیدری ورنوسفادرانی ) ورثه صدیقه حسن زاده 
ورنوسفادرانی( نام پدر: عباس، شماره شناسنامه 20812  به نشانی خمینی شهر اصفهان 
روستای ورنوسفادرانی م آزادی ک علیشاه پالک 10 و اعظم حاج حیدری ورنوسفادرانی 
)ورثه صدیقه حسن زاده ورنوسفادرانی( نام پدر: عباس، شماره شناسنامه 423 به نشانی 
خمینی شهر اصفهان روستای ورنوسفادرانی م آزادی ک علیشاه پالک 10  ابالغ می شود 
که خانم زهرا خوزانی جهت وصول 40 مثقال طال و 4/000/000 ریال وجه رایج و محاسبه 
طبق تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 
8815-1368/1/16 دفترخانه ازدواج 24 شهر ری علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به بایگانی 9700103 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/3/9 
مامور ابالغ واقعی به شما میسر نبود، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م الف: 1068 یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک خمینی شهر)329 کلمه، 3 کادر( 
فقدان سند مالکیت

3/521 شــماره صادره: 1397/42/497127- 1397/3/12  نظر به اینکه سند مالکیت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 79 فرعی از 4499 اصلی واقع در بخش 
5 اصفهان در صفحه 130 دفتر امالک جلد 1391 به نام خانم ســاناز محقق دولت آبادی 
فرزند مرتضی تحت شماره چاپی مسلسل 650607 ب/91  ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است که به موجب سند رهنی شماره 131745 مورخ 1388/08/18 دفترخانه 12 اصفهان 
در رهن بانک مسکن قرار گرفته است. ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده به شماره 5405 مورخ 1397/02/29 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا 
شهود آن ذیل شماره شناســه یکتای 139702155834000121 و شماره 9624 مورخ 
1397/02/22 به گواهی دفترخانه 239 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت 
آن به علت سرقت مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را 
نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا 

مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 6919 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )260 کلمه، 3 کادر(
اجراییه

3/523 شماره اجراییه:9610426805200127  شماره پرونده:9609986805200564 
شــماره بایگانی شــعبه:960564 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره و 
شماره دادنامه مربوطه 9609976805201081  محکوم علیه سعید پور قرائی به نشانی 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت تضامنی مبلغ 100/000/000 میلیون ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 1/280/000 هزار ریال بابت هزینه های دادرســی و هزینه 
نشــر آگهی طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ 1396/5/16 لغایت 
اجرای حکم و نیم عشــر اجرایی در حق محکوم له زهره بهرامی طاقانکی فرزند ســیف 
اله به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان ملک شــهر خ آزادگان ک گلها 8 متری افشار 
غربی پ 26،  محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحــوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 6231 شعبه 52 شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره 3 ( )413 کلمه، 

4 کادر(
اجراییه

3/524 شماره اجراییه:9610420350400231  شماره پرونده:9309980350401281 
شــماره بایگانی شــعبه:931354 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610090350402204 و شــماره دادنامه مربوطه 9509970368401663  محکوم 
علیه مهدی بهرامی اکبری فرزند حســنعلی به نشانی مشتاق سوم شهرک زاینده رود فاز 
2 ک سرور 15 منزل آخر سمت چپ محکوم است به پرداخت مبلغ 178/198/146 ریال 
بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ 7/127/925 ریال بابت هزینه دادرسی دو مرحله و 
نیز پرداخت مبلغ 9/127/925 ریال بابت حق الوکاله دو مرحله و خسارت تاخیر از 94/12/6 
تا زمان پرداخت در حق محکوم له حسین شفیعی فرزند محمد علی به نشانی شهرستان 
اصفهان خیابان امام خمینی کوچه نبرد کوی شهاب پالک 25 و پرداخت مبلغ 8/909/907 
ریال نیم عشر دولتی. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 

معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 6229 

شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )425 کلمه، 4 کادر(
اجراییه

3/526 شماره اجراییه:9710426795300077  شماره پرونده:9609986795300450 
شــماره بایگانی شــعبه:960453 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096795300067 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976795301312  محکوم 
علیه  میثم حنیفه مزلقانچایی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
50/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجه یک فقره چک به شماره 901/08094585 
مــورخ 1394/11/07 و پرداخت مبلغ 680/000 ریال هزینه دادرســی و نشــر آگهی و 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف لغایت زمان وصول محکوم به در حق 
محکوم له حمید خلیلی فرزند رمضانعلی به نشــانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان 
پروین خیابان شیخ طوســی غربی کوی مالکی بن بست رحمانی پالک 6 و پرداخت نیم 
عشر هزینه حق االجرا. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 6268 شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهید حججی( 

)420 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/543 شماره نامه: 1397009000287657 شــماره پرونده: 9609983634600488 
شماره بایگانی پرونده: 970183 نظر به اینکه در پرونده کالسه 970183  ک 102 آقای 
حسن بهرامی نژاد فرزند غالمحسن متهم می باشد به ایراد ضرب و جرح عمدی و مزاحمت 
برای بانوان موضوع شکایت خانم نازلی فتحی شاه نجفی فرزند نادر قلی لذا وقت رسیدگی 
پرونده برای روز سه شنبه مورخ 1397/05/02 ساعت 12/30 ظهر تعیین گردیده با توجه به 
مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر با انتشار یک نوبت آ گهی به نامبرده ابالغ می نماید 
که دروقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردیده بدیهی است در صورت عدم حضور 
متهم در وقت مقرر فوق وقت رسیدگی ابالغ شده محسوب و دادگاه غیابا مبادرت به اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف: 1079 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر خمینی شهر )102 

جزایی سابق( )131 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/550 شــماره صــادره:1397/04/499385-1397/3/22 چون تمامی ششــدانگ 
یک قطعه باغ مشــهور مقیم پنج قفیزی در کوی صحرا پالک شــماره 1754 فرعی از 
100- اصلی واقع در طامه بخش 9 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم 
ام البنین حاجی شمسی فرزند سیف اله  در جریان اســت و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1397/04/26  ساعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
 تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف:4  اداره ثبت اســناد و امــالک نطنز)145 کلمه، 

2 کادر(
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آسیب جدی خشکسالی به باغات چهارمحال و بختیاری

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

مدیرکل تامین اجتماعی  استان 
خبرداد:

مطالبات میلیاردی تامین اجتماعی از 
کارفرمایان

مدیــرکل تامین اجتماعــی چهارمحــال و  
بختیاری گفــت: اداره کل تامیــن اجتماعی 
استان، تا پایان سال گذشته ۵۵ میلیارد تومان 
بابت حق بیمه از کارفرمایان اســتان مطالبات 

قطعی دارد.
»غالمرضا محمدی« افزود: وصول بدهی های 
معوق کارفرمایان از جمله مسائل مهم سازمان 
تامین اجتماعی در شرایط کنونی است که باید 

به صورت جدی دنبال شود.         
محمدی افزود: امید اســت با طرح بخشودگی 
جرایم کارفرمایان خوش حساب تا دهم تیرماه 
سال جاری این مبالغ به حساب سازمان تامین 
اجتماعی واریز شــود.  وی با تاکید بر افزایش 
تعامالت با کارفرمایان جهت تسویه بدهی های 
معوقه،افزود: وصول مطالبات تامین اجتماعی 
نیازمند همکاری تمام دســتگاه های استانی و 

شهرستانی است.

مدیرکل دامپزشکی استان خبرداد: 
اجرای طرح سمپاشی جایگاه 

دام با سم رایگان در استان
مدیرکل دامپزشــکی چهارمحال و بختیاری 
گفت: با توجه بــه آغاز فصل گرمــا و افزایش 
فعالیت کنه ها و نیــز احتمال بروز بیماری تب 
خونریــزی دهنــده کریمه کنگو، بــه منظور 
جلوگیــری از این بیمــاری واگیــر، اداره کل 
دامپزشــکی اســتان اقدام به طرح سمپاشی 
با ســم رایگان برای جایگاه دام بــا همکاری 

دهیاری ها کرده است.
»حســینعلی ســلطانی« افزود: در این طرح 
حدود ســه هزار لیتر ســم برای۵ /1 میلیون 
 مترمربع جایگاه دام در نظر گرفته شــده است

 که با اولویت واحدهای دارای کشــتار زیاد و 
غیرمتعــارف دام، واحدهــای دارای آلودگی 
کنه ای زیاد و واحدهــای دارای تردد زیاد دام 

انجام می شود. 
وی با بیــان اینکه سمپاشــی بایــد تنها در 
جایگاه  هــای نگه داری گوســفند و بــز انجام 
شــود، تصریح کــرد: روی تمام ســم ها مهر 
رایگان و غیر قابل فروش درج شــده اســت و 
هزینه اجرای سمپاشــی به عهده دهیاری ها و 

شهرداری هاست.

صادرات 15 میلیون دالری کاال 
از چهارمحال و بختیاری

رییس اداره بازاریابی خارجی ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان چهارمحــال و بختیاری 
گفت: امســال تاکنون پانزده میلیون دالر کاال از 
چهارمحــال و بختیاری به خارج از کشــور صادر 

شده است. 
»سیاوش نظری« اظهار کرد: عمده اقالم صادراتی 
شامل لوازم خانگی، موکت، مصنوعات پالستیکی، 
 مغزبادام، خــوراک آبزیان، مصالح ســاختمانی

 است.
وی افزود:کشورهای عراق، پاکستان، افغانستان، 
هندوستان و ترکمنستان مقصد بیشترین حجم 
کاالهای صادراتی بود. نظری خاطرنشــان کرد: 
سال گذشته بیش از 80 میلیون دالر کاال از استان 

به خارج از کشور صادر شد. 

افتخاری دیگر برای دانشگاه 
شهرکرد

دانشگاه شــهرکرد در حوزه علوم کشاورزی رتبه 
پنجم دانشگاه های برتر کشور را کسب کرد.

بر اساس رتبه بندی ملی دانشگاه های برتر کشور، 
دانشگاه شــهرکرد در حوزه علوم کشاورزی و بر 
اساس تمام معیارها رتبه پنجم دانشگاه های برتر 

کشور را کسب کرد.
در این رتبه بندی،  دانشــگاه شــهرکرد در حوزه 
علوم کشــاورزی بر اســاس معیــار تولید علم 
 فناورانــه و نوآورانــه رتبه دوم، بر اســاس معیار 
فعالیت هــای اجتماعی رتبه پنجم و بر اســاس 
 معیار کیفیت تولید علم رتبه نهم و بر اساس معیار 
کمیت تولید علم رتبه دهم  دانشــگاه های برتر 

کشور را کسب کرد.

زلزله در آلونی
زمین لرزه ای به بزرگی 8/3 ریشتر منقطه آلونی در 
شهرستان لردگان را لرزاند. گفتنی است این زمین 
لرزه در عمق 12 کیلومتری زمین و ساعت 6:11 
صبح دیروز اتفاق افتاد و خوشــبختانه خسارت 

جانی به دنبال نداشت.

مدیرکل جهادکشاورزی چهارمحال و 
بختیاری با بیان اینکه بیشــترین آســیب 
خشکســالی در حوزه باغبانی است، گفت: 
حدود 30 درصد از گردوهای استان به دلیل 
کمبود بارندگی در فصل پاییز و زمســتان 

خشک شد.
»ذبیح ا... غریب« در نشســت با اصحاب رســانه با 
اشــاره به در پیش رو بودن هفته جهادکشاورزی، 
اظهار کرد: به مناســبت این هفتــه 40 پروژه در 
بخش هــای مختلف کشــاورزی بــه بهره برداری 

می رسد.
وی با بیان اینکه از این پروژه ها 14 مورد از تسهیالت 
بانکی و 26 مورد از اعتبارات دولتی استفاده کردند، 
افزود: اعتبار کلی این پروژه ها بالغ بر ۵7 میلیارد و 
۵32 میلیون تومان است که از این مقدار 9 میلیارد 

و 800 میلیون تومان بالعوض است.
مدیرکل جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری با 
اشــاره به اینکه ۵۵1 نفر از ایــن پروژه ها بهره مند 
شدند و زمینه اشــتغال 293 نفر ایجاد شد، اضافه 
کرد: از این پروژه ها، 9 مورد در شهرکرد، 9 مورد در 
بروجن، 6 مورد در لردگان، چهار مورد در فارسان، 
چهار مورد در کیار، سه مورد در سامان، دو مورد در 

اردل، دو مورد در بن و یک مورد در کوهرنگ است.
غریب ادامــه داد: میانگین هزینه هــر پروژه یک 

میلیارد و 200 تومان است.
مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از 
آغار طرح کاداستر اراضی ملی در استان خبر داد و 

افزود: در راستای اجرای این طرح تاکنون 23 هزار 
هکتار از اراضی ملی تثبیت شدند.

وی با بیان اینکه طرح کاداســتر اراضی چهارمحال 

و بختیاری از سال گذشته آغاز شده است، گفت: تا 
کنون 39 هزار هکتار کاداستر شدند که برابر با 20 

درصد از اراضی استان است.

غریب با اشــاره به اینکه در طرح کاداســتر اراضی 
استان 2۵2 پالک بررسی شد، اضافه کرد: تا کنون 
یازده هزار و ۵00 هکتار از اراضی تثبیت و سه هزار 

هکتار نیز رفع تداخل شده است.
مدیرکل جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به اینکه تولیدات آبزیان در سال گذشته 24 
هزار تن بوده اســت، پیش بینی کرد: تولید آبزیان 

سال جاری در استان به 2۵ هزار تن برسد.
وی با بیان خشکسالی های پی در پی در چهارمحال 
و بختیاری و کمبود منابع آبی، ادامه داد: ســه هزار 
هکتار از اراضی و باغات استان امسال برای تجهیز 
سیستم آبیاری تیپ و زیرســطحی در نظر گرفته 

شده است.
غریب گفت: با توجه به بحران آب امسال محصوالت 
آب بر مانند سیب زمینی، چغندر و ذرت 2۵ درصد 
کاهش داشته است. وی با بیان کاهش ۵0 درصدی 
منابع آبی در حوزه کشاورزی نسبت به سال گذشته، 
افزود: سهم بخش کشاورزی در سال جاری به 440 

متر مکعب رسیده است.
مدیرکل جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری با 
اشــاره به اینکه ۵0 درصد از قنوات استان خشک 
و مابقی فصلی شــدند، اضافه کرد: در حال حاضر 

کاهش یازده برابری آورد چشمه ها را داریم.
غریب با بیان اینکه بیشترین آسیب خشکسالی در 
حوزه باغبانی اســت، ادامه داد: حدود 30 درصد از 
گردوهای استان به دلیل کمبود بارندگی در فصل 

پاییز و زمستان خشک شدند.

آسیب جدی خشکسالی به باغات چهارمحال و بختیاری

مدیرکل حفاظت از محیط زیســت چهارمحــال و بختیاری گفت: 
پدیده گرد و غبار که این استان در فصل بهار و تابستان با آن مواجه 
می شود، منشا خارجی دارد و پوشش گیاهی استان به گونه ای است 

که ریزگردهای کمی ایجاد می شود.
»شــهرام احمدی« در کارگروه مقابله با گرد و غبار و آلودگی هوا در 
چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: به دلیل اقلیم و خشکسالی های 

چندساله، تغییر کاربری اراضی، از بین رفتن منابع طبیعی و... موجب 
شده اســت، در ســال های اخیر کانون های گرد و غبار و ریزگرد در 
این استان نیز ایجاد شود. وی با اشاره به اینکه دشت های شهرکرد، 
خانمیرزا و بروجن تبدیل به دشــت های مستعد تولید ریزگرد شده 
است، افزود: سال گذشته ۵3 روز گرد و غبار در چهارمحال و بختیاری 
وجود داشت و از ابتدای سال تاکنون نیز 34 روز پدیده گرد و غبار در 

استان وجود داشته که یازده روز آن غبار صبگاحی و مابقی ریزگرد 
بوده است. احمدی با بیان اینکه اگر قرار باشد تعطیلی مراکز علمی 
یا خدماتی به دلیل آلودگی یا گرد و غبار صورت گیرد باید در شرایط 
آب و هوایی ثباتی وجود داشته باشد، ادامه داد: خوشبختانه در استان 
شرایط آب و هوایی و پدیده گرد و غبار به حدی نرسید که به تعطیلی 

مراکز علمی یا خدماتی منجر شود.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست چهارمحال و بختیاری:
ریزگردهای چهارمحال و بختیاری در فصول گرم منشا خارجی دارد

  مدیرکل جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری خبر داد:   

معاون بهبود تولیدات گیاهی اداره کل جهادکشاورزی خبر داد:
عدم خرید گندم با بیش از 4 درصد سن زدگی

معاون بهبود تولیدات گیاهی اداره کل جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: در سال جاری، گندم با 
بیش از  4 درصد سن زدگی خرید تضمینی نمی شود. »حمیدرضا دانش« با اشاره به اینکه در سال گذشته 
برای نخستین بار 172 هزار تن چغندرقند تحویل کارخانه قند استان شد، اظهار کرد: مبلغ ناچیزی که به 
ازای تحویل هر کیلو چغندرقند باید دو کیلو قند و یک کیلو تفاله تحویل کشاورز داده می شد به زودی به 
کشاورزان پرداخت می شود. وی از آغاز خرید گندم تضمینی در چهارمحال و بختیاری طی هفته آینده خبر 

داد و افزود: پیش بینی می شود طی سال جاری ۵1 هزار تن گندم در 23 مرکز خریداری شود.

اجراييه
3/527 شماره اجراییه:9710426794400125  شماره پرونده:9609986794401264 
شــماره بایگانی شــعبه:961265 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9710096794400124 و شماره دادنامه مربوطه 9609976794404566  محكوم علیه 
داوود رحیمی محكوم است به پرداخت مبلغ 192/000/000 ریال طبق رسید عادی مورخ 
95/1/29 بابت اصل خواسته و 2/580/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/9/23 لغایت 
اجرای حكم در حق محكوم له 1- علی یارعلی فرزند رضا به نشانی استان اصفهان شهر 
اصفهان خ حكیم ک قلندرها سرای سعدی کدپستی 8147868519 و 2- سعید خیراللهی 
حسین آبادی فرزند ایرج به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان بازار بزرگ روبروی پاساژ 
صدر فروشگاه خیرالهی و نیم عشــر حق االجرا. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخــت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا 
محكوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت 
می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت 
را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 
ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394(. م الف: 6267 شعبه 14 حقوقی شورای احل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای 

مدافع حرم( )428 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

3/528 شماره اجراییه:9710426793400071  شماره پرونده:9509986793400393 
شــماره بایگانی شــعبه:950393 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9710096793400039 و شــماره دادنامه مربوطه 9509976793401064  محكوم 
علیه ســلطانعلی داوری فرزند عبدالحسین به نشــانی مجهول المكان محكوم است به 
پرداخت جمعا مبلغ چهل و هشت میلیون و چهارصد و بیست هزار ریال نفقه معوقه زوجه 
از تاریخ 94/12/1 لغایت 95/11/15 )صــدور حكم( به انضمام 1/500/000 ریال هزینه 
کارشناسی و 74/130 تومان هزینه دادرســی و تمبر در حق محكوم له عشرت هاشمی 
گهروئی فرزند حیدر به نشانی اصفهان خیابان زینبیه 16 متری طالقانی نرسیده به حسینیه 
امام رضا روبروی بن بست شــقایق منزل محسنی و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق 
دولت. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجــرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی بــرای پرداخت محكوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میســر باشد چنانچه 
خود را قادر بــه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شــامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 

جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محكومیت مالی 1394(. 
م الف: 6262 شعبه 4 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهید حججی( 

)421 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

3/529 شماره اجراییه:9710426805200057  شماره پرونده:9609986805200680  
و 9609986805200612 و 9609986805200449شماره بایگانی شعبه:960680 و 
960612 و 960449 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976805201949  محكوم علیه حســین صفری فرزند رمضان به نشانی 
زندان مرکزی )فعال مجهول المكان( محكوم است به پرداخت مبلغ 30/716/000 هزار 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/330/000 هزار ریال بابت هزینه های دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ 1396/4/28 لغایت 
اجرای حكم و نیم عشر اجرایی در حق محكوم له ابوالقاســم یادی پور چالشتری فرزند 
اکبر به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ زینبیه سودان ک پارسیان شایان فرعی پ 
8 کدپستی 8197934931 با وکالت صفورا شــیخان فرزند غالمرضا به نشانی اصفهان 
خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال جنب قرض الحسنه آل یاسین طبقه دوم. محكوم 
علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها 
و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 6254 شــعبه 52  شورای حل اختالف 

اصفهان )مجتمع شماره 3( )445 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

3/530 شماره اجراییه:9710426795300089  شماره پرونده:9609986795300543 
شــماره بایگانی شــعبه:960549 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9710096795300079 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976795301730  محكوم 
علیه اکبر محمدی به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 17/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/290/000 ریال بابت هزینه دادرســی و هزینه نشر 
آگهی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 1396/07/17 تا زمان وصول 
 در حق خواهان حمید شــاه  آبادی فرزند اکبر به نشانی اســتان اصفهان شهر اصفهان 
خ زینبیه شمالی خ عاشق اصفهانی شرقی کوی گلستان پ 503 کدپستی 8197184699 
همراه 09131050920 صادر گردید و پرداخت نیم عشر حق االجرا. محكوم علیه مكلف 
اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که 
اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها 
و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 

قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیــزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا 
هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت 
محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 6253 شعبه 23 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان)مجتمع شهید حججی( )411 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

3/531 شماره اجراییه:9710420350900035  شماره پرونده:9509980350901053 
شماره بایگانی شعبه:951208 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطــه 9609970350901671  محكوم علیه مهدی علی باالیی به نشــانی 
مجهول المكان محكوم اســت به وفق متن دادنامه صادره، حكم بر رفع تصرف عدوانی 
امالک متنازع فیه به نسبت تصرفات سابق محكوم لهم صادر و اعالم می گردد همچنین 
محكوم علیه محكوم به پرداخت حق الوکاله وکیل )طبقــه تعرفه- غیرمالی( و پرداخت 
مبلغ 2/574/000 ریال هزینه دادرسی در حق محكوم لهم 1- رسول 2- منصور 3- حسن 
همگی زاغیان فرزند مهدی 4- عباسقلی جانقربان الریچه فرزند مرتضی 5- مجید امین 
الساداتی فرزند مرتضی  همگی به نشانی اصفهان خ شــریف واقفی بعد از چهار راه گلزار 
ک شایســته مواد غذایی زاغیان پ1 با وکالت مصطفی نوروزی مهیاری فرزند یداله به 
نشانی اصفهان خیابان شریف واقفی بعد از چهار راه گلزار طبقه فوقانی مرغ و ماهی عدالت  
بالســویه صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی اســت و رعایت تبصره 2 ماده 306 
الزامی می باشد. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از 
زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالــی 1394(. ابالغ رای:  خواهان 
ها: 1- آقای منصور زاغیان فرزند مهدی 2- آقای رســول زاغیان فرزند مهدی 3- آقای 
عباسقلی جانقربان الریچه فرزند مرتضی 4- آقای حسن زاغیان فرزند مهدی 5- آقای 
مجید امین الساداتی فرزند مرتضی با وکالت آقای مصطفی نوروزی  مهیاری فرزند یداله 
به نشانی اصفهان خیابان شــریف واقفی بعد از چهار راه گلزار طبقه فوقانی مرغ و ماهی 
عدالت، خوانده: آقای مهدی علی باالیی به نشــانی مجهول المكان، خواسته ها: 1- رفع 
تصرف عدوانی 2- دستور موقت، گردشكار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهانها 1- عباسقلی جان 
قربان الریچه فرزند مرتضی  2- حسن زاغیان 3- منصور زاغیان 4- رسول زاغیان همگی 
فرزندان مهدی 5- مجید امین الســاداتی فرزند مرتضی به طرفیت خوانده مهدی علی 
باالیی به خواسته رفع تصرف عدوانی از قطعه زمین های واقع در جاده اصفهان به شیراز 
دو کیلومتر بعد ازپل راه  آهن- خیابان بقیــه ا... 1700 متری داخلی خیابان- زمین های 
معروف به 93 پالک تفكیكی دادگاه نظر به مستندات تقدیمی و شهادت شهود تعرفه شده و 

عدم دفاع موجه خوانده و با احراز سبق تصرفات خواهان ها دعوی را محرز و ثابت تشخیص 
مستندا به ماده 158 قانون آئین دادرسی مدنی حكم بر رفع تصرف عدوانی امالک متنازع 
فیه به نسبت تصرفات سابق خواهان ها صادر و اعالم می گردد همچنین خوانده محكوم 
به پرداخت حق الوکاله وکیل )طبق تعرفه- غیرمالی( و پرداخت مبلغ 2/574/000 ریال 
هزینه دادرسی در حق خواهان ها بالسویه صادر و اعالم می گردد. رای  صادره نسبت به 
خوانده غیابی ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس 
ظرف همان مهلت مهلت قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان و نسبت 
به دیگران رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 
در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد. م الف: 6241 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )775 کلمه، 8 کادر(
اجراييه

3/532 شماره اجراییه:9710426795300078  شماره پرونده:9609986795300451 
شــماره بایگانی شــعبه:960454 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9710096795300068 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976795301311  محكوم 
علیهم 1- امید علی ابراهیمی 2- رضا نظری 3- بهرام نظری همگی به نشانی مجهول 
المكان  محكومند  به پرداخت تضامنی مبلغ 17/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجه 
یک فقره چک به شماره 072335 مورخ 1395/11/10 و پرداخت مبلغ 270/000 ریال 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
لغایت زمان وصول محكوم به در حق محكوم له حمید خلیلی فرزند رمضانعلی به نشانی 
استان اصفهان شــهر اصفهان خیابان پروین خیابان شیخ طوسی غربی کوی مالكی بن 
بست رحمانی پالک 6 و پرداخت نیم عشــر هزینه حق االجرا. محكوم علیه مكلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و 
استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حكم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می 
شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
 محكومیت مالی 1394(. م الف: 6240 شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

) مجتع شهید حججی( )429 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

3/554 شماره ابالغنامه: 9710100351301931 شماره پرونده: 9609983742102476 
شماره بایگانی شــعبه: 961374  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به  
آقای  علی احمدی فرد فرزند اله رحم، خواهان  شــهرداری چرمهین با وکالت خانم الله 
ابوالحسینی دادخواستی به طرفیت  خوانده  آقای علی احمدی فرد فرزند اله رحم به خواسته 
مطالبه وجه و مطالبه خسارت مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیكبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 355(  ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9609983742102476 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1397/05/15 و ساعت 9 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یكی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:5273 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)166 کلمه، 2 کادر(
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 هیجانات منفی را با توقف
 و تفکر کنترل کنید

معموال خشــم، نســبت به افراد صمیمی بوده و 
نسبت به غریبه ها انجام نمی شود و فقط اشخاصی 
که دچار اختالل شخصیتی هســتند نسبت به 
غریبه ها هم خشــم دارند. خشم می تواند ابرازی 
برای ابراز  شــکایت و همراه با رنجش باشــد که 
این مورد معموال همراه با پشیمانی، عذر خواهی 
و تعهد برای تغییر اســت. گاهی خشــم ابزاری 
برای سلطه جویی شمرده شــده و در آن آگاهی 
و پشیمانی مسئولیت پذیری و تعهد وجود ندارد. 
معموال زوجین در تعارضات زناشــویی و طالق 
خشم را بسیار تجربه می کنند و این اتفاق موجب 
شده که تصمیم گیری صحیحی نداشته و گاهی 
به دشمنی کردن با یکدیگر بپردازند. کنترل این 
هیجان به زوجین در بررســی فرصت های بهتر 
زندگی کمک کرده و در این صورت آنها می توانند 
بدون تاثیر از این هیجــان منفی تصمیم گیری 

بهتری برای زندگی مشترک داشته باشند.
اضطراب، خشم، یأس، ناامیدی، حسادت و رنجش 
و ... نتیجه هیجانات مخرب است و معموال زمانی 
که زوجین بــا همدیگر درگیر تعارض هســتند 
هیجانات مخرب مطرح شده و می تواند منجر به 
برآشفته شدن و از بین بردن امکان تعامل مثبت 
به دنبال داشته باشد. این افراد واکنش های فوری 
نشــان داده و همین واکنش ها ممکن است که 
اثر مخرب و بلندمدتی را به دنبال داشــته باشد. 
از ســویی هیجان مخرب تفکر منطقــی افراد را 
کاهــش داده و توان تصمیم گیری درســت را از 

آنها می گیرد.
باید توجه داشت که هیجانات، موقتی هستند و 
ممکن است به واسطه انتخاب اشخاص ادامه یافته 
و یا اینکه به واسطه هوشیاری آنها کنترل شده و 
ادامه پیدا نکند. نکته دیگر اینکه ممکن اســت 
هیجانات منفی متضاد )خشم و عشق( همزمان 
وجود داشته باشــند. این احتمال وجود دارد که 
شخصی در یک لحظه در شرایطی خشم را بروز 
داده؛ اما بعد از آرام شدن عشــق را داشته باشد. 
نکته حائز اهمیت دیگر این اســت که در هنگام 
هیجانات منفــی به توقف و تفکــر عادت کنیم. 
در زمان خشــم و عصبانیت بهتر اســت که فرد 
ایستاده بنشیند و  چنانچه در این هنگام نشسته 
موقعیت خود را تغییر داده و در واقع همین تغییر 
موقعیت ها به زوجین کمــک می کند تا به جای 
نشــان دادن واکنش فوری، رفتار مناســب تری 
را نشــان داده تا بعد از آن درگیــر عوارض رفتار 

منفی نشوند.

در آیین گرامیداشت هفته محیط زیست 
در استان صورت گرفت:

 رونمايي از داده نماي 
گربه سانان ايران  

آیین گرامیداشــت هفته محیط زیســت همراه 
با تجلیل از فعاالن محیط زیســت سال گذشته 
استان اصفهان و رونمایي از داده نماي گربه سانان 
ایران برگزارشد. سیدرحمان دانیالی دراین آیین 
که در اداره کل حفاظت محیط زیســت استان 
اصفهان برگزارشــد با قدردانــی از تالش همه 
دوســتداران محیط زیســت اظهار کرد: بحران 
خشــکي تاالب گاوخوني فقط مربوط به استان 
هاي اصفهــان و چهارمحال و بختیاري نیســت 
و شیوع آثار آن تا شــعاع500کیلومتري، دامن 
بخش عظیمــي از جمعیت کشــور را فراخواهد 
گرفت؛ لذا همه باید دســت به دست هم دهیم 
تا مشــکل این تاالب  حل شــود. وی با اشــاره 
به وضعت ناگــوار زاینده رود گفت: بــه زاینده 
رود نباید به صورت بخشــی، اســتانی و محلی 
نگاه کــرد بلکه باید به صورت ملــي به آن توجه 
شــود. مدیرکل محیط زیست اســتان اصفهان 
 با تاکید بر ضرورت انجام وظایف دســتگاه ها و
 بخش های مرتبط در حوزه محیط زیست هشدار 
داد: درغیراین صــورت مســتندات و اقدامات  
اجرایي که باید انجام شــود اما عمل نمي شود، 
جمع آوري و در باره آنها اطالع رساني خواهد شد.
وی اضافــه کرد: ایــن در حالی اســت که همه 
جلســات و برنامه های مربوط به این موضوع به 

صورت مستمر هر هفته برگزار می شود.
دانیالی همچنین با اشاره به اینکه استان اصفهان 
باالترین درصد حیات وحش کشــور را در خود 
دارد، گفت: بیش از 50 درصــد از حیات وحش 
کشور در اصفهان اســت و این استان از این نظر 
داشته هاي طبیعي فوق العاده و بي نظیري دارد.

در این مراسم از ۱5 فعال زیست محیطی استان 
تجلیل شد.

عکس  روز 

کشف۱۶کیلوگرمتریاکدرنجفآباد

پیشنهاد سردبیر:

روان شناسی

محیط زیست

هشدار

مدل مانتوی سوخته و سوراخ 
شده به قیمت 200 هزار تومان 

در تهران!

جزئیات خنثی سازی اقدامات 
تروريستی در اصفهان

سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی 
انتظامی در بیست و یکمین نشست سخنگوی 
ناجا، اظهار کرد: مراســم لیالی قدر و سالگرد 
ارتحال بنیانگذار انقالب اسالمی حضرت امام 
)ره( و همچنیــن راهپیمایی مثــال زدنی روز 
قدس در سایه امنیت کامل به فضل و کرم الهی، 
تالش همکاران مــن در پلیس های تخصصی 
و دیگر دســتگاه ها و نیز همکاری مردم عزیز 

کشورمان برگزار شد.
وی با بیان اینکــه در همین ایــام، بالغ بر ۸5 
هزار مســجد و تکایا در پوشــش اطالعاتی و 
انتظامی پلیس قــرار گرفت، گفــت: تمامی 
مراســم های مــاه مبــارک و لیالی قــدر در 
 امنیت کامل برگزار شــد و همزمــان تمامی 
ایستگاه های مترو در رصد و حفاظت یگان ویژه 

ناجا قرار گرفت.
بــه گفته ســردار منتظرالمهدی، در اســتان 
خراســان جنوبی نیز چهــار نفر از کســانی 
که قصد اقدامات تروریســتی در شــب های 
قدر را داشــتند، شناسایی و دســتگیر شدند؛ 
همزمان در اســتان هــای قزویــن، فارس و 
 اصفهان 6 نفر از مرتبطین با آنان نیز دستگیر

 شدند.

 کشف ۱۶ کیلوگرم ترياک
 در نجف آباد

ســرهنگ محمد رضا خدادوســت، فرمانده 
انتظامی نجف آباد اظهار کرد: در راستای اجرای 
طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با تهیه 
و توزیع کنندگان مواد مخدر ماموران انتظامی 
این فرماندهی طی چند روز اقدامات اطالعاتی 
و پلیســی، موفق به شناســایی یکی از توزیع 

کنندگان مواد مخدر شدند.
وی با بیــان اینکه ماموران ایــن فرماندهی با 
هماهنگی مقــام قضائــی بالفاصلــه جهت 
دســتگیری وارد عمل شــده و متهم را حین 
فروش مواد مخدر دســتگیر کردند، گفت: در 
مجموع در بازرسی از باغ متهم، مقدار ۱6 کیلو 

گرم تریاک کشف شد.

خستگی و خواب آلودگی 
بازهم حادثه آفريد

ســرهنگ جــواد درســتکار، رییــس مرکز 
اطالع رســانی نیروی انتظامی استان اصفهان 
گفت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیســی 
۱۱0 مبنی بر واژگونی یک دســتگاه سواری 
پراید در آزاد راه »امیر کبیر«، بالفاصله ماموران 
پلیس راه » کاشــان-اصفهان« به محل حادثه 

اعزام شدند.
وی افزود: متاســفانه براثر وقــوع این حادثه 
رانندگی راننده ۳0 ساله خودرو به علت شدت 
جراحات وارده جان خود را از دســت داده بود. 
ســرهنگ درســتکار اضافه کرد: کارشناسان 
پلیس راه علت وقوع این حادثــه رانندگی را ، 
خروج از جاده به علت خستگی و خواب آلودگی 
و عدم توانایی راننده در کنترل وســیله نقلیه 

اعالم کرده اند.

واژگونی پژو در محور زفره 
مرگ راننده را رقم زد

سرهنگ حســین پور قیصری، رییس پلیس 
آگاهی استان اصفهان گفت: در پی اعالم مرکز 
فوریت های پلیسی ۱۱0 مبنی بر واژگونی یک 
دستگاه سواری پژو در محور »زفره«، بالفاصله 
ماموران پلیس راه » اصفهان -نایین« به محل 

حادثه اعزام شدند.
وی افزود: متاســفانه براثر وقــوع این حادثه 
رانندگی، راننده 5۸ ساله خودرو به علت شدت 
جراحات وارده جان خود را از دست داد. رییس 
پلیس راه اســتان اصفهان افزود: کارشناسان 
پلیس راه علت وقوع این حادثــه رانندگی را ، 
 عدم توجه به جلو توســط راننده خودرو اعالم 

کرده اند.

ناجا

زینب ذاکر

فضا آن قــدر غبارآلود و غمبار شــده که گاهی 
تشخیص درست و از نادرست و شایعه از واقعیت 
هم سخت و دشوار می شود. مثل همین ماجرای 
مدرسه پسرانه در غرب تهران که خبر اولیه این 
بود: »گروهی از پسران این مدرسه توسط ناظم 
مدرســه مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته اند.« 
خبر، بی ســابقه و شــوکه کننده بود؛ اما هرچه 
پیش تر رفتیم و زوایای تازه ای از ماجرا افشــا 
شد، مشخص شــد که داستان به آن گستردگی 
هم نیســت و بحث اعمال خالف عفت بوده؛ اما 
تجاوزی درکار نبوده اســت. این گمانه آن قدر 
قوت گرفت که خانواده های دانش آموزان درگیر 
در این ماجرا، خیلی زود از رسانه ای شدن ماجرا 
آن هم در این ابعاد، پشیمان شده و اعالم کردند 
دل شان نمی خواســت این طور بشود و فکرش 
را هم نمی کردند داستان ســر از آن سوی آب 
دربیاورد و آن طرف آب هم که عده ای نشسته اند 

و منتظرند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند! 
ناظمی که متهم به تعدی بــه چند دانش آموز 
اســت، در اعترافاتش می گوید: » من قبال هم 
گفته بودم تجاوزی به دانــش آموزان نکرده ام، 
بچه ها را بفرســتند پزشــکی قانونی و آزمایش 
انجام دهند. هیچ کدام از دانــش آموزان را هم 
مجبور نکردم که کاری بــا یکدیگر انجام دهند. 
می گویند در اردو من به بچه ها مشــروب دادم؛ 

اما چنین چیزی نبوده و من به آنها چیزی ندادم. 
اینقدر حیوان نیســتم... همه کار هایی که انجام 
داده ام را دقیقا به اداره هم گفته ام و نوشــته ام. 
اگر من واقعا کاری کرده بودم که االن گم و گور 
می شدم. پس چرا اینجا هســتم؟« حتی درباره 
اینکه که متهم باالخره چکاره بوده اســت، هم 
تناقضات زیادی وجود دارد؛ در برخی صحبت ها 
گفته شد که او معاون انضباطی بوده، در برخی 
جا ها گفته شد معاون آموزشی است و حتی در 
برخی صحبت ها مطرح شد که او معاون پرورشی 
است. مدیر آموزش و پرورش منطقه ۲ طی گفت 
و گویی تاکید کرد که او فقــط معاون انضباطی 
بوده است. درباره اینکه چطور می شود در آموزش 
و پرورشی که اســتخدام در آن این قدر سخت 
اســت، فردی به این راحتی بتواند وارد مدرسه 
شود، پست بگیرد و بعد هم ... عده ای می گویند 
استخدام رسمی بوده، برخی ها نیز گفتند او جزو 
نیرو های آموزش و پرورش بوده که در آن مدرسه 
غیر دولتی، مامور به خدمت شده است. آموزش و 
پرورش منطقه ۲، اما این موضوع را تکذیب کرده 
و می گوید این فرد توسط خود مجموعه استخدام 
شده و آموزش و پرورش هیچ نقشی در انتخاب 

آن فرد نداشته است.
و حاال این فرد بازداشــت شده و تحقیقات ادامه 
دارد. در روایتی تعداد قربانیان ۳0 نفر ذکر شده 
و در روایتی دیگر 40 نفر)!(رییس اداره آموزش و 

پرورش منطقه اما می گوید تعداد شاکی ها فقط 
سه نفر است. 

دو روز قبل هم جعفری دولت آبادی، دادســتان 
تهران با تاکید بر اینکه امروز کیفرخواست پرونده 
با چهار عنوان اتهامی صادر شد، گفت: »پرونده 
به دادگاه تحویل داده خواهد شــد و امیدواریم 
 دادگاه در ســرعت قابل قبولی حکــم را صادر 

کند«.
دادستان می گوید که در گام نخست ۱5 نفر از 
والدین دانش آموزان این مدرسه شکایت خود را 
نسبت به ناظم مدرســه اعالم کردند و در نهایت 

هشت نفر در دادگاه حضور پیدا کردند. 
دادســتان تاکید کرده که  در تمام گزارشــات 
پزشکی به آن معنا تجاوز جنســی که در اخبار 
اولیه آمده بود؛ به معنای جرایم خاص جنســی 
دیده نشــد، ولی تعرضات جنسی گزارش شد و 

متهم هم پذیرفته است.
 ایــن پرونده بــا همه راســتی و ناراســتی ها و

 تلخی هایش و بــا همه ســر و صداهایی که به 
پا کرد، بســته می شــود و تاچنــدی دیگر که 
داستانی جدید رو شــود، همه ماجرا را فراموش 
می کنند؛ اما یک ســوال باقی می ماند: آموزش 
و پرورش برای استخدام کادر خود به بحث های 
ســالمت روان هم توجه می کند؟ یا گزینه های 
 مهم تری برای اســتخدام وجود دارد که ما از آن

 بی خبریم...

دادستان تهران، تجاوز در پرونده آزار گروهی از پسران را رد کرد؛

معمای مدرسه ای در غرب!

سوژه

رها هادی زاده

چندسالی می شود که همزمان با فرارسیدن 
ماه مبارک رمضان، برنامــه های مختلفی با 
موضوع آزادسازی زندانیان غیرعمد برگزار 
می شــود. برنامه هایی که هدف اصلی آنها 
جذب خیران برای کمک به زندانیانی است 
که بی گناه و یا به علت ارتکاب جرم غیرعمد 

پشت میله های زندان محبوس شده اند.
این برنامه ها با اســتقبال خوبی از ســوی مردم و 
خیران روبه رو شد و ادامه هم پیدا کرد. امسال هم 
همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان تا کنون که روز 
پایانی ماه را می گذرانیم، با همراهی صدا و سیمای 
مرکز اصفهان و برخی دستگاه های دیگر، هرشب 

جشن گلریزان برگزار شد. 
380 محکوم مالی با پای خودشان به زندان 

رفته اند
شامگاه سه شــنبه و در جشن گلریزان برای آزادی 
زندانیان جرایم غیرعمد، رییس کل دادگســتری 
اســتان اصفهان میهمــان این برنامه بــود. احمد 
خسروی وفا در  این جشن ضمن گرامیداشت یاد و 
خاطره شهید اسداله الجوردی گفت: ایشان مبتکر 
طرح گل ریزان برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد 
بودند و حال پس از گذشت سال های متمادی، این 

برکت همچنان جاری است.
خســروی وفا در ادامه با تجلیل از پیش قدم شدن 
فوالد مبارکه در انجــام این کار نیــک گفت: این 
پنجمین سال است که فوالد مبارکه بانی امر خیر 
آزادی زندانیان شده و هر سال شاهد اتفاقات بهتری  

نسبت به گذشته هستیم.
رییس کل دادگستری اســتان اصفهان همچنین 
تصریح کرد: کمک های فوالد مبارکه به ستاد دیه 
قابل توجه اســت و هر گاه در این ستاد برای تامین 
مبالغ آزادی زندانیان خاص و شرایط اضطراری به 
مشکل بر می خوریم، این شرکت حضوری فعال در 

رفع مشکالت دارد.
وی ادامه داد: باز گذاشتن این سفر پر برکت از سوی 
مدیریت این شرکت قابل تحسین است و می تواند 

موجب بروز اتفاقات مثبت 
در استان شود؛ زندان، درد 
و غم فراوانی برای زندانی 
دارد و تحمل این شرایط 
برای افراد بســیار سخت 

است.
خســروی وفا خاطرنشان 
کرد: باید قبول کنیم که 

شــرایط اقتصادی ســختی وجود دارد و برخی در 
تامین معیشــت خود دچار مشکل هســتند و این 
مشــکل در مالقات های عمومی دادگستری کامال 

قابل لمس است.
رییس کل دادگستری استان اذعان داشت: از اول 
ماه مبارک رمضان امسال، ۳۸0 نفر محکوم مالی با 
پای خود به زندان مراجعــه کرده اند و این یعنی به 
دست خیران اســتان امید دارند و این عمل حاوی 

پیام های بسیار مهمی برای همه ماست.
خسروی وفا، ترویج سنت کمک به زندانیان را بسیار 
مهم ارزیابی کرد و اعالم داشت: همه ما می توانیم در 
حد وسع خود به زندانیان کمک کنیم و مقام معظم 
رهبری نیز بر گشاده دستی مردم اصفهان در امور 

خیر تاکید داشته اند.

وی در پایــان تصریــح 
کرد: امســال با تالشــی 
که صــورت گرفت بیش 
از 4/5 میلیــارد تومــان 
از مطالبــات شــاکیان از 
زندانیان از سوی این افراد 
بخشیده شد و امیدواریم 
بــا برگــزاری چنیــن 
مراســم هایی، مبالغ مناســبی برای رفع مشکالت 

زندانیان جمع آوری شود.
آزادسازی بیش از 50 درصد زندانیان جرایم 

غیرعمد توسط فوالد مبارکه 
بهرام سبحانی، مدیرعامل فوالد مبارکه هم از دیگر 
میهمانان این برنامه بود. سبحانی در جشن گل ریزان 
فوالد مبارکه برای آزادی زندانیان غیر عمد با اشاره 
به قدمت 5 ســاله این اقدام در فوالد مبارکه گفت: 
طی 5 سال اخیر، مبلغ اختصاص یافته برای آزادی 
بیش از 50 درصد زندانیان غیر عمد استان اصفهان 
از سوی فوالد مبارکه، مشتریان و پیمانکاران آن و 

در قالب این چنین جشن هایی تامین شده است.
وی در ادامه افزود: در سایر استان ها نیز شرکت های 
زیر مجموعه گروه فوالد مبارکــه در چنین اعمال 

خیری پیش قدم شده اند و اتفاقات مثبتی را در این 
حوزه رقم زده اند.

مدیرعامل شــرکت فوالدمبارکه همچنین تصریح 
کرد: به لطف خدا چنین کاری از سوی فوالد مبارکه 
برای سایر صنایع نیز الگو شده و همه از صنایع بزرگ 
انتظار دارند که در انجام کارهــای خیر پیش قدم 
باشند. وی ارتکاب جرایم غیر عمد را کامال اتفاقی 
دانست و اعالم داشت: دست تقدیر است که فردی 
به دلیل مشکالت مالی به زندان بیفتد و این اتفاق 
می تواند برای هر کسی رخ دهد؛ با برگزاری چنین 
برنامه هایی می توان به وسیله امداد غیبی، این افراد 

را از بند رهانید.
ســبحانی خاطرنشــان کرد: حســن دیگر چنین 
اعمالی، دور کردن اتفاقات بد از زندگی انسان است 
و معتقدیم انجــام چنین کارهای خیــری، از بروز 
بســیاری از اتفاقات در فعالیت های روزمره صنایع 

جلوگیری می کند.
وی در پایان تاکید کرد: شما با این کار تنها یک فرد 
را آزاد نمی کنید بلکه به خانــواده وی نیز زندگی و 
آزادی می بخشید و فوالد مبارکه و شرکای آن تالش 
می کنند هر ساله اتفاق بهتری نسبت به سال های 

قبل رقم بزنند.

گلریزانعشقدرشهر
  وقتی همراهی خیران، سازمان ها و صنایع استان ، لبخند را به لب زندانیان جرایم غیرعمد برمی گرداند؛  

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان:
تنها وارد چاه نشويد

 سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان گفت: سازمان آتش نشانی با توجه به ویژگی های امدادرسانی 
به افرادی که در چاه سقوط کرده اند مرزهای ایمنی را شکسته و در این زمینه در خارج از محدوده شهر اصفهان 

نیز امدادرسانی می کند. 
محمد شریعتی تعداد حوادث چاه در شهر اصفهان در سال جاری را پنج مورد اعالم کرد و گفت: البته باید توجه 
داشت که بارش های اخیر منجر به کاهش این گونه حوادث شده است و امید داریم با ورود به فصل تابستان با 
کاهش حوادث در این زمینه روبه رو باشیم.وی در خصوص رعایت نکات ایمنی در هنگام ورود افراد به چاه 
اظهار کرد: در گام اول باید توجه داشت که افراد نباید تنهایی وارد چاه شوند ضمن اینکه باید هنگام ورود 

به چاه از طناب های نجات استفاده کنند و لباس عایق نسبت به برق گرفتگی نیز به تن داشته باشند.

مدیر کل پزشکی قانونی استان خبرداد:
رشد بیش از دو درصدی نزاع در اصفهان

مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: آمار نزاع امسال به نســبت سال گذشته با رشد ۲.6 دهم درصدی 
مواجه است. علی سلیمانی پور اظهار داشت: تعداد پرونده های ادعای نزاع طی دو ماهه اول امسال در استان اصفهان، 
برای هفت هزار و ۲5۳ نفر ثبت شده که از این تعداد دو هزار و 45۲ نفر زن و چهار هزار و ۸0۱ نفر مرد نزاع داشتند.

وی بادامه داد: در دو ماه اول سال گذشته آمار نزاع ثبت شده در استان اصفهان هفت هزار و ۷۷ نفر بود که با رشد 
۲.6 دهم درصد مواجه بودیم.  وی به آمار سقط درمانی اشاره و اضافه کرد: آمار سقط درمانی طی دو ماه اول امسال 
۱44 نفر ثبت شده که نسبت به سال گذشته ۲.۱ درصد رشد داشته است.  سلیمانی پوربا اشاره به اینکه از ۱44 
دادخواست سقط درمانی با ســقط ۱۱4 جنین موافقت شد، ادامه داد: سال گذشــته ۱4۱ نفر درخواست سقط 

درمانی دادند.

در سایر استان ها نیز شرکت های زیر 
مجموعه گروه فوالد مبارکه در چنین 

اعمال خیری پیش قدم شده اند و اتفاقات 
مثبتی را در این حوزه رقم زده اند

 پژوهشگر 
پژوهشکده قلب و عروق اصفهان:

روغن مايع سوخته نخوريد

پژوهشگر پژوهشــکده قلب و عروق اصفهان با بیان 
اینکه روغن های مایع، نقطه ذوب پایینی داشــته و 
سریع می سوزند، گفت: مصرف روغن های سوخته و 
دودزا برای بدن بسیار مضر است. این چربی ها نه تنها 
موجب بروز بیماری های قلبی و عروقی می شود بلکه 
از عوامل خطرمهم سرطان های متفاوت در بدن است.

کتایون ربیعی با اشاره به مصرف انواع چربی ها و رابطه 
آنها با ســالمت بدن اظهار کرد: چربی ها به دو دسته 
تقسیم می شوند؛ چربی های اشباع و چربی های غیر 
اشباع. چربی های اشــباع پیوندهای دوگانه کربنی 
داشته و معموال این چربی ها در منابع حیوانی مانند 
گوشت گوساله، گوشت مرغ با پوست، انواع لبنیات و 

شیر پرچرب و در روغن جامد وجود دارد.
ربیعی تاکید کرد: چربی های غیر اشــباع معموال در 
مواجه با اکسیدان ها در خون در عروق رسوب نکرده 
و تحت تاثیر اکســیدان ها قــرار نمی گیرد و موجب 
ایجاد پالک های گرفتگی عروق نمی شود. همچنین 
چربی های تک غیراشباع، منابع خوبی برای افزایش 

چربی خوب بدن است. 
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نکاتی برای مراقبت بهتر از کلیه ها
پیشنهاد سردبیر:

نایب رییس انجمن علوم وفنون غالت اصفهان:
نان»سبوسدار«

بانان»سبوسمال«متفاوتاست
نایب رییس انجمن علوم وفنون غالت اصفهان گفت: اصوال کسی که 
پیرامون مسائل غله کشور تصمیم می گیرد، باید عالمانه و پخته حرف 
بزند و نان کشور را به مسیر درست سوق دهد، کاش آقای سیف به جای 
نفی آرد ســبوس دار از بدی نان سبوس مال حرف می زدند.محمدرضا 
خواجه، پیرامون اظهار نظر سیف، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
پیرامون این موضوع که »مردم نان ســبوس دار نخرند« اظهار کرد: 
بهتر است آقای سیف مباحث تخصصی مربوط به نان را بیشتر مطالعه 
کنند تا بتوانند مدیریت بهتری داشته باشند و اشتباهات علمی و فنی 
مرتکب نشوند.وی افزود: ســیف در مصاحبه اعالم کرد که »سبوس 
حتی اگر سبوس خوراکی و مورد اســتفاده برای مصرف انسانی باشد 
چندان خاصیتی به غیر از فیبر که به گوارش انســان کمک می کند، 
ندارد و این ماده خوراکی برای مناطقی اســت که مردم میوه مصرف 
نمی کنند، نه ایرانی ها که با میوه سیر می شوند«. اینکه عنوان می شود 
مردم ما نیاز به فیبر ندارند چون از سایر منابع تامین می کنند، بر چه 
اساسی است؟مسئول کمیســیون آموزش اتحادیه نانوایان اصفهان 
اضافه کرد: مرکز تحقیقات قلب وعروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
اعالم کرده است که مردم ایران باید روزی ۳۰ گرم فیبر تغذیه کنند، 
اما در حال حاضر این رقم ۱۰ گرم است.وی با بیان اینکه منابع دریافت 
فیبر، عبارتند از غالت، حبوبات، میوه جات و ســبزیجات، اظهار کرد: 
طبق گزارش دکتر اکبری، معاون سابق سالمت وزارت بهداشت، ایرانی 
ها کمتر از حد استاندارد میوه، ســبزیجات، حبوبات، گوشت، لبنیات 
می خورند؛ اما بیش از حد استاندارد نان مصرف می کنند.خواجه گفت: 
حدود 8۰ درصد آردی که در کشور توزیع می شود از نوعی است که ۱۵ 
و ۱8 درصد سبوس گیری می شــوند که طبق اعالم دکتر یزدجردی، 
رییس هیئت مدیره صنایع آرد کشور، ســالیانه یک و نیم میلیون تن 
سبوس از آرد گرفته و دور ریخته می شود؛ همچنین طبق اعالم دکتر 
ملکوتی؛رییس اسبق انستیتو آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی این 
آرد تهی سازی شده اســت و 8۵ درصد فیبر و امالح و ویتامین های 
آن دورریز می شــود و آن چه مردم می خورند نان نیست، بلکه کنسرو 
نشاسته است و طبق گفته دکتر رجب زاده، رییس اسبق پژوهشکده 
غله این نان با آن آردی که توزیع می شود، منشأ چاقی ودیابت است.

وی گفت: قبول دارم که ریختن سبوس مصنوعی روی خمیر اشکال 
دارد و به همین دلیل نانوایانی که تبلیغ نان سبوس دار می کنند به دو 

دسته نان »سبوس دار« و نان »سبوس مال« تقسیم بندی می شوند.

معایناتسالمتورزشکارانحوزههمگانی
باهمکاریشهرداری

رییس هیئت پزشکی ورزشی اســتان اصفهان گفت: در سال جدید با 
همکاری شهرداری، روی ورزشــکارانی که در حوزه همگانی و اماکن 
عمومی فعالیت دارند،معاینات ســالمت ورزشــکاران اجرا می کنیم.

احمد باقری مقدم اظهار کرد: تعداد بیمه شدگان کمیته خدمات درمانی 
هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان سه میلیون و ۲۲ هزار و نهصد و 
هفتاد و شش نفر است و کمیته خدمات درمانی هیئت پزشکی- ورزشی 
سال گذشته مبلغ بسیار زیادی بابت هزینه های درمانی پرداخت کرده 
است.وی یکی از مهم ترین شاخصه های بهبود کیفیت در خدمات را 
نظارت دانست و خاطرنشان کرد: هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان 
نظارت بر باشگاه های ورزشــی را با هدف سالمت مردم، ورزشکاران و 
بهبود خدمات بــه صورت جدی دنبال می کند. 8۵۶ بازرســی اولیه، 
۳۴٩ بازرسی ثانویه و ۱۳۱ مورد بازرسی ادواری و همچنین تشکیل 
کمیته های مختلف سامانه نظارت مشترک بر باشگاه ها و استخرها از 
جمله فعالیت های ستاد نظارت و بازرسی از اماکن ورزشی بوده است.

وی اضافه کرد: برگزاری همایش های پزشــکی به ویژه در حوزه علوم 
ورزشــی در آکادمی ورزشــی جزو برنامه های اصلی ماست و امیدوار 
هســتیم در این حوزه با اجرای طرح های ســالمت عمومی، سالمت 
سالمندان، سالمت بانوان باردار، ســالمت بیماران MS، چاقی و ... با 
اجرای برنامه های آموزشی و برنامه های تمرینی ورزش درمانی، شاهد 
شکوفایی این آکادمی باشیم.باقری مقدم با بیان اینکه طرح همکاری با 
شهرداری را گسترش خواهیم داد، ادامه داد: مباحث معاینات سالمت 
ورزشــکارانی که در حوزه همگانی، اماکن عمومی و پارک ها فعالیت 
می کنند را با شهرداری به صورت مشترک اجرا خواهیم کرد و خدمات 
فیزویوتراپی هیئت آماده پذیرایی از مصدومان ورزشــی و سایر مردم 
است. ساماندهی هیئت  شهرستان ها از دیگر برنامه های مدنظر در سال 

٩۷ است که در آینده ای نزدیک به انجام می رسد.

لیستداروهایممنوعهحجتمتع۹۷
اعالمشد

سازمان حج و زیارت بنا بر اعالم نظر مرکز پزشکی حج و زیارت، لیست 
داروهای غیر مجاز و ممنوعه ای را که حجاج نباید به همراه داشــته 
باشــند، اعالم کرد.به گزارش خبرگزاری مهر؛ سازمان حج و زیارت با 
توجه به اعالم نظر مرکز پزشکی حج و زیارت، لیست ۱۰ قلم داروهای 
غیر مجاز و ممنوعه ای را که حجاج نباید در موســم حج ٩۷ به همراه 

داشته باشند، اعالم کرد.
داروهای غیر مجاز و ممنوعه حج تمتع ٩۷ به شرح زیر است:

۱ -آمپول پتیدین ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم۲ - آمپــول مرفین ۱۰ میلی 
گرم۳ - قرص متادون ۵ و ۲۰ میلی گرم۴ - شــربت متادون۵ - قرص 
هیدرومرفین ۲ میلی گرم۶ - قرص متیل فنیــدات هیدروکلراید۷ - 
قرص ترامادول ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم8 - آمپــول ترامادول ۵۰ میلی 
گرم٩ - شربت اکســپکتورانت کدئین۱۰ - قرص استامینوفن کدئین 
براساس قوانین و مقررات کشور عربستان همراه داشتن داروهای حاوی 
ترکیبات مخدر، کدئین و روان گردان توسط حجاج و عمره گزاران به 

این کشور ممنوع است.

هر ساله با شروع فصل گرما، موجی از بیماری های ویروسی 
دامن اغلب شهروندان اصفهانی را می گیرد؛ اگرچه بخشی 
از این مسئله مربوط به گرمای هوا و بخشی ناشی از میوه 
ها و سبزیجات متنوع و سهل انگاری در مصرف صحیح و 
شست وشوی آنها می شــود؛ اما نمی توان از تاثیر آب در 
شیوع این بیماری ها غافل شد. اسهال، استفراغ، بدن درد 
و... مشکالتی است که اغلب مراجعان آلوده به ویروس ها را 
به بیمارستان ها می کشد و همیشه اگر چه نه به صراحت 
ولی به صورت غیر رسمی آلودگی های آب از سوی پزشکان 
منشأ بسیاری از این بیماری ها قلمداد می شود. امسال اما 
به دلیل کاهش آب سدها و زمزمه ها برای باز تسویه آب 
های فاضالبی و یا استفاده از آب چاه موجب شده تا نگرانی 
ها از مسمومیت آب و آلوده بودن آن افزایش یابد؛ هر چند 
این مسئله به گفته مدیر گروه مبارزه با بیماری های مرکز 
بهداشت اصفهان؛ هنوز در سال جدید گزارشی از بیماری 
های منتقل شده با آب آلوده در اصفهان گزارش نشده؛ اما 
نگرانی در میان مردم از این آلودگی ها افزایش یافته است. 
آب آلوده می تواند موجب برخی از خطرناک ترین بیماری 
های ویروسی شود،بیماری هایی ازجمله حصبه، بیماری 
های پوستی و گوارشی و... بخشی از این بیماری هاست که 
برخی آب اصفهان را موجب شــیوع بیماری »ام اس« در 

اصفهان و برخی از شهرهای حاشیه آن می دانند. 
آب سالم است، مردم نگران نباشند

مدیر گروه مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت اصفهان 
می گوید: »تاکنون گزارشی از بیماری های منتقل شده با 
آب آلوده نداشتیم؛ اما باید بهداشت محیط چاه های مورد 

استفاده برای شرب را پایش کند. رضا فدایی اظهار داشت: 
با توجه به اینکه برای آب شرب در استان اصفهان مقرر شده 
که چاه حفر شود باید جدی تر مسائل بهداشتی آن در نظر 
گرفته شود؛ اما تاکنون گزارشی از بروز بیماری های ناشی 

آب آلوده در اصفهان نداشتیم«.
 این مســئله در حالی مطرح می شــود که زمستان سال 
گذشته معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت: »به دلیل بحران آب و خشکســالی شدید 
حاکم بر اســتان در حال حاضر آب ۴ شهرستان اصفهان 
آلوده به نیترات و یا شور شده است؛ اگر چه این مطلب در 
مورد آب شرب اصفهان رخ نداده ؛ اما تغییر در بو و مزه در 
آب اصفهان کامال مشهود است و نمی توان گفت این آب 

عاری از هر گونه مواد اضافی و یا کامال تصفیه شده است«. 
نگرانی بعدی در زمینه بهداشــت آب مربوط به استفاده 
از آب چاه هایی است که قرار اســت به منظور تامین آب 
آشامیدنی از آن استفاده شود؛ اگر چه به گفته کارشناسان 
تفاوت زیادی میان آب چاه و رودخانه وجود ندارد و تصفیه 
می تواند امالح مضر موجــود در آب را نیز از بین ببرد؛ اما 
نگرانی ها از میزان استاندارد بودن تصفیه و برداشت امالح 

آب شرب وجود دارد.
آیا اســتفاده از آب معدنی و دستگاه تصفیه 

می تواند سالمتی آب را تضمین کند؟
دستگاه تصفیه آب با داشــتن چند نوع فیلتر، می تواند از 
بیماری های مختلفی جلوگیری کنــد. اکثر افراد جامعه 

شاید دستگاه تصفیه آب را بی فایده بدانند ولی با وضعیت 
کمبود آب و آلودگی های ناشی از آن، استفاده از دستگاه 
تصفیه ، ضروری به نظر می رسد؛ هر چند برخی نسبت به 
سالمت این آب ها نیز مســائلی و شبه هایی را مطرح می 
کنند. برخی از کارشناسان معتقدند این دستگاه ها برای آب 
منطقه اصفهان چندان کاربردی ندارد ضمن اینکه بعضی 
از این تصفیه آب خانگی ها دارای کربن اکتیو و شن های 
ریز جهت فیلتراسیون می باشند که نیاز به این کار در آب 
تصفیه شده نیست، فقط غشــا جهت گرفتن امالح کافی 
است، چون کربن اکتیو و شــن ریزها نمی توانند امالح را 
بگیرند؛ اما در نهایت مردم استفاده از این دستگاه ها را بر 

اعتماد به آب شرب ترجیح می دهند.
 از سوی دیگر اما هزینه باالی تصفیه آب و افزایش جمعیت 
روزافزون شهرها، سبب شده که تصفیه آب از لحاظ کیفیتی 
و کمیتی سخت باشد. به همین دلیل افرادی که دسترسی 
به تصفیه آب ندارند ترجیح می دهند از آب معدنی استفاده 
کنند؛ این مسئله البته می تواند عوارضی را در پی داشته 
باشد از جمله اینکه بیماران کلیوی و کودکان نمی توانند 
دائم آب معدنی استفاده کنند؛ چرا که رسوب مواد معدنی 
غنی در این آب ها می تواند منجر به بروز مشکالت کلیوی 
و گوارشی در این دسته از افراد شود ضمن اینکه سالمت این 
آب ها و تایید بهداشتی آن هم خود از جمله مسائلی است 
که این روزها در مورد آن صحبت می شود. طریقه نامناسب 
نگهداری آب های معدنی در مغازه هــا و بعضا در زیر نور 
خورشید که خطر مســمومیت این آب ها را افزایش داده 
است و ورود انواع تقلبی و فاقد کیفیت آب معدنی از جمله 
عواملی است که مصرف کنندگان باید در زمینه استفاده از 

آب معدنی به آن توجه کنند.

الهه زین الدین

آب اصفهان فعال سالم است
     موردی از آب آلوده مشاهده نشده است؛      

نکاتیبرایمراقبتبهترازکلیهها
مراقبت از کلیه ها کار سختی است؛ چرا که کمتر درباره آسیب رسان های کلیه اطالعات داریم. در این مطلب ۵ راهکار برای مراقبت از کلیه ها را به شما معرفی خواهیم کرد.

غذایی لذیذ؛ اما مضر برای کلیه
مصرف زیاد گوشت قرمز به ویژه گوشت گاو، باعث افزایش 
میزان ضایعات الزم به دفع خون می شــود. در واقع مصرف 
گوشت قرمز زیاد به معنی افزایش فشار وارده به کلیه هاست. 
این فشــار در طوالنی مدت باعث خستگی و آسیب به کلیه 
شده و حتی تا اختالالت جدی در عملکرد آنها پیش می رود.

نارسایی کلیه و ارتباط آن با دیابت
در صورتی که کسی به بیماری قند )دیابت(، پرفشاری خون یا چاقی دچار باشد یا یک یا چند نفر از اعضای خانواده بیماری کلیوی داشته باشند، سیگار مصرف کنند، یا سنشان 
باالتر از ۵۰ سال باشد بیش از سایرین در معرض خطر است. شایع ترین علل ابتال به بیماری های کلیه در دنیا، دیابت و پرفشاری خون است. حدود 8۰ درصد نارسایی های کلیه 
به این دو علت مربوط می شود. کنترل فشارخون در بیماران مبتال به پرفشاری خون و دیابت، در پیشگیری از آسیب به کلیه موثر است. دیابت می تواند باعث از کارافتادن آنها و 

در نهایت همودیالیز شود. ۳۵درصد مبتالیان به دیابت به بیماری کلیه مبتال می شوند.

مهم ترین نکات بیماری های کلیوی
برخی از علت های بیماری های کلیوی ناشناخته اند. عوارض دارویی و سنگ های کلیه 

از دیگر علت های آسیب کلیه ها هستند. مشکل سنگ کلیه تان را جدی بگیرید و 
درمان را منحصر به زمانی که سنگ کلیه ساخته شده است، نکنید. اگرچه سنگ 
سازی کلیه، بیماری عودکننده ای اســت اما با رژیم غذایی مناسب، نوشیدن 
مایعات و تحرک کافی قابل پیشگیری است. اگر سنگ کلیه با اقدامات  درمانی 
به موقع رفع نشود ممکن است باعث سنگ سازی بیشتر شود. در این صورت 
باید با جراحی یا سنگ شکنی، مشکل را برطرف کرد. انجام جراحی مکرر و 
سنگ شکنی می تواند به بافت کلیه آسیب برســاند و در نهایت به نارسایی 
کلیوی بینجامد. در صورتی که مبتال به بیماری های زمینه ای مانند دیابت، 

فشارخون، کلیه پلی کیستیک و بیماری های روماتیسمی مثل لوپوس یا آرتریت 
روماتویید هستید حتما به پزشک مراجعه کنید تا کلیه هایتان مورد بررسی قرار 

گیرد. معموال بسیاری از افراد برای کاهش دردهای خفیف بدنی یا درمان عفونت حتی 
عفونت ساده ای که ممکن است ویروسی باشد از مسکن ها یا آنتی بیوتیک ها استفاده 

می کنند؛ اگرچه مصرف مسکن ها تحت نظر پزشک و در مقاطع زمانی کوتاه اشکالی ندارد؛ اما 
مصرف خودسرانه داروهای مسکن و آنتی بیوتیک ها، می تواند به کلیه ها آسیب برساند.

مصرف بی رویه داروها
مصرف بی رویه و طوالنی مدت داورهای ضدالتهاب غیراســتروئیدی 
مانند ایبوپروفن و مسکن هایی مانند آسپرین و استامینوفن و ... 
برای کلیه ها آسیب رسان اســت. داروهای ضدالتهاب باعث 
کاهش شست وشو و تمیزی سلول های کلیوی می شوند. 
مصرف خودسرانه و بی رویه مســکن ها نیز در طوالنی 

مدت کلیه ها را با مشکل مواجه می کنند.

کلیه ها به آب نیاز دارند
هر روز کلیه های ما میــزان زیادی خون تصفیه 
می کنند و در حدود ۲ لیتر ضایعات از بدن جدا 
می کنند. کمبود آب بدن مشــکالت جدی به 
خصوص برای افرادی که دچار عفونت ادراری یا 
سنگ کلیه هســتند به بار می آورد. واقعیت این 
است که برای حفظ سالمت کلیه ها باید به میزان 
کافی مایعات و به خصوص آب نوشید؛ البته نوشیدن 
 آب بیش از حد نیز باعث حفاظت هر چه بیشتر از کلیه ها 

نمی شود.

جداسازیسلولهایسرطانیبانانوموتورها
پژوهشــگران دانشگاه علوم 
پزشــکی تهران با همکاری 
دانشگاه رازی کرمانشاه موفق 
به طراحی نانوموتوری شدند 
که قادر اســت ســلول های 
سرطان خون )لوسمی( را از 
نمونه  خون جدا کند.محمود 
عموزاده تبریزی، عضو هیئت 
علمی پژوهشگاه علوم نوین در 
پزشکی در این باره گفت: این پژوهش شامل دو بخش اصلی است. در بخش اول تالش 
شد تا با به کارگیری موادی ارزان قیمت، نانو موتوری ساخته شود که بتوان از آن به 
 منظور جداسازی سلول سرطان لوسمی )HL-60( استفاده کرد.عموزاده تبریزی با 
بیان اینکه نانو موتور به  کار رفته در جداسازی سلول سرطانی در این پژوهش، نسبت 
به موارد گزارش در سایر منابع علمی ارزان تر است،  یادآور شد: از طرفی با توجه به 
اینکه در ساخت آن از آپتامر استفاده شد، این نانو موتور از گزینش پذیری خوبی برای 
جداسازی سلول سرطانی برخوردار است.به گفته این محقق؛ به منظور جداسازی 
سلول سرطانی، نانو موتور در حال حرکت در محلول حاوی آب اکسیژنه، توسط میدان 
مغناطیسی به سمت سلول سرطانی هدایت شده تا بتواند با استفاده از گیرنده های 
اختصاصی خود )آپتامر KH1C12( به سلول سرطانی متصل شود و این سلول را از 
نمونه  سرم جدا کند. به گفته این محقق؛ ساخت این نانوموتور به منظور جداسازی و 
در ادامه اندازه گیری میزان غلظت سلول های سرطانی در نمونه  خون فرد مبتال، توسط 

یک نانوحسگر زیستی انجام شده است.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه در شرکت 
ریف ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره 12385 و 

شناسه ملی10720135832

بدینوسیله از کلیه سهامداران شــرکت دعوت می گردد تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه که در تاریخ 97/3/27 ساعت 11 صبح در محل اصفهان 
بوستان سعدی ساختمان ریف کدپستی 8175656771 تشکیل می گردد 

حضور پیدا نمایند.
 دســتور جلســه : انتخاب مدیران – انتخاب بازرس – تصویــب ترازنامه و

 صورت های مالی

مقام دعوت کننده : هیات مدیره شرکت
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تیم ملی ایران در محله الکچری مسکو!

منطقه ای که کمپ تیم ملی فوتبال ایران آنجا واقع شده، در حاشیه مسکو و 
منطقه ای جنگلی است که به شکلی ییالق اعیانی نشین شهر است. 

مجموعه کمپ لوکوموتیو چســبیده اســت به خانه وزیر اقتصاد روســیه. 
 همچنین چنــد نویســنده ، آهنگســاز و هنرپیشــه سرشــناس در کنار 
خانواده هــای اعیانی نشــین روس در آن منطقــه زندگــی می کننــد 
کــه ایــن روزهــا حضــور هــواداران تیــم ملــی ایــران در نزدیکــی 
کمپ شــان کمــی آنهــا را شــوکه کــرده اســت؛ اما بــاز هــم از حضور 
 ایران در کنار شــان خوشــحال هســتند و برای تیم ملــی آرزوی موفقیت

 دارند.

رد شایعه دستگیری مسی ایرانی در روسیه
بدل ایرانی »لیونل مســی« شــایعه دستگیری اش را توســط پلیس روسیه 
رد کرد.»رضا پرســتش« دوشــنبه شــب برای حمایت از تیــم ملی ایران 
راهی مســکو روسیه شــد و به میدان ســرخ این شــهر رفت که طرفداران 

را هم دور خود ایرانی زیادی 
بعد از گذشت جمع کرد، اما 
هم دقایقی افراد  خارجــی 
گرفتن  عکس یادگاری برای 
رفتند.او که به به ســمت او 
ظاهــری بــه دلیل شباهت 
مسی  مورد لیونل  بســیار 
قرار  گرفــت، ســه توجــه 

شنبه شب نیز در میدان سرخ مسکو با استقبال بســیاری از غیر ایرانی ها که 
با او عکس یادگاری گرفتند، مواجه شــد؛ ولی گذشت زمان و ازدحام بیش از 
حد جمعیت حضور پلیس روســیه را برای متفرق کردن افرادی که اطراف او 

بودند، به همراه داشت.
در حالی که خبر از دستگیری رضا پرستش توسط پلیس روسیه مطرح شده 
بود، او با انتشار ویدئویی رسما این موضوع را رد کرد و گفت: خبر دستگیری 
من اصال درست نیست؛ پلیس فقط برای اسکورت من آمده بود و هیچ اتفاق 

خاصی هم نیفتاده است.
پرستش بعد از این اتفاق مجبور زدن ماسک شــد تا مجددا ازدحام جمعیت 
برای گرفتن عکس بــا او رخ ندهــد؛ ضمن اینکه شــباهت ظاهــری او به 
 مســی موجب شــد تا تلویزیون رســمی کمپانی آدیداس گفت وگویی با او 

داشته باشد.

 تماشای خانوادگی جام جهانی در استادیوم
 یکصد هزار نفری آزادی

با دستور »ناصر محمودی فرد« مدیر مجموعه ورزشی آزادی، زیرساخت های 
الزم برای نمایش بازی های جام جهانی 2018 روسیه در ورزشگاه بزرگ آزادی 
فراهم شــده تا عالقه مندان به ورزش بتوانند این مسابقات جذاب و مهیج را 
همراه با اعضای خانواده خود در بزرگ ترین مجموعه ورزشی خاورمیانه تماشا 
کنند.طبق هماهنگی های صورت گرفته یک نمایشــگر بزرگ به مســاحت 
1200 متر مربع در قســمت روبه روی جایگاه ورزشــگاه آزادی کار گذاشته 
خواهد شد تا تماشاگران از طبقه اول و دوم ضلع غربی ورزشگاه، تماشاگر بازی 

های جام جهانی از جمله دیدارهای تیم ملی فوتبال ایران باشند. 
این اتفاق برای نخستین بار اســت که در یک مجموعه ورزشی رخ می دهد و 
پیش بینی می شود با اســتقبال عالقه مندان به ورزش در مرحله نخست 10 

هزار بلیت فروخته شود.
طی چند روز گذشــته موضوع نمایش مســابقات جام جهانی در ورزشــگاه 
آزادی با کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و امور ورزشی شورای اسالمی شهر 
 تهران در میان گذاشته شــده و اعضا حداکثر همکاری را برای تحقق این امر

 داشتند.
در صورت موافقت نهادهای دیگر، ویژه برنامه نمایش مســابقات جام جهانی 
در مجموعه ورزشــی آزادی، از 24 خردادمــاه همزمان با بــازی افتتاحیه 
آغاز خواهد شــد.مدت زمان برگزاری این رویداد فرهنگــی یک ماه خواهد 
بود و خانواده هــای حاضر در مجموعه ورزشــی آزادی عالوه بر تماشــای 
 مســابقات جام جهانی 2018 روســیه، از برنامه های مفرح دیگر بهره مند 

خواهند شد.
الزم بــه یــادآوری اســت کــه در زمــان برگــزاری رقابــت هــای جام 
جهانــی، وســایل حمــل و نقــل عمومــی از جملــه متــرو و اتوبــوس 
 از ســطح شــهر تهران به ســمت مجموعه ورزشــی آزادی و بالعکس دایر 

خواهد بود.

مسعود شجاعی
»مسعود شجاعی«  نخستین بازیکن ایرانی است که این افتخار را پیدا کرده است که در سه دوره رقابت های جام جهانی شرکت کند. شجاعی بعد از رقابت های جام جهانی 2014 برزیل با امضای قرار داد یک ساله،  راهی تیم 
الشحانیه قطر شد و پس از اتمام قراردادش با این تیم به تیم الغرافه قطر پیوست و برای این تیم هم یک فصل بازی کرد و سپس در سال 2016 به تیم پانیونیوس یونان پیوست.  شجاعی امسال راهی دیگر تیم یونانی آ.ا. ک آتن 
شد و  با وجود اینکه طی هفته های گذشته کمتر برای این تیم به میدان رفت، نامش در لیست اولیه کی روش قرار گرفت و اکنون نیز توسط سرمربی تیم ملی ایران به عنوان کاپیتان اول ایران شناخته شده است. 

از آنجایی که به احتمال فراوان این آخرین حضور شجاعی در تیم ملی است، هافبک تیم ملی تالش می کند نمایش خوبی را از خود به نمایش بگذارد.

احسان حاج صفی
»احسان حاج صفی« بازیکن اصفهانی تیم ملی ایران  تنها بازیکن خط هافبک تیم ملی ایران است که برای دومین بار پیاپی فرصت حضور در  تیم ملی برای شرکت در  رقابت های جام جهانی را به دست 

می آورد. حاج صفی که از تیم سپاهان به تیم ملی رسیده بود، پس از سال ها حضور در این تیم اصفهانی و افتخارآفرینی به همراه این تیم پیش از شروع شانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر راهی 
تیم پانیونیوس یونان شد تا در این کشور اروپایی توپ بزند و از پانیونیوس هم به تیم المپیاکوس یونان پیوست که درخشش در این تیم سبب شد تا درلیست اولیه کی روش قراربگیرد . حاج صفی 

که هم اکنون به یکی از مهره های کلیدی و موثر تیم ملی در جام جهانی مبدل شده است، با تجربه یک جام جهانی موفق می تواند به افق های بزرگ تری فکر کند.

اشکان دژاگه
»اشکان دژاگه« پس از پایان رقابت های جام جهانی 2014 برزیل برای حضور در تیم العربی قطر راهی این کشور شد و پس از سه فصل بازی در این تیم دوباره  در سال 2018به تیم وولفسبورگ 
بازگشت و بعد از حضور یک ساله دراین تیم راهی تیم ناتینگهام فارست شد که حضور دراین تیم برای او خوش یمن نبود. در بازی این تیم با تیم فوالم دژاگه مصدوم شد، مصدومیتی که حضور 
او در رقابت های جام جهانی روسیه راتحت الشعاع قرار داد بود ، این بازیکن دورگه ایرانی، آلمانی که مدت هاست تیم باشگاهی ندارد، در تیم ملی از ارکان ثابت به شمار می رود و البته به نظر می رسد کی روش روی تجربه جام جهانی 

قبلی وی و مصاف روبه روی تیم های آرژانتین و بوسنی و نیجریه حساب ویژه ای باز کرده است، ضمن اینکه بازی در جام جهانی می تواند طلسم تیم نداشتن اشکان را هم باطل کند.

درحاشیه 

ایران در انتظار 
نمایش امیدوارانه 
شاگردان کی روش

بازیکن تیم یوونتوس ایتالیا ستاره تیم ملی 
مراکش است. »مهدی بن عطیه« مدافع این 
تیم که ســابقه بازی برای بایرن مونیخ را در 
کارنامه ورزشی خود دارد، ستاره مراکشی ها 

اســت که تاثیر زیادی هم در صعود تیم ملی 
کشورش به جام جهانی ایفا کرد. او که بیش از 

۵0 بازی ملی در کارنامه دارد، سابقه بازی برای 
رم ایتالیا را نیز دارد. دو قهرمانی در بوندسلیگا و 
یک قهرمانی در سری A از افتخارات او محسوب 

می شود که در تابستان مهم ترین رویداد خود 
را تجربه خواهد کرد.

چشم 80 میلیون ایرانی عصر فردا به ورزشگاه 
 ســنت پترزبورگ روســیه اســت؛ جایی که 
ملی پوشــان ایرانی در پنجمین حضور خود در 
رقابت های جام جهانی بــه مصاف تیم مراکش 
 می روند تا نخستین دیدار خود را در رقابت های 
جام جهانــی 2018  برگزار کنند. شــاگردان 
»کارلوس کی روش« که ایــن روزها تمرینات 
پرنشاطی را پشت سرمی گذارند، امیدوار هستند 
همانند دوره گذشــته که توانســتند عملکرد 
خیــره کننــده ای را مقابل یاران »مســی« به  
نمایش بگذارند، در این دوره نیز به رغم اینکه با 
کمبودهای فراوانی از لغو بازی های تدارکاتی تا 

لباس و کفش ملی پوشان رو به رو بوده اند فراتر 
از انتظار ظاهر شده و با شکســت تیم مراکش 
مهیای دیدار با تیم های اسپانیا و پرتغال شوند. 

تیم ملی فوتبــال ایران در حالی در نخســتین 
 دیدار سرنوشت ساز خود در جریان رقابت های 
جام جهانی روســیه به مصاف مراکش می رود 
که این تیم آفریقایی بعد از بیســت سال، مجوز 
حضور در رقابت های جام جهانی را به دســت 
آورده اســت. مراکشــی ها آخرین بار در سال 
1۹۹8 در جام جهانی در گروه نخست با برزیل، 
نروژ و اســکاتلند هم گروه بودند که از صعود به 
مرحله بعد بازماندند و حاال بعد از سال ها غیبت، 
پسران صحرا توانستند در رقابت با ساحل عاج 
 به عنوان تیم نخســت گروه، جــواز حضور در 

جام جهانــی را به دســت بیاورنــد، در مقابل 
شاگردان »کارلوس کی روش« برای دومین بار 
پپایی است که امکان حضور در این رقابت های 
جهانی را می یابند. ملی پوشان  ایرانی در دوره 
قبل در بزریل نیز حضور داشتند و  در این دوره 
توانســتند به عنوان دومین تیم، مجوز حضور 
در این رقابت ها را به دست آورند. تیم مراکش 
همانند تیم ایران در چهــار دوره از رقابت های 
جام جهانی حضور داشــته ولــی برخالف تیم 
ایران که تنها یک برد در کارنامه بازی هایش در 
این رقابت ها ثبت شده و در هر چهار دوره تنها 
در مرحله گروهی حضور یافته اســت، توانسته 
در رقابت های جام جهانــی 1۹86 به دور دوم 

راه یابد .

سمیه مصور

سرمربی تیم ملی مراکش
 هدایــت تیــم ملــی مراکــش بــر عهده 

»هرورنــارد« اســت. وی از مربیــان 
کارکشــته ای است که 

از ســال 2016 
هدایت تیــم ملی مراکــش را بر عهده 

داشته و با این تیم توانست جواز حضور در جام جهانی 
را در گروهی سخت به دست بیاورد تا محبوبیت او بیش 

از قبل شود. او در خیلی از کشورهای آفریقایی از جمله 
ســاحل عاج و زامبیا مربیگری کرده است و در لیگ 

فرانسه نیز سابقه مربیگری در لیل و سوشو را دارد. 
این مربی 4۹ ساله فرانسوی در پست دفاع برای 

چند تیم فرانســوی از جمله کان بازی 
کرده است.

سرمربی تیم ملی ایران
ســرمربی تیم ملی ایران که در رقابت های جام جهانی روسیه 

به همراه »واشــنگتن تابــارس« چهارمین 
حضور خود را در این فستیوال جهانی تجربه 

می کند، برای دومین بار است که به همراه تیم 
ملی ایران به این رقابت ها پا می گذارد. نخستین 

تجربه ایران با کی روش، بردی به دنبال نداشت 
امــا عالقه مندان به فوتبــال، باخت یک بر 
صفر مقابل آرژانتین را به اندازه یک برد 
دوست داشــتند. کی روش نتوانست 
آن طور که مدنظرش بود، تیمش را 

مهیای جام جهانی کند؛ اما عجیب 
اینکه این روزها بدون غرزدن های 

همیشگی، امیدوار به نمایش 
تیم خود است.

کاپیتان های تیم ملی 

سردار مراکشی

 از نگاه کارشناسان و سایت های خبری خارجی
»سردار آزمون« ستاره تیم ملی ایران است و فاصله دو جام 

جهانی 2014 و 2018 برای او  متفاوت سپری شد. سردار که با نظر کادر 
فنی از لیست مسافران برزیل خط خورد، در جام جهانی روسیه امید اول گلزنی 
ایران است و بیشتر رســانه ها برای معرفی تیم ملی ایران از تصاویر سردار 
استفاده می کنند. سردار در لیگ باشگاهی روس ها فصل موفقی را پشت 
سر نگذاشــت اما حضور در جام جهانی آن قدر انگیزه بخش است که 

آزمون جدیدی متولد شود.

سردار ایرانی

  با نظر »کارلوس کی روش« مسعود شجاعی، اشکان دژاگه و احسان حاج صفی به عنوان کاپیتان های تیم ملی ایران در 
جام جهانی معرفی شدند تا این فرصت را پیدا کنند و  افتخار بازوبندی تیم ملی در این رقابت ها را به دست آورند.

 آغاز هیجان جام جهانی برای یوزها؛
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شعارهای »چینی«!
پیشنهاد سردبیر:

اخبار شهرداری

بهارستان

خبر

انتقاد دو نماینده اصفهان 
از اجرا نکردن دقیق قانون 

اقتصاد مقاومتی
دو نماینده اصفهــان با انتقــاد از نحوه اجرای 
سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی و تاکید بر 
لزوم اجرای دقیق آن عنوان کردند: اکنون ستاد 
جنگ اقتصادی علیه ایران در وزارت خزانه داری 
این کشــور قرار دارد؛ لذا بایــد از حرف زدن ها 
عبور کرده و به صــورت عملی اقتصاد مقاومتی 

را اجرا کنیم.
بعد از قرائت گزارش کمیســیون ویژه حمایت 
از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون 
اساسی درباره نحوه اجرای قانون نحوه پیگیری 
تحقق سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی در 
جلسه علنی مجلس، دو نماینده اصفهان به ایراد 

سخن پرداختند.
جنگ اقتصادی علیه ایران به راه افتاده 

است
عضو کمیســیون ویژه حمایت از تولید ملی و 
نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساســی گفت: 
امروز نهادهایی در کشور وجود دارند که شاید 
وابسته به قوا نباشــند، ولی ظرفیت های خوبی 
برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی مثل 
قرارگاه خاتم االنبیا وجود دارد که باید در شرایط 

خاص اقتصادی از این ظرفیت ها استفاده کرد.
»حمیدرضا فوالدگر« با اشــاره به گذشت  سه 
ســال از ابالغ این قانون گفت: متاسفانه تاکنون 
یک جلسه توسط این شورای تشکیل شده است، 
اکنون نیز در آستانه تشکیل دومین نشست ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی هســتیم که هنوز 

جلسات شورا تشکیل نشده است.
وی با بیان اینکه آمریکا ســتاد جنگ اقتصادی 
خود علیه ایران را در وزارت خزانه داری این کشور 
قرار داده است، یادآور شد: برای مقابله با تهدیدات 
و خنثی کردن این جنگ هر سه قوه باید فعال 
شــوند چون جنگ اقتصادی علیه کشور به راه 

افتاده و همه کشور باید بسیج شوند.
گفتار درمانی راه چاره نیست

نماینده مردم اصفهان در مجلس  گفت: متاسفانه 
هنوز اقدامی برای بهبود تولید انجام نشده و فقط 
جلسه تشکیل می شود؛ انگار اقدامات، منحصر 
به گفتار درمانی شده است! گفتاردرمانی هیچ 
تاثیری بر زندگی مردم ندارد و تنها هزینه های 
جاری افزایش یافته، اقتصاد مقاومتی را باید از 
خود شروع کنیم، مسئوالن باید به خود سخت 
بگیرند و وقتی می تواننــد از اقتصاد مقاومتی 

صحبت کنند که خود آن را باور داشته باشند.
»حســن کامران« با انتقاد از کاهش ۴۲۰ هزار 
کارآفریــن در کشــور گفت: باید اشــتغال در 
دستورکار قرار گیرد، اقتصاد مقاومتی در شعار 

محقق نمی شود.

دومین کنگره علوم و مهندسی آبفا با 
محوریت مشکالت آبی برگزار می شود؛
راهکارهایی برای مدیران 

دبیر اجرایی دومین کنگره علوم و مهندسی آب 
و فاضالب ایران گفت: با توجه به بحران آب در 
اســتان اصفهان، مباحث مرتبط با جمع آوری، 
انتقال، تصفیه، بازچرخانی و بازیافت فاضالب این 
کنگره می تواند مورد استفاده مدیران صنعت آب 

و فاضالب قرار گیرد.
»منوچهر حیدرپــور«  با بیــان اینکه دومین 
کنگره علــوم و مهندســی آب و فاضالب ایران 
شــامل 1۰محور اصلی اســت، اظهار کرد: این 
محورها شــامل تامین، انتقال، تصفیه و توزیع 
آب؛ جمع آوری، انتقــال، تصفیه، بازچرخانی و 
بازیافت فاضالب؛ بهره گیری از آب های نامتعارف، 
پساب ها و آب های لب شور؛ فناوری های نوین 
درآب و فاضالب؛ ارتقا، مقاوم سازی و بازسازی 
ســامانه های آب و فاضــالب و مدیریت منابع 
انســانی و مالــی درحوزه هــای آب و فاضالب 

می شود.
حیدرپور اظهار کرد: نهادهای همکار در برگزاری 
این کنگره شــامل پژوهشــکده آب و فاضالب 
دانشگاه صنعتی اصفهان، انجمن آب و فاضالب 
ایران، شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان، 
شرکت مهندسی آب وفاضالب کشورهستند. 
همچنین تعداد حامیان این کنگره بیش از 5۰ 

ارگان است. 
دبیر اجرایی دومین کنگره علوم و مهندســی 
آب و فاضــالب  ایران با بیان اینکــه با توجه به 
محورهای دومین کنگره علوم و مهندسی آب و 
فاضالب ایران، یکی ازمشکالت استان اصفهان 
در بخش آب و فاضالب، تامین آب شرب است، 
تاکید کرد: این کنگره می تواند جایگاه مناسبي 
برای رفع مشکالت آب شرب استان اصفهان به 
خصوص مناطق مرکزی باشــد و راهکارهایی 
 برای تامین آب شــرب اصفهان مــد نظر قرار

 گیرد. 

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری :

۱۵ اکیپ ضربتی تخلفات شهری 
۱۵ منطقه را رصد می کنند

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان گفت: در مناطق پانزده گانه شــهرداری 
اصفهان، پانزده اکیپ ضربتی رفع تخلفات شهری 
فعال شــده اند و آماده خدمت رســانی به شهر و 

شهروندان هستند.
»حسن محمدحسینی« اظهارکرد: اکیپ ضربتی 
رفع تخلفات شــهری به محض اطــالع تخلفاتی 
همچون ساخت و ســاز خالف، حضور وانت های 
دوره گرد در محالت و...  از ســوی شــهروندان به 
سامانه 1۳۷ شهرداری اصفهان در کوتاه ترین زمان 

ممکن به محل اعزام می شوند.
وی با بیان اینکه متاسفانه بارها دیده شده که برخی 
از وانت های دوره گرد در محله های مختلف شهر با 
ایجاد آلودگی صوتی امرار معاش می کنند، افزود: 
طبق بند ۲۰ ماده 55 اصالحی قانون شــهرداری  
ســدمعابر عمومی، اشــغال پیاده روها و استفاده 
غیرمجاز از آنهــا، میدان ها، پارک هــا و باغ های 

عمومی  برای کسب و سکونت ممنوع است.
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان ادامه داد: رانندگان برخی از وانت های دوره 
گرد برای جمع آوری بازیافت، برخی خرید لوازم 
دست دوم، تعدادی نیز برای فروش اغذیه، لباس 
و لوازم خانگی اقدام می کنند که این دوره گردها 
دسته بندی شده و دستور مقام قضایی برای برخورد 
با آنها دریافت شده است. وی فعالیت وانت بارهای 
دوره گرد در محله ها را مصداق بارز سد معبر دانست 
و خاطرنشان کرد: پانزده اکیپ ضربتی رفع تخلفات 
شهری فعال شده اند و آماده خدمت رسانی به شهر 

و شهروندان هستند.

 مدیرکمیسیون های ماده صد 
شهرداری اصفهان :

رسیدگی به تخلفات ساختمانی 
شهرک های صنعتی وظیفه 
کمیسیون ماده صد نیست

مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان 
گفت: طبق قانون ماده هفت اساسنامه شهرک های 
صنعتــی، پرونده تخلفــات ســاختمانی در این 
شهرک ها به کمیسیون ماده صد ارسال نمی شود؛ 
زیرا در این شهرک ها هیئت مدیره ای برای بررسی 

و رسیدگی به مسایل و مشکالت وجود دارد.
»غالمعلی فیــض اللهی« اظهارکرد: رســیدگی 
به تخلفات ساختمانی شــهرک های صنعتی در 
صالحیت کمیسیون ماده صد نیســت، بلکه در 

صالحیت هیئت مدیره همان شهرک است.
وی در خصوص تخلفات ســاختمانی که از سوی 
مهندس ناظر یا معمار صــورت می گیرد، تصریح 
کرد: هر ساختمان مهندس ناظر دارد و اگر ناظر به 
درستی به وظیفه خود عمل نکند، مالک می تواند 
با مراجعه به ســازمان نظام مهندسی ساختمان، 
از مهندس ناظر ســاختمان خود شــکایت کند؛ 
البته طبق تبصره ۷ ماده 1۰۰، شهرداری نیز باید 
گزارشــی از تخلف مهندس ناظر به سازمان نظام 

مهندسی اعالم کند.
مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه سند مالکیت تاثیری در رای کمیسیون 
ماده صد ندارد، ادامه داد: تخلفات ساختمانی ربطی 
به داشتن یا نداشتن سند مالکیت ندارد، دریافت 
سند مالکیت از طریق ماده های 1۴۷ و 1۴۸ دلیلی 
بر رسیدگی نکردن کمیسیون ماده صد به تخلفات 

ساختمانی نیست.

مدیرعامل سازمان آرامستان های 
شهرداری اصفهان:

باغ رضوان مجهزتر می شود
مدیرعامل ســازمان آرامســتان های شهرداری 
اصفهان گفت: در راستای خدمات رسانی بیشتر 

به مردم، آرامستان »باغ رضوان« تجهیز می شود.
»ســیدرضا جعفریان« اظهــار کرد: ســازمان 
آرامســتان های شــهرداری اصفهان در راستای 
تســهیل در ارائه خدمات به شــهروندان اقدام به 
توسعه و بازسازی ســالن تطهیر باغ رضوان کرده 

است.
وی با بیان اینکه توسعه و بازســازی در چند فاز 
تعریف شده اســت، افزود: در فاز نخست احداث 
ســردخانه حجمی و افزایش تجهیزات ســالن از 
جمله افزایش سنگ های تغسیل در دست اجراست 
که تاکنون این مهم 5۰ درصد پیشرفت فیزیکی 

داشته است.
مدیرعامل ســازمان آرامســتان های شهرداری 
اصفهان ادامه داد: اجرای این طرح تاثیر بسزایی 
در کاهش زمان انتظار وابستگان متوفی و کاهش 

فشارهای روحی و روانی آنان دارد.

وضع آنقدر خراب اســت که رییس اتحادیه 
صنایع دستی استان در همایشی به مناسبت 
روزجهانی صنایع دستی گفت: »مجبوریم نقره 

قاچاق بخریم«!
»عباس شــیردل« گفته اســت: در گذشته ۲۰۰۰ 
واحد صنفــی در تولید نقره داشــته ایم درحالی که 
اکنون ۳۰۰ واحد بیشتر فعال نیست؛ همه به ترکیه 
رفته اند و فرهنگ و صنایع دستی ایران را در ترکیه و 
چین تولید می کنند. هنرمند باید از گرسنگی بمیرد؟ 
می خواهید صنایع دستی را نابودکنید؟! اکنون بخشی 
از کارگاه های تولیدی ما کوچک هستند و نیازشان 
به مواد اولیه کم است. اگر بخواهیم نقره و مس را از 
خارج وارد کنیم هزینه ای کمتر دارد. باید مس و نقره 

بدون واسطه به کارگاه ها برسد.
وقتی سال »حمایت از کاالی ایرانی« باشد و چنین 
اظهارنظر قابل تامل و البته قابل تاســفی را از سوی 
یک مســئول بشــنویم، به طورقطع تلخــی ماجرا 
بیشتر هم می شود؛ آن هم وقتی قرار است از قاچاق 
صنایع دستی در شهری بنویسیم که به عنوان شهر 
جهانی صنایع دســتی و شــهر خالق در این حوزه 

شناخته شده است.
آمارها نشــان می دهد، در نوروز امســال نسبت به 
سال های گذشــته صنایع دستی اصفهان بسیار کم 
فروش داشت و با کاهش ۲۲ درصدی فروش مواجه 

بودیم. 

موضوع عجیبی نیســت؛ 
قدرت خرید مــردم بابت 
بی پولی کاهش پیدا کرده 
اســت و از ســوی دیگر 
تامین ملزومات مورد نیاز 
برای تولید صنایع دستی 
به هزینه هــای باالیی نیاز 
دارد؛ زیرا  دولت سوبسید 

نمی دهد! در عوض جنس خارجــی با قیمت ارزان، 
به وفور در بازار به چشــم می خورد. وقتی مردم پول 
ندارند، دنبال »کیفیــت« هم نخواهنــد رفت، در 

نتیجه یا بــازار ایــران را 
اجناس »چینی« به قرق 
خود درمی آورند یا اوضاع 
از این هم بدتر می شــود؛ 
به گونــه ای کــه رییس 
اتحادیــه صنایع دســتی 
خبر می دهد، بسیاری از 
هنرمندان ایــن حوزه به 
چین و ترکیه رفته اند و صنایع دستی ایران را در آن 

جا تولید می کنند. 
 تــا االن بابت مصــادره »موالنا« توســط ترک ها و 

صادرات »زعفران« ایرانی به نام برخی کشــورهای 
همسایه شاکی بودیم؛ شاید از این پس مجبور باشیم 
صنایع دستی خودمان را هم با اتیکت ترکی و چینی 
بخریم ! همان چینــی که دولتش بــه هنرمندان، 

صنعتگران و تولیدکننده های خود یارانه می دهد.
 اینجا در ایران، در ســالی که به نام حمایت از کاالی 
ایرانی نامگذاری شده است، یک مسئول تلویحا که نه، 
صراحتا اعتراف می کند مجبور به قاچاق نقره هستیم 
چون اگر بخواهیم نقره و مس را از خارج وارد کنیم، 

هزینه کمتری دارد!
اینجا اصفهان است؛ شــهر فرهنگ و صنایع دستی. 
شهری که بیشــترین هنرمند را در این حوزه دارد؛ 
اما مدت هاست نه از برگزاری نمایشگاه های عرضه 
صنایع دستی در آن خبری است و نه از شور و حالی 
که پیش تر در این بازار و بین هنرمندان وجود داشت 
در این میان شــاید تنهــا روزنه و کورســوی امید، 
خبری باشد که ابتدای امســال عنوان شد مبنی بر 
اینکه تعداد صنایع دســتی قاچــاق در میدان امام 
به کمتر از 5 درصد رســیده اســت؛ اما  اگر اینگونه 
پیش برود خود میدان امامی ها نیز مجبور می شوند 
 به قاچــاق روی بیارند چــون برای شــان ارزان تر 

درمی آید!
ما نگران هستیم؛ نگران این شهر، نگران هنری که دارد 
از دست می رود؛ نگران دغدغه های رهبری و متاسف 
برای مســئوالنی که دم از این دغدغه ها می زنند و 
 شعار »اقتصاد مقاومتی« و »حمایت از تولیدکننده« 

می دهند اما شعارهای شان هم »چینی« است!

شعارهای »چینی«!

مشاور عالی شــهردار اصفهان گفت: در برنامه سال ۹۷ نزدیک به 
۸۰۰ میلیارد تومان بودجه برای ســازمان قطار شهری اختصاص 
یافته است. »جواد شعرباف« در دیدار با مدیرعامل جدید سازمان 
قطار شهری اظهار داشت: این سازمان از نظر توان فنی و اجرایی و 

سطح  سواد و تجربه در شرایط خوبی قرار دارد.
وی تصریح کرد: مدیرعامل جدید سازمان باید تالش کند تمرکز 

خود را  بر حل مشــکالت و توجه به دغدغه هــای کالن مدیریت 
استان و مدیریت شــهری معطوف کند و تالش شبانه روزی خود 
را برای پیش بردن این موضوع، بــه کار گیرد؛ زیرا ابعاد فنی پروژه 
متروی اصفهان بسیار سنگین است. مشاور عالی شهردار اصفهان 
بیان داشت: بدون شک در آینده نیز با همراهی نخبگان سازمان و در 
کنار مدیران و پرسنل، در تالش برای ساخت خطوط همراه همگان 

خواهیم بــود. وی اضافه کرد: در برنامه ســال ۹۷ نزدیک به ۸۰۰ 
میلیارد تومان بودجه برای ســازمان قطار شهری اختصاص یافته 
است. »سید محمدرضا بنکدار هاشمی« مدیرعامل جدید سازمان 
قطار شــهری اصفهان و حومه  ادامه داد: تکمیل خط یک متروی 
اصفهان نشان می دهد که حرکت های مناسبی در راستای تحقق 

اهداف مدیریت شهری در این زمینه عملیاتی شده است.

مشاور عالی شهردار اصفهان:
۸۰۰ میلیارد تومان به مترو اصفهان اختصاص یافت

  به بهانه سخنان قابل تامل  رییس اتحادیه صنایع دستی استان که گفته مجبوریم نقره را قاچاق بخریم؛  

در نوروز امسال نسبت به سال های 
گذشته صنایع دستی اصفهان 

بسیار کم فروش رفت و با کاهش 
۲۲ درصدی فروش مواجه بودیم

سما فدوی

ابراز خشنودی شهردار کراکف از پیشنهادهای عملیاتی شهردار اصفهان
دوازدهمین اجالس شبکه شهرهای خالق یونسکو، صبح سه شنبه با حضور شهرداران مختلف کالن شهرهای حاضر در شبکه شهرهای خالق جهان افتتاح شد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، در این جلسه 
که با سخنرانی شهرداران »کراکوف« و »کاتوئیس« همراه بود، دوازدهمین نشست شهرهای خالق جهان به صورت رسمی آغاز شد. هیئت ایرانی هم به صورت فعال در برنامه های این نشست حضور دارد و در حاشیه برنامه ها به 

تبادل مباحث مختلف مدیریت شهری با همتایان خود در جهان می پردازد. در همین راستا پس از آیین افتتاحیه دیداری میان شهرداران اصفهان و کراکف صورت گرفت.

هیئت مدیریــت شــهری اصفهان به ریاســت دکتر 
»قدرت ا... نوروزی« پس از آیین گشایش دوازدهمین 
اجالس جهانی شبکه شهرهای خالق یونسکو با حضور 
در عمارت تاریخی شــهرداری کراکف، با پروفســور 
»ماچروفســکی« دیدار کرد. در این دیدار، نوروزی با 

برشمردن ویژگی های مشترک میان اصفهان و کراکف 
خاطرنشان ساخت: مردم اصفهان در خالل جنگ جهانی 
دوم با آغوش باز از مهاجران لهستانی میزبانی کردند و 
خاطرات مشترکی میان این دو ملت رقم خورده است. 
نوروزی در ادامه گفت: این دو شهر در یک دوره، همزمان 
پایتخت کشور خود بودند؛ از این رو ظرفیت مناسبات 
جهانی را در خود جای دادند و پس از آنکه تهران و ورشو 
پایتخت ایران و لهستان شدند، از هر دو شهر به عنوان 
پایتخت فرهنگی کشورشان یاد شــد. این امر نشان از 
عمق مناسبات فرهنگی و هنری و وجود طبقه خالق در 
آنها دارد.  نوروزی افزود: وجود نویسندگان و ادبا در هر 
دو شهر اصفهان و کراکف و وجود مکاتب ادبی و هنری 
را باید فرصت قلمداد کرد. وی خاطرنشــان ســاخت: 
حلقه ای از اصحــاب فرهنگ و ادب اصفهــان در کافه 
پولونیا واقع در چهارباغ عباســی گرد هم می آمدند که 

نشان دهنده عمق روابط حسنه میان جریان های فکری 
اصفهان با لهستانی هاست.  شهردار اصفهان وجود آثار 
تاریخی و میراث ناملموس در این دو شهر را برای توسعه 
جهانگردی و گردشگری ارزشمند دانست و ادامه داد: 
وجود این دو شهر در شبکه شهرهای خالق یونسکو نیز 

موید این ادعاست.
نــوروزی با بیــان اینکه پیــش از تنظیــم توافقنامه 
خواهرخواندگی میان دو شهر، باید اقدامات مشترکی 
برای نشــان دادن حســن نیت طرفین انجام شود، به 
بیان چند پیشــنهاد عملیاتی و مشــخص پرداخت و 
افزود: تبادل نمایشــگاه های تجــاری و اقتصادی که 
البته می تواند برپایه توســعه و حمایت از صنایع خالق 
باشد، می تواند گام نخست این همکاری ها قرار گیرد.

نوروزی در ادامه به اهمیــت برخی رویدادهای جهانی 
نظیر جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 

اصفهان که توســط یونســکو در زمره بهترین سطوح 
جشنواره های ســینمایی قرار دارد، پرداخت و گفت: 
برپایی هفته های فرهنگی متقابل میان دو شهر با هدف 
تقویت و توسعه جایگاه اقتصاد فرهنگ و هنر را پیشنهاد 
می دهم؛ زیرا اصفهان در این زمینه ظرفیت های خوبی 
دارد که نمونه مرتبط و اخیر آن برپایی نمایشگاه عکس 
یادبود هفتاد و پنجمین سال ورود لهستانی ها به ایران 
در موزه هنرهای معاصر اصفهان بود. شهردار اصفهان 
همچنین پیشــنهاد خلق و نصب نمــاد یادبود این دو 
شهر را مطرح کرد و افزود: انجام چنین اقدامات و برنامه 
ریزی برای اجرای مطلوب آنها زمینه الزم را برای عقد 
توافق خواهرخواندگی میــان اصفهان و کراکف فراهم 
می سازد. در پایان دکتر نوروزی به طور رسمی از پرفسور 
ماچروفسکی، شهردار کراکف برای شرکت در مراسم روز 

نکوداشت اصفهان در آذرماه دعوت کرد.

شهردار کراکف نیز در این دیدار با استقبال از هیئت مدیریت 
شــهری اصفهان، فرصت پیش آمده برای گفت و گو و تبادل 
نظر را سبب خرسندی دانســت و تاکید کرد: روابط اصفهان 
- کراکف باید جدی تر از گذشته دنبال شود. »ماچروفسکی« 
بر پایدارشدن روابط دو شهر تاکید کرد و با بیان اینکه تاکنون 
نتوانسته ایم به صورت پایدار روابط مختلف شهری با اصفهان 

را ادامه دهیم، خواستار ایجاد زمینه هایی برای گسترش روابط 
و پایداری آن شد. وی پیشــنهادات هیئت ایرانی را منطبق با 
برنامه های شهرداری کراکوف دانست و برای ادامه همکاری ها 
در آینده نزدیک ابراز خرسندی کرد. وی تاکید داشت؛ پس از به 
نتیجه رسیدن مذاکرات فعلی، اصفهان و کراکوف می توانند به 

عنوان دو شهر خواهر خوانده به تبادالت خود بپردازند.

شهردار اصفهان: 
وجوه مشترک این دو شهر ما را برای تنظیم یک برنامه اجرایی اقدام مشترک نزدیک می سازد

شهردار کراکف: 
پیشنهادهای شهردار اصفهان منطبق با سیاست های شهر کراکف است

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان با بیان 
اینکه حتی یک قطره از آب شرب هم برای آبیاری فضای سبز استفاده 
نمی شود، گفت: ۲۰ درصد فضای سبز شهر اصفهان از طریق تصفیه خانه 

سپاهان شهر آبیاری می شود.
»فروغ مرتضایی نژاد« اظهارکرد: برنامه ریزی شهرداری اصفهان تامین 
آب مورد نیاز فضای سبز از طریق پساب است. وی با بیان اینکه در حال 
حاضر ۳۷۰۰ هکتار فضای سبز شهر اصفهان باید آبیاری شود تا از بین 
نرود، افزود: این در حالی اســت که حقابه زاینده رود تخصیص نیافته و 

شاید ناچار باشیم حدود 5۰ حلقه چاه موجود را نیز در تابستان امسال 
برای تامین آب شرب در اختیار بگذاریم.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان تصریح کرد: 
تنها منبع آب در اختیار شهرداری، تعدادی چاه است که برخی از آنها نیز 
با کاهش منابع آبی خشک شده است؛ در این راستا برای حفظ سبزینگی 
شهر به سمت کاشت گونه های گیاهی و گل هایی با نیاز آبی کم حرکت 
کرده ایم. مرتضایی نژاد ادامه داد: در حال حاضر ۲۰ درصد فضای سبز 
شهر اصفهان از طریق تصفیه خانه سپاهان شهر آبیاری می شود و به زودی 

تصفیه خانه شاهین شهر نیز به زودی در شبکه مدار قرار می گیرد.
وی با تاکید بــر اینکه حتی یک قطره از آب شــرب هم بــرای آبیاری 
فضای ســبز اســتفاده نمی شــود، خاطرنشــان کرد: در حال حاضر 
دو هزار و ۲۰۰ کارگر فضای ســبز شــهر اصفهــان، آموزش های الزم 
را برای آبیاری بهینــه و جلوگیــری از هدررفت آب دیده انــد، اما باز 
هم گاهی هدررفــت آب دیده می شــود و دلیل آن اتفاقــات غیرقابل 
پیش بینی اســت. مرتضایی نژاد اضافه کرد: در صورتی که شــهروندان 
هدررفت آب را مشــاهده کردنــد، می تواننــد این مهم را با ســامانه 
1۳۷ در میان بگذارنــد، در این صــورت نیروهای ســازمان پارک ها 
 در کمتر از چند دقیقه از محل بازدید و نســبت به رفع مشــکل اقدام 

می کنند.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری: 
یک قطره آب شرب هم برای آبیاری فضای سبز استفاده نمی شود
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 حضرت محمد)صلی ا...علیه و آله وسلم(:
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نداده است.
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جدول شماره  2439

 افقی:
1- از عوامل و متغيرهاي مهم در صادرات 

اروپا - بي خبر
2- ساده - لحظه - بي جان - مسافر

3- گرد و غبار - دربند - زن گندمگون
4- اســتدعا - هميشــگي - مجموعه آثار 

منظوم يک شاعر
5- آشنا به کار - محيطي در اردبيل که قرار 
است در آنجا منطقه ويژه اقتصادي تاسيس 

شود - جنگ
6- نوبت - رييس - منت گذارنده
7- طرف - منفک و سوا - آب بند

8- اولين کتاب »گان« که از پيشــگامان 
تحليل هاي تکنيکال درباره رفتارهاي بازار 
است، اين کتاب در سال 1924 منتشر شد

9- زمينه - بوي بد - پايه
10- بي همتا - خبر دادن - دوا

11- نوعي باالپوش - اساس - بدگو
12- پيوسته و بدون فاصله - يار زيبا - عقب
13- ايالتي در آمريکا - از ابزار مطبخ - روح
14- راکب - کشتي کوچک - هزارکيلوگرم 

- مجراي خون
15- مقيم - از مشــهورترين و موفق ترين 
معامله گران کــه هرگز در بــازار معامله از 

کامپيوتر استفاده نکرد.

عمودی:
1- سعادت معنوي - بيزاري - زهر و شرنگ

2- گواه - فرخنده - ساز
3- تراز سخن - واحد پول اين کشور آسيايي 

دالر است
4- از سه رقمي ها - اولين قوم - شهر شرقي 

آلمان - چاقو

5- مهيا - زمان - ريسمان از ليف يا پوست 
خرما

6- همسر حضرت ابراهيم)ع( - بدن - برق 
زننده

7- پوســيده - مورچــه - کفــه تــرازو - 
برجستگي الستيک

8- امر به درآوردن - مرحله کمال و فنا بنابر 
آيين بودا - امر به سکوت

9- حرف فاصله - ميانه بدن - خويشاوندي 
- منتقل کننده

10- خرسندي - پدربزرگ - اسوه
11- واحــد پولي در ايران باســتان - پس 

غذا - روپوش زنانه
12- قوم ايراني - چراغ آســمان - درخت 

اعدام - جنس مذکر
13- يکي از پيشــروان ســرمايه گذاري و 

نويسنده روزنامه »سهام« - دم صبحگاهي
14- حــرف تصديــق - صورتگــر - ابزار 

برف روبي
15- صورت تنبيه - ارز آفريقاي جنوبي - 
يکي از محدودترين شاخص هاي تکنيکال.
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خدايا ما را از تهمت دور نگه دار 
يکى از مهم ترين صفات الهى که البته در سيره و شخصيت همه 
اولياى خدا به روشنى مستتر اســــت، عيب پوشــــى و مخفى 
کردن عيوب ديگران اســت. خداى متعــال عيب بندگان خود 
را مخفى نگه مى دارد تا مبادا به واســطه افشــاى برخى عيوب، 
انسان دچار سرخوردگى و حقارت شود. در دعاى امروز مى گوييم 
»اللهم غشــنى« اين عبارت به معناى مخفى کردن است و ما از 
خدا مىخواهيم رازهاى نهان ما را از ساير بندگان خويش مخفى 
و پنهــــان نگه دارد و اين خير و رحمت خداســــت که چنين 
تدبيرى براى بندگان خويــش دارد تا آنها بدون دغدغه از افشاى 
عيوب شان به زندگى ادامه دهند. چنان که اگر بسيارى عيوب ما 
در معرض ديد ديگران قرار بگيرد، به قولى سنگ روى سنگ بنــد 
نمى آيد و همه از هــم فرار مى کنند تا آبروي شــان پيش ديگران 
از بين نرود؛ اما خدا عيب پوشى مى کند. يکى ديگر از نکاتى کــه 
در دعاى امروز آمده اين اســت که از خدا مى خواهيم قلب ما را 
از گرفتگى هاى تهمت پاك کند و ما را از تهمت افراد بدخــــواه 
و نادان دور نگــــه دارد. همان طور که مى دانيم، تهمت زدن از 
زشــت ترين کارهايى است که در اسالم مورد نکوهش قرار گرفته 
و تهمــت زنندگان به مومنان عقوبتى سخت خواهند داشــت، 
مگر اينکه فردى که مورد تهمت واقع شــــده را راضى کنند و از 
او حالليت بگيرند. نکته ديگر اينکه تهمت زدن ايمان انســان را 
زايل مى کند و دعــــاى تهمت زننده راهى به آســمان ندارد و 
مســــتجاب نمى شود؛ ضمن اينکه وقتى ايمان نباشد، در پس 
آن گمراهى و ضاللت هم خواهد آمد و گناهان ديگرى در انتظار 
تهمت زننده است؛ بنابراين حواس مان باشــد که با تهمت بيجا 
حق ســاير بندگان خدا را از بين نبريم تــا خودمان هم به تهمت 
ناروا مبتال نشويم. در انتهاى دعاى امروز از خداى متعال رحمت 
و شــفقت مى خواهيم تا در اين روزهاى پايانى ماه رمضان ما را به 
فضل و عنايت خويش مورد عفو و بخشش قرار دهد و از گناهان ما 
 بگذرد که او آمرزنده مهربان است و اگر به فضل او اميدوار نباشيم، 

بى گمان دچار خسران خواهيم شد.

حجت االسالم والمسلمين دكتر ناصر رفيعی

شرح دعای بيست ونهمين روز ماه مبارك رمضان 

97/03/24 تاریخ   
اذان صبح       04:15:46  
05:55:06 طلوع آفتاب  
13:03:35 اذان ظهر    
20:12:08 غروب آفتاب  
20:32:15 اذان مغرب    
نيمه شب شرعی   00:13:57

معرفی کتاب

کتاب »روزه مى تواند زندگى ات را نجات دهد!« نوشته دکتر هربرت. م. 
شلتون ترجمه ماشاء ا... فرخنده است که انتشارات نسل نوانديش آن را 
به چاپ رسانده است. در بخشى از مقدمه آمده: »درست در زمانى که در 
اوج نا اميدى بودم و دنبال اميدى مى گشتم، يکى از کسانى که به وسيله 
روزه گرفتن بيمارى آلرژى خود را درمــان کرده بود خواندن اين کتاب 
را به من پيشنهاد کرد. در آن روزگار من از دکترها قطع اميد کرده بودم 
و ســرگردان و بريده از همه به دنبال روش درمانى ديگرى غير از روش 
دکترها مى گشتم که در آن شــرايط بحرانى با اين کتاب آشنا شدم. از 
آنجا که از خانواده اى مذهبى بودم در گذشته بارها از سنين ده، دوازده 
سالگى روزه گرفته و به همين خاطر با روزه گرفتن تا اندازه اى آشنا بودم؛ 
اما نه روزه اى که در اين کتاب به آن پرداخته شده بود.پس از تهيه و خواندن اين کتاب تصميم گرفتم 
که روزه بگيرم و اين نوع روزه گرفتن را هم تجربه کنم، بدون اينکه اطالعى داشته باشم که با گرفتن 
اين نوع روزه بدنم چه واکنش هايى را نشــان مى دهد و در هنگام روزه چه مشــکالت و بحران هاى 

پاك سازى مى تواند پيش آيد«.

نجف به وقت افطارروزه می تواند زندگی ات را نجات دهد!

بازار و خيابان هاى منتهى به حرم اميرالمومنين)ع( در ماه مبارك رمضان،  حال وهواى خاصى دارد.

عکس روز

آيت ا... ناصرى در جلســه درس اخالق خود در ماه مبارك رمضان اظهار داشتند: هر 
عبادت، اثرى دارد؛ ذکر »ا... اکبر« اثرى دارد، »الحمدهلل« همين طور، »سبحان ا...« يک 
اثر ديگر و »ال اله اال ا...« تاثير ديگرى دارد. اين اسامى حضرت حق که در دعاى جوشن 
کبير بيان شده، هر يک، اثرى دارند. عبادت هاى ما هم هر يک، اثرى دارد، نمازها اثرى 
دارند، ذکرها هم هر يک، اثرى دارند. معصيت ها هم هر کدام اثرى دارند که عايد خود 

ما مى شوند، به خدا که بر نمى گردد.
حضرت ســجاد)ع( مى فرمايد:» پروردگارا، حال که من از تو درخواست کردم اخالق 
نيک به من عنايت کن و تو به من عنايت کردى مرا حفظ کن از اين که من فخر فروشى 
کنم و عجب سراغ من بيايد«.آيت ا... ناصرى  ادامه داد: در آيه شريفه 18 سوره لقمان 
آمده است: خداوند کسانى که فخرفروشى کنند را دوســت ندارد، خداوند اين قشر و 
طايفه را دوست نمى دارد، فخر فروشــى و خود را بزرگ تر دانستن از صفات مذموم  و 
هالکت بار است، انسان شايسته است که  همه دوستداران حضرت على)ع( را دوست 

بدارد و همه آنها را بهتر از خود بداند.

عبادت های ما هر يک اثری دارددر محضر بزرگان

»ماه رمضان«  همراه با گردشگران  خارجی نصف جهان

در اسالم هم مانند ديگر اديان، فرقه ها و مذاهب 
مختلفي وجود دارد. در اسالم دو شاخه مهم وجود 
دارد؛ يکي تسنن است و ديگري تشيع. اهل تسنن 
خود به چهار مذهب و تشــيع نيز به ســه فرقه 
مهم تقسيم مي شود و بين شــيعيان و سني ها 

مشترکات زيادي وجود دارد. 
گردشگر فرانســوى گفت:  مي توانيد چند نمونه 
از آنها را بگوييد؟ گفتم : هر دو اعتقاد به وحدت 
خداوند داريم، هــر دو حضرت رســول)ص( را 
آخرين فرســتاده مي دانيم، هر دو به روز قيامت 

اعتقاد داريم، همه مسلمانان به يک قرآن اعتقاد 
دارند و دو قرآن نداريم، هــر دو نماز، روزه، حج ، 
زکات و رمضان را قبول داريم، هر دو به طرف يک 

قبله نماز مي خوانيم.
پس چه اختالفى ميان شيعه و سنى وجود دارد؟ 
در جواب گفتم : مهم ترين اختالف بحث خالفت 
بعد از حضرت رسول)ص( است. به نظر ما نصب 
امام بر عهده پيامبر بوده و طبق نظر اهل ســنت 
 اجماع مســلمانان بود که خليفه بعــد را تعيين

 کرد.
ما شــيعيان مي گوييم که 1400 سال پيش در 
تاريخ اتفاقاتي افتاده ما که نبايد از آنها براي جنگ 
و درگيري اســتفاده کنيم. ما بايد اشتراکات را 
حفظ و به آنها عمل کنيم و اختالفات را هم درك 
و تحمل کنيم. وقتي که مسلمانان با مسيحيان 
و يهوديان مي توانند در صلح زندگي کنند حتما 

مي توانند با هم در صلح باشند. 
جوان الجزايرى گفت: بله کامال درست است. آيا 
قرآني که شما داريد شبيه قرآن ماست؟ گفتم : 

بله عينا يکي است.

 
تبليغ دين جزو نخستين و مهم ترين 
پروسه هايى اســت که طلبه ها براى 
زکات علــم خــود بــه آن مشــغول 
مى شوند؛ حاال اگر طلبه اى خوش ذوق 
باشــد و زبان ديگرى هم بداند، مسير 
ديگرى برايش گشوده شده و فرصت 
هم کالمى بــا غيرمســلمانانى را پيدا 
مى کند که فرســنگ ها فاصله ذهنى 
با آيين محمدى دارنــد و مى تواند با 
بهره گيرى از اين فرصت ناب، تصوير 
درستى از اســالم را به آنها ارائه کند؛ 
مانند کارى که حجت االسالم »زمانى« 
درمدرســه علميه»ناصريه«انجــام 

مى دهد. 
واکنش هاى جالب گردشگران خارجى 
بــه آيين هاى مــاه مبــارك رمضان 
و پرســش هايى که دربــاره اين ماه و 
روزه گرفتن مى پرســند، بهانه اى شد 
تا در ماه ميهمانى خــدا با خاطرات او 

همراه شويم. 

سميه مصور 
وجود اختالف در بین اديان امری طبیعی است )2(

عيد رمضـان آمـد و مـاه رمضـان رفت
صد شکر كه این آمد و صد حيف كه آن رفت

شهرداری و شورای اسالمی شهر زواره
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