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در انتظار»تامین اعتبار«
خطر بیماری »سالک« در کمین اصفهانی ها؛

9

اصفهان دارای بیشترین اقامتگاه  بوم گردی در کشور است
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:

4

60 هزار شغل برای کشاورزان ایجاد می شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان؛
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مدیرعامل شرکت بهره برداری قطار شهری:

ساعت فعالیت مترو از آزادی تا صفه 
افزایش می یابد

مدیرعامل شــرکت بهره برداری مترو اصفهان گفت: ساعات 
فعالیت فاز سه خط یک مترو از میدان آزادی تا صفه تا ساعت ۲۱ 
افزایش می یابد.»علیرضا فاتحی« اظهار کرد: در حال حاضر فاز سوم خط 
یک مترو از میدان آزادی تا صفه تا ساعت سه بعدازظهر به شهروندان 

سرویس دهی می کند...

مخالفت علمای اصفهان با اقدامات اعضای شورا  وارد دور تازه ای شده است؛

ائتالف نفتی روســیه و عربســتان علیــه ایران؟! هشدار به شورای شهر
گمانه زنی ها درباره احتمال تشکیل این ائتالف در 
بازار نفتی همزمان با شروع تحریم های نفتی ایران، 
رنگ واقعیت به خود گرفت و آمریــکا با همکاری 
روسیه و عربســتان به دنبال آن هستند که قدرت 
در بازار انرژی را در اختیار بگیرند و در همین راستا 
سعی دارند با افزایش سقف تولید، نقش پررنگی در 
تصمیمات »اوپک« داشته باشــند. روز پنجشنبه 
وزیر نفت، نشست مقدماتی وزرای نفت اوپک را به 
نشانه اعتراض به توافق افزایش یک میلیون بشکه ای 
تولید نفت ترک کرد. زنگنه اعتقاد دارد در شرایطی 
که بازار متعادل است، نیازی به افزایش تولید نیست 
اما سایر کشــورهای حاضر می خواهند خأل دوران 
تحریم نفت ایران را پرکننــد؛ درواقع می خواهند 
جای ایران در بازار را پر نمایند.  زنگنه پیش از سفر 
به وین گفته بود: »مشــکل فعلی بازار نفت، عمدتا 
تنش های سیاسی است که از سوی رییس جمهوری 
آمریکا در فضای سیاســی بین المللی ایجاد شده؛ 
نه عدم توازن عرضه و تقاضا«.  تنش های سیاســی 
منجر به اتحاد کشــورها با یکدیگر علیه ایران شده 
است. حاال دیگر فقط بحث تاثیرگذاری آمریکا در 
اوپک مطرح نیست. روسیه پیشنهاد 1/5 و عربستان 
پیشنهاد افزایش یک میلیون بشکه نفت را داده اند 
و آمریکا نیز موافق اســت.  از آمریکا و عربستان که 
انتظاری نیست؛ ولی اصرار روسیه که خودش عضو 
اوپک نیست، برای افزایش تولید نفت قابل تامل و 

توجه به نظر می رسد!

 روسیه و عربستان 
علیه نفت ایران؟

امیرعلی مرآتی 

وقتی پول زور هدیه می شود!
  هشدارها نسبت به فساد مالی در مدارس جدی شده است؛  
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احمد وخشیته

تیم ملی فوتبال ایــران اگرچه با گل به 
خودی بازیکن مراکش در نخستین رقابت 
خود در جام جهانی 2018 روســیه پیروز 
میدان شد؛ اما برخی از هواداران معتقد 
بودند که تیم ملی به اصطــاح عامیانه 
تنها زیر توپ می زد و حتی موضوع رقم 
قراردادهای بازیکنان و سرمربی تیم را در 

میان خود مطرح می کردند.
امــا کمتــر از بیســت و چهــار ســاعت تــا 
آغــاز بــازی ایــران و اســپانیا، ایرانیــان در 
شــبکه های مجــازی امیــد بســیاری برای 
پیروزی تیــم ملــی فوتبــال در مقابل یکی 
 از قوی تریــن تیم های جهان را جســت وجو

 می کردنــد. رویکــردی رئالیســت گونه که 
بدون در نظر گرفتن توانایــی ها و تالش های 
تیــم مقابل بــه توقع پیــروزی تبدیل شــده 
بــود. ایــن رویکرد مــردم ایــران بــه بازی 
 ایــران و اســپانیا را می تــوان به بســیاری از

 کنش ها و واکنش های این جامعه به موضوعات 
سیاسی، بین المللی، اقتصادی و ... نیز بسط داد.

موضوعی که نشان می دهد آرمان گرایی بدون 
توجه به واقعیت های موجــود نه تنها در میان 
دولتمردان بلکه در میان مردم و توده ها نیز به 
خوبی وجود دارد .در نیمه نخست بازی، ایران 
همواره تالش می کرد بــا خرید زمان نتیجه را 
مساوی نگه دارد و از شکست بگریزد؛ رویکردی 
که عموما رؤســای جمهور ایران در دوره دوم 
ریاســت جمهوری خود آن را دنبال می کنند؛ 
اما تیم ملــی فوتبال ایران بــه یکباره یک گل 
عقب افتــاد و برای فرار از شکســت، همه عزم 
خود را جزم کرد. درســت از این لحظه تا پایان 
بازی بود که این اســتراتژی ســبب شد حتی 
زمانی که طعم شکست در مقابل اسپانیا را نیز 
 چشــید، ملت ایران آنها را پیروز آرمان خواهی

 خود بدانند.

هنگامی که یک گل عقب افتاد، مردم برای آنکه 
خود را راضی نگاه دارند 
به تحلیــل این موضوع 
پرداختند کــه ایران در 
مقابل چه کشور و یا بهتر 
بگوییم چــه قدرتی در 
مستطیل ســبز مبارزه 
می کند، ایــن موضوع 
سبب شــد تا توقع آنها 

از آرمان گرایی به واقع گرایی نزدیک تر شــود 
تا کنش هــای عقالنی جایگزیــن کنش های 
احساسی و هیجانی شــود. هر چه بازی جلوتر 
می رفت از یک سو قدرت بازی حرفه ای حریف 
را بیشــتر به خاطر می آورند و از سوی دیگر به 
این موضوع می رســیدند که تیم ملی فوتبال 
ایران در واقعیت همه تالش خود را کرده است؛ 
اگر چه نتیجه آرمان خواهانه محقق نشــد؛ اما 
شکســت یک بر هیچ در مقابل تیم قدرتمندی 
 همچــون اســپانیا در واقعیت پیــروزی برای 
تیم ملی فوتبال ایران محسوب می شود. از سوی 
دیگر گل تیم ملی فوتبال ایران اگرچه آفساید 
اعالم شد؛ اما همگان به زیبایی و حرفه ای بودن 
آن اذعان داشــتند و به قوانین حاکم بر دنیای 

فوتبال اعتراض نکردند و در تحلیل هایی مبتنی 
بر واقعیت، گل آفساید 
به اســپانیا را نیز بسیار 
مهم دانستند. اینجا بود 
که آرمان طلبی به سوی 
واقع گرایی حرکت کرد 
و ایرانیان با شــناخت و 
تحلیــل صحیح، باخت 
خود را پیروزی دانستند 
و برای اولین بار این ملت ایران بود که گفت این 
باخت چیزی از ارزش های ما کم نکرد؛ نه رسانه 
دولتی! پــس از بازی، صفحه هــای اجتماعی 
پر شد از تشــکر؛ تشــکر از بازیکنان تیم ملی 
فوتبال و طعنــه و کنایه به هیئــت دولت که 
اگر آنها نیز بــرای مردم ایران درســت مبارزه 
کنند، حتی در صورت شکســت مورد حمایت 
مــردم خواهنــد بــود؛ مواضعی که ســکوت 
 های پیاپــی دولتمردان اعتــدال را هدف قرار

 داد.
شاید بتوان فضای پیش از بازی ایران و اسپانیا را 
به ایام قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ایران 
تشبیه کرد. طرفداران کاندیدا، آرمان گرایانه بر 
طبل هواداری خود می کوبیدند و در آســمان 

آرمان طلبی ایران کنش احساســی مبتنی بر 
عقالنیت پیروز میدان شد؛ اما یک نکته مشترک 
میان تیم ملی فوتبال و حســن روحانی وجود 
دارد؛ شاید مردم ایران به دلیل هیجانات ناشی از 
ایده آلیسم، قدرت رقیب و مشکالت زمین بازی 
را درک نمی کردند؛ اما بازیکنان تیم ملی، حسن 
روحانی و هیئت دولت این موضوع را به خوبی 

می دانستند.
به نظر می رسد شباهت تیم ملی فوتبال و حسن 
روحانی تا لحظه گل آفســاید است؛ طی دوران 
ریاست جمهوری او نیز بســیاری از توده های 
مردم همواره به هــواداری وی می پرداختند و 
از گل برجام او خشنود و اهمیت آن را فهمیده 
بودند، حتی هنگامــی که برجام در آفســاید 
ترامپ و منتقدان داخلــی قرار گرفت نیز مردم 
همچنان آن را پیروزی می دانستند که پرونده 
کشورشان را از شورای امنیت خارج کرده بود و 
در نتیجه عدم رعایت قواعد بازی توسط آمریکا 
و عده ای در داخل کشــور توســط تعدادی از 
افراد، آفســاید اعالم شــده بود؛ اما توده های 
مردم و هواداران حسن روحانی انتظار داشتند 
که او و هم تیمی هایــش در دولت دوازدهم تا 
پایان بازی برای مردم بجنگنــد که به نظر می 
رســد دولت پس از دریافت گل بــه جای آنکه 
 غیرتی شود و بیشتر مبارزه کند بازی را واگذار 

کرده است.
شاید این ادعا درست باشد که مردم ایران همواره 
آرمان طلبانه مسائل را دنبال کرده اند؛ اما باید 
توجه داشت که در بزنگاه ها کنش های احساسی 
آنها نیز مبتنی بر عقالنیت می شود و این صدا و 
سیما و رسانه های حکومتی و دولتی نیستند که 
برای آنها مشخص کنند  چه زمانی از ارزش های 

بازنده کم نمی شود!

 * دانشجوی دکترای علوم سیاسی
 در دانشگاه دوستی ملل روسیه

فرستاده سازمان ملل به یمن:
اولویت، بازگشت به میز 

مذاکرات است
فرستاده سازمان ملل به یمن بر ادامه رایزنی های 
خود با طرف های یمنی به منظور اجتناب از تنش 
نظامی بیشــتر در الحدیده تاکید کــرد. این در 
حالی است که رویترز به نقل از منابع آورده است: 
حوثی ها اشاره کرده اند که آماده اند بندر الحدیده 

را به سازمان ملل تحویل دهند.
مارتین گریفیتس، فرســتاده ســازمان ملل به 
یمــن در جدیدترین بیانیه خــود اعالم کرد که 
به رایزنی های خود با طرف های یمنی به منظور 
اجتناب از تنش بیشتر در الحدیده ادامه خواهد 
داد. مارتین گریفیتس با تاکید بر اینکه سازمان 
ملل به راه حل سیاســی ادامــه می دهد، گفت: 
نگران این هستم که تنش در الحدیده پیامدهای 
خطرناکی بر فضای سیاسی و انسانی داشته باشد. 
وی افزود: اولویت من اجتناب از رویارویی نظامی 
در الحدیده و بازگشت ســریع به میز مذاکرات 

سیاسی است.

 فساد »سارا نتانیاهو «
در خانه نتانیاهو

همسر نخست وزیر اسرائیل 100 هزار دالر بودجه 
را خرج شام کرد. دادستانی اسرائیل، سارا نتانیاهو 
را به اختالس و ســوء اســتفاده سیستماتیک از 
اعتماد عمومی متهم کرد. همســر نخست وزیر 
اسرائیل متهم به آن شده اســت که از سپتامبر 
2010 تا مــارس 2013، پــول بودجه را صرف 
مخارج خود کرده اســت.  به عنوان مثال ســارا 
نتانیاهو 100 هــزار دالر خرج ســفارش غذا از 
بهترین رســتوران های کشــور به محل اقامت 
شوهرش کرده بود. البته همسر نتانیاهو، نخست 
وزیر اســرائیل این اتهامــات را رد می کند. وی 
همیشه در مرکز توجه رسانه ها و پلیس قرار دارد. 

ترامپ به سمت مرکل 
»شکالت« پرتاب کرده است

طبق گزارش شــبکه »ســی. بی. اس نیوز« در 
جریان نشست پر تنش ســران گروه ۷ در کانادا، 
رییس جمهور آمریکا به سمت صدراعظم آلمان 

شکالت پرت کرده است.
بنا بر این گزارش؛ در جریان این نشست، زمانی 
که ترامپ برای امضای بیانیه پایانی گروه ۷ تحت 
فشــار قرار گرفته، دو شــکالت »استاربرست« 
از جیبــش درآورده و یکی از آنها را به ســمت 
صدراعظم آلمان پرت کرده و گفته است: »آنگال! 
نگو که من هرگز هیچ چیــزی به تو ندادم!« این 
خبر در حالی منتشر شــده که به دنبال نشست 
گــروه ۷ در کانــادا، مقام های آلمانی عکســی 
جنجالی از این نشست منتشر کردند؛ عکسی که 
به گفته برخی کارشناسان غربی، نشان دهنده اوج 

تنش ها بین آمریکا و اروپا بود. 

ترکیه: 
 درباره عملیات قندیل

 اختالفی با ایران نداریم 
بینالی یلدریم، نخست وزیر ترکیه گفت که درباره 
عملیات قندیل در شــمال عــراق علیه مواضع 
عناصر حزب کارگران کردستان ترکیه )پ. ک. 

ک( اختالفی با ایران نداریم.
یلدریم در مصاحبه با شبکه های تلویزیونی آ. تی. 
وی و آ. خبر ترکیه بیان کــرد: »عملیات نظامی 
ارتش ترکیــه در قندیل با جدیــت ادامه دارد و 
همچنان که با عملیات شــاخه زیتون در عفرین 
و با عملیات ســپر فرات در جرابلس و اعزاز علیه 
تروریست ها مبارزه کردیم، در قندیل نیز مواضع 

آنها را نابود می کنیم.«
وی مدعی شد: وقتی اعضای گروه تروریستی پ. 
ک. ک. در اثر حمله ترکیه به قندیل در وضعیت 
ســخت قرار می گیرند، به ســمت ایران متواری 
می شــوند و زمانی کــه در ایران دچار مشــکل 

می شوند، به عراق بر می گردند.

گاهی از ارزش های بازنده کم می شود!

سفیر روسیه در لبنان:
روی اختالف ایران و روسیه 

حساب نکنید
»الکساندر زاسپکین« سفیر روسیه در لبنان 
با بیان اینکه حساب بازکردن روی اختالفات 
میان ایران و روسیه نادرســت است، تاکید 
کرد که حضور ایران تا زمانی که تروریستی 
 در خــاک ســوریه باشــد، پایــان نخواهد 

یافت. 
زاســپکین این ســخنان را در گفت و گو با 
روزنامه »االخبار« لبنــان عنوان کرد که در 
شــماره دیروز )جمعه( منتشــر شد. سفیر 
روسیه گفت: روســیه و ایران را منافع بزرگ 
ژئوپولیتیک به هم پیوند مــی دهد ونه تنها 
در سوریه، بلکه در همه پهنه اوراسیا پیمانی 
عمیق میان آنها وجود دارد و این غیر از منافع 

و ارتباطات اقتصادی است.

نامه دو عضو ارشد کنگره به وزیر 
خزانه داری آمریکا: 

 FATF ایران را به لیست سیاه
بازگردانید

دو عضــو ارشــد کنگــره آمریــکا از وزیر 
خزانه داری این کشور خواستند با استفاده از 
نفوذ واشنگتن، ایران را به لیست سیاه گروه 

ویژه اقدام مالی برگرداند.
»اد رویس« رییس کمیتــه روابط خارجی 
مجلس نمایندگان به همراه »راب پورتمن« 
رییس کمیته فرعی دائمی مجلس ســنای 
آمریکا در نامه به وزیر خزانه داری آمریکا بر 
لزوم قرار گرفتن و حفظ نام ایران در فهرست 
 )FATF( سیاه پولشویی گروه ویژه اقدام مالی
تاکید کردند. آنها در این نامه از »اســتیون 
منوچین« خواستند با استفاده از نفوذ آمریکا، 
در جلسه گروه ویژه اقدام مالی اقدام به قرار 

گرفتن ایران در این فهرست سیاه کند.

»آبه« به ایران سفر می کند
نخست وزیر ژاپن در تیرماه سال جاری برای 
دیدار با رییس جمهوری ایران، به تهران سفر 

می کند.
به گزارش کیودو؛ منابع دولتی در ژاپن اعالم 
کردند »شینزو آبه« نخست وزیر این کشور، 
ماه ژوئیــه )تیر( برای دیــدار و گفت و گو با 
»حسن روحانی« رییس جمهوری اسالمی 
ایران به تهران ســفر می کند.اگر این ســفر 
انجام شود، نخســتین سفر یک نخست وزیر 
ژاپنی به ایران در 40 ســال گذشــته است. 
»تاکئو فوکودا« نخســت وزیر وقت ژاپن در 

سال 19۷8 به ایران سفر کرده بود.

علت ادابازی های آل سعود 
علیه ایران

»ضیف ا... شامی« عضو دفتر سیاسی جنبش 
انصارا... یمن در گفت وگو با شبکه المیادین 
اعالم کرد که نبرد الحدیده نبردی سرنوشت 
ســاز میان مردم یمن و متجاوزان اشغالگر و 

مزدوران آنهاست. 
شامی تصریح کرد: دشــمن هر زمان که در 
میدان جنگ متحمل شکست می شود، سعی 
می کند به گونه ای اخبار را وارونه جلوه دهد 
و یا اینکه علیه برخی کشــورها مانند ایران 
اتهاماتی وارد کند. از جمله اتهامات این است 
که این کشور در پی کمک به طرف مقابل در 
یمن است در شرایطی که تهران بدون نظارت 
کشــورهای عضو ائتالف سعودی حتی آب و 

دارو هم وارد یمن نمی کند.

کواکبیان
نماینده تهران در مجلس:

معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران گفت: اگر اروپا 
و دیگر امضا کنندگان برجــام می خواهند این توافق 
هسته ای را حفظ کنند باید فداکاری بیشتری کنند.
عراقچی افزود : امروز در کنفرانــس مربوط به ایران 
گفتم، برجام در آی ســی یو است؛ چرا که مهم ترین 
نقطه تعادل خود را از دســت داده است. نقطه تعادل 
آن خروج آمریکا از برجام است. حال اگر اروپا و دیگر 
امضاکنندگان برجام می خواهند این توافق هسته ای 
را حفظ کنند باید فداکاری بیشتر کنند و خصوصا عدم 
حضور آمریکا و تحریم های دوباره این کشــور علیه 

ایران را جبران کنند.
این عضو تیــم مذاکره کننــده ایران بــا گروه5+1 
درموضوع هسته ای در بروکســل ادامه داد:برجام و 
تحریم ها هیچ گاه نمی تواننددرکنار هم بنشــینند. 
اغلب مردم ایران امروز به اروپا هم اطمینانی ندارند و 
اروپا برای کسب اطمینان این مردم باید تالش کند. 
ایرانی ها می گویند خروج آمریکا  از برجام تنها بازی 
پلیس بد و پلیس خوب است که نقش پلیس خوب  را 

اروپا بازی می کند.

 اروپا
 باید فداکاری کند

معاون سیاسی وزیرخارجه:

کافه سیاست

عکس نوشت

نوشته پشت لباس »مانیا 
ترامپ« خبرساز شد

»کیهان« به سراغ فردوسی پور رفت!

پیشنهاد سردبیر:

مصطفی کواکبیان، نماینده تهران در مجلس 
گفت: ترامــپ از برجام بیرون آمده اســت، 
دولت که نقض برجام نکرده امــا عده ای به 
جای بد و بیراه گفتن به ترامپ به مســئوالن 
بد می گویند در حالی که مسئوالن در عرصه 
دیپلماسی تالش بسیار داشتند. وی گفت: در 
شرایط حساس کنونی که یک جنگ تمام عیار 
اقتصادی علیه ایران شکل گرفته است برخی 
دوســتان اعتقادی ندارند که به دولت کمک 
کنند. وی اظهار داشــت: هنوز اروپایی ها از 
برجام خارج نشده اند، عده ای به آنها بد و بیراه 
می گویند و مهلت نمی دهند در حالی که با 
وجود همه شرایط اراده جدی برای ماندن در 
برجام بین آلمان و انگلیس و فرانســه دیده 
می شود. در این شــرایط عده ای می خواهند 
دوباره تحریم ها از ســر گرفته شود و برخی 

مثل بابک زنجانی پول نفت را با خود ببرد.

عده ای می خواهند »بابک 
زنجانی«ها دوباره برگردند

سردار سالمی
جانشین فرمانده کل سپاه:

محمــد جعفر منتظری،  دادســتان کل کشــور در 
ســخنرانی پیش  از خطبه های این هفته نماز جمعه 
تهران، گفت: امر قضاوت امری خطیر اســت. مردم 
عزیز، نمازگزاران محترم، قوه قضائیه با چالش هایی 
رو به رو است که کار قضاوت را سخت تر کرده است. 
اول هجمه های فــراوان و تخریب هایی که به صورت 
 گسترده در داخل و خارج با آن مواجه هستیم. ما منکر 
کســری ها و کمبود ها نیســتیم؛ اما بزرگ نمایی و 
تعمیم فســاد چند قاضی بــه کل قضات زحمتکش 
بی تردید نشــان دهنده آن اســت که دســت هایی 
می کوشــند با تضعیف قوه قضائیه اهدافی را دنبال 
کنند. وی در ادامــه تصریح کرد: در داخل کشــور 
شاهدیم افرادی که سال ها مسئولیت های گسترده ای 
در کشور داشتند، انواع و اقســام دروغ پراکنی ها را از 
طریق فضای مجازی و اطرفیان شان انجام می دهند. 
آنها قوه قضائیه را فاسد نشان می دهند این امر ناشی از 
چیست؟ ببینید از برخی یاران شان که مجرم شناخته 
 شده و بر اساس اسناد محکم، محکوم شده اند چگونه

 دفاع می کنند.

 منکر کسری ها
 و کمبودها  نیستیم

دادستان کل کشور:

جانشــین فرمانده کل ســپاه گفت: جنگ 
امروز جنگ آتش ها نیست، جنگ اقتصادی 
و روانی است، این را که می توانیم اداره کنیم، 
خطر زیادی ندارد، همت، اراده، عزم، روحیه 

انقالبی، تدبیر و تفکر ابزار این جنگ است.
سردار ســرتیپ پاسدار حســین سالمی با 
بیان اینکه امروز جنگ بر ســر این است که 
ما دشمن را بزرگ ببینیم و خود را کوچک 
اظهار کرد: از لبنان و سوریه تا عراق و یمن، 
با آن همه فقر نشــانه ظهور یــک قدرت را 

می بینید که به نام اسالم مقاومت می کنند.
وی افزود: آمریکایی ها خودشان گفته اند که 
تفاوت ما با نظام جمهوری اسالمی این است 
که ما جنبه های استاتیک مان بهترین است، 
درست هم می گویند، از لحاظ فیزیک قدرت 
همه دنیا یک طرف است در حالی که امروز 

نفوذ ایران غیرقابل حذف است. 

 نفوذ ایران 
غیرقابل حذف است

پیشخوان

بین الملل

وقتی هیئت دولت به تیم ملی فوتبال شبیه می شود؛

احتمــال تغییــرات در 
کابینه

قهرمانانه جنگیدند

در قانون گذاری در پی حل 
واقعی مشکات باشید

ارز 4200 بــرای واردات 
ممنوع

»کیهان« به سراغ فردوسی پور رفت!
روزنامه کیهان نوشــت: برنامه »2018« با اجرا و تهیه کنندگی عادل فردوسی پور، عالوه بر پخش زنده 
مســابقات این دوره از جام جهانی و تحلیل آنها، بخش دیگری هم دارد. یکــی از این بخش ها به معرفی 
کشورهای حاضر در جام جهانی می پردازد. در این بخش، به بهانه رقابت تیم های هر کشوری، گزارشی 
از تاریخ سیاسی و اجتماعی آن کشــور ارائه می شــود؛ اما نکته قابل تأمل، سانسور و تحریف بسیاری از 
واقعیت های مهم تاریخی درباره این کشورهاست و گویی برنامه »2018« درحال تبلیغ این کشورهاست. 
به طور مثال فردوسی پور در معرفی کشــورهای انگلیس و فرانسه، هیچ  اشاره ای به مهم ترین بخش های 
تاریخ معاصر این کشورها، یعنی استعمار و برده داری و جنایات گسترده آنها در کشورهای تحت سلطه شان 
نکرد. این درحالی است که این برنامه فرصت بسیار مناسبی برای بیان بسیاری از واقعیت ها به مخاطبان 

است. 

منبع نمودار ضدایرانی پمپئو، دردسرساز شد 
بخشی از پرسش و پاسخ های روز پنجشنبه »هدر نوئرت« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به موضوع توئیت های ضد 
ایرانی مایک پمپئو به خصوص نموداری که مدعی افزایش مخالفت ها در ایران شده بود، اختصاص یافت. خبرنگاری 
پرسید که این نمودار ایرادهای زیادی دارد و نشان نمی دهد که تعداد اعتراض ها زیاد شده یا اینکه اعتراض ها وسیع 
شده اند؛ همچنین منبع این اطالعات هم ذکر نشده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: مقامات آمریکایی 
منبع این اطالعات هستند. خبرنگار ادامه داد: چگونه مقامات آمریکایی می توانند منبع این اطالعات باشند در حالی 
که در ایران سفارت یا کارکنانی ندارند؟ نوئرت پاسخ داد: منبع این نمودار، مقامات آمریکا هستند و آنها این قابلیت را 
دارند که اطالعات را گردآوری کنند. خبرنگار پرسید: آیا منبع این اطالعات، گروه های مخالف دولت ایران هستند؟ 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پاسخ داد: من نمی توانم تمام جزئیات مربوط به اینکه اطالعات از کجا آمده اند را 

مطرح کنم؛ اما شما می توانید در زیر این نمودار اضافه کنید که منبع آن مقامات آمریکا هستند!

چهره ها

نوشته پشــت لباس همســر دونالد ترامپ  در 
رسانه های آمریکا خبرساز شد. روی لباس مالنیا 
ترامپ نوشته شده بود: »واقعا اهمیتی نمی دهم، 
شــما چطور؟« چارلز مــوران، استراتژیســت 
جمهوریخواه در تفسیری در این باره به »سی ان 
ان« گفت: از آنجایی که رسانه های آمریکایی به 
شدت مالنیا ترامپ را تحت نظر دارند، منظور این 
نوشته متوجه آنهاست.مالنیا، آنها را رسانه های 
اخبار جعلی می خواند و می داند که تا چه اندازه 

فریبکار هستند.

به نظر می رسد دولت پس از 
دریافت گل به جای آنکه غیرتی 
شود و بیشتر مبارزه کند بازی 

را واگذار کرده است

*
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60هزارشغلبرایکشاورزانایجادمیشود
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

 الزامات مالياتي 
صاحبان مشاغل

ســازمان امــور مالياتــي کشــور مي توانــد 
اظهارنامه هــاي مالياتــي دريافتــي را بدون 
رســيدگي قبول و تعدادي از آنها را بر اساس 
معيارها و شاخص هاي تعيين شده، يا به طور 
نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رســيدگي 

قرار دهد.
درصورتي که مودي از ارائه اظهارنامه مالياتي 
در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري 
کند، سازمان امور مالياتي کشور نسبت به تهيه 
اظهارنامه مالياتي برآوردي بر اساس فعاليت و 
اطالعات اقتصادي کسب شده موديان از طرح 
جامع مالياتي و مطالبه ماليات به موجب برگ 
تشــخيص ماليات اقدام مي کنــد. در صورت 
اعتراض مودي، چنانچه ظــرف مدت 30 روز 
از تاريخ ابالغ برگ تشــخيص ماليات، نسبت 
به ارائه اظهارنامــه مالياتي مطابــق مقررات 
مربوط اقدام کند، اعتراض مودي طبق مقررات 
قانون ماليات ها مورد رسيدگي قرار مي گيرد، 
اين حکم مانــع از تعلق جريمه هــا و اعمال 
مجازات هاي عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در 

موعد مقرر قانوني نيست.
بنابراين مالحظه می شود که قانونگذار کوشيده 
است نظام مالياتی به سمت و سويی سوق يابد 
که در آن ماموران مالياتی بتوانند با اســتفاده 
از اطالعات و اســناد و مدارک، درآمد مشمول 
 ماليات موديــان را به طور دقيق تشــخيص 

دهند. 
اين امر بــه نوبه خود موجب می شــود، نوعی 
وحدت رويه در رســيدگی به وجود آيد و از هر 
گونه اعمال ساليق شــخصی خودداری شود و 
برای موديانی که به فعاليت های مشابه اشتغال 
دارند، درآمد مشــمول ماليات يکسان تعيين 
شــودکه می تواند ضمن جلــب رضايتمندی 
موديان، نظــام مالياتی را به عدالــت مالياتی 

نزديک و نزديک تر سازد.

بازار

ماشین شارژی

در تعامل انجمن زغال سنگ با ذوب آهن؛ 
 افزایش 20 درصد قيمت 

زغال سنگ نهایی شد
درجلســه مشــترک با حضور نمايندگان وزارت 
صنعت، معــدن وتجارت، هيئــت مديره انجمن 
زغال سنگ ايران و مديرعامل ذوب آهن اصفهان 
قيمت زغال ســنگ پس از مذاکــرات طوالنی با 
افزايش 20 درصــدی از 510 هزارتومان ســال 
گذشته به 612 هزار تومان به ازای هرتن افزايش 
يافت. نــرخ جديد زغال ســنگ بــا قيمت های 
جهانی زغال ســنگ فاصله زيادی دارد و انجمن 
زغال ســنگ در جهت تعامل با ذوب آهن با اين 
نرخ موافقت کــرد و با توجه به مذاکــرات انجام 
شده با معاونت وزارت صنعت، معدن وتجارت در 
ســال جاری در جهت کمک های ايمنی معادن 
زغال ســنگ، ايجاد پايگاه های امــداد و نجات و 
کمک به نوسازی معادن و خريد تجهيزات مدرن 
و نهايتا تامين منابع زيرساخت های معادن زغال 
ســنگ، گام های اساسی برداشــته خواهد شد و 
معدن کاران زغال سنگ روی اين برنامه ها خيلی 
حساب باز کردند. »سعيد صمدی« افزود: انجمن 
زغال ســنگ پس از مطالعات اقتصادی و جلسات 
متعدد خواســتار تعيين فرمــول دائمی قيمت 
زغال ســنگ بر مبنای 32 در صد قيمت شمش 
فوالد صادراتی  شده بود و از اين فرمول در جلسات 
مختلف با وزارت صنعت، معدن و تجارت دفاع شده 
بود، ولی عمال روی اين فرمول اجماع حاصل نشد؛ 
اما انجمن زغال ســنگ در جهت شفافيت،پيش 
بينی پذيری و در نهايت حضور ســرمايه گذاران 
در حوزه زغال ســنگ، خواســتار تعيين فرمول 
براساس قيمت های جهانی زغال سنگ با توجه به 

پارامترهای کيفی است .

تکميل چهاردهمين بازار روز 
کوثر در جنوب غربی اصفهان

مديرعامل سازمان ســاماندهی مشاغل شهری و 
فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان گفت: 
از سال گذشته، عمليات عمرانی چهاردهمين بازار 
روز کوثر در جنوب غربی اصفهان و در بلوار شفق 
آغاز شــد و هم اکنون اين بــازار،  تکميل و آماده 

تجهيز و چيدمان کاالها و محصوالت است.
»محمد مجيری« در ادامه عنوان کرد: با توجه به 
استقبال شــهروندان و درخواست های مکرر آنان 
در خصوص  ايجــاد بازارهــای روز کوثر در نقاط 
مختلف شهری، از سال گذشته عمليات عمرانی 
چهاردهمين بازار روز کوثر در جنوب غربی اصفهان 
و در بلوار شفق آغاز شد و هم اکنون تکميل و آماده 
تجهيز و چيدمان کاالها و محصوالت اســت و به 
زودی شهروندان می توانند از خدمات ارائه شده در 

اين بازار استفاده کنند.

قيمت گاز طبيعی ۱۵درصد 
افزایش یافت

معاون اول رييس جمهــور افزايش 15 درصدی 
قيمت هر مترمکعب گاز طبيعی را رسما ابالغ کرد.

»اســحاق جهانگيری«  مصوبه هيئت وزيران در 
مورد افزايش قيمت هر متر مکعب گاز طبيعی را 
که مربوط به 27 اسفند ماه سال پيش است، ابالغ 
کرد. بر اين اســاس قيمت عرضه هر متر مکعب 
گازطبيعی، موضوع بندهای )3( و )4( تصويب نامه 
شماره 26/96/ت 51920 هـ مورخ 1394/3/4 با 
رعايت بند )2( اين تصويب نامه به ميزان 15 درصد 
افزايش می يابد و در ســقف ارقام مصوب مربوط 
در قوانين بودجه سنواتی دريافت می شود. منابع 
حاصل از اين افزايش بــا رعايت قوانين و مقررات 
مربوط و قانون بودجه ســال 1397 کل کشور به 
عنوان منابع شرکت ملی گاز ايران محسوب شده و 

در اختيار شرکت قرار می گيرد.

در شرق اصفهان:
آبياری 2هزارهکتار از 

زمين های صيفی به صورت تيپ
در شهرســتان اصفهان چهارهــزار هکتار زمين 
کشــاورزی به کشــت صيفی جات و سبزيجات 
اختصاص يافته که دو هزار هکتار آن به صورت تيپ 
آبياری می شود. رييس اداره بهبودتوليدات گياهی 
جهاد کشاورزی شهرستان استان اصفهان گفت: از 
اين وسعت زمين زير کشــت سبزيجات و صيفی 
جات ســاالنه 120هزار تن محصول برداشت می 
شود. »سيدمجيد رفعت « با بيان اينکه با آبياری 
تيپ و نويــن می توان 80درصــد در مصرف آب 
کشاورزی صرفه جويی کرد،  افزود: در اين روش 
80تا90 درصد آب به صورت مستقيم به محصول 

می رسد و آب زيادی تبخير نمی شود.

سکه تمام 
بهار آزادی

 2،586،000
تومان

1،248،000 نیم سکه
تومان

696،700ربع سکه
تومان

395،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

222،190
تومان

      قیمت سکه و طال

ماشین شارژی مدل 1098

 980,000
تومان

Z8 ماشین شارژی مدل

 1,620,000
تومان

S8088 ماشین شارژی مدل

1,950,000
تومان

جلســه جنجالــی »اوپــک« بــا خارج 
شدن»بیژن زنگنه« وزیر نفت ایران از جلسه، 
ناتمام ماند. این حرکــت زنگنه در اعتراض به 
تقاضای افزایش میزان تولید اوپک که توسط 

عربستان و روسیه ارائه شده بود انجام گرفت. 
ايران به شدت نســبت به تصميم افزايش توليد نفت 
که برخــی از اعضای اوپک دنبالش هســتند، گاليه 
مند اســت، به همين دليل بيژن زنگنه پيش از ترک 
هتل محل اقامتش به خبرنگاران گفت: »يکی به من 
بگويد چرا بايد در بازاری که متعا دل است، توليد نفت 

را افزايش دهيم«؟
فشار برای افزایش تولید نفت سیاستی یا 

تکنیکی
برخی از کارشناسان بازار انرژی در پيش بينی گفته 
بودند: جلسه اخير سياسی ترين جلسه اوپک در چند 
سال اخير است و تصميماتی که در اين جلسه اتخاذ 
خواهد شد، اقتصادی نيســت. اگر چه طی يک دهه 
اخير ايران و اعضای اوپک، بارها بر ســر مسائل نفتی 
به خصوص افزايش يا کاهش ميزان توليد نفت اختالف 
نظرهای جدی داشــته اند اما هيچگاه تا به اين حد 

اختالفات عميق و دامنه دار نبوده است. 
نشست وزرای نفت اوپک به منظور دستيابی به توافق 
برای تنظيم بازار پرنوسان نفت در ماه های اخير، يکی 
از سرنوشت سازترين نشست ها در مدت عمر کاری اين 
سازمان است. گزارش ها نشان می دهد، شکاف بزرگی 
ميان سران اوپک وجود دارد. در اين نشست عربستان 
و  روسيه تيمی را تشکيل داده اند و سيگنال هايی مبنی 
بر افزايش 1/5 ميليون بشــکه ای ارسال می کنند. در 
مقابل ايران، عراق، ليبی و الجزاير با افزايش توليد و لغو 
توافق کاهش توليد مخالف اند. براساس اعالم ها تاکنون 
چهار ســناريو به منظور افزايش توليد نفت از سوی 
اعضای عضو و غيرعضو مطرح شده است که پيشنهاد 
روسيه، افزايش 1/5ميليون بشکه ای نفت، پيشنهاد 
عربستان، افزايش يک ميليون بشکه ای نفت، پيشنهاد 
الجزاير 600هزار بشکه ای و کويت پيشنهاد 900هزار 

بشکه ای را مطرح کرده اند؛ 
اما ايران معتقد است وقتی 
بازار نفت متعادل اســت 
لزومی به افزايش توليد نفت 
نيســت و اين پيشنهادات 
همگی به دليل تحريم های 
نفتی است که قرار است به 

ايران اعمال شود. از سوی ديگر به نظر می رسد اعضای 
اوپک همچنان مصمم به اين افزايش توليد هستند.

موشی که آمریکا در میدان اوپک می دواند
آمريکا اصلی ترين کشوری است که در بازار پرنوسان 
اين روزهای نفت خام در دنيا در حال ضرر است. اين 
کشور که با روسيه بر سر مسائل اقتصادی و سياسی 
دارای اختالفات اساسی است و عمال با چين وارد يک 
جنگ تعرفه ای و تجاری شده اســت برای ماندن در 
کورس رونق اقتصادی و جلوگيری از رکود در داخل، 
نياز به ثبات و کاهش قيمت های نفتی دارد. اين مسئله 
همچنين به منظور مجاب کردن کشــورهای متحد 
با آمريکا و طرف قرارداد خريد نفــت ايران به منظور 
پيوســتن به تحريم های گســترده عليه اين کشور 
ضروری اســت. به همين منظور اخيرا قانون گذاران 

آمريکايی به ســراغ طرح 
قانونی موسوم به »نوپک« 
رفته اند کــه بتوانند مانعی 
بر سر راه دستکاری بازار از 
سوی توليدکنندگان باشند. 
برخالف روســای جمهور 
پيشين اياالت متحده، به 

نظر می رسد »ترامپ« موافق تصويب اين طرح باشد.
ایران تنها در برابر اوپک

در حالی که در پايان اين نشســت »کميته مشترک 
وزارتی نظارت بر بيانيه اوپک و غيراوپک« اعضا تصميم 
گرفتتند پيشنهاد افزايش يک ميليون بشکه ای توليد 
نفت اوپک و غيراوپک را به کنفرانس وزرای اوپک  ارائه 
کنند، وزير نفت ايران اين نشست را به نشانه اعتراض 
ترک کرد و حاضر نشــد به مالقات با همتايان روس 
خود رفته و در اين زمينه رايزنی کند؛ اين رويه بشتر 
از هر چير به نفع عربستان و روسيه تمام خواهد شد. 
روسيه که به نوعی متحد ايران محسوب می شد، به نظر 
می رسد حاال در اردوگاه  مخالفان قرار گرفته و تمايل 

به افزايش توليد دارد. 
»الکســاندرنواک« وزير انرژی روسيه به تازگی گفته 

اســت: تقاضای نفت معموال در سه ماهه سوم سال با 
رشد سريع تری افزايش می يابد و اگر ما اقدامات الزم را 
انجام ندهيم ممکن است با کسری توليد مواجه شويم. 
در ميان کشــورهای توليدکننده، روســيه کشوری 
اســت که ظرفيت افزايش توليد روزانه 1/5 ميليون 
بشکه را دارد. به نظر می رسد روسيه به منظور تامين 
 هزينه های اقتصادی خود پس از جــام جهانی، نياز 
ويژه ای به پول نفــت دارد و در کنار اين می خواهد با 
افزايش توليد نفت حضور موثر خود در بازارها را ثابت 
کند؛ ضمن اينکه برخی از اعضای مخالف مانند عمان 
با اين حربه در نهايت به افزايش تدريجی توليد نفت 

راضی خواهند شد. 
در اين بازی، عربستان نيز از جمله کشورهايی است 
که به شدت از حربه افزايش توليد منفعت خواهد برد. 
پيش تر ترامپ در توئيتی اعــالم کرده بود که اوپک با 
کاهش عرضه، به طور مصنوعــی قيمت ها را باال برده 
است و شخصا از دولت عربستان سعودی درخواست 
کرد برای اثرگذارترشــدن تحريم های ايران و فشار 

بيشتر، توليد خود را افزايش دهد.
لغو توافق کاهش توليد اوپک در شرايط تحريمی، ابزار 
مناسبی برای رقيب ايران در خاورميانه يعنی عربستان 
اســت تا بتواند از طريق جايگزينــی، کاهش توليد و 

صادرات ايران در بازارهای جهانی را جبران کند.
شکاف ايجاد شــده در ميان کشورهای عضو اوپک به 
عنوان بزرگ ترين کارتل توليد نفت در جهان، ضمن 
اينکه می تواند در آينده به نفع آمريکا و اروپا تمام شود، 
می تواند موجوديت اين ســازمان در آينــده را نيز با 

بحران روبه رو سازد. 
با توجه به اينکه لغو توافق کاهش توليد نيازمند رای 
همه اعضای اوپک اســت، توقف آن بــه دليل وتوی 
کشــورهايی چون ايران، عــراق و ونزوئــال در اين 
اجالس ضعيف به نظر می رســد؛ هرچند جداشدن 
کشــورهايی چون روسيه و ديگر کشــورهای نفتی 
غيراوپــک از اين توافــق غيرمحتمل نيســت. اين 
مسئله در نهايت می تواند اســاس و بنياد توافق را بر 
 هم بزند و زمينــه را برای لغــو آن در اجالس بعدی

 فراهم کند.

جنجالدراوپک
  ایران نتوانست در برابر موج افزایش تولید »اوپک« بایستد؛  

 رييس کل گمرک گفت: بنا بر تازه ترين آمار منتشر شده از سوی گمرک ايران، از ابتدای سال جاری تا 27 خرداد 
ماه، صادرات غير نفتی نسبت به مدت مشابه پارسال، رشد 21 درصد را نشان می دهد.  اين آمار درحالی بيان شده 

که در مدت زمان اعالم شده روند واردات با رشد منفی 5 درصد همراه شده است.
»فرود عسکری« در ادامه تشريح آخرين وضعيت واردات انواع کاال به کشور گفت: آمارهای گمرک نشان می دهد 
که در مجموع ارزش واردات کشورمان به 9 ميليارد و 984 ميليون دالر رسيده است.وی گفت: مازاد تراز تجاری 

کشور تا 27 خردادماه سال جاری از مرز يک ميليارد و 258 ميليون دالر فراتر رفت.

رشد 2۱ درصدی 
صادرات غير نفتی

رییس کل گمرک اعالم کرد: خبر
  

  عکس روز

استراحت کارگران روی ریل قطار در د»هلی نو«
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان گفت: به  طور کلی 60 هزار شغل طی 
سه سال برای کشاورز آسيب ديده از کم آبی تعريف  شده ؛ به طوری که ساالنه 20 هزار شغل جايگزين 

برای اين قشر در استان اصفهان ايجاد خواهد شد. 
»شجاعی« در زمينه اقدامات انجام گرفته در زمينه اشتغال کشاورزان گفت: برای حل هر معضلی بايد 
برنامه ای جامع وجود داشته باشــد چراکه ديگر تاريخ انقضای کارهای مقطعی و اورژانسی تمام شده 
 و با توجه به نهادينه شدن مشکل کشــاورزان و آب اســتان اصفهان، به  راحتی نمی توان از کنار آن 

عبور کرد. 
بر همين اساس حدود چهارده شهرستان آسيب ديده در استان اصفهان شناسايی شده است که البته 
ميزان آسيب ديدگی ناشی از کم آبی اين شهرستان ها به يک اندازه نيست. وی در ادامه افزود: صفر تا صد 
طرح اشتغال زايی برای کشاورزان برنامه ريزی  شده است و به همين دليل اسم طرح را »برنامه جامع« 
گذاشــتيم و تمام حوزه ها را هم درگير کرده ايم. شــجاعی افزود: طرح جايگزينی اشتغال کشاورزان 
آسيب ديده با سرمايه گذاری مشــارکتی در بخش خصوصی و همچنين تسهيالت بانکی و دولت به 
ميزان دو هزار 700 ميليارد تومان است و بر اين اساس، ســرانه هر شغل به ميزان 40 ميليون تومان 
است که البته اين نکته مهم می نمايد که در اين طرح ســرانه هر شغل به نسبت قابل توجهی کاهش  
يافته است. وی در مورد زمان اجرای طرح گفت: اين  طرح بالفاصله بعد از تاسيس کارگروه سازگاری 
با کم آبی اجرايی خواهد شــد مگر اينکه مشــارکت اجتماعی الزم صورت نگيرد؛ چرا که در اجرای 
 اين طرح مشارکت مردم اهميت زيادی دارد و هر جا مشــارکت مردم نباشد کار نتيجه مطلوبی هم 

نخواهد داشت .

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان؛

60 هزار شغل برای کشاورزان ایجاد می شود

 در این نشست عربستان و  روسیه 
تیمی را تشکیل داده اند و 

سیگنال هایی مبنی بر افزایش 
1/5میلیون بشکه ای ارسال می کنند

عضو هیئت مدیره شرکت راه آهن ایران:
امسال بيش از ۳ هزار ميليون تومان وجوه نقدی به راه آهن تزریق شد

عضو هيئت مديره شرکت راه آهن ايران گفت: با دستور رييس جمهور، امسال بيش از سه هزار ميليون 
تومان وجوه نقدی به راه آهن تزريق شد.

»سعيد رسولی« در هفتمين گردهمايی روسای امور اداری و مسئوالن امور عمومی واحدهای ستادی و 
مناطق شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ايران اظهار داشت:  وضعيت فعلی راه آهن بسيار مطلوب است و 
از نظر بودجه ای با مشکلی مواجه نيستيم. وی بيان داشت: در سال 92، حدود 820 ميليارد تومان بودجه 
راه آهن بود که 70 درصد اين بودجه محقق شده است.عضو هيئت مديره شرکت راه آهن ايران اعالم کرد: 
امسال بالغ بر سه هزار و 650 ميليون تومان وجوه نقدی وارد راه آهن شده و تخصيص پيدا کرده است.وی 
گفت: با دستور رييس جمهور، اعتباراتی که امسال برای راه آهن مصوب شده بود، به بيش از سه هزار و 

650 ميليون تومان افزايش يافت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان:
6 هزار هکتار اراضی اصفهان تعيين تکليف می شود

مديرکل منابع طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان گفت: تا پايان سال جاری شش هزار هکتار از اراضی مورد 
اختالف اداره کل اوقاف استان اصفهان و اداره کل منابع طبيعی استان تعيين تکليف می شود.

»محمد حسين شاملی« اظهار کرد: براساس تفاهم نامه بين سازمان اوقاف و سازمان منابع طبيعی بسياری از 
مسائل حقوقی مربوط به حق مالکيت موقوفات و امام زادگان که در مجاورت اراضی ملی بودند، خارج از دادگاه 
و در چهارچوب قانون و پای ميز مذاکره تعيين تکليف شــد. وی افزود: در استان اصفهان دوازده هزار و 500 
هکتار از اين اراضی مورد اختالف بود که از اين ميزان شش هزارهکتار آن در سال گذشته درقالب اين تفاهم نامه 
تعيين تکليف شد. وی گفت: در برخی از استان ها پرونده های اراضی مورد اختالف بين ادارات اوقاف و منابع 
طبيعی زودتر حل و فصل شده اند، اما در استان اصفهان اين روند همراه با طی تشريفات قانونی جهت اخذ سند 
مالکيت همراه بوده است و اين موضوع باعث شده است تا روند بررسی کارشناسی پرونده ها به طول بينجامد.

مرضیه محب رسول
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بن بست یک رسانه

پیشنهاد سردبیر:

در پایــان نشســت نقد و 
بررسی مجموعه تلویزیونی 
»سر دلبران« پرسش یکی از 
خبرنگاران موجب  ناراحتی 

شدید» برزو ارجمند« شد.

 تصویری از حضــور بهنام 
بانی، لیندا کیانی، پویا امینی 
و همسر و پســرش، شهرام 
حقیقت دوســت، خاطــره 
اسدی، محمدامین کریم پور، 
عرفــان علیرضایی، حامد 
برادران که ایــن روزها در 

روسیه حضور دارند.

 ساالر عقیلی به همراه همسر 
و فرزندش در روسیه

دسته گل های رسانه ملی تمامی ندارد؛ حاال کار به آبروریزی های 
بین المللی کشیده است! 

انحصارطلبی این رســانه نه تنها گرهی از مشکالت باز نکرده که بر 
گره های کور نیز افزوده و بر کاهش افت مخاطبان سرعت بخشیده 

است. 
جلوگیری از اجرای »آزاده صمدی« در یک برنامه اینترنتی در رابطه 
با جام جهانی و ممانعت از حضور »کارلوس پویول« در برنامه جام 
جهانی 2018 که قهر و دلخوری شــدید »عادل فردوسی پور« را به 
دنبال داشت، تنها دو نمونه از تازه ترین شاهکارهای این رسانه است 
که دومی بازتاب بین المللی نیز پیدا کرد.  نخستن خبر این بود؛ صدا 
و سیما که مدتی است نظارت خود را روی تلویزیون های اینترنتی 
آغاز کرده، جلوی حضور آزاده صمدی را در برنامه ورزشی تلویزیون 
اینترنتی »آیو اسپورت« گرفت.هنوز یک قسمت از برنامه »زابیواکا« 
با اجرای آزاده صمدی نگذشته بود که خبر رسید مسئوالن نظارت 
سازمان صدا و سیما دیگر به این مجری و بازیگر زن اجازه حضور در 

این برنامه را نمی دهند. 
پس از انتشار خبر حذف آزاده صمدی » حامد جوادزاده« کارگردان 
برنامه گفت: » هیچ منطقی در این تصمیم نمی بینم؛ هر چه دلیل 
خواستیم به جوابی نرســیدیم، ابتدا برای اجرای »باران کوثری« 
استعالم کردیم که مسئوالن گفتند با اینکه پیشنهاد نمی شود، اما 
بالمانع است و بعد از آن دیگربار گفتند ترجیحا از مجری زن استفاده 
نکنید که ما در جواب گفتیم اگر استفاده از مجری زن ممنوع بود، 
می گفتید ممنوع! اما هیچ دلیلی برای ممنوعیت آن ندارید. بنابراین 
نگاه شما استفاده نکردن از مجری خانم است اما نگاه ما این نیست 

و مایلیم از مجری خانم استفاده کنیم«.
اما کارگردان برنامه »زابیــوکا« در حالی از بازخوردهای بســیار 
خوب و ثبت رکورد برای یک برنامه اینترنتی صحبت به میان آورد 
که »مسیح تفرشــی« مدیر آیو، در واکنش به کنار گذاشته شدن 
آزاده صمدی موضع دیگری دارد. او می گویــد: پس از بازخوردها 
تصمیم به کنار گذاشــتن مجری زن از یک برنامه فوتبالی گرفته 

شده است. 
اما شــاهکار بعدی زمانی صورت گرفت که وقتی همه مردم به ویژه 
طرفداران بارســلونا خودشــان را آماده کرده بودند تا گفت وگوی 
فردوســی پور با کارلوس پویول، کاپیتان سابق تیم ملی اسپانیا را 

ببینند، حتی خود عادل را هم تا قبــل از بازی ندیدند و به جای 
آن، دقایقی کوتاه چهره مغموم و غرغروی او را تماشا کردند.
کمی بعد خبر رسید مســئوالن صدا و سیما به عادل اعالم 

کرده اند که پویول اجــازه حضور در صدا و ســیما را ندارد؛ آن هم 
در حالی که پیش از این »لوییز فیگو« و »ساموئل اتوئو« در صدا و 
سیمای ایران ظاهر شده بودند. نتیجه ممانعت رسانه ملی از حضور 
پویول، قهر فردوسی پور را به دنبال داشــت، به همین دلیل مردم 
مجبور شــدند بازی ایران و اســپانیا را با صدای » جواد خیابانی« 

گوش کنند!
البته فردوسی پور چندساعت بعد به استودیو برگشت آن هم در حالی 
که به شدت مغموم بود و روی آنتن زنده گفت؛ نمی داند جواب پویول 
را چه بدهد و به او چه بگوید!؟ پویول از هتل بازی را تماشا کرد و به 
کشورش برگشت و سپس در پستی در صفحه شخصی اش نوشت 
که به او گفته اند بــه خاطر موهای بلندش نمی تواند در اســتودیو 

حاضر شود!
مضحک تر از این هم  می شــود؟ یعنی یک نفر در رسانه ملی نبوده 

که »کارلوس پویول« را بشناسد و 
او را پیش تر دیده باشد و بداند 

پویــول از وقتی مــا به یاد 
داریم، همین شکلی بوده 
اســت؛ با همین موهای 

تقریبا بلند فرفری؟!
هرچند مشــخص است 
موهای میهمــان برنامه 
عــادل، بهانــه ای بیش 
نبود و به احتمال، پرونده 

حضور بازیکنــان خارجی 
در تلویزیون بســته شد، اما 

میهمان، حبیب خداســت نه 
رســانه ملی! کاش یک نفر این 

را به آقایانی که اجازه ندادند 
کاپیتــان محبــوب 

کاتاالن ها 
که 

از قضا طرفداران زیــادی هم در ایــران دارد، به اســتودیو بیاید، 
می گفت. 

راهی که رســانه ملی درپیش گرفته، راهی بی پایان است که تنها 
دلزده شــدن و افت مخاطب را به دنبال دارد و به بن بست می رسد 

حتی اگر هر از گاهی مسئولی پیدا شود و از آمار 
باالی مخاطبان رســانه ملی ســخن 

بگوید؛آماری که مشــخص 
نیست از کدام منبع 

اخذ شــده 
است!
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زینب ذاکر 

»حسینی اخالق در خانواده« هم رفت. روحانی سرشناس و نام آشنایی که دهه شصتی ها او را با آن صدا و لحن بیان منحصربه فرد، خوب به یاد دارند. حجت االسالم حسینی 
دهه 60 مجری برنامه پرطرفداری بود که از شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسالمی پخش می شد و به مسائل و مشکالت خانواده ها می پرداخت. 

چندسال قبل، برخی رسانه ها از حاشیه هایی نوشتند که برای این استاد اخالق نام آشنا پیش آمده و ممنوع التصویری این روحانی را هم به دنبال داشت. حاج آقا حسینی محبوب، ناگهان از 
رسانه ملی حذف شد و تا سال ها از او خبری نداشتیم تا اینکه پس از چندسال باردیگر به تلویزیون برگشت و میهمان برنامه مذهبی »تا نیایش« شد. این روحانی سال ها در مسجد فائق تهران 
به اقامه نماز و تبلیغ شرع مقدس مشغول بود و »تا نیایش« آخرین برنامه ای بود که در آن حضور پیدا کرد و پس از آن بازهم دوران ممنوع التصویری روحانی ای که به آقای اخالق شهره بود، 
آغاز شد. دیگر از او خبر نداشتیم تا پنجشنبه گذشته که خبر رسید حجت االسالم حسینی درگذشته است.  حاج آقا حسینی سابقه سال ها مبارزه انقالبی هم در کارنامه خود داشت و از محضر 
اساتیدی همچون سیدمحمد حسین طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، سیدمحمد حسین حسینی طهرانی، صاحب کتاب های معادشناسی و امام شناسی، سیدمحمدحسین بهشتی، آیات عظام 
جوادی آملی، جعفر سبحانی، خوشوقت و  ... استفاده کرده بود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در دوره های چهارم و پنجم، مدیریت کل آموزش و پرورش استان تهران، ریاست 
کمیسیون آموزش و پرورش مجلس، عضویت در شورای عالی انقالب فرهنگی و استاد حوزه و دانشگاه از دیگر مسئولیت های آن مرحوم بوده است. حجت االسالم حسینی روز گذشته 
تشییع و به خاک سپرده شد. در حالی که ابتدا گفته شد قرار است در کنار مسجدی که در آن اقامه نماز می کرد، دفن شود اما برنامه خاکسپاری تغییر کرد و پیکر حجت االسالم را برای 

خاکسپاری به حرم حضرت عبدالعظیم در شهرری بردند. گفته می شود حجت االسالم حسینی به علت عارضه قلبی درگذشته است. روحش شاد... 

خواننده ترکیه ای به ایران نمی آید؛
پایان رویای »یالچینتاش«

در ادامه ورود موزیســین ها و گروه های موســیقی خارجی به ایران »الیاس یالچینتاش« 
ترکیه ای هم بدش نمی آمد این تجربه را کسب کند. پیش از این، شیلر از آلمان و رسیتال 
گوتلیپ والیش از اتریش به ایران آمده بودند و حتی کالیدرمن که سابقه اجرا در رژیم اشغالگر 

قدس را داشته است، به تازگی برای اجرای کنسرت به ایران آمده بود.
یالچینتاش خواننده ترکیه ای بارها برای برگزاری کنسرت در کشورمان تالش کرد؛ اما این 
اتفاق رخ نداد؛ تا اینکه یکی از شرکت های برگزاری کنسرت، توانست شرایط کنسرت این 

خواننده را در جزیره کیش فراهم سازد.
در فضای مجازی و خبرگزاری ها بحث های فراوانی درباره این کنسرت شد؛ بسیاری هم 

انتقاد کردند و این کار را مسیر ضربه به فرهنگ ایران و موسیقی کشور  دانستند.
ســرانجام معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی اعالم کرد:  الیاس یالچینتاش 
مجوزی برای اجرای کنسرت در ایران ندارد. همچنین گفته شد که دفتر موسیقی وزارت 
ارشاد درخواستی مبنی بر دریافت مجوز برای اجرای این کنسرت دریافت کرده است که 

این درخواست رد شده بود.
مدیر روابط عمومی شرکت اکسیر نوین که مجری کنسرت الیاس یالچینتاش است در این 
باره گفت: گروه الیاس یالچینتاش مجوز اجرای کنسرت را نداشت، بنابراین نمی توانست 
کنسرتی برگزار کند و بلیت بفروشد، زیرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی جلوی این کار را 
می گرفت. وی در پایان اضافه کرد: خانزاده مدیر عامل اکســیر نوین خارج از ایران بوده و 
تمام مجوزها نزد وی است. به محض بازگشت وی، پاسخ مستدل به انضمام مدارک مستند 

منتشر خواهد شد.
پس از رویکرد شرکت حامی کنسرت گروه ترکیه ای، باز هم شایعاتی مبنی بر برگزاری و 

عدم برگزاری این کنسرت راه افتاد. 
در خبری از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفته شد: ممکن است این کنسرت برگزار 
شود؛ زیرا برای برگزاری برنامه های فرهنگی در منطقه آزاد کیش و دیگر مناطق آزاد، نیازی 
به کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیست. با این وجود همچنان مشخص نبود 

که این کنسرت اجرا می شود یا خیر.
حاال پس از چند هفته کش و قوس معاونت هنری، وزارت ارشاد به طور رسمی اعالم کرد 
که الیاس یالچینتاش ترکیه ای نمی تواند هیچگونه کنسرتی را در هیچ نقطه ای از کشور 

برگزار کند. 
»مجید فروغی« روابط عمومی معاونت هنری وزارت ارشــاد گفت: اگر شرکت برگزاری 
کنسرت گروه ترکیه ای مجوزی را دریافت کرده اســت، می تواند آن را به دفتر موسیقی 

ارائه کند.

ضدی در شعر و شاعری
»فاضل نظری« جوان خوش فکر و پر جســارتی که ســال های زیادی نیســت از شعرهایش 

پرده برداری کرده است، در هفتانه این هفته با کتاب شعر »ضد« حضور دارد.
 متفاوت بودن همیشه هم بد نیست؛ اصال حکم یک جهش را دارد، آن هم در جامعه ای که همه به 
سمتی پیش می روند که سبک و سیاقی ساختگی و بی محتوا خوشحال شان می کند؛ نمونه اش 
همین شعرهایی که خوانندگان کشورمان سرهم می بافند و بدون هیچ قافیه ای تحویل مخاطبان 
جوان می دهند و آ نها هم بدون آنکه از محتوای شعر چیزی سر در بیاورند یا پایش اشک می ریزند 
به بهانه شکست عشقی شان، یا آنکه سرمست می شوند و همچون َهزاران در خیابان ها به خیال 
دشت ها به دنبال گل گمشده شان می گردند. اما سخن در باب شعر و شاعری و نقد و پیشنهاد 
زیاد است و در این کوتاه سخن نگنجد. »هفتانه کتاب« این بار به سراغ یکی از مجموعه های شعر، 
شاعری جوان و معاصر رفته که اتفاقا از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد تفقد، عنایت و پیگیری 
خاصی قرار گرفته است. فاضل نظری جوانی خوش فکر، خالق و پر جسارت که سال های زیادی 
نیست از شعرهایش پرده برداری کرده است؛ شعرهایی که مورد استقبال ویژه ای از طرف جامعه 

قرار گرفت و مثل همیشه جوانان در صف مقدم این استقبال بوده و هستند.
مجموعه »ضد« شامل اشعار این شاعر توانمند و جوان است که در 111 صفحه به همت انتشارات 

سوره مهر به چاپ و تجدید چاپ رسیده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:
اصفهان دارای بیشترین اقامتگاه  بوم گردی در کشور است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با بیان اینکه در استان اصفهان 270 اقامتگاه بوم گردی وجود 
دارد، گفت: استان اصفهان نخستین استان کشور از لحاظ تعداد اقامتگاه های بوم گردی است.

»فریدون اللهیاری« در آیین افتتاح اقامتگاه بوم گردی خانه سیفی و نمایشگاه سنگ نگاره ها در منطقه غرقاب گلپایگان اظهار کرد: 
توسعه اقامتگاه های بوم گردی در مناطق روستایی و شهری که دارای بافت تاریخی و طبیعی هستند، در دستور کار میراث فرهنگی  
استان اصفهان قرار دارد. وی با بیان اینکه در استان اصفهان 270 اقامتگاه بوم گردی وجود دارد، افزود: استان اصفهان نخستین استان 

کشور   از لحاظ تعداد اقامتگاه های بوم گردی است. 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: یکی از اتفاقات مهم در حوزه گردشگری توسعه اقامتگاه های 

بوم گردی در مناطق مختلف استان و شهرستان گلپایگان است.
وی با بیان اینکه نوروز سال گذشته نخستین اقامتگاه بوم گردی در منطقه حسن حافظ  گلپایگان ایجاد شد، خاطرنشان کرد: در سال 
جاری خانه شجاع نظام در شهر گلپایگان، خانه مجیدی در روستای غرقاب ایجاد شد و امروز چهارمین اقامتگاه بوم گردی به نام خانه 
سیفی در روستای سعیدآباد گلپایگان افتتاح شد. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان یادآور شد: 

صدور مجوز، استانداردسازی و نظارت بر ایجاد خانه های بوم گردی و ارائه تسهیالت بر عهده میراث فرهنگی است.
وی تاکید کرد: سنگ نگاره های منطقه سد کوچری در معرض نابودی قرار داشتند که با  با پیگیری های انجام شده، از زیر آب نجات 

پیدا کردند و با تاسیس یک مرکز  یا  پایگاه پژوهشی باید  از این سنگ نگاره ها حفاظت شود.

به بهانه درگذشت »حسینی اخالق در خانواده«؛
محبوب  و  ممنوع التصویر 

 ذره بین 

 در شهر

 موسیقی
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اینستاگرام، ماهانه یک میلیارد کاربر دارد

پیشنهاد سردبیر:

تبدیل گوشی   هوشمند به سوئیچ خودرو
پس از تبدیل تلفن همراه هوشمند به کیف پول، رایانه و سپس کلید در، حاال نوبت به 

آن رسیده که این وسیله های کارآمد به سوئیچ خودرو تبدیل شوند.
کنسرســیوم اتصاالت خودرو )CCC( در حال حاضر با همــکاری تولیدکنندگان 
خودروهای جهان در حال کار کردن روی برنامه ای به نام Digital Key اســت که 

نسخه ابتدایی آن قرار است به زودی معرفی شود.
کســانی که از کلیدهای دیجیتالی اســتفاده می کنند، از اســتانداردهایی مانند 
GSMA، بلوتوث، ان اف ســی و پلتفرم جهانی اســتفاده می کنند و هیچ مشکلی 
برای کلیدهای دیجیتالی اتفاق نیفتاده اســت. در میان شــرکت هایی که در حال 
همکاری با CCC هســتند نــام کمپانی هــای بزرگی مانند ال جی، سامســونگ، 
اپل، بی ام دبلیــو، آئودی و ام جی دیده می شــود و هیچ اثری از دو شــرکت بزرگ 
Digital Key Re� .گوگل یا مایکروســافت در این میان به چشــم نمی خــورد

lease 1.0 تنها شــروعی برای کار در زمینه کلیدهای خودرو اســت؛ اما حرکتی 
 بزرگ و انقالبــی در زمینــه صنعت خودروســازی اســت. ایــن ورژن از برنامه 
Digital Key تنهــا روی امنیــت انتقال اطالعــات تمرکز کرده اســت و گفته 
می شــود در دومین ورژن آن که برای Q1 ســال 2019 آماده خواهد شــد، قرار 
 است یک پروتکل اهراز هویت استاندارد شــده بین خودرو و گوشی های هوشمند

 طراحی شود.

کمپانی اپل به تازگی ودر در رویداد 
WWDC امسال، شکلک های جدید و هیجان 
انگیزی به نام میموجی را جایگزین ایموجی ها 
کرد که به کاربران اجازه می دهد از خودشان 

شکلک هایی با قابلیت باال ایجاد کنند.        
اپل در سال گذشته ایموجی های جدید خود 
را برای برنامه های حاوی پیام در واتســاپ و 
اینستاگرام و... معرفی کرد؛ اما به تازگی و در  
iOS ۱۲، کاربران قادر به ایجاد شخصیت هایی 
به نام میموجی بر اساس مشخصات و شکل 

ظاهری خود خواهند بود.
این ویژگــی به کاربران اجــازه می دهد که 
شــکلکی را باتوجه به شــکل ظاهری خود 

سفارش دهند. میموجی درواقع یک ویژگی 
جدید اســت که با به روز رسانی نرم افزاری 
iOS ۱۲ به بازار عرضه خواهد شد وبه کاربران 
اجازه می دهد که نماد خود را سفارشی کنند. 
اپل، Animojis را همراه با آیفون ایکس سال 
گذشته معرفی کرد که ویژگی جالبی برای این 

آیفون به حساب می آمد.

همه چیز درباره میموجی
 این ویژگی به کاربران اجازه می دهد تا با استفاده از 
دوربین جلویی آیفون، تصویر خود را اسکن کنند و 
شخصیتی سه بعدی را برای تقلید حرکات صورت 
و حرف ها و شــخصیت های زندگی شان انتخاب 

Animo� ظاهر و احساس اولیه Memojis  کنند.
jis را دارد؛ اما به جای یک اســب شاخ دار یا روبات، 
کاربران می توانند با توجه به ظاهر خود، شخصیتی 
را طراحی و ایجاد کنند. این ویژگی با آخرین نسخه 
به روز رسانی نرم افزار iOS ۱۲ در دسترس خواهد 
بودکــه انتظار مــی رود در پاییز امســال همراه با 

آیفون های جدید عرضه شود. 
همان طور که در Keynote WWDC نشان داده 
شــد، کاربران می توانند Memoji را با اســتفاده 
از برنامه پیــام ها ایجاد کننــد. روی آیکون برنامه 
Animoji کلیک کنید و ســپس عالمــت " " را 
در ابتدای لیســت کاراکترها قرار دهیــد؛ درواقع 
هنگامی که کاربران در تب ایجاد یادداشت هستند، 

می توانندعکســی را ســفارش بدهند. کاربران با 
این میموجی های جدید می توانند رنگ پوســت، 
شخصیت کارتونی، مو، چشم ها، لب ها، گوش ها، 
موهای صورت، لوازم جانبی مانند گوشواره، سرپا، 

عینک آفتابی و ... را انتخاب کنند.
ایموجی ها و در ورژن جدید میموجی ها یا شکلک ها 
در واقع تصاویر مفهومی و صورتک هایی هستند که 
در پیام رسان ها و سایت های ژاپنی استفاده می شده  
اســت و بعدها در سراسر جهان گســترش یافت.
ایموجی در واقع به معنای خط تصویری است. کلمه 
ایموجی به معنای )e( تصویر + )moji( شخصیت. 
این شکلک ها متعلق به فرهنگ ژاپنی هستند مثال 
خم شدن )برای عذرخواهی(، ماسک صورت و گل 
سفید یا گروهی از شکلک هایی که نمادی از غذاهای 
معروف هســتند مانند نودل، سوشی و... مفاهیمی 

است که در فرهنگ ژاپنی دیده می شود.

چگونه می توان میموجی ساخت؟
با ســوایپ کــردن به ســمت راســت در صفحه 
انیموجی ها، شــما می توانیــد میموجی مختص 
خودتان را بســازید. تصویر مجازی شــما قابلیت 
شخصی ســازی فراوانــی دارد و می توانید از رنگ 
پوست و رنگ چشم گرفته تا مدل مو و لوازمی مانند 
عینک و کاله آفتابی را در میموجی تان بگنجانید. 
سپس می توانید آن را ذخیره کنید تا برای دفعات 
بعدی نیاز به ساختن دوباره آن نداشته باشید و در 

زمان صرفه جویی کنید.
پیش تر سامسونگ قابلیت AR Emoji خود را چند 
ماه پس از انیموجی اپــل معرفی کرده بود که البته 
تفاوت هایی با نمونه اپلی دارد؛ اما میموجی قابلیتی 
جدید در دنیای اپل به شــمار مــی رود و باید دید 
چطور مورد استقبال طرفداران آی دیوایس ها قرار 

خواهد گرفت.

میموجی ها جای ایموجی ها را می گیرند
نرم افزار

 ساعت زنگدار مجهز اندروید
 نرم افزار Caynax Alarm clock PRO 8.9.5، یک نرم افزار بســیار کاربردی 

برای مدیریت زنگ ها و هشدارهای گوشی هوشمند شماست.
برنامه ریزی در دنیــای امروز یکی از مهم ترین فاکتورهای موفقیت اســت. تالش 
بدون برنامه ریزی و بدون هدف قطعا سودی نخواهد داشت. یکی از ابزارهای برنامه 
ریزی همین گوشی های هوشمندی هستند که تقریبا در دست تمام افراد یکی از 
آنها دیده می شود.نرم افزار Caynax Alarm clock PRO یکی از قدرتمندترین 
نرم افزارهای برنامه ریزی و ثبت ساعت زنگ و هشدار اســت. با استفاده از این نرم 
افزار دیگر نگران فراموش کردن امور و اهداف مهم خود نباشید؛ چرا که این گوشی 

اهداف تان را در ساعت مخصوص خود به شما یادآوری خواهد کرد.

برای دارندگان خودروهای تسال به روزسانی شد؛
نرم افزار موبایل برای کنترل سرعت خودرو

 شــرکت »تســال« برنامــه موبایــل ســاخت خــود را بــه روزرســانی کــرده 
است که به کاربران این امکان را می دهد از طریق گوشی هوشمند خود، مستقیما 

سرعت خودروی خود را کنترل کنند.
در نسخه جدید این برنامه، این امکان برای کاربران وجود دارد که سرعت و شتاب 
خودروی خود را با وضعیت »محدودیت ســرعت« برنامه، کنتــرل کنند.حداکثر 
 ســرعت خودرو در این برنامه در محدوده ۵0 تا ۹0 مایل بر ســاعت تعیین شــده 
است.شــرکت »تســال« اعالم کرده اســت کــه تنهــا کاربرانــی می توانند این 
 برنامــه را نصب کنند کــه نرم افزار خودرو بــا نســخه های »۲01۸.۲۴« یا باالتر 

را دارند.
 »Valet Mode نســخه  پیشــین ایــن برنامــه کــه تحــت عنــوان»
 اســت، تاکنــون ســرعت خــودرو را تــا ۷0 مایــل بــر ســاعت محــدود

 می کرد.
البته تسال اولین شــرکتی نیســت که به کاربرانش امکان کنترل سرعت از طریق 
 نرم افزار را می دهد.وضعیت کنترل ســرعت این نرم افزار به والدیــن این اجازه را

  می دهد که محدوده سرعت برای فرزندان شــان به هنگام رانندگی را، خود تعیین 
کنند.

برنامه مترجم گوگل اندروید
مترجم گوگل در هر به روزرسانی از قابلیت های متنوع و جدیدی رونمایی می کند. 
به وسیله مترجم گوگل )گوگل ترنســلیت(  به راحتی  با گرفتن عکس از یک متن 
آن را ترجمه کنید و نیز  با فناوری واقعیت مجازی این شــرکت به صورت آنالین با 
استفاده از دوربین گوشی خود نوشــته های مختلف اطراف تان، مانند تابلو ها را به 

صورت ترجمه شده ببینید.
 مترجم گوگل )گوگل ترنســلیت( در جدیدترین ویژگی که تحولی 
بزرگ را در این مترجم ایجاد کرده، شبکه عصبی هوشمندی را معرفی 
کرده است که به جای ترجمه کلمه به کلمه، متون را به صورت جمله  
یکجا ترجمه مــی کند، در نتیجه ترجمه ای دقیق تــر و نزدیک تر به 

واقعیت ارائه خواهد داد. 

  عکس روز

ناسا منتشر کرد؛
 عکس فضانورد ایستگاه فضایی بین المللی 

در روز جهانی سلفی

دنیای موبایل

اینستاگرام، ماهانه یک میلیارد 
کاربر دارد

 اینســتاگرام اعالم کرد که تعداد کاربرانش بــه یک میلیارد 
نفر رسیده است.این شــرکت  این خبر را در کنفرانسی برای 
معرفی  اپلیکیشــن جداگانه IGTV  اعالم کرد؛ اپلیکیشــن 
جدید قابلیتی مشــابه یوتیوب و اســنپ چت دیسکاور دارد. 
کاربران مــی توانند در این اپلیکیشــن ویدئوهای طوالنی تر 
از یک دقیقه  تا یک ســاعت را آپلود کنند.این اپلیکیشــین 
متعلق بــه فیس بوک در ماه ســپتامبر  اعالم کــرد که ۸00 
میلیون نفر از آن استفاده می کنند. اینســتاگرام در دو سال 
 گذشــته، شــاهد ســاالنه افزایش ۲00 میلیون کاربر بوده

 است.

 عکس های سلفی 
با چشمان بسته اصالح می شود

فیس بوک، هوش مصنوعی تازه ای ابــداع کرده که می تواند 
یکی از مشکالت اساسی عکس های ســلفی را برطرف کند.
مهندسان این شــرکت می گویند در روش جدید از الگوهای 
مبتنی بر خودآموزی سیســتم های رایانــه ای برای روتوش 
کردن و ویرایش چشم های بسته در عکس های سلفی استفاده 
خواهد شد؛ البته این فناوری هنوز در مرحله آزمایشی است و 
مشخص نیست آیا قرار است فیس بوک فناوری یادشده را از 
طریق وب سایت خود یا یک برنامه کاربردی در دسترس عموم 

قرار دهد یا خیر.
بسیاری از کاربران در زمان تهیه عکس های سلفی از خود به 
ناگهان پلک می زنند و این پلک زدن عکس های آنها را خراب 
می کند. در این سیستم هوشمند از فناوری موسوم به شبکه 
مشارکتی نســبی یا GAN استفاده شده اســت. این فناوری 
یکی از الگوریتم های هوش مصنوعی است که در سال ۲01۴ 
ابداع شده و با اســتفاده از آن می توان عکس های طبیعی را 

بهبود بخشید.

آلمان در پی آزمایش تاکسی 
پرنده آئودی

دولت آلمان قصد دارد تاکسی پرنده آئودی را در شهر اینگولشتات 
آزمایش کند. این طرح اولیه تاکسی پرنده Pop.Up نام گرفته و 
با همکاری ایرباس ساخته شده اســت. به گفته وزیر حمل ونقل 
آلمان؛ حمــل و نقل خــودکار  بعد جدیدی بــه صنعت حمل و 
نقل نوین اضافه و فرصتــی بزرگ برای گســترش فناوری های 
خودروی پرنــده فراهم مــی کند.هنوز زمان انجــام آزمایش ها 
مشخص نیست؛ اما  احتماال پس از ســاخت نمونه اولیه با قابلیت 
عملکرد انجام می شود. این در حالی است که شرکت اوبر فرآیند 
 ســاخت تاکســی پرنده در مرکز تحقیقاتی پاریس را ســرعت

 بخشیده است.

شیائومی حسگر تشخیص چهره را به Mi Pad 4 اضافه می کند
کسانی که از Mi Pad 4 استفاده می کنند قادر خواهند بود قفل تبلت خود را با نگاه کردن 
به صفحه نمایش باز کنند.این تکنولوژی از دوربین جلوی دســتگاه استفاده می کند و 
نسبت به تکنولوژی استفاده شده در دستگاه های iPhone X اپل امنیت کمتری دارد.

شرکت شیائومی در مورد سخت افزار این تبلت ها از قبل وجود پردازنده اسنپدراگون 660 
را تایید کرده بود و تیزرهای تبلیغاتی از این تبلت، وجود یک دوربین در پشت دستگاه را 
تایید کرده اند. گفته می شود Mi Pad 4 با دوربین های 13 . ۵ مگاپیکسلی و باتری 6هزار 
میلی آمپری تولید خواهد شد. شایعه تازه ای هم که درباره آن شایع شده این است که دو 
مدل از این تبلت ساخته خواهد شــد؛ یک مدل وای فای و دیگری مدل LTE با 

رم ۴ گیگابایتی و حافظه 6۴ گیگابایتی و یا 6 گیگابایت رم و 1۲۸ 
گیگابایت حافظه داخلی. این تبلت به صورت رسمی در تاریخ ۲۵ 

ژوئن )۴ تیر( به طور رسمی معرفی می شود.
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مفاد آراء
4/1 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

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

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رأی شــماره 489 - 97/02/31 هیأت : آقای جواد خجوی  فرزند رمضانعلی  شــماره 
شناسنامه 62 ششدانگ  یکباب کارگاه تراشــکاری به مساحت 90 مترمربع شماره پالک 
231 فرعی مجزا از شماره 34 فرعی از پالک 10 اصلی واقع در اقبالیه بخش 2 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی
2- رأی شماره 490-97/02/31 هیأت : آقای حســین چتری بیدگلی  فرزند رحمت اله  
شماره شناسنامه 226 ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع شماره پالک 922 
فرعی مجزا از شماره 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری آران و بیدگل
3- رأی شــماره 614 -97/03/09 هیأت : شــهرداری آران و بیدگل شماره شناسه ملی 
14000277330 ششدانگ  یکباب ســاختمان به مساحت 95/50 مترمربع شماره پالک 
923 فرعی مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای محمد علی ابوزیدآبادی بیدگلی
4- رأی شــماره 612 -97/03/09 هیأت : شــهرداری آران و بیدگل شماره شناسه ملی 
14000277330 ششدانگ  یکباب ســاختمان به مساحت 48/50 مترمربع شماره پالک 
924 فرعی مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای حسن ذاکر
5- رأی شــماره 615 -97/03/09 هیأت : شــهرداری آران و بیدگل شماره شناسه ملی 
14000277330 ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 72 مترمربع شماره پالک 925 
فرعی مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای غالمرضا ابوزیدآبادی بیدگلی
6- رأی شــماره 616 -97/03/09 هیأت : شــهرداری آران و بیدگل شماره شناسه ملی 
14000277330 ششدانگ  یکباب ســاختمان به مساحت 32/50 مترمربع شماره پالک 
926 فرعی مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای ابوالفضل خورشیدی
7- رأی شــماره 613 -97/03/09 هیأت : شــهرداری آران و بیدگل شماره شناسه ملی 
14000277330 ششدانگ  یکباب ســاختمان به مساحت 60/50 مترمربع شماره پالک 
927 فرعی مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای عباس غنی بیدگلی
8- رأی شماره 493 - 97/02/31 هیأت : خانم زهرا شــاه میرزا بیدگلی  فرزند رحمت اله  
شماره شناسنامه 27  ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 90/65 مترمربع شماره پالک 10 
فرعی مجزا از شماره 7 فرعی از 63 اصلی و 4 فرعی  و قســمتی از مشاعات از پالک 63 
اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رســمی و ابتیاعی ار وراث 

آقای محمد میرزایی مفرد
9- رأی شماره 504 و 505 و506 - 97/02/31 هیأت : آقای جواد قاضیان بیدگلی فرزند 
محمد شماره شناسنامه 92 نســبت به سه دانگ مشــاع و آقای علیرضا قاضیان بیدگلی 
فرزند جواد شماره شناسنامه 6190098290 نســبت به دو دانگ مشاع وخانم رقیه علی 
اکبرزاده بیدگلی  فرزند محمد شماره شناسنامه  97  نسبت به یک دانگ مشاع از  ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 153/22 مترمربع شماره پالک 222 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از 
پالک 112 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی و ابتیاعی 

از آقای محمد قاضیان 
10- رأی شماره 500 و 501 و 502 و 503 - 97/02/31 هیأت : آقای سید علی طباطبائی 
آرانی  فرزند مهدی شــماره شناســنامه 8740 نسبت به 2/4 دانگ مشــاع و خانم حوراء 
طباطبائی آرانی  فرزند آقا مهدی شماره شناسنامه 410 نسبت به 1/2 دانگ مشاع و خانم 
فاطمه طباطبائی آرانی فرزند آقا مهدی شماره شناسنامه 8005 نسبت به 1/2 دانگ مشاع 
و خانم اکرم طباطبائی آرانی فرزند سید مهدی شماره شناسنامه 8741 نسبت به 1/2 دانگ 
مشاع از ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 966/38 مترمربع شماره پالک 2 فرعی مجزا از 
پالک 1137 اصلی و پالک 6 فرعی مجزا از 1137 اصلی و 1 فرعی مجزا از 1139  اصلی 

واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکین رسمی 
11- رأی شماره 494 و 495 و 496 و 497 - 97/02/31 هیأت : آقای سید علی طباطبائی 
آرانی  فرزند مهدی شماره شناسنامه 8740 نسبت به 4 سهم مشاع و خانم حوراء طباطبائی 
آرانی  فرزند آقا مهدی شماره شناسنامه 410 نسبت به 2سهم مشاع و خانم فاطمه طباطبائی 
آرانی فرزند آقا مهدی شماره شناسنامه 8005 نسبت به 2سهم مشاع و خانم اکرم طباطبائی 
آرانی فرزند سید مهدی شماره شناسنامه 8741 نسبت به 2سهم مشاع از10 سهم ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 235 مترمربع شماره پالک 5 فرعی مجزا از پالک 1137 اصلی واقع 

در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکین رسمی 
12- رأی شماره 498 - 97/02/31 هیأت : آقای ســیف اله نجاری آرانی فرزند علی اکبر 
شماره شناسنامه 278 و خانم اعظم خدام حضرتی آرانی فرزند نعمت اله شماره شناسنامه 
9250  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 166 مترمربع شماره پالک 3 فرعی 
مجزا از پالک 1648 اصلی و مشــاعات پالک 1647 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 
ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقایان صفر علی قدیریــان آرانی و مهدی قدیریان آرانی و 

بهرام گرجی و خانم زهرا ابراهیم پور
13- رأی شماره 491 و 492 - 97/02/31 هیأت : آقای مصطفی جندقیان فرزند عباسعلی 
شماره شناسنامه 601 و خانم میترا دلیری  فرزند علی شــماره شناسنامه 6190052673  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 109/11 مترمربع شماره پالک 310 فرعی 
مجزا از شــماره 62 فرعی از پالک 1965 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. مالک رسمی و ابتیاعی از مالکین رسمی
14- رأی شــماره 586 - 97/03/08 هیأت : خانم طاهره نجفی آرانی  فرزند رضا شماره 
شناسنامه 207  ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 171/80 مترمربع شماره پالک 9384 
فرعی مجزا از شماره 7620 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه 
ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از وراث مرحوم ســیف اله مهدی و مالک رسمی خانم فاطمه 

مبین زاده آرانی 
15- رأی شماره 587 - 97/03/08 هیأت : خانم فاطمه فیاض نیا  فرزند علی محمد  شماره 
شناسنامه 579  ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 106/38 مترمربع شماره پالک 9385 
فرعی مجزا از شماره 7620 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از وراث مرحوم سیف اله مهدی 
16- رأی شماره 268 - 97/02/09 هیأت : خانم فهیمه پژوهی طبسی فرزند حسین شماره 
شناسنامه 17455 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 78/52 مترمربع شماره پالک 3180 
فرعی مجزا از پــالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از آقای محمد باقری
17- رأی شماره 483 - 97/02/31 هیأت : آقای محمد ســتاری آرانی  فرزند احمدعلی 
شماره شناسنامه 30  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع شماره پالک 3184 
فرعی مجزا از پالک 2638 اصلــی واقع در احمدآباد بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک رسمی آقای محمد کدخدا
18- رأی شماره 484 - 97/02/31 هیأت : آقای محســن خلیفه آرانی فرزند رضا شماره 
شناسنامه 1539 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 200/72 مترمربع شماره پالک 3185 
فرعی مجزا از پالک 2638 اصلــی واقع در احمدآباد بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک رسمی آقای رضا مقابلی 
19- رأی شماره 485 - 97/02/31  هیأت : آقای محسن خلیفه آرانی  فرزند رضا شماره 
شناسنامه 1539 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 175 مترمربع شماره پالک 3186 فرعی 
مجزا از شماره 103 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای حسن بذر افشان 
20- رأی شــماره 481 و482 - 97/02/31 هیأت : آقای حسن ذاکر  فرزند عباس شماره 
شناســنامه 9685 و خانم زهرا پیران زارع بیدگلی فرزند ماشــااله شــماره شناسنامه 28  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 143/24 مترمربع شماره پالک 1902 فرعی 
مجزا از شماره 1869 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی خانم معصومه رئوفی و غیره
21- رأی شماره 486 - 97/02/31 هیأت : آقای سید محمد عباس زاده آرانی  فرزند سید 
حسین شماره شناسنامه 11606 ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 145 مترمربع شماره 
پالک 1915 فرعی مجزا از شماره 8 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
22- رأی شــماره 487 - 97/02/31 هیأت : خانم باهره ســعد آبادی آرانی فرزند حبیب 
شماره شناسنامه 107 با قیومیت آقای علی اکبر سعد آبادی آرانی فرزند حبیب اله ششدانگ  
یکبابخانه به مســاحت 94/70 مترمربع شــماره پالک 1916 فرعی مجزا از شماره 235 
فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از مالکین مشاعی

23- رأی شماره 300 - 97/02/10 هیأت : خانم فاطمه متشکر آرانی فرزند جعفر شماره 
شناسنامه 4658  ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 23/36 مترمربع شماره پالک 1184 
فرعی مجزا از شــماره 410 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای حسین نجاتی نژاد
24- رأی شماره 301 - 97/02/10 هیأت : خانم فاطمه متشکر آرانی فرزند جعفر شماره 
شناسنامه 4658  ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 16/52 مترمربع شماره پالک 1185 
فرعی مجزا از شــماره 410 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای حسین نجاتی نژاد
25- رأی شماره 302 - 97/02/10 هیأت : خانم فاطمه متشکر آرانی فرزند جعفر شماره 
شناسنامه 4658  ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 12/60 مترمربع شماره پالک 1186 
فرعی مجزا از شــماره 410 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای حسین نجاتی نژاد
26- رأی شــماره 457 - 97/02/22 هیأت : آقای جواد سلیمی نژاد  فرزند حسین شماره 
شناسنامه 135 ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 175/93 مترمربع شماره پالک 6249 
فرعی مجزا از شماره 423 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیم کار آران بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای غالمرضا دادخواه
27- رأی شماره 458 - 97/02/22 هیأت : آقای جواد ســلیمی نژاد فرزند حسین شماره 
شناسنامه 135 ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 175/93 مترمربع شماره پالک 6250 
فرعی مجزا از شماره 423 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیم کار آران بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای غالمرضا دادخواه
28- رأی شماره 488 - 97/02/31 هیأت : آقای حجت اله چراغ سحر  فرزند علی شماره 
شناسنامه 153 ششدانگ قســمتی از یکبابخانه به مساحت 57/95 مترمربع شماره پالک 
6251 فرعی مجزا از شماره 7 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیم کار آران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای علیرضا توکلی
29- رأی شماره 263 - 97/02/09 هیأت :  خانم منور شکوری بیدگلی فرزند علی شماره 
شناسنامه 361  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 85/50 مترمربع شماره پالک 1331 فرعی 
مجزا از شماره 219 فرعی از پالک 2875 اصلی واقع در  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالکین رسمی آقای ماشااله مومنی بیدگلی و خانم فاطمه شاه میرزایی
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/04/02
تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/04/17

م الف: 156 عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک آران وبیدگل
ابالغ دادخواست وضمائم

4/8 بدینوسیله به آقاي عبدالحسین موسوي فرزند محمدحســین فعاًل مجهول المکان 
ابالغ مي گرددکه خواهان زرجان محمدحســیني فرزند گودرزبه نشــاني اصفهان دهق 
پشت دانشگاه پیام نورکوچه قائم وسط کوچه منزل رجبعلي رجبي دادخواستي به خواسته 
استردادجهیزیه به این شورا تسلیم که  بکالسه 96 / 1279 ش4 ح  ثبت و وقت رسیدگي 
براي روزشنبه مورخ 13 / 5 / 97 ساعت 30 : 4 عصر تعیین گردیده اینک حسب درخواست 
خواهان و به تجویزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشــار 
آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشــارظرف یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شوراي حل اختالف 
چهارم حاضرشویدواگربعداً احتیاج به نشرآگهي باشد یک نوبت منتشرخواهدشدومدت آن 
ده روزخواهدبودالزم به ذکراست جهت استماع شــهادت شهود حضورشان الزامي است. 
م الف: 210 رئیس دبیرخانه شــوراي حل اختالف شماره چهارم حقوقي شهرضا )134 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

 4/7 بدینوســیله به صغري موســوي فرزند محمدحســین فعاًل مجهــول المکان ابالغ 
مي گرددکه خواهان زرجان محمدحســیني فرزند گودرزبه نشــاني اصفهان دهق پشت 
دانشــگاه پیام نورکوچه قائم وســط کوچه منزل رجبعلي رجبي دادخواســتي به خواسته 
استردادجهیزیه به این شورا تســلیم که  بکالسه 96 / 1279 ش4 ح ثبت و وقت رسیدگي 
براي روزشنبه مورخ 13 / 5 / 97 ساعت 30 : 4 عصر تعیین گردیده اینک حسب درخواست 
خواهان و به تجویزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشــار 
آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشــارظرف یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شوراي حل اختالف 
چهارم حاضرشویدواگربعداً احتیاج به نشرآگهي باشــد یک نوبت منتشرخواهدشدومدت 
 آن ده روزخواهدبودالزم به ذکراست جهت استماع شهادت شهودحضورشان الزامي است. 
م الف: 211 رئیس دبیرخانه شــوراي حل اختالف شماره چهارم حقوقي شهرضا )132 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

4/9 بدینوســیله به آقاي 1- حســین کاظمي مرغاري فرزندحبیب اله 2- نازیالکاظمي 
مرغاري فرزندحسین 3- امیرحمیدي الشیداني فرزندعلي فعاًل مجهول المکان ابالغ مي 
گرددکه خواهان صندوق قرض الحسنه منتظران به مدیرعاملي سیدنوراله تقوي به آدرس 
شهرضا م شهیدیوسفیان دادخواستي به خواسته مبلغ چهل میلیون ریال باقیمانده اقساط وام 
11120 به انضمام کلیه خسارات به این شورا تسلیم که  بکالسه 97 / 363 ش 1 ح ثبت و 
وقت رسیدگي براي روز دوشنبه مورخ 29 / 5 / 97  ساعت 30 / 8 صبح تعیین گردیده اینک 
حسب درخواست خواهان و به تجویزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت دریکي از جراید 
کثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشارظرف یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شوراي حل 
اختالف شماره یک شهرضا واخذ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم ،آدرس کامل خودرااعالم 
وهردفاعي داریدبیان نماییدوبراي جلســه رسیدگي فوق نیزدرشوراي حل اختالف شماره 
یک شهرضاحاضرشویدواگربعداً احتیاج به نشرآگهي باشد یک نوبت منتشرخواهدشدومدت 
آن ده روزخواهدبود. م الف: 214  رئیس دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره یک شهرضا 

)165 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

4/25 کالسه پرونده 1890/96 شــماره دادنامه: 389 تاریخ رســیدگی: 97/3/6 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شــورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: رمضانعلی افشاری به 
نشانی خمینی شهر بلوار توحید نبش خ الدره پ 125، خواندگان: 1- میثم زیبایی 2- منیژه 
خان احمدی هر دو به نشانی مجهول المکان، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی آقای رمضانعلی افشاری به طرفیت 1- میثم زیبایی 2- منیژه خان احمدی 
به خواسته الزام خواندگان به انتقال ســند اتومبیل به شماره پالک 376 پ 38 ایران 43 با 
توجه به خواسته خواهان و مبایعه نامه مورد استناد خواهان و با توجه به اینکه کارت اتومبیل 
و بیمه نامه در ید خواهان بوده و با توجه به اینکه با اســتعالم بعمل آمده از راهور اتومبیل 
موصوف بنام خانم منیژه خــان احمدی بوده و با توجه به اینکــه خواندگان علیرغم ابالغ 
قانونی هیچگونه دفاعی در قبال خواســته خواهان بعمل نیــاورده اند فلذا دعوی خواهان 
وارد تشخیص شــورا مســتندا به ماده 220 قانون مدنی خوانده خانم منیژه خان احمدی 
 را به حضور در یکی از دفاتر اسناد رســمی و انتقال اتومبیل موصوف بنام خواهان محکوم 
می نماید نظر به اینکه دعوی متوجه خوانده دیگر نبوده شورا قرار رد دعوی خواهان در این 
قسمت صادر می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم 
عمومی خمینی شهر است.  م الف:1171 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف خمینی شهر )280 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/26 مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 291/97 حل 4 ، وقت رسیدگی ســاعت 11/15 صبح روز شنبه مورخه 97/5/27، 
مشخصات خواهان: محمد جوهری  فرزند یداله با وکالت احمد سعیدپور به نشانی خمینی 
شــهر خ طالقانی نبش کوچه 7، مشــخصات خوانده: مژگان صفری نژاد لنگرودی فرزند 
محمد،  خواســته و بهای آن:  مطالبه وجــه چک 150/000/000 ریــال یک فقره چک 
147454-95/5/31 به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله خسارت تاخیر تادیه و هزینه 
دادرســی، دالیل خواهان: کپی مصدق چک، کپی عدم برگشــت، گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از 
طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف: 1173 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )196 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/27 آقای اکبر کیانی خوزانی دارای شناسنامه شماره 282 به شرح دادخواست به کالسه  
246/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
اقدس مسیبی خوزانی به شناسنامه 410 در تاریخ 1396/10/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- خانم خانی خوزانی فرزند زین 
العابدین، ش.ش 4281 )مادر( 2- احمدرضا کیانی خوزانی فرزند رمضان، ش.ش 1449 
)فرزند( 3- اکبر کیانی خوزانی فرزند رمضان، ش.ش 282 )فرزند( 4- اصغر کیانی فرزند 
رمضان، ش.ش 116 )فرزند( 5- زهرا کیانی خوزانی فرزند رمضان، ش.ش 256 )فرزند( 

6- ناهید کیانی خوزانی فرزند رمضان، ش.ش 429 )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 نشــر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 1168 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )166 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/28 مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 289/97 حل 4 ، وقت رسیدگی ســاعت 11/20 صبح روز شنبه مورخه 97/5/27، 
مشخصات خواهان: محمد جوهری  فرزند یداله با وکالت احمد سعیدپور به نشانی خمینی 
شــهر خ طالقانی نبش کوچه 7، مشــخصات خوانده: مژگان صفری نژاد لنگرودی فرزند 
محمد،  خواسته و بهای آن:  مطالبه وجه چک 147456-95/7/30 به مبلغ 150/000/000 
ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل، دالیل خواهــان: کپی مصدق چک و عدم پرداخــت، گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از 
طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف: 1174 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )199 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

4/29 کالسه پرونده 1835/96 شــماره دادنامه: 390 تاریخ رســیدگی: 97/3/6 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: احسان زینلی به نشانی 
 خمینی شــهر کهندژ فرعی 60 پ 21 با وکالت احمد ســعیدپور به نشــانی خمینی شهر 
خ طالقانی نبش ک 7، خوانده:ثریا ورپشتی به نشــانی مجهول المکان، گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
 مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای احسان زینلی با وکالت احمد سعیدپور به 
طرفیت ثریا ورپشتی به خواسته الزام خواندگان به انتقال سند اتومبیل به شماره پالک 631 
ب 17 ایران 18 با توجه به خواسته خواهان و مبایعه نامه مورد استناد خواهان و با توجه به 
اینکه کارت اتومبیل و بیمه نامه در ید خواهان بوده و با توجه به اینکه با استعالم بعمل آمده 
از راهور اتومبیل موصوف بنام خوانده بوده و با توجه به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی 
هیچگونه دفاعی در قبال خواسته خواهان بعمل نیاورده فلذا دعوی خواهان وارد تشخیص 
شورا مســتندا به ماده 220 قانون مدنی خوانده را به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و 
انتقال سند خودرو موصوف بنام خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این شــورا و پس از انقضای مهلت قانونی ظرف بیست 
روز قابل اعتراض در محاکم عمومی خمینی شهر است. م الف:1170 شعبه 12 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر )255 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/30 شماره: 970720671694077 - 97/3/30  آقای کرمعلی انتظاری فرزند کریم به 
استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت وامضا شهود رسما گواهی شده مدعی است 
که سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین پالک شماره 3771 فرعی از 158 اصلی واقع 
در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 422 دفتر 203 امالک ذیل شماره 
48663 بنام ایشان ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و نیز به موجب سند قطعی 124992 
مورخ 4 تیرماه 1387 دفترخانه 63 خمینی شهر تمامت یکدانگ مشاع از ششدانگ آن را به 
غیر واگذار نموده اند و ایشان اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود شده 
است و معامله دیگری نیز انجام نگردیده 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 ســند 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: 1180   نبی اله یزدانی رئیس  ثبت اسناد و 

امالک خمینی شهر )238 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

4/32 کالسه پرونده 1834 شماره دادنامه: 391 تاریخ رسیدگی: 97/3/6 مرجع رسیدگی: 
شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: علیرضا صالحی به نشانی خمینی 
 شهر منظریه مســکن مهر بلوک تاراز ط 7 با وکالت احمد سعیدپور به نشانی خمینی شهر 
خ طالقانی نبش ک7، خواندگان: 1- فریبرز رضاپور 2- حشــمت اله اسماعیلی هر دو به 
نشانی مجهول المکان، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شــورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص 
دعوی آقای علیرضــا صالحی با وکالت احمد ســعیدپور به طرفیــت 1- فریبرز رضاپور 
 2- حشمت اله اسماعیلی به خواسته الزام خواندگان به انتقال سند اتومبیل به شماره پالک

 732 س 51 ایران 23 با توجه به خواسته خواهان و مبایعه نامه مورد استناد خواهان و با توجه 
به اینکه کارت اتومبیل و بیمه نامه در ید خواهان بوده و باتوجه به اینکه با اســتعالم بعمل 
آمده از راهور اتومبیل موصوف به نام حشمت اله اسماعیلی بوده و با توجه به اینکه خواندگان 
علیرغم ابالغ قانونی هیچگونه دفاعی در قبال خواسته خواهان بعمل نیاورده اند فلذا دعوی 
خواهان وارد تشخیص شورا مستندا به ماده 220 قانون مدنی خوانده حشمت اله اسماعیلی 
را به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال اتومبیل موصوف به نام خواهان محکوم 
می نماید نظر به اینکه دعوی متوجه خوانده دیگر نبوده شورا قرار رد دعوی خواهان در این 
قسمت صادر می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و پس ازانقضای مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل اعتراض در محاکم 
عمومی خمینی شهر است.  م الف:1172 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف خمینی شهر )293 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/33 نظر به اینکه خانم رضوان انگبینی فرزند حسن با تسلیم دو برگ استشهاد شهود به 
شماره 10324 مورخ 97/02/22 دفترخانه اسناد رسمی شماره 434 اصفهان مدعی شده 
در اثر جابجایی یک جلد سندمالکیت به شماره چاپی 952945 به میزان سه دانگ مشاع از 
ششدانگ تحت پالک 15190/31985 که در صفجه 371 دفتر 553 امالک بخش 5 ثبت 
اصفهان بنامش سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد مفقود گردیده و تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 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 اســت 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: 7527 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان)231 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/34 شــماره صادره: 1397/42/500184- 1397/3/27 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 24487 از 4999 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان دفتر امالک 
الکترونیک به شماره 139620302024025385 به شماره چاپی سند کاداستری 366639 
به نام غالمحسین گلی فرزند محمد علی سابقه ثبت و ســند مالکیت دارد به موجب سند 
قطعی 18647 مورخ 1396/12/28 دفترخانه 378 اصفهان تمامت ششدانگ به خانم زهرا 
الهیان بروجنی فرزند عبدالکریم انتقال قطعی گردیده است. سپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به شماره وارده 139721702024007345 مورخ 1397/3/10 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شــماره 8239 مورخ 1397/3/10 به گواهی 
دفترخانه 378 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود 
گردیده و درخواست صدور سند المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به 
استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 7646 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان )250 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/35 شــماره صادره: 1397/42/500134- 1397/3/27 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششدانگ اعیان پالک ثبتی شــماره 77 فرعی از 3414 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان 
ذیل ثبت 268166 در صفحه 471 دفتر امالک جلد 1430 به نام ســید مهران امامی که 
عرصه آن وقف می باشد تحت شماره چاپی تک برگی 994878 ب 93 ثبت و صادر و تسلیم 

گردیده است. سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 24006839 مورخ 
1397/3/7 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 14584 
مورخ 1397/3/7 به گواهی دفترخانه 249 اصفهان رســیده اســت مدعی است که سند 
مالکیت آن به علت سهل انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور المثنای سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اند  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 ســند 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 نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 7524 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان )240 کلمه، 

3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/36 شــماره:1397/04/500567-1397/3/28 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
قطعه زمین بایره و مشجر معروف میر ســید احمد پالک شماره 10 و 87 فرعی از 3 اصلی 
واقع در مزرعه بیشه اوره جز بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام  
خانم فاطمه بیگم علیزاده طباطبایی و غیره فرزند ســید عیسی در جریان است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1397/04/30  
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 

روز پذیرفته خواهد شد. م الف:139 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)153 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/40 شماره ابالغنامه: 9710106794201335 شماره پرونده: 9709986794200137 
شماره بایگانی شعبه: 970138  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
مهدی شــکوهی، خواهان آقای علیرضا مجیری فروشانی  دادخواستی به طرفیت خوانده 
آقای مهدی شکوهی  به خواسته مطالبه فاکتور مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه 
شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709986794200137 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای 
مدافع حرم شــورای حل اختالف( ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1397/05/06 ســاعت 
10/30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب یــک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. ضمنا چنانچه شهود 
معرضی دارید در روز رســیدگی با کارت شناســایی معتبر حاضر نمایید. م الف: 7743 
 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )168 کلمه، 

2 کادر( 
تحدید حدود اختصاصی

4/41 شــماره: 97/2027008547-97/3/21 چــون تحدید حدود ششــدانگ یکباب 
خانه پالک 3365 فرعی از 7897 اصلی واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی به نام ســید محمد صالحی فرزند ســید حسین در جریان ثبت اســت و رای شماره 
139660302027012436 مورخ 1396/11/19 از طرف هیــات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در 
ثبت اســناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم صادر گردیده است 
و با توجه به اینکه تحدیــد حدود اولیه پالک اصلــی فوق قانونی نبوده اســت اینک بنا 
به دســتور تبصره 13 قانون تعیین تکلیــف  و بر طبق تقاضای نامبــرده متقاضی تحدید 
حــدود ملک مرقــوم در تاریخ 1397/04/24 روز یکشــنبه ســاعت 9 صبــح در محل 
 شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و 
یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 
رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:7717 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)264 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/42 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانــه پالک شــماره 10393/3681 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتی به نام ربابه کریمــی محمدآبادی فرزند 
براتعلــی و غیــره در جریان ثبــت اســت و آراء شــماره 139660302027011704 و 
139660302027011720 و 139660302027011717 مورخ 96/11/1 از طرف هیات 
حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر 
گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است 
اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 13 قانون ت.ت مصوب 1390 و بر طبق تقاضای 
نامبردگان تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 97/4/25 روز دوشــنبه ســاعت 9 صبح در 
 محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و 
یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 
رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:7720 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

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

4/43 شماره: 97/921689787-97/3/22 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک 
شــماره  7897/3364 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام مرتضی 
خوش نظر فرزند محمدرضا در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل 
نیامده طبق رای شماره  139660302027013365- 96/12/15 مفروز گردیده با توجه 
به اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون 
ت.ت مصوب ســال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز یکشنبه 97/4/24 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:7719 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)194 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/44 شــماره: 97/921689407-97/3/22 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
پالک 3679  فرعی از 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام 
سید هاشم طباطبایی فرزند سید علی محمد و زهره یوســفی فرزند رحمت اله  در جریان 
ثبت است و آرای شماره 139660302027008925 و 139660302027008924 مورخ 
96/8/6 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت 
به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق 
قانونی نبوده است اینک بنا به دســتور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف  و بر طبق تقاضای 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 97/4/25 روز سه شنبه ساعت 9 صبح در 
 محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و 
یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 
رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:7718 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)266 کلمه، 3 کادر(
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مفاد آراء 
4/24 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان حوزه ثبت 
ملک خمینی شــهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1- رای شماره 4013  مورخ 97/03/10  آقای امیر رضا قپانی   فرزند ایرج  بشماره کالسه 
1946 و به شماره شناسنامه 1130408981 صادره به شماره ملی 1130408981 نسبت 
به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 7352/75 مترمربع از پالک  24 
فرعی از 157  اصلی واقع در علی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 89 دفتر 2 و سند 4886  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شــماره 4002  مورخ 97/03/10  آقای نوید طالبی ورنوسفادرانی  فرزند پرویز  
بشماره کالسه 1941 و به شماره شناسنامه 10729 صادره به شماره ملی 1142332144 
نسبت به 0/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 7352/75 مترمربع از 
پالک  24 فرعی از 157  اصلی واقع در علی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت در صفحه 89 دفتر 2 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

3- رای شماره 3997  مورخ 97/03/10  خانم مهناز طالبی فرزند فتح اله  بشماره کالسه 
1938 و به شماره شناسنامه 355 صادره به شماره ملی 1141035413 نسبت به 4 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 7352/75 مترمربع از پالک  24 فرعی از 157 
اصلی واقع در علی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 44 

دفتر 533 و صفحه 89 دفتر 2 و سند 4883  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

4- رای شماره 4007  مورخ 97/03/10  خانم فروزان قپانی  فرزند ایرج  بشماره کالسه 
1945 و به شماره شناسنامه 1130152138 صادره به شماره ملی 1130152138 نسبت 
به 0/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 7352/75 مترمربع از پالک  24 
فرعی از 157  اصلی واقع در علی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

4885  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

5- رای شــماره 4060 مورخ 97/03/12  آقای روح اله رجبی خوزانی فرزند محمدعلی  
بشماره کالسه 2145 و به شماره شناسنامه 738373 صادره به شماره ملی 1141286793 
نسبت به 4دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 144/42 مترمربع پالک 216 
فرعی از 113 اصلی  واقع در صحرای بوستان ســهم خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 264 دفتر 616 و ثبت در صفحه 539 دفتر 537 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

6- رای شماره 4059 مورخ 97/03/12  خانم محبوبه عشــقی خوزانی  فرزند عشقعلی  
بشماره کالسه 2146 و به شماره شناسنامه 6587 صادره به شماره ملی 1132293904 
نسبت به 2دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 144/42 مترمربع پالک 216 
فرعی از 113  اصلی واقع در صحرای بوستان ســهم خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 264 دفتر 616 و ثبت در صفحه 539 دفتر 537 و طی 

سند 217703 مورخ 92/03/27 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

7- رای شماره 2804 مورخ 97/03/09  آقای رضا توتونچی   فرزند رجبعلی  بشماره کالسه 
0882 و به شماره شناسنامه 228 صادره به شماره ملی 1140900110 نسبت به ششدانگ  
یکباب کارگاه به مســاحت 3843 مترمربع پالک 38  فرعی از 133 اصلی  واقع در قلعه 
امیریه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 109494 مورخ 96/05/11 
دفترخانه 46 و ارائه قولنامه از سیدمحمد قلعه سند 17570 مورخ 51/08/10 دفترخانه 63 

و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

8- رای شــماره 4073 مورخ 97/03/12  خانم/آقای فردوس روح اللهی ورنوسفادرانی 
فرزند جبار  بشــماره کالسه 1735 و به شماره شناســنامه 14232 صادره به شماره ملی 
1140141074 نسبت به ششــدانگ  یکباب ساختمان مســکونی دو طبقه به مساحت 
328/14 مترمربع پالک 203  فرعی از 120 اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 24587 مورخ 47/12/19 دفترخانه 61 و  مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شماره 3245 مورخ 97/03/05  آقای علی کریمی حسین آبادی فرزند خدابخش  
بشماره کالسه 0125 و به شــماره شناسنامه 1 صادره به شــماره ملی 1091921547 
نسبت به ششدانگ  یکباب مغازه  به مســاحت 40/26 مترمربع پالک 1772 و 1773و 
4640و 1768  فرعــی از 99  اصلــی واقع در جوی آبــاد   بخش 14حــوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در دفتر 21 و صفحه 141 و سند الکترونیکی 3523 و دفتر675 
 صفحه 137 و ارائه قولنامه از مالک رســمی فرهاد و فرشــاد زمانــی و مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

10- رای شماره 3658 مورخ 97/03/07  خانم مهناز خوش اخالق ورنوسفادرانی فرزند 
محمدتقی  بشماره کالســه 0107 و به شماره شناســنامه 14059 صادره به شماره ملی 
1140139347 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 253/92 مترمربع پالک 
6126  فرعی از 158 اصلی واقع در صدرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
مع االواسطه از شهرداری خمینی شــهر ثبت در صفحه 80 دفتر 418 و مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

11- رای شماره 3617 مورخ 97/03/07  خانم لیال کارخیران خوزانی فرزند حسین  بشماره 
کالسه 1732 و به شماره شناسنامه 2764 صادره به شماره ملی 1141298376 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی  به مساحت 189 مترمربع پالک 126 که تبدیل شده به 
3438  فرعی از 85 اصلی واقع در خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 236108 مورخ 96/10/13 دفنرخانه 73  و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

12- رای شــماره 3767 مورخ 97/03/09  خانم ســمیه رحیمی فرزند محمود  بشماره 
کالسه 0097 و به شماره شناسنامه 2726 صادره به شماره ملی 1141336251 نسبت به 
ششدانگ  یکباب زمین دارای اعیانی  به مساحت 121/24 مترمربع پالک 57/1  فرعی 
از 73 اصلی واقع در صحرای جوتنده  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه 

قولنامه از مالک رسمی فاطمه عمادی و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

13- رای شــماره 2180 مورخ 97/02/16  خانم راحله بختیاری ورنوســفادرانی فرزند 
محمدعلی  بشماره کالسه 1924 و به شماره شناســنامه 10138 صادره به شماره ملی 
1142326195 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 168/68 مترمربع پالک 23  
فرعی از 121 اصلی واقع در گارسله   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 589 دفتر 608 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

14- رای شــماره 4093 مورخ 97/03/12  آقای عباس صالح پور فرزند احمد  بشــماره 
کالسه 0203 و به شماره شناسنامه 14994 صادره به شماره ملی 0058801987 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 45 مترمربع پالک 62  فرعی از 159 اصلی  واقع در 
اراضی شمالی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 384 دفتر 536 

و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

15- رای شــماره 3781 مورخ 97/03/09  آقای سید ستار موســوی نسب فرزند سید 
محمدعلی  بشــماره کالسه 0251 و به شــماره شناســنامه 198 صادره به شماره ملی 
5558782579 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 148/76 مترمربع پالک 
4394  فرعی از 99 اصلی  واقع در جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ارائه وکالتنامه از مالک رسمی اصغر محمدی سند 227524 مورخ 92/12/28 دفترخانه 

73 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

16- رای شــماره 2275 مورخ 97/02/19  آقای محمدرضا خوانســاری  فرزند ســید 

اصغر  بشماره کالسه 6410 و به شماره شناسنامه 1130360571 صادره به شماره ملی 
1130360571 نسبت به ششدانگ  یکباب انبار  به مساحت 501/50 مترمربع پالک 50/9  
فرعی از 119  اصلی واقع در ورنوسفادران   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع 
االواسطه از مالک رسمی عبدالحسین نوربخش و سید رضا نور بخش سند 43044 مورخ 

62/12/14 دفترخانه 61 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

17- رای شــماره 3791 مورخ 97/03/09  آقــای غالمرضا صفری فروشــانی فرزند 
سید اسداله  بشماره کالسه 1630 و به شماره شناســنامه 12943 صادره به شماره ملی 
1140505610 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 200/20 مترمربع پالک 
528 و 529  فرعی از 158 اصلی  واقع در صدرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل مع الئاسطه از شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 115 و 455 دفتر 195 و 153و 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

18- رای شــماره 2186 مورخ 97/02/16  آقای مســعود ملکوتی ورنوسفادرانی فرزند 
سید حسنعلی  بشماره کالســه 1770 و به شماره شناســنامه 785 صادره به شماره ملی 
1141176491 نســبت به ششدانگ  یکباب خانه درحال ســاخت به مساحت 201/50 
مترمربع پالک 2360 و 2346  فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران   بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 30504 مورخ 96/07/22 دفترخانه 301 و ارائه قولنامه 

از حمید جورکش سند 30024 مورخ 96/06/13 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

19- رای شــماره 4829 مورخ 97/03/23  خانم لیال رحمتی اندانی فرزند سید فتحعلی  
بشماره کالسه 0390 و به شماره شناسنامه 2581 صادره به شماره ملی 1141194465 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 158 مترمربع پالک 5544  فرعی از 72 اصلی 
واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 9478 و 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

20- رای شماره 4268 مورخ 97/03/21  آقای بابک رشیدی فرزند سید حسین  بشماره 
کالسه 2212 و به شماره شناسنامه 903 صادره به شماره ملی 1290668337 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه دو طبقه به مســاحت 207/57 مترمربع پالک 586  فرعی از 99 
اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 293 

دفتر 698 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

21- رای شــماره 4195 مورخ 97/03/21  خانم قمر موذنی ورنوســفادرانی فرزند سید 
حسینعلی  بشماره کالســه 0065 و به شــماره شناســنامه 165 صادره به شماره ملی 
1140966733 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  نیمه ساز دو طبقه به مساحت 180/58 
مترمربع پالک 279  فرعی از 118 اصلی  واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 2907 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

22- رای شماره 3789 مورخ 97/03/09  آقای ابوالفضل هارون رشیدی فرزند سید میرزا  
بشماره کالسه 0229 و به شماره شناسنامه 1036 صادره به شماره ملی 1129214850 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 153 مترمربع پالک 363  فرعی از 111 اصلی  
واقع در صحرای نخود جاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل مع 

الواسطه از مالک رسمی علی شمشی و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

23- رای شــماره 4109 مورخ 97/03/19  آقای ابراهیم هارون رشــیدی فرزند ســید 
غالمحسن  بشماره کالســه 0373 و به شماره شناســنامه 1407 صادره به شماره ملی 
4621139691 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 213/95 مترمربع 
پالک 596  فرعی از 99  اصلی  واقع در جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل مع الواسطه ارائه قولنامه و فرم عدم دسترسی از مالک رسمی حسینعلی هوازاده سند 

11713 مورخ 45/10/29 دفترخانه 65 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

24- رای شماره 4110 مورخ 97/03/19  آقای مهدی ســلمانیان فرزند سید رمضانعلی  
بشماره کالسه 1449 و به شماره شناســنامه 752 صادره به شماره ملی 1141076128 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 178/80 مترمربع پالک 841 و 842 فرعی 
از 111  اصلی واقع در صحــرای نخود جاری اندان  بخش 14حــوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 36800 مورخ 90/11/05 دفترخانه 139 و ارائه قولنامه از مالک رسمی 
 مهدی کریمی طی ســند 54175 مورخ 96/05/04 دفترخانــه 139و مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

25- رای شــماره 2177 مورخ 97/02/16  آقای ابراهیم هارون رشــیدی فرزند ســید 
غالمحسن  بشماره کالســه 0373 و به شماره شناســنامه 1407 صادره به شماره ملی 
4621139691 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 213/95 مترمربع 
پالک 596  فرعی از 99 اصلی  واقع در جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل مع الواسطه ارائه قولنامه و فرم عدم دسترسی از مالک رسمی حسینعلی هوازاده سند 

11713 مورخ 45/10/29 دفترخانه 65 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

26- رای شــماره 3702 و 3701 مــورخ 97/03/08  آقــای بهرام پیمانی فروشــانی 
فرزند حسین  بشماره کالســه 1782 و به شماره شناســنامه 237 صادره به شماره ملی 
1141601257 نسبت به2دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه و خانم عزت ملک 
ورنوسفادرانی فرزند قاسمعلی  بشماره کالسه 1780 و به شماره شناسنامه 247 صادره به 
شماره ملی 1141040107 نســبت به4دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
166/30 مترمربع از پالک  196 فرعی از 121  اصلی واقع در گارسله  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ارائه قولنامه از خانم عزت ملکی سند 4402 مورخ 92/06/07 

دفترخانه 388  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

27- رای شــماره 2176 و 2177 مــورخ 97/02/16  آقای علیرضا پیمانی فروشــانی 
فرزند حسین  بشماره کالســه 1893 و به شماره شناســنامه 391 صادره به شماره ملی 
1141631849 نســبت به  3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه و خانم بتول ملک 
فرزند قاسمعلی  بشماره کالسه 1894 و به شــماره شناسنامه 317 صادره به شماره ملی 
1141064529 نسبت به3 دانگ  مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 110/86 
مترمربع از پالک  906 فرعی از 122  اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 100016 مورخ 72/07/20 دفترخانه 73 ثبت رد صفحه 545 

و 548 دفتر 292 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

28- رای شــماره 4111 مــورخ 97/03/19  آقای محمد حســن مشــهدیان خوزانی  
فرزند احمد   بشماره کالســه 1811 و به شماره شناســنامه 215 صادره به شماره ملی 
1141495597 نسبت به ششــدانگ  یکباب ساختمان تجاری مســکونی   به مساحت 
291/17 مترمربع پالک 8  فرعــی از 114 اصلی  واقع در صحرای شــمس آباد  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 283 دفتر 304 و ارائه قولنامه 
 از مالک رســمی ثبت در صفحه 212 دفتر 415 از کوکب علیشــاهی  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

29- رای شــماره 3664 مورخ 97/03/07  آقای رمضان شمسی فرزند علیرضا  بشماره 
کالسه 1368 و به شماره شناســنامه 1736 صادره به شماره ملی 1141186012 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 154/06 مترمربع پالک 147 فرعی از 82 اصلی  
واقع در صحرای ســکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 
در صفحه 430 دفتر 182 سند 231248 مورخ 94/12/24 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

30- رای شماره 2194 مورخ 97/02/16  خانم گلتاج رشیدی فرزند حاتم  بشماره کالسه 
0151 و به شماره شناسنامه 360 صادره به شماره ملی 1129208036 نسبت به ششدانگ  
یکباب خانه 4 طبقه به مساحت 217/68 مترمربع پالک 551 فرعی از 99  اصلی واقع در 
جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 702 دفتر 458 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

31- رای شــماره 4866 مورخ 94/03/29  آقای فرج اله ملــک زاده فرزند ملک محمد  
بشماره کالسه 5249 و به شماره شناسنامه 7370 صادره به شماره ملی 1140073710 
نسبت به ششدانگ  یکباب کارگاه تیرچه بلوک   به مساحت 468/82 مترمربع پالک 1962 
فرعی از 87  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 3027 مورخ 

22/08/26  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

32- رای شماره 3766 مورخ 97/03/09  آقای زین العابدین خدائی فرزند حسن  بشماره 
کالسه 0171 و به شماره شناســنامه 2736 صادره به شماره ملی 5649346577 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 164 مترمربع پالک 1737 فرعی از 99 اصلی  واقع 
در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل مع الواسطه از مالک رسمی 
ارائه وکالتنامه ثبت رد صفحه 283 دفتر 92 از مالک رسمی حاجیه خانم خدائی  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

33- رای شماره 4284 مورخ 97/03/21  خانم مریم صرامی فروشانی فرزند محمدباقر  
بشماره کالسه 1739 و به شماره شناسنامه 15526 صادره به شماره ملی 1142370003 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 151/19 مترمربع پالک 204 فرعی از 107 
اصلی واقع در صحرا بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 

203509 مورخ 89/12/15 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

34- رای شــماره 4724 مورخ 97/03/22  آقای علی کمالی فرزند عالی  بشماره کالسه 
0302 و به شماره شناسنامه 661 صادره به شماره ملی 5759466593 نسبت به ششدانگ  
یکباب خانه  به مساحت 125/61 مترمربع پالک 875 فرعی از 99 اصلی واقع در جوی آباد  

بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل
 مع الواسطه از مالک رسمی فرامرز علیمردان ارائه وکالتنامه ثبت در صفحه 328 دفتر 182  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

35- رای شماره 4141 مورخ 97/03/19  خانم زهرا نوروزی فروشانی فرزند محمد  بشماره 
کالسه 0399 و به شماره شناسنامه 1909 صادره به شماره ملی 1142247260 نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 249 مترمربع پالک 317/1 و 317/2 
فرعی از 122 اصلی   واقع در صحرای بزمکه وراه کوه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل سند 27538 مورخ 95/11/28 دفترخانه 301 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

36- رای شــماره 4138 مورخ 97/03/19  آقای سید محمد احمدی  فرزند سید مرتضی  
بشماره کالسه 0252 و به شماره شناســنامه 445 صادره به شماره ملی 1141060434 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 249 مترمربع پالک 317/1 
و 317/2 فرعی از 122 اصلــی   واقع در صحرای بزمکه وراه کــوه بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 27538 مورخ 95/11/28 دفترخانه 301 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

37- رای شــماره 2542 مورخ 96/10/13  خانم زینب حاج هاشــمی ورنوســفادرانی  
فرزند حسن  بشماره کالســه 1321 و به شماره شناســنامه 782 صادره به شماره ملی 
1141176467 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 202 مترمربع 
پالک 559 و 558  فرعی از 158 اصلی   واقع در صدرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 241 دفتر 

151 و صفحه 217 دفتر 151  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

38- رای شــماره 2499 مورخ 96/10/13  آقای امراهلل حاج هاشــمی ورنوســفادرانی 
فرزند رضا  بشماره کالســه 1320 و به شماره شناســنامه 15374 صادره به شماره ملی 
1140152521 نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششــدانگ  یکباب خانه  به مساحت 202 
مترمربع پالک 559 و 558  فرعی از 158 اصلی   واقــع در صدرآباد بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 241 دفتر 151 و صفحه 217 دفتر 151  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

39- رای شماره 3258 مورخ 97/03/05  آقای رمضانعلی پرنده خوزانی  فرزند غالمرضا  
بشماره کالسه 1899 و به شماره شناســنامه 454 صادره به شماره ملی 1141459930 
نسبت به 2دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 215/60 مترمربع پالک 
298 و 299 و 299/1  فرعی از 115 اصلی   واقع در صحرای کهندژ بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 31318 مورخ 89/09/07 دفترخانه 139   مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

40- رای شــماره 3264 مورخ 97/03/05  آقای رضا پرنده خوزانــی  فرزند رمضانعلی  
بشماره کالسه 1900 و به شماره شناسنامه 5751 صادره به شماره ملی 1142285545 
نسبت به 4دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 215/60 مترمربع پالک 
298 و 299 و 299/1  فرعی از 115 اصلی   واقع در صحرای کهندژ بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 31318 مورخ 89/09/07 دفترخانه 139 و ارائه قولنامه از 
مالک رسمی لیال شــومالی و علی اکبر پرنده ثبت در صفحه 457 دفتر 78 و صفحه 448 
 دفتر 78 و ارائه قولنامه از حسن مختاری ثبت در صفحه 411 دفتر 141  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

41- رای شماره 5126 مورخ 97/3/28  خانم زهرا علی شاهی ورنوسفادرانی  فرزند عباس  
بشماره کالسه 0886 و به شماره شناسنامه 3954 صادره به شماره ملی 0049139274 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 353 مترمربع پالک 177  فرعی از 118 اصلی   
واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 246 

دفتر 398 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

42- رای شماره 4844 مورخ 97/3/23  آقای باقر لونی  فرزند احمد  بشماره کالسه 0305 
و به شماره شناسنامه 425 صادره به شماره ملی 4172047939 نسبت به 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 177/55 مترمربع پالک 1045  فرعی از 99 اصلی   
واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 12649  مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

43- رای شماره 4845 مورخ 97/3/23  خانم اعظم لک  فرزند ولی  بشماره کالسه 0306 
و به شماره شناسنامه 284 صادره به شماره ملی 4172032575 نسبت به 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 177/55 مترمربع پالک 1045  فرعی از 99 اصلی   
واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 12648  مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

44- رای شــماره 4835 مورخ 97/3/23  آقای فرشید زمانی   فرزند رضا  بشماره کالسه 
0301 و به شــماره شناســنامه 471 صادره به شــماره ملی 1288058403 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب مغازه تراشــکاری  به مساحت 100/84 مترمربع پالک 
1775 و 4640  فرعی از 99 اصلی   واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
 شــهر شــامل ثبت در صفحه 154 دفتر 21 و صفحه 163 دفتــر 21   مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

45- رای شــماره 4834 مورخ 97/3/23  آقای فرهاد زمانی   فرزند رضا  بشماره کالسه 
0296 و به شماره شناســنامه 6288 صادره به شــماره ملی 0069161941 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب مغازه تراشــکاری  به مساحت 100/84 مترمربع پالک 
1775 و 4640  فرعی از 99 اصلی   واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
 شــهر شــامل ثبت در صفحه 546 دفتر 540 و صفحه 507 دفتر 540   مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

46- رای شــماره 4876 مورخ 97/3/23  آقای فرشید زمانی   فرزند رضا  بشماره کالسه 
0304 و به شــماره شناســنامه 471 صادره به شــماره ملی 1288058403 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب مغازه لوازم یدکی  به مساحت 84/11 مترمربع پالک 
1777 و 1045  فرعی از 99 اصلی   واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
 شــهر شــامل ثبت در صفحه 160 دفتر 21 و صفحه 157 دفتــر 21   مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

47- رای شــماره 4875 مورخ 97/3/23  آقای فرهاد زمانی   فرزند رضا  بشماره کالسه 
0303 و به شماره شناســنامه 6288 صادره به شــماره ملی 0069161941 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب مغازه لوازم یدکی  به مساحت 84/11 مترمربع پالک 
1777 و 1045  فرعی از 99 اصلی   واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
 شــهر شــامل ثبت در صفحه 157 دفتر 21 و صفحه 438 دفتر 540   مالحظه و محرز

گردیده است.
تاریخ چاپ نوبت اول: 97/04/02
تاریخ چاپ نوبت دوم : 97/04/16

م الف: 1187  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر

مزایده اموال غیر منقول
4/3 اجرای احکام حقوقی شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 970238 ج/6 له آقای اکبر محمدی و علیه علی موالپور مبنی بر 
مطالبه مبلغ 539/647/136 ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای 
دولتی درتاریخ 97/4/30 ســاعت 9/5 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان 
طبقه زیرزمین اتــاق 15 جهت فروش ســواری پژو پارس به شــماره انتظامی 415 ی 
62 ایران 24 با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناســی که ذیال درج شده است توسط 
کارشناس رسمی دادگســتری به شرح ذیل ارزیابی شــده و نظریه وی مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیــده برگزار نماید طالبیــن خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه 
مزایده به نشــانی پارکینگ مرکزی جنوب اصفهان مراجعه و ازامــوال بازدید و با همراه 
داشتن 10 درصد بها بصورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملی در وجه اجرای احکام 
حقوقی در جلسه مزایده شــرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. تسلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. 
هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشــد. لیســت و مشــخصات اموال مورد 
مزایده: ســواری پژو پارس ایکس یو 7 به شــماره 415 ی 62 ایران 24 مدل 1395 به 
رنگ سفید شماره شاسی 915995 شــماره موتور 919259 نظریه کارشناسی: از وسیله 
فوق در پارکینگ تمرکزی جنوب اصفهــان بازدید گردید. برابر اعالم خواهان وســیله 
حدودا یک هفتــه پیش توقیف بوده موتــور و گریبکس خاموش بود- اســناد و مدارک 
وسیله رویت نگردید. الستیکها 80 درصد سالم- گلگیر عقب و درب عقب سمت راست 
خوردگی داشت گلگیر عقب ســمت چپ خوردگی داشت- رکاب سکت راست خوردگی 
داشت- قیمت پایه کارشناســی خودرو با توجه به وضعیت ظاهری و مدل آن در بازار روز 
امروز جهت فروش بصورت مزایده حدودا مبلــغ 350/000/000 ریال ارزیابی می گردد.  
 م الف:5211 اجرای احکام حقوقی شــعبه ششم دادگســتری اصفهان)301 کلمه، 

3 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/4 چون خانم زهرا کارگر خیرآبادی فرزند حسین  نسبت به  سه دانگ مشاع از ششدانگ 
با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما طی شماره 78281 مورخه 
1396/11/29 گواهی شده و به تایید دفتر 21 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت 
تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 2 فرعی از 8827 که در اجرای استانداردسازی 
امالک به شماره  8827/15 تبدیل شده اســت واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره 
چاپی 499636د/94 ذیل ثبت شــماره 92467  که در صفحه 316 دفتر 451 ثبت و سند 
مالکیت داشته و به موجب سند انتقال شــماره 138201 مورخه 1394/12/01 دفترخانه 
اسناد رســمی شــماره 21 اصفهان بنام خانم زهرا کارگر خیرآبادی فرزند حسین انتقال 
 قطعی یافته و بنام وی ثبــت گردیده  و طبق گواهی دفتر امــالک معامله دیگری انجام
 نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد. به علت نامعلوم ســند مالکیت مفقود گردیده است و 
تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده اســت طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجــام معامله ) غیر از 
آنچه در این آگهی ذکر شــده( نسبت به آن یا ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
 انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خــود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
ســند مالکیت و ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 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: 7567 شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شــرق اصفهان  )268 کلمه، 

3 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/5 چون آقای داود حیدری فرزند حیدر  نســبت به  ســه دانگ مشــاع از ششدانگ با 
تسلیم 2 برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما طی شماره 78281 مورخه 
1396/11/29 گواهی شــده و به تایید دفتر 21 اصفهان رســیده مدعی اســت که سند 
مالکیت تمامت ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک 2 فرعی از 8827 که در اجرای 
استانداردسازی امالک به شــماره  8827/15 تبدیل شده اســت واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به شماره چاپی 499235 د/94 ذیل ثبت شماره 92469  که در صفحه 319 دفتر 
451  سابقه ثبت و سند مالکیت داشته و به موجب ســند انتقال شماره 138201 مورخه 
1394/12/01 دفترخانه اسناد رسمی شــماره 21 اصفهان بنام داود حیدری فرزند حیدر 
انتقال قطعی یافتــه و بنام وی ثبت گردیده  و طبق گواهی دفتــر امالک معامله دیگری 
انجام نشــده و در رهن وثیقه نمی باشــد. به علت نامعلوم ســند مالکیت مفقود گردیده 
اســت و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده اســت طبق تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله 
) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خــود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 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: 7568 شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شــرق اصفهان  )266 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/31 شماره نامه: 1397009000398504 شــماره پرونده: 9609983635301672 
شــماره بایگانی پرونده: 961553 نظر به اینکه در پرونده کالسه 961553 آقای مهدی 
نکوئی فرزند رسول متهم می باشــد به نگهداری یک قبضه اســلحه شکاری موضوع 
گزارش پلیس اطالعــات و امنیت عمومی خمینی شــهر وقت رســیدگی برای مورخ 
1397/05/08 ســاعت 9 صبح تعیین با توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر 
از طریق انتشار آگهی به متهم  ابالغ می گردد در جلســه تعیین شده حاضر گردد بدیهی 
است در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر فوق دادگاه غیابا مبادرت به اتخاذ تصمیم 
 خواهد نمود. م الف: 1193 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر خمینی شهر )104 کلمه،

 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/45 چون تحدیــد حدود ششــدانگ یکبابخانه پــالک شــماره  12641/8 واقع در 
بخــش 5 ثبت اصفهان کــه طبق پرونــده ثبتی به نام حســین کبیری فرزند موســی 
 در جریــان ثبت اســت به علت عــدم حضــور متقاضی ثبت بــه عمل نیامــده طبق
 رای شــماره  139660302027013490- 96/12/19 مفروز گردیده با توجه به اینکه 
اصل ملک تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دســتور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت 
مصوب ســال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدیــد حدود ملک مرقوم در 
روز سه شــنبه 97/4/26 ســاعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
 این آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار مــی گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 
 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضــی ثبت معترض ظرف یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره بایســتی بــا تقدیم دادخواســت بــه مراجع 
ذیصــالح قضایی گواهــی تقدیم دادخواســت را اخــذ و به ایــن اداره تســلیم نماید.  
 م الف:7714 شــبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شــرق اصفهان)190 کلمه

 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

 4/46 شــماره: 97/921688517-97/3/21 چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ
 قطعه ملک ساده پالک شــماره  12255 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
 ثبتی به موجب تقســیم  نامه شــماره 40415-1346/06/26 دفترخانــه 56 اصفهان

 بالســویه و االشــاعه در ســهم اختصاصی آقایان جــواد و محمود و حســن همگی 
 ربانی خوراســگانی فرزنــدان غالمعلی قرار گرفتــه و از طرف ورثــه مرحومین جواد و 
محمود نســبت به چهار دانگ مشــاع بقانون ارث و دو دانگ مشــاع بقیه آن از طرف 
 حسن مجموعًا ششدانگ به موجب ســند انتقال شــماره 9327 مورخه 1392/12/22 
دفترخانــه 378 اصفهــان بنام خانــم ناهیــد شــماعی زاده  فرزند مصطفــی و داود 
داوری فرزند حســنعلی و محمد رضــا داوری فرزند حســنعلی انتقال قطعــی یافته و 
بنام آنان   در جریان ثبت اســت بــه علت عدم حضــور متقاضی ثبت بــه عمل نیامده 
اینک بنا به دســتور قســمت اخیر  از ماده 15 قانــون ثبت و بر  طبق تقاضــای نامبرده 
تحدید حــدود ملک مرقوم در روز ســه شــنبه 97/4/26 ســاعت 9 در محل شــروع 
 و به عمل خواهد آمــد لذا به موجب ایــن آگهی به کلیــه مالکیــن و مجاورین اخطار
 می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتــراض به این اداره بایســتی با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 
 نماید.  م الف:7721 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)257 کلمه،

 3 کادر(
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عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس؛
۲۵ درصد مطالبات نیروهای 

خرید خدمات آموزشی  
پرداخت نشده است

عضو فراکســیون نمایندگان والیــی مجلس با 
بیان اینکه ۲۵ درصد نیروهــای مطالبات خرید 
خدمات آموزشی ها پرداخت نشــده، افزود: این 
افــراد مراجعــات باالیی به نماینــدگان مجلس 
دارند.»حســینعلی حاجی دلیگانی« با تاکید بر 
ضرورت پیگیری برای پرداخت باقی مانده خرید 
خدمات خرید آموزشــی تحصیلی سال 96-9۵ 
آموزش و پرورش، عنوان کــرد: وزارت آموزش و 
پرورش برای جبران کسری های خود در آموزش 
دروس تحصیلی، اقدام به خرید خدمات آموزشی 
از شــرکت های خصوصی و افراد کرده اســت تا 
آموزش را این مجموعه به دانش آموزان ارائه دهند 
ولی پرداخت مطالبات آن ها صورت نگرفته است.

نماینده مردم شــاهین شــهر، میمه و برخوار در 
مجلس شورای اســامی با بیان اینکه با توجه به 
برآوردهای صورت گرفته ۲۵ درصد مطالبات خرید 
خدمات آموزشــی ها پرداخت نشده است، افزود: 
این افراد مراجعات باالیــی به نمایندگان مجلس 
دارند و خواهان دریافت مطالبات خود هســتند.
وی ادامه داد: عاوه بر مطالبات باقی مانده خرید 
خدمات آموزشی ها از سال 9۵-96 وزارت آموزش 
و پرورش برای ســال تحصیلی 96-97 نیز هیچ 
مبلغی را به طرف حساب های خود پرداخت نکرده 
است؛ این در حالی ست که سال تحصیلی جاری 
نیز در حال اتمام است. حاجی دلیگانی با بیان اینکه 
در این زمینه قانون نیــز به آموزش و پروش اجازه 
داده که در این راستا گام بردارد و هیچ منع قانونی 
در همکاری با خرید خدمات آموزشــی ها وجود 
ندارد، گفت: همچنین در بودجه های سالیانه برای 
آموزش و پرورش بودجه مناسبی تخصیص داده 
شده که الزم است در این زمینه سازمان برنامه و 
بودجه همکاری  های الزم را با مجری یعنی آموزش 

و پرورش داشته باشد.

فروشنده داروهای غیرمجاز در 
فضای مجازی دستگیر شد

رییس پلیس فضــای تولید و تبــادل اطاعات 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: فردی که 
اقدام به تبلیغ و فروش داروهای غیرمجاز در یکی 
از شــبکه های اجتماعی می کرد، توسط ماموران 

پلیس فتای استان شناسایی و دستگیر شد.
 به نقــل ازپایــگاه خبــری پلیــس ســرهنگ 
»سیدمصطفی مرتضوی« با اعام این خبر اظهار 
داشت: در پی رصد و پایش فضای مجازی توسط 
کارشناســان این پلیس، با شناسایی صفحه ای با 
عنوان »فروش داروهای نایاب« بررسی موضوع در 
دستور کار قرار گرفت. وی افزود: با انجام اقدامات 
تخصصی در فضای مجازی و تاش شــبانه روزی 
کارشناســان این پلیــس، عامل ایجــاد صفحه 
شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و 
به منظور اقدامات قانونــی تحویل مراجع قضائی 
شد. رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطاعات 
اصفهان ادامه داد: متهم که منــزل خود را محل 
فروش و توزیع انــواع داروهای غیرمجاز کرده بود 

توقیف شدند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبرداد:
دستگیری کالهبردار میلیاردی 

دراصفهان
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از دســتگیری 
یک نفر که مبلغ 80 میلیارد ریال از شــهروندان 
کاهبرداری کرده و متواری شــده بود، خبر داد. 
سردار »مهدی معصوم بیگی« اظهار داشت: در پی 
وقوع شکایاتی مبنی بر اینکه فردی با پوشش بنگاه 
معاماتی خودرو از سیزده شهروند کاهبرداری 
و متواری شده است، بررســی موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی 
اصفهان قرار گرفت. وی با اشاره به صدور دستور 
مقام قضائی مبنی بر دســتگیری این کاهبردار 
افزود: ماموران پلیس امنیت عمومی پس از انجام 
یک سری کارهای تخصصی و اقدامات خاص موفق 
شدند مخفیگاه این کاهبردار حرفه ای را شناسایی 
کنند.سردار معصوم بیگی بیان داشت: یک گروه 
مجرب از ماموران اداره عملیات ویژه پلیس امنیت 
عمومی پس از هماهنگی قضائی به محل اعزام و او 
را دستگیر کردند. این مقام ارشد انتظامی اضافه 
کرد: فرد دستگیرشده در بازجویی های پلیس به 
کاهبرداری و برداشت مبلغ 80 میلیارد ریال از 

13 نفر تحت پوشش خریدار خودرو اعتراف کرد.

عکس  روز 

وضعیت ناگوار  بازنشستگان با حقوق های زیر خط فقر

پیشنهاد سردبیر:

پارلمان

اخبار

 یک »جانباز« دیگر 
آسمانی شد

رییس یگان حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان:

فعالیت غیرقانونی اکتشاف 
معدن در پناهگاه حیات وحش 

موته متوقف شد
رییس یگان حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهــان گفــت: محیــط زیســت اصفهان 
با همــکاری مــردم محلــی و دوســتداران 
محیط زیست، فعالیت غیرقانونی اکتشاف معدن 
در داخل پناهگاه حیات وحش موته را متوقف 
کرد.»مرتضی جمشیدیان« اظهارداشت: این 
معدن با کاربرد ســنگ و تراورتــن در داخل 
پناهگاه حیات وحش موته قرار دارد و از ۲7 تا 
۲8 سال پیش تاکنون محیط زیست با احداث 

آن مخالفت کرده است.
وی افزود: به دلیل ارجاع موضوع به کمیسیون 
تبصره ۵، توسط مدیرکل وقت سازمان صنعت 
و معدن استان در تاریخ 9۵/۵/16 جلسه ای با 
استاندار وقت و شش دســتگاه دیگر تشکیل 
شده اســت که از هفت عضو مدنظر پنج نفر از 
اعضا حضور داشتند و با توجه به دو رای موافق 
و دو رای مخالف در ارتباط با احداث این معدن، 
نظر نهایی به استاندار موکول شد.رییس یگان 
حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان تاکید 

کرد: »زرگرپــور« پس از بازدیــد از منطقه به 
دلیل قرار داشــتن معــدن در درون پناهگاه 
حیات وحش با صدور پروانه اکتشاف این معدن 

مخالفت کرد.
وی بیان داشــت: بهره برداران ایــن معدن با 
استناد به همان جلسه قبلی، یک صورت جلسه 
صوری تهیه و آن را با امضای اســتاندار جدید 
ارائه کردند. در شرایطی که جلسه جدیدی برای 
رای گیری از اعضای کمیسیون در این ارتباط 
برگزار نشــده و محیط زیست اســتان نیز در 
جریان امر قرار نگرفته است؛ اما سازمان صنعت 
و معدن بر همین اســاس در اردیبهشــت ماه 

پروانه ای در این ارتباط صادر کرده است.
وی با بیان اینکه هیچ مجوز و پروانه ســاختی 
از سوی استانداری و ســازمان صنعت و معدن 
اصفهان به اداره کل محیط زیســت اســتان 
اصفهان اباغ نشــده اســت، ابراز داشت: در 
روزهای گذشــته ماشــین آالتی بــرای آغاز 
اکتشاف توسط مســئوالن معدن وارد منطقه 
شــد که با همکاری مردم محلی و دوستداران 
محیط زیست فعالیت اکتشافی در این معدن 

را متوقف کردیم.
جمشیدیان با بیان اینکه حتی ارزش اکتشاف 
این معدن و اطمینان از دسترسی به محصول 
اثبات نشده است، تاکید کرد: با توجه به اینکه 
فعالیت های صنایع در داخل مناطق حفاظت 
شده آسیب جدی به ارزش های محیط زیستی 
این مناطق وارد می کند، امیدواریم مسئوالن 
اســتان تعامل و همکاری الزم را در راســتای 
 عــدم فعالیت ایــن معــدن در ایــن منطقه 

داشته باشند.

با همکاری فرد دوستدار طبیعت؛
 یک بهله سارگپه به 

محیط زیست تحویل داده شد
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
مبارکه گفت: یک بهله ســار گپه، توسط یک 
دوســتدار طبیعت به اداره محیط زیست این 

شهرستان تحویل داده شد.
»مهران شنتیایی« افزود: هم اکنون این پرنده 
در مجموعه باغ وحش صفه اصفهان نگه داری 

می شود. 
سارگپه پرنده ای شــکاری، کوچک تر از عقاب 
با جثه ای متوسط و تو پُر، سری کوچک و گرد 
روی گردنی کلفت، بال های پهن و دم کوتاه و 

رنگ پر با بال بسیار متنوعي است. 

محیط زیست

معاون قضائی رییس دادگســتری استان اصفهان 
گفت:هر کسی به دادگستری مراجعه می کند دارای 
یک پرونده الکترونیکی می شود و هر اقدام در پرونده 
را با پیامک مطلع می شود.حجت االسام »سید علی 
موسوی نژاد« معاون قضائی رییس دادگستری استان 
اصفهان با اشاره به فعالیت های دادگستری استان ابراز 
داشت: در خصوص مواد مخدر ۲1 هزار نفر دستگیر، 
1۵0 باند متاشی و 30 تن مواد کشف شده است.وی 
با بیان اینکه از زندان ها غافل نشده ایم، اضافه کرد: 
337 دوره فنی برای زندانیان برگزار شده همچنین 
در جلسات قرآن ۲400 نفر از یک تا سی جز قرآن را 
حفظ کردند.موسوی نژاد اظهار کرد: هر کسی مراجعه 
می کند دارای یک پرونده الکترونیکی می شود و هر 
اقدام در پرونده را با پیامک مطلع می  ود؛ در رابطه با 
موضوع زمین خواری 3 میلیون ۵60 هزار مترمربع از 
زمین های استان رفع تصرف شدند.وی با بیان این که 
سرقت کاهش پیدا کرده و از رتبه یک جرایم به چهار 
رسیده تصریح کرد: 83 شعبه دادگاه در کل استان 
افزایش پیدا کرده و منجر به کاهش زمان رسیدگی 

شده است. وی عنوان کرد: در اسام مجازات مجرم 
هدف نیست بلکه اصاح هدف است و به همین دلیل 
مجازات های جایگزین مدنظــر قضات قرار گرفته و 
113۲ رای جایگزین از جمله ارائه خدمات عمومی 
صادر شده است. موسوی نژاد شوراهای حل اختاف 
را کمک حال قوه قضاییه دانست و گفت: افراد حاضر 
در این شــوراها یاری دهنده قوه قضائیه هستند، از 

دولت انتظار می رود که از این شوراها حمایت کند.

معاون قضائی رییس دادگستری استان اصفهان؛

       هرکسی به دادگستری مراجعه کند دارای یک پرونده الکترونیکی می شود
رییس پلیــس راهور شهرســتان اصفهــان گفت: 
کارگاه هــای آموزشــی ارتقــای ایمنــی بــرای 
موتورســواران در نزدیک ترین پارک های شهر و در 

فضایی باز برگزار می شود.
سرهنگ »ابوالقاسم چلمقانی«  اظهار داشت: تاکنون 
طرح های متعددی با همکاری نیــروی انتظامی و 
پلیس راهنمایی و رانندگی اجرا شده است. وی افزود: 
در این طرح جدید که این بار به کمک شهرداری و 
معاونت حمل ونقــل و ترافیک در حال اجراســت، 
نواحی  که تردد موتورسیکلت بیشتری رخ می دهد، 
شناسایی شده و ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی 
در آن مناطق مستقر شده اند و در صورت بروز تخلف، 
نسبت به توقف و اعزام موتورسواران به کارگاه های 
آموزشی ارتقای ایمنی اقدام می کنند، .رییس پلیس 
راهور شهرســتان اصفهان همچنیــن درباره نحوه 
آموزش در این کارگاه ها اظهار داشت: این کارگاه ها 
در نزدیک ترین پارک های شهر و در فضایی باز برگزار 
می شود. در این کارگاه های آموزشی، از کارشناسان 
راهنمایی و رانندگی دعوت می شود ضمن آموزش 

قوانین و مقــررات راهنمایــی و رانندگی، با پخش 
کلیپ های تصادفات مربوط به موتورسواران، عاقبت 
موتورســواری خطرناک را به آنها متذکر شــوند.

چلمقانی افزود: این طرح تنها بــا همکاری نیروی 
انتظامی و شهرداری به موفقیت الزم نمی رسد بلکه 
الزم اســت که در مدارس، معلمان و کارشناسان، 
 از رخ دادن بســیاری از اتفاقات ناگــوار جلوگیری 

شود.

رییس پلیس راهور شهرستان اصفهان خبر داد:

برگزاری کارگاه های آموزش ایمنی موتورسواران 

دبیر کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: با اینکه برای مدیریت محیط زیست کشور 
نیاز به عزم ملی داریم، اما بحث ساختار اداره محیط زیست، موضوع اولویت داری نیست. 

»محمد مجابی« اظهار کرد: در بحث اصاح ساختار دولت، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسامی در 
قالب »طرح« خواستار تشــکیل وزارت انرژی، آب و محیط زیست شدند. وی با بیان اینکه در شرایط کنونی، 
باید بحث محیط زیست به عنوان یک اولویت در همه حوزه های کشور مطرح شود و آحاد جامعه نسبت به آن 

حساس باشند، ادامه داد: محیط زیست یک امر فرابخشی و حاکمیتی است .

تشکیل وزارتخانه محیط  
زیست اولویت  ندارد

دبیر کمیته محیط زیست مجمع 
تشخیص مصلحت نظام: خبر

   

پلیسدادگستری

کمک های مردمی به مدارس چند سالی است 
که مورد مناقشــه مردم و آموزش و پرورش 
اســت. درحالی که مردم از نحــوه گرفتن 
اجباری پول در زمان ثبت نام یا برای گرفتن 
کارنامه شاکی هستند، از سوی دیگر سازمان 
آموزش وپرورش بارها در بیانیه های مختلف 
اعالم کرده که گرفتن پول به صورت اجباری 
در زمــان ثبت نام جرم بــوده و حتی مردم 
می توانند در صورت اجبار و تهدید از سوی 

مسئوالن مدارس، شکایت کنند. 
عاوه بر این رونــد انــکار و اجبار کــه تقریبا در 
آموزش و پرورش نهادینه شــده اســت، ابهام در 
چگونگی هزینه کرد این مبالغ جمع آوری شده در 
مدارس نیز در پرده ای از ابهــام قرار دارد. هر چند 
آموزش وپرورش طی سال های اخیر تاش کرد برای 
نظارت بیشتر بر حساب و کتاب مدارس، سامانه ای 
با عنوان حساب یکپارچه مدارس طراحی کند تا با 
کمک آن متوجه شود هر مدرسه ای چه میزان پول 
از خانواده ها دریافت و در کجاهــا هزینه می کند، 
اما این طرح بــه دلیل برخــی مقاومت ها و برخی 

اشکاالت، مسکوت مانده است.
پول زوری که به مدارس هدیه می شود!

درآمد 10 هزار میلیارد تومانــی مدارس دولتی از 
محل کمک های مالی خانواده ها، خبری بود که در 
روزهای اخیر مشاور اقتصادی وزیر آموزش وپرورش 
از آن ســخن گفت. طبق گفته  های او: از 8۵ هزار 
مدرسه که تحت پوشش حساب یکپارچه مدارس 
هســتند فقط 19 هــزار مدرســه ۲800 میلیارد 
تومان از محل کمک های مردمی دریافت کرده اند 
پول هایی که نظارت دقیقی بر نحوه هزینه کرد آنها 

وجود ندارد. 
مســئوالن مدارس می گویند: ســرانه ای از سوی 
دولت در اختیارشــان قرار نمی گیرد و برای تامین 
هزینه ها بایــد از خانواده ها کمــک بگیرند؛ البته 
آشــکار اســت، دریافت پول از خانواده ها توسط 
مدارس دولتی فقط روی کاغــذ عنواِن کمک های 

مردمی داشته و اختیاری 
اســت؛ اما در عرصه عمل 
اوضاع به گونــه ای دیگر 
پیش مــی رود. مدارس با 
توجه به موقعیت منطقه و 
سطح اقتصادی خانواده ها 
مختلفــی  هزینه هــای 
دریافت می کنند و میزان 

کمک های مردمی در سال های اخیر از حداقل 100 
هزار تومان آغاز و در برخی مواقع تا رقم های میلیونی 
سر می کشد. اما کمک های مردمی همچنان محل 
مناقشه میان خانواده ها و مدارس است. خانواده ها 
به اســتناد صحبت های مسئوالن آموزش وپرورش 
می گویند: پرداخت کمک های مردمی باید اختیاری 
باشــد و زیر بار اجبار در پرداخت پــول نمی روند و 
مدارس با این استدالل که خانواده ها باید سرانه ای 
را که دولت پرداخت نمی کنــد، تامین کنند، اقدام 
به دریافت پول می کنند و این کار در اغلب موارد  با 

چاشنی اجبار همراه است. 
اگر بپذیریم در شــرایطی که دولت ســرانه ای به 
مدارس اختصاص نمی دهد، آنهــا مجبورند برای 
تامین هزینه ها از خانواده ها پول دریافت کنند، در 

این مسئله باید به دو نکته 
توجه کرد؛ نخست شیوه 
دریافت کمک های مالی 
و دوم نحوه هزینه کرد آن 
که تقریبا دو موضوع، در 
پرده ای از ابهام قرار دارد.

سودآوری مدارس با 
برگــزاری کالس های 

فوق برنامه و فروش کتاب
پرداخت مبالغ اضافه در زمان ثبت نام، حاال طیف 
بســیار متنوعی پیدا کرده اســت. عاوه بر میزان 
شهریه، دریافت پول توسط مدارس دولتی، دریافت 
پول بابت فروش کتاب، ایجادکاس های فوق برنامه، 
پوشاک، تغذیه، ســرویس ایاب و ذهاب و خدمات 
آموزشــی نیز از جمله چالش های مالی اســت که 
خانواده ها با آن مواجه هستند. عاوه بر گرفتن وجه 
هنگام ثبت نام، دایره تخلفــات مدارس به ثبت نام 
اجباری در کاس هــای فوق برنامــه و ارائه انواع 
 پکیج های آموزشی و کمک آموزشی نیز گسترش 

یافته است.
 این مســئله به خصوص در مــدارس  غیرانتفاعی 
پررنگ تر است. شــماری از مدارس غیرانتفاعی به 

خصوص بــرای دانش آموزان پایه هــای یازدهم و 
دوازدهم  دبیرســتان، برنامه ای را توسط مدیران 
مدارس پیشنهاد می دهند که براساس آن معلمان به 
اصطاح کاربلد و کنکورشکن را استخدام می کنند 
و آنها با تعیین مبالغی که رقم آنها بســیار باالست 
به خانواده ها امیدواری می دهند که فرزندشــان با 
شــرکت در این کاس ها در کنکور قبول می شود. 
معموال این کاس ها از تیرماه آغاز و خانواده ها باید 
برای موفقیت فرزندان شان، عاوه بر شهریه مدارس 

هزینه پکیج های کنکور را نیز بپردازند. 
 ریز هزینه ها باید شفاف سازی شود

در جدیدتریــن واکنش نســبت به شــکایت ها و 
نارضایتی ها نســبت بــه اخذ وجــه در مدارس، 
آموزش وپرورش اعام کرد: اخذ کمک های مردمی 
از اولیــای دانش آموزان کامــا داوطلبانه بوده و با 
هماهنگی و حضور اعضای انجمــن اولیا و مربیان 
مدارس دریافت می شــود. همچنین نحوه دریافت 
وجوه از طریق سیســتم بانکی یا از طریق دستگاه 
کارتخوان به حســاب واحدهای آموزشی  واریز می 
شــود. بر اســاس اعام آموزش و پرورش در بحث 
دریافت کمک هــای مالی از خانواده هــا،  برگزاری 
کاس های تقویتی و فوق برنامه  و فروش کتاب های 
کمک آموزشی بخش خصوصی، درآمدهایی نصیب 
مدارس می شــود که اعام نحــوه هزینه کرد آنها 
از جمله حقوق خانواده هاســت؛ بــه نحوی که ریز 

هزینه های مدرسه باید برای آنها بازگو شود.
 از ســوی دیگر، نظارت بر عملکرد مدارس درباره 
دریافت کمک های مالی و هزینه آن باید از ســوی 
ادارات آموزش وپرورش هــر منطقه صورت بگیرد. 
در شــرایطی که ادارات آموزش  وپرورش، سرانه ای 
را بــه مدارس بابــت تامیــن هزینه هــا پرداخت 
نمی کنند و مدیر مدرســه انتخــاب دیگری غیر از 
پول گرفتــن از خانواده ها ندارد بایــد مراقب بود 
که گرفتن پول به صــورت غیرقانونــی از والدین 
برای هزینه  های مدرســه) نصب دســتگاه پوز در 
دفتر مدرســه یا اعام حساب شــخصی(  به هرج 
 و مــرج و فســادمالی در مدرســه های دولتــی 

منجر نشود.

وقتی پول زور هدیه می شود!
  هشدارها نسبت به فساد مالی در مدارس جدی شده است؛  

مسئوالن مدارس می گویند: 
سرانه ای از سوی دولت در اختیارشان 
قرار نمی گیرد و برای تامین هزینه ها 

باید از خانواده ها کمک بگیرند 

 رییس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش اصفهان خبر داد:
وضعیت ناگوار  بازنشستگان با حقوق های زیر خط فقر

 رییس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش اصفهان در مجمع کانون های بازنشستگان استان با بیان اینکه 
مسائل مالی و خدمات بهداشت و درمان بازنشستگان دارای مشکل است،  از شرایط بد ارائه خدمات بهداشت 
و درمان به فرهنگیان انتقاد و با بیان اینکه قرارداد کانون بازنشستگان آموزش و پرورش اصفهان با آتیه سازان 
برای بیمه تکمیلی تا انتهای تیر ماه به پایان می رسد ، متذکر شد:  اگر صندوق کانون و مجلس مبلغی را معادل 
بازنشستگان که هر کدام ماهیانه 36 هزار تومان از حقوق شان کسر می شود، به بهداشت و درمان اختصاص 
دهد، مشکلی نخواهیم داشت. رییس کانون بازنشستگان کشوری استان اصفهان نیز در این مجمع گفت: 
افزایش 10 درصدی حقوق شامل تمام بازنشستگان می شود. همسان سازی حقوق بازنشستگان بر اساس 

جدول ماده 109 و 110 قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می گیرد. 

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان اعالم کرد:
اجرای طرح پاکسازی تفرجگاه های اصفهان

با آغاز تعطیات تابستان، طرح پاکسازي پار ک ها و تفرجگاه هاي اصفهان با هدف پیشگیري از جرایم و برقراري نظم 
و امنیت براي شهروندان شدت گرفت.  سرهنگ »حسن یاردوستي« فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان با اشاره 
به استمرار اجراي این طرح در سال جاري به ویژه فصل تابستان در سطح شهرستان گفت: ما امروزه براي هر برنامه و 
موضوعي طرح هاي متعددي را تهیه و اجرا مي کنیم که وجود این طرح ها نگراني ها را در بحث امنیت کم کرده است 
. وی تصریح کرد:پلیس در اجراي این طرح در سطح شهر همواره مي کوشد که بي نظمي هاي موجود در پارک هاي 
سطح شهر را کاهش و به حد تعلیق در آورد و با کمک سازمان هاي مرتبط این بي نظمي ها را بر طرف کند. یاردوستی 
در پایان در خصوص اهداف اجرای این طرح در سال جاری خاطر نشان کرد: خدمت گزاری و افزایش رضایت و امنیت 

عمومی شهروندان از عمده ترین اهداف اجرای طرح پاک سازی تفرج گاه ها است.

سمانه سعادت
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در انتظار»تامین اعتبار«
پیشنهاد سردبیر:

زل
من

کافه 

مواد الزم:
یک و نیم فنجان آب انگور سفید

یک و نیم فنجان آب پرتقال
نصف فنجان آب لیموی تازه

دو قاشق مرباخوری سیروپ لیمو
سودا )آب گازدا(

چاشنی ها: 
برگ نعناع و توت فرنگی

شیوه تهیه:
تمام مواد را خوب با هم مخلوط کنید و در لیوان 

بلند سرو کنید. 
به دلخواه مــی توانید با برگ نعنــاع و توت 
فرنگی آن را تزئین کنید. همچنین هنگام 
مخلوط کردن می توانید چند قالب یخ 

به مواد اضافه کنید.

کوکتل فلوریدا

قاصدک
اکثر صاحب خانه ها از این موضوع بی اطالع هستند که علف های هرز زردرنگی که هر بهار در حیات جلوی منزل شان می رویند و ماه ها باید به هرس آنها بپردازند 
در واقع گیاهانی هستند که مزایای فوق العاده برای سالمت دارند. »قاصدک« یکی از همین گیاهان است. چای قاصدک برای درمان درد های عضالنی، از دست 
دادن اشتها، سوءهاضمه، نفخ روده، ســنگ های صفراوی، درد مفاصل، اگزما و کوفتگی مفید است. همچنین این گیاه ادرار را افزایش می دهد و به عنوان یک 
ملین برای افزایش حرکات روده ای عمل می کند.گیاه قاصدک، بیش از ۵۰۰ برابر ارزش روزانه مورد نیاز بدن، ویتامینk دارد. ویتامین ها و مواد مغذی موجود 
در گیاه قاصدک به پاکسازی کبد کمک می کنند. چای گیاه قاصدگ با تحریک تولید انسولین از پانکراس و حفظ سطح قند خون در سطح مناسب به بیماران 

مبتال به بیماری دیابت کمک می کند. یکی دیگر از مزایای مهم گیاه قاصدک، خاصیت آنتی اکسیدانی بسیار باالی آن است. 

شی
ر با

طا
ع

پریسا سعادت

»ســالک« ششــمین بیماری مهــم در جهان 
است. ســالک، یکی از بیماری های رایج در ایران 
به خصوص در اصفهان طی ســال های دور بود. به 
نظر می رســید این بیماری به عنوان یک بیماری 
قابل پیشــگیری در ایران ریشــه کن شده باشد؛ 
اما این مســئله درست نیســت، چند سالی است 
که شــیوع بیماری ســالک به ویــژه در اصفهان 
موجب شــده تا با شــروع فصل گرما هشدارهای 
جدی نسبت به این بیماری از سوی کارشناسان 
بهداشتی ارائه شود. عالوه بر اصفهان بیش از 1۵ 

استان دیگر نیز درگیر این بیماری هستند.
سالک چیست؟

ســالک، یک بیماری پوستی اســت که عوارض 
پوستی و آثار باقی مانده از آن می تواند به کابوسی 
بزرگ برای انســان تبدیل شــود. این بیماری در 
88 کشور دنیا شایع است که دو کشور »ایران« و 
»عربستان« در این زمینه بیشترین موارد ابتال را 
دارند. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت 
حدود 3۵۰ میلیون نفر در دنیا در معرض خطر این 
بیماری هستند و دوازده میلیون نفر نیز درگیر این 
بیماری شده اند که ساالنه حدود یک تا دو میلیون 
نفر به آنها اضافه می شــود. بیماری سالک به دو 
نوع شهری و روستایی تقســیم می شود؛ تفاوت 
این دو نوع در شــکل زخم، انــگل، مخزن و ناقل 
است به طوری که شکل زخم در سالک روستایی، 
مرطوب و در شــهری، خشک اســت. راه انتقال 
سالک روستایی از موش به انسان است حالی آنکه 
در سالک شهری، مخزن اصلی، انسان بیمار است 
به گونه ای که انگل این بیماری از پشــه به انسان و 
در طول سال منتقل می شود. در ایران نیز هفده 
استان درگیر سالک روستایی و هشت استان درگیر 
سالک شهری هستند که اســتان اصفهان بیشتر 
درگیر سالک روستایی )مرطوب( است که مخزن 
آن موش صحرایی با دم جارویی و بلند است. این 
جونده صحرایی در مناطــق بیابانی و در مجاورت 
منازل مسکونی زندگی می کند و انگل را به پشه 

های ناقل انتقال می دهد. این پشــه های ناقل از 
اواخر فروردین تا پایان شــهریورماه و از غروب تا 
طلوع صبح فعالیت می کنند و شــعاع پرواز آنها 
حدود ۵۰۰ تا یک کیلومتر اســت. بر اساس آمار 
ارائه شده، طی ســال های قبل درمجموع حدود 
7۰۰ هزار نفر در استان اصفهان در مناطق آلوده به 
سالک زندگی می کنند که هر سال بالغ بر سه هزار 
نفر از آنان مورد گزش نیش پشــه مبتال به سالک 

قرار می گیرند.
عالیم بیماری سالک 

زخم های متعدد یــا به علت گزش یا در بیشــتر 
موارد به دلیــل خاراندن زخم و انتقــال انگل به 
قسمت های سالم پوست بروز می کند. زخم های 
سالک به شکل های متفاوت، از جمله شکل خشک 
)نوع شهری( و شکل مرطوب )نوع روستایی( بروز 
می کند. در تمام شکل های زخم، پس از ورود انگل 
به درون پوســت از طریق نیش پشه خاکی، ابتدا 
برآمدگــی کوچک و قرمز رنگی ظاهر می شــود.

در نوع »خشک«، زخم مرطوب ایجاد نمی شود؛ 
اما در شکل »مرطوب«، وسط ضایعه زخم شده و 
حاشیه پیشرفت می کند. زخم به شکل دهانه کوه 
آتشفشان است. زخم های مرطوب بین 6تا 9 ماه 

و زخم های خشک حدود یک سال دوام دارند؛ به 
این معنی که زخم ســالک کمتر از یک سال دوام 
یافته، پس از آن بهبود می یابد و جای آن به صورت 
جوش فــرو رفته و پایــدار برای تمــام عمر باقی 
می ماند که ممکن اســت اگر زخم در صورت فرد 

باشد به زیبایی فرد لطمه وارد کند.
طرح نیمه تمام مقابله با بیماری سالک

اگر چه طی شش ســال گذشــته طرح مقابله با 
بیماری ســالک توانســت آمار مبتالیان به این 
بیماری را به شدت کاهش دهد، اما به نظر می رسد 
با کمبود اعتبارات برای این مســئله و کندشدن 
این برنامه، سالک امسال باز هم در اصفهان شایع 
شده است. هرچند بر اساس اعالم مسووالن علوم 
پزشکی اصفهان از اردیبهشت ماه سال جاری طرح 
النه کوبــی جوندگان با هدف پیشــگیری و مهار 
کردن بیماری سالک در شهرستان های اردستان 
،برخوار ،شاهین شهر و اصفهان آغاز شده است اما 
خطر این بیماری هنوز در کمین اصفهانی هاست. 
فرماندار اصفهان نیز در روزهای گذشــته به نیاز 
اعتباری طرح های مبارزه با ســالک در اصفهان 
اشاره کرد و گفت: برای به ثمر نشستن فعالیت های 
صورت گرفته در حوزه کنترل بیماری ســالک به 

۲۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز داریم.
»احمــد رضوانی نائینی« در چهارمین جلســه 
کارگــروه تخصصی ســالمت و امنیــت قضایی 
شهرســتان اصفهان اظهار کــرد: در حوزه بحث 
بیماری ســالک فعالیت های خوبی بــا توجه به 
کمبود اعتبارها انجام شده است. در همین زمینه 
مدیر گروه مبارزه با بیماری های مرکز بهداشــت 
استان اصفهان با بیان اینکه طرح مبارزه با بیماری 
ســالک در شهرســتان های اصفهان، اردستان، 
برخوار، نطنز و شاهین شهر اجرا  می شود گفت: 
برای اجرای هر مرحله از طــرح مبارزه با بیماری 
سالک، 3۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است که با 
استانداری و فرمانداری برای تامین منابع این طرح 

صحبت شده است. 
فدایی اعالم کرد: اگرچه به خاطر کاهش ساخت و 
سازها و کاهش نخاله های ساختمانی شاهد کاهش 
بیماری ســالک بودیم اما طرح های مقابله ای که 
طی این سال ها برای کنترل بیماری سالک صورت 
گرفته اســت و عوامل مختلف اقلیمی فرهنگی و 
کشاورزی نیز در کاهش ابتال به این بیماری نقش 

داشته است.
پیشگیری بهتر از درمان

به نظر می رسد توصیه پزشــکان این است که در 
مناطقی که شیوع ســالک دیده می شود، هنگام 
خوابیدن در فضای آزاد از پشه بند استفاده شود؛ 
روی درهــا و پنجره های ورودی تورهای بســیار 
ریز نصب شــود؛ از نگه داری دام و طیور در منازل 
خودداری شــود؛ از انباشــتن و ریختن خاکروبه 
و نخاله ســاختمانی زباله و کودهــای حیوانی در 
مناطق مســکونی اجتناب شــود و فاضالب ها و 
معابر به طور مرتب مورد پاکســازی قرار گیرند.
پشه سالک از غروب آفتاب تا نزدیک صبح فعالیت 
می کند، بنابراین در زمان شیوع بیماری، افرادی 
که در غروب قصد خارج شــدن از منزل را دارند 
بهتر است از اســپری های دفع حشرات استفاده 
کنند. همچنین برای پیشگیری از بیماری سالک 
باید نســبت به بهســازی محیط و از میان بردن 

استراحتگاه و تکثیر پشه ها اقدام کرد.

در انتظار»تامین اعتبار«
خطر بیماری سالک در کمین اصفهانی ها؛

اگر قرار اســت درمورد عارضه یا مشــکلی که در 
سالمتی تان پیش آمده در گوگل سرچ کنید )همه 
این کار را می کنند!( باید این کار را درســت انجام 
دهید. از کارشناسان خواسته ایم درباره شایع ترین 
اشتباهاتی که افراد در این زمینه مرتکب می شوند 

به ما توضیح دهند.
با استفاده ازعبارت های تشخیص پزشکی 

سرچ نکنید
وقتی عالئم خود را در گوگل ســرچ می کنید بهتر 
است از یک کلمه کلیدی اصلی استفاده کنید مانند: 
»ســر درد«؛ نه اینکه عبارت های تشخیصی مانند 
»سر درد و تومور مغزی« را سرچ کنید. سرچ کردنِ  
بدترین حالت ممکن یا یک اصطالح کامال تخصصی 
می تواند جست وجوی شــما را به بیراهه بکشاند و 
حجم وسیعی از اطالعات را در اختیارتان قرار دهد 
که ترس بی اساس ایجاد کرده یا حتی جدی بودن 
عالئم تان را کــم اهمیت جلوه دهد و باعث شــود 
مراجعه به پزشک را پشــت گوش بیندازید.خیلی 
ساده جست وجوی خود را شــروع کنید؛ با این کار 
نتایجی که می بینید، طیف گسترده ای از احتماالت 
را در اختیار شما می گذارد و این امکان را می دهد که 
نتایجی را که مربوط به شما نمی شود فیلتر کرده و 
اطالعاتی را هدف گیری کنید که مربوط به بیماری 

شماست.
عامیانه سرچ نکنید

مثال به جای »دل درد« تایپ کنید: »شکم درد«؛ 
بدیــن ترتیب احتمال اینکه وارد ســایت های 

پزشکی شوید و به اطالعات مفیدتری 
برســید بیشــتر اســت.
نمی توانید ســایتی را از 

روی ظاهــرش قضــاوت کنید. 
صفحه آرایــی زیبــا، ویدئوهــا و 

گرافیک های جالب توجه، دلیل بر درســت بودن 
اطالعاتــی که می خوانید، نیســت. ســایت هایی 
که به دات کام ).com( و دات نــت ).net( ختم 
می شــوند، حتی اگر ظاهرا ســالمت محور باشند 
معموال ســایت های تجاری هســتند و پشــتوانه  
تبلیغاتی دارند. البته به این معنی نیســت که این 
ســایت ها لزوما اطالعات نادرســتی می دهند، اما 
می توانند شما را به اشتباه بیندازند. اگر با یک سایت 
تجاری »سالمت محور« مواجه شــدید ببینید آیا 
برای اطالعاتی که ارائه می دهد به منبع اصلی اش 
لینک داده است یا نه. این کاری است که سایت های 
 edu. معتبر انجــام می دهند. ســایت هایی که به
ختم می شوند نشان دهنده  یک موسسه  آکادمیک 
هســتند و آنهایی که بــه .gov ختم می شــوند 
ســایت های دولتی اند که هــر دو منابعی معتبر به 

شمار می روند. 
درمورد عالئم تان پیش بینی نکنید

اگر عالمت خاصی دارید که معموال با عالئم دیگری 
 )nocebo effect( همراه است، دچار اثر نوسبو
نشوید؛ اثر نوسبو )عالئمی که فقط با فکر کردن به 
آنها دچارشان می شوید(، متضاد اثر پالسیبو )چیزی 
شبیه دارو بدون هیچ اثر واقعی( است: یعنی انتظار 
دارید عالمتی که دارید بدتر شــود و همین اتفاق 
هم می افتد! در گزارشی جدید از نشریه  بین المللی 
آکادمی قلب و عروق آمده است: کشورهایی که افراد 
آن مرتبا عوارض جانبی داروهای استاتین را سرچ 
می کنند، احتمال بروز مراحل پیشرفته تر مقاومت به 

استاتین در آنها بیشتر است. خالصه اینکه چیزی که 
ما در وب سایت ها می خوانیم ممکن است ناخودآگاه 

تاثیر بزرگ تری از آنچه فکر می کنیم بر ما بگذارد.
 جست وجوی خود را زود متوقف نکنید

جست وجوی شما برای اطالعات پزشکی نباید تنها 
محدود به یک لینک شود. مثال اگر نخستین نتیجه  
ســرچ تان برای »درد فک« کمک تان کرد بفهمید 
درد شما ممکن است ناشــی از یک مشکل دندانی 
باشد، دست از جســت وجو برندارید و برای کسب 
آگاهی بیشتر به یک وب سایت معتبر در مورد دهان 
و دندان مراجعه کنید. همچنین، حتی اگر سایتی 
پیدا کردید که ظاهرا توضیــح قابل قبولی در مورد 
عالئم تان ارائه داد، باز هم خوب است که سراغ چند 
وب ســایت معتبر دیگر بروید تا اطالعات به دست 

آمده  خود را تعدیل کنید.
منابع مقاله های خبــری علمی را نادیده 

نگیرید
وقتی جست وجو، شما را به مقاله  خبری رساند  که 
عالئم بیماری تان را شرح می دهد، منبع اصلی آن را 
پیگیری کنید و بخوانید؛ مخصوصا اگر خبر درمورد 
یافته های تحقیقاتی و مطالعاتی بود. بســیاری از 
مقاالت علمی به نحوی نوشته می شوند که نه فقط 
برای حرفه ای های پزشــکی بلکه برای بیماران نیز 
قابل فهم باشند. یک پرینت از آن مقاله تهیه کنید و 
در مراجعه به پزشک همراه تان داشته باشید، چون 
می تواند شــروع خوبی برای یک بحث مناســب با 

پزشک تان باشد.
قسمت »درباره  ما« یا همان About Us را 

از دست ندهید
بعضی از سایت ها شعار یا دســتور کار خاص خود 
را دارند؛ بنابرایم قســمت »درباره ما« را بخوانید تا 
بدانید پشت توصیه   ای که می خوانید چه کسی است. 
اگر صفحه ای وجود نداشت که نشان و توضیح دهد، 
اعتبار اطالعات این ســایت از کجا تامین می شود؟ 
این نشانه  خوبی نیست. برخی از وب سایت ها ممکن 
است کامال توسط یک شرکت داروسازی یا سازمانی 
هدایت و کنترل شوند که از فروش داروهای گیاهی 
سود می برند. اگر چنین ســایتی درمورد دارویی، 
ادعاهای زیــادی مطرح می کند و متوجه شــدید 
اسپانسری پشت این ســایت وجود دارد، پس باید 
 در مورد صحــت اطالعاتی که ارائه می دهد شــک 

کنید.
اجازه ندهید دکتِر گوگل حرف آخر را بزند

هرگز تنها بر اساس چیزی که در اینترنت خوانده اید 
تصمیم پزشکی نگیرید و در تله  توصیه هایی که در 
بعضی از سایت ها مبنی بر مصرف دارو وجود دارد 
نیفتید. حرف آخر را باید پزشک بزند و تشخیص و 
تجویز نهایی را فقط او باید انجام دهد. سرچ کردن 
عالئم تان فقط باید جهت آگاهی بیشــتر نسبت به 

آنها باشد.

مشکالت سالمتی را چگونه در گوگل سرچ کنیم؟

رییس اداره ســالمت گوش و شــنوایی وزارت 
بهداشت گفت: هم اکنون دستگاه های غربالگری 
شنوایی در تمام استان ها وجود دارد و تا پیش از 
ترخیص مادر و نوزاد از بیمارستان یا در نخستین 
مراقبت نــوزاد در مراکز غربالگری مســتقر در 
مراکز جامع ســالمت، تســت های غربالگری 
شنوایی نوزاد انجام می شود. »سعیدمحمودیان« 
درخصوص برنامه ملی سالمت گوش و شنوایی 
گفت: درحال حاضر برنامه وزارت بهداشــت در 
وهله نخســت برای اجرای این برنامه مربوط به 

غربالگری نوزادی است. 
در این راستا تفاهم نامه ای بین وزارت بهداشت 
و سازمان بهزیســتی درخصوص اجرای برنامه 
غربالگری شــنوایی نوزادان و کــودکان منعقد 

شده است که طی آن سازمان بهزیستی تامین 
و آموزش نیروهای شنوایی شناس مجرب جهت 
اجرای آزمایش های غربالگری شنوایی نوزادان 
منطبق بر اســتانداردهای اعالم شــده از سوی 
وزارت بهداشــت، همچنین تامیــن تجهیزات 
استاندارد غربالگری شنوایی را بر عهده دارد که 
در این خصوص تاکنون این سازمان حدود 6۰۰ 
دستگاه غربالگری شنوایی مجهز به دو تکنیک 
OAE و AABR را بــرای اجــرای طرح تامین 

کرده است. 
محمودیان بیان کرد:  در حال حاضر دستگاه های 
ویژه غربالگری شــنوایی با بهره گیری از آخرین 
تکنولوژی شناسایی به موقع کم شنوایی نوزادان 
در سطح کشور وجود داشته و خدمات غربالگری 
را ارائه می دهند. وی اضافه کرد: پایش شنوایی 
گروه های سنی سه تا پنج ســال نیز در راستای 
برنامه ملی ســالمت گوش و شنوایی به صورت 
پایلوت توسط سازمان بهزیستی در حال اجراست 
و برای گروه های ســنی دیگر آموزش های الزم 

توسط بهورزان در حال ارائه شدن است.

مدیر اسبق اداره سالمت و تغذیه وزارت بهداشت، با 
اشاره به نقش تغذیه در سالمت افراد، گفت: کمبود ید، 
تا 13 درجه ضریب هوشی کودکان را کاهش می دهد.
»ربابه شیخ االســالم« تاکید کرد: متاسفانه مادران 
ما اصال بــرای پرورش کودک، آمــوزش نمی بینند، 
درصورتی کــه دورانی را مــی توانیم بــرای آینده 
فرزندان مان سرمایه گذاری کنیم  که این فرصت را 
به راحتی از دســت می دهیم؛ وگرنه  والدین با رفتار 

درست، باید تغییر را از درون خانواده آغاز کنند.
این استاد دانشگاه با اســتفاده از نمودارهای مربوط 
به رشد مغزی کودکان صفر تا هفت سال، گفت: دید 
هر دو چشم ، شنوایی ، افزایش راه های پاسخگویی و 
واکنش، زبان و کنترل احساسات تا سه سالگی، سیر 

صعودی طی می کند و رشد مهارت های 
اجتماعی نیز تا ســه سالگی 

شکل گرفته و در سنین 
بعــد از آن نیــز ادامه 

خواهد داشت.
شیخ االســالم، به نیازهای تغذیه 
انســان از شــیرخوارگی تا بلوغ 
برحســب وزن بدن اشــاره کرد و 

اظهارداشت: تغذیه و هریک از مواد 
مغذی بر رشد جســمی و ذهنی 

کــودکان تاثیرگذارنــد به 
طوری که کمبود ید تا 13 

درجه، ضریب هوشی 
کودکان را کاهش می 

دهد.

تشخیص» اوتیسم« با آزمایش خون   
محققان موسسه تحقیقاتی رنسلر پلی تکنیک آمریکا 
با اســتفاده از یک الگوریتم بر مبنای ترکیبات خون 
موفق به پیش بینی »اوتیسم« در سنین بسیار پایین 
شــدند. این آزمایش، دقتی بالغ بر 88 درصد دارد.
مطالعات نشان می دهد 1/7 درصد از کودکان مبتال 
به اوتیسم به نوعی اختالل رشدی دچار هستند که در 
صورت تشخیص زود هنگام می توان با ارائه خدمات 
مناسب این اختالل را بهبود بخشید.  معموال تشخیص 
اوتیسم تا چهار سالگی دشوار است.به گزارش پایگاه 
خبری مدیکال ســاینس، محققان بــرای حل این 
مشکلی راه حل جدیدی اندیشیده اند. در این روش 
از روش داده های وسیع برای جست وجوی الگویی در 
متابولیت های مرتبط با دو مسیر سلولی در 
خون استفاده شده است.مسیر 
ســلولی مجموعه ای 
از تعامــالت بیــن 
مولکول هایی است 
کــه عملکرد ســلول را 
کنترل مــی کنند. در 
این آزمایش از دو مسیر 
سلولی ترانسولفوریشین 
و چرخه متیونین استفاده شده است و 
که دقت آن حدود 88 درصد است. 
محققان در تالش هستند این 
روش را به آزمایشات بالینی 
و به صــورت تجــاری در 

دسترس افراد قرار دهند.

یک کارشناس تغذیه عنوان کرد:رییس اداره سالمت گوش و شنوایی وزارت بهداشت خبر داد:

کمبود »ید« تا ۱۳ درجه ضریب هوشی کودکان را کاهش می دهداجرای برنامه ملی سالمت گوش و شنوایی در سراسر کشور

چگونه بدون دارو »فشار خون« باال را درمان کنیم؟
گروهی از محققان آمریکایی برنامه جدیدی برای کاهش فشار خون باال بدون نیاز به مصرف دارو ارائه کرده اند.

در این برنامه بر رژیم غذایی، ورزش و خواب به عنوان فاکتورهای کلیدی در کاهش فشار خون باال بدون نیاز به 
مصرف دارو توجه شده است.برای افراد مبتال به فشار خون باال انواع گسترده ای از داروها وجود دارد که می تواند 
به کاهش سطح فشار خون کمک کند. به رغم در دسترس بودن انواع مختلفی از روش های دارویی که بسیاری از 
آنها هزینه زیادی را به بیمار تحمیل می کنند یا با عوارض جانبی همراه هستند، روش ساده تری برای کاهش فشار 
خون وجود دارد. برای افرادی که به دنبال کاهش فشار خون هستند تغییرات سبک زندگی اولین و مهم ترین اقدام 

است. ورزش کردن به خصوص حرکات ایروبیک قابلیت کمک به کاهش فشار خون را دارند. 
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زابالتا: »مسی« پس از جام 
جهانی بازنشسته می شود

مســی و یارانش پنجشــنبه شــب به مصاف 
کرواســی رفتنــد و با 
0 مقابل  نتیجه 3-
این تیم شکست 
خوردند تــا حاال 
آلبی سلســته در 
آســتانه حــذف از 
رقابت ها قرار بگیرد. 
پابلو زابالتا، مدافع ســابق تیــم ملی آرژانتین 
مدعی شد که شــاید پس از رقابت ها مسی از 
فوتبال ملی بازنشسته شود.او گفت: »من فقط 
برای مسی ناراحتم. این آخرین فرصت برای او 
و آرژانتین بود که جام ببرند و تعجب نمی کنم 
که پس از رقابت ها بازنشسته شود. او برای 4 
سال دیگر تا قطر ناراحت و نا امید خواهد بود.

مردم آرژانتین خیلی عصبانــی خواهند بود. 
آنها بیش از اینها از این بازیکنان انتظار دارند. 
آنها عطش جام جهانی دارند و هیچگاه چنین 

مطالبی قابل قبول نیست«. 

 هافبک کلمبیا 
تهدید به مرگ شد

تیم   ملی فوتبال کلمبیا در نخســتین بازی اش 
در جــام جهانی ۲0۱۸ 
روســیه، دو بر یک 
ژاپــن  مغلــوب 
شــد. »کارلوس 
در  ســانچس« 
 دقیقه ســه بازی به 
علت خطــای هند در 
محوطه جریمه کارت قرمز مســتقیم گرفت و 
از بازی اخراج شــد. داور، یک پنالتی  را به نفع 
تیم آســیایی گرفت و ژاپن یــک بر صفر پیش 
افتاد. اخــراج این بازیکن در شکســت کلمبیا 
بســیار تاثیرگذار بود. پس از گذشت چند روز 
از این اتفاق، هافبک کلمبیایی به مرگ تهدید 
شد.ممکن است ســانچس سرنوشتی مشابه 
آندرس اسکوبار داشته باشــد. اسکوبار، مدافع 
کلمبیایی پس از جام جهانی ۱۹۹4 کشته شد. 
او با گل به خودی که در آن ســال زد، در حذف 
تیمش نقش مستقیم داشــت.در این شرایط 
پلیس کلمبیا در تالش است افرادی که سانچس 
را به مرگ تهدید کرده اند را شناســایی کند تا 

اتفاقی مشابه اسکوبار برای سانچس رخ ندهد. 

پیشنهاد وسوسه انگیز قطری ها 
به »فاتح تریم«

فدراسیون فوتبال قطر پیشنهادی وسوسه انگیز 
به سرمربی گاالتاسرای 
قبــول  بــرای 
ی  بیگر مر ســر
داده  عنابی هــا 
اســت. نشــریه 
»فوتو ماچ« ترکیه 
مدعی شد فدراسیون 
فوتبال قطر پیشــنهادی 6 میلیون یورویی به 
»فاتح تریم« برای قبــول هدایت تیم ملی این 
کشور داده اســت. قطر، میزبان مسابقات جام 
جهانی ۲0۲۲ اســت و خود را برای مسابقات 
جام ملت های آسیا ۲0۱۹ آماده می کند.تریم 
که پس از استعفایش از ســمت سرمربیگری 
تیم ملی فوتبال ترکیه در اواســط فصل اخیر 
هدایت گاالتاسرای را برعهده گرفت و این تیم 
را به عنوان قهرمانی ســوپرلیگ ترکیه رساند، 
یک سال دیگر از قراردادش با این باشگاه باقی 

مانده است.

 دروازه بان کویتی
  بازداشت شد

یک دروازه بان توسط نیروهای امنیتی بازداشت 
شــد.»نواف الخلدی« 
دروازه بان کویتی در 
فرودگاه بین المللی 
حمــد دوحه قطر 
توســط نیرو های 
امنیتی بازداشــت 
شد.در یک ویدئو که 
وی در توئیتر بارگذاری کرده بوده، اعالم کرده 
که قطری ها تمام وسایل الکترونیکی و ارتباطی 
اش  را ضبط کرده و به او اجازه تماس با سفارت 
و حتی خانواده اش را نداده انــد. وی با انتقاد از 
شــرایط پیش آمده در فــرودگاه قطر گفت: از 
برادران قطری انتظار چنین برخوردی را نداشتم. 
وکیل الخلدی به العربی گفته که وی از دنیای 
سیاست دور نیست و اتفاقی که برای موکلش رخ 
داده به آبرو و اعتبارش ضربه وارد کرده است. او 
اقوام و دوستاتی در قطر دارد که به آنها سرکشی 
می کند. جالب است که همچنان دلیل بازداشت 

الخلدی مشخص نیست.

پایان نقل و انتقاالت سپاهان با جذب یک خارجی

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

سعید احمدعباسی، بازیکن ملی پوش فوتسال پس از مذاکره با مدیران 
گیتی پسند، برای فصل ۹7 به این تیم پیوست.وی که فصل قبل هم 
در این تیم توپ می زده سابقه دو عنوان قهرمانی لیگ برتر، یک عنوان 
قهرمانی جام ملت های آسیا و قهرمانی و نایب قهرمانی جام باشگاه های 
آسیا را دارد.پس از تمدید قرارداد این بازیکن، وی به تمرینات گروهی 

اضافه  شد  و زیر نظر رضا لک  تمریناتش را  شروع کرد.

احمدعباسی، در گیتی پسند ماندگار شد

 نمایندگان باشــگاه اورتون برای دیدن بــازی مهره کلیدی تیم 09
کی روش در ورزشــگاه حضور داشــتند و بازی وحید امیری را از 
نزدیک تماشا کردند. حاال باید دید در صورتی که انگلیسی ها به 
امیری پیشنهاد دهند او قید ادامه بازی در پرسپولیس را می زند 
یا به خاطر شرایط خاص این تیم از حضور در فوتبال اروپا صرف 

نظر خواهد کرد.

»اورتون« به دنبال امیری
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 قدردانی وزیر ورزش
 از مقام معظم رهبری

وزیر ورزش و جوانان از پیــام دلگرم کننده مقام 
معظم رهبری بــرای تیم ملی فوتبال تشــکر و 

قدردانی کرد.
در این پیام آمده اســت: پیام پدرانه و پر از مهر 
حضرت عالی، موجــب دلگرمی و افزایش انگیزه 
و روحیه اعضای تیم ملی فوتبال و خوشــحالی 
آحاد ملت عزیز ایران شد.فرزندان ایران اسالمی 
که همیشــه با غیرت و تعصب در همه عرصه ها 
از حیثیت و نام کشورشان دفاع می کنند، قطعا 
با پیام های پر مهر حضرت عالــی در راه خود با 
انگیزه تر، با روحیه تر و اســتوارتر قدم برخواهند 

داشت.

 البی گسترده روس ها 
برای ضربه زدن به کشتی ایران

در حالی که برخی ها از وضعیت کشــتی گیران 
ما مقابــل نمایندگان رژیم اشــغالگر قدس آگاه 
هستند، روس ها با آگاهی کامل و با البی گسترده 
به دنبال ضربه زدن به کشــتی ایــران از این راه 
هســتند.روس ها با در اختیار قرار دادن مربی و 
کشتی گیر در تمامی رده های سنی از نوجوانان تا 
بزرگساالن در بعد فنی حمایت بسیار گسترده ای 
را از رژیم اشــغالگر قدس آغــاز کرده اند.آنها از 
سوی دیگر با فشار بر اتحادیه جهانی با دستاویز 
قرار دادن راهکارهای گذشته کشتی ایران برای 
مسابقه ندادن با نمایندگان رژیم اشغالگر قدس، 
عمال جلوی این کار را متوقف کرده اند و به دنبال 
محروم کردن کشتی گیران و تعلیق کشتی ایران 

در صورت تکرار آن هستند.

سرمربی تیم  پرسپولیس: 
 هر روز مثل قارچ

 یک بدهی از زمین می روید
همانطور که پیش بینی می شد پنجره نقل و انتقاالتی 
تابستانی پرسپولیس باز نشد و تالش های مدیران 
این باشگاه برای حل این مشکل بی نتیجه ماند. این 
مسئله و فشــار بدهی های مدیران پیشین باشگاه 
حسابی روی حمیدرضا گرشاسبی اثر گذاشته است. 
او می گوید: »متاسفانه پنجره نقل  و انتقاالت ما باز 
نشد و در این شرایط هر روز هم یک پرونده برایمان 
باز می شــود. از زمان حضور من، فیفا خیلی جدی 
پیگیر پرداخت بدهی های پرسپولیس شد. برخی 
پرونده های خارجی هم واقعا خطرناک هســتند و 
شاید باشگاه را با محرومیت مواجه کنند. به همین 
خاطر تالش کردیم اول این بدهی های خطرناک را 
بدهیم. هرجا مدیر بودم، هیچوقت به گذشته نگاه 
نکردم. همیشه خط کشی گذاشتم و تنها به بعد از آن 
و آینده فکر کردم؛ اما اگر در حق هواداران نامردی 
نبود، در این شرایط یک ثانیه  هم نمی ماندم؛ چراکه 
پایان این راهی که من می بینم خوش نیست. هر روز 
مثل قارچ یک بدهی از روی زمین می روید که کار را 

سخت کرده است.«

فرمول جادویی کی روش 
درباره رونالدو

مهم ترین نگرانی طرفداران تیم ملی برای بازی با 
پرتغال نحوه کنترل کریس رونالدو است، چون به 
نظر می رسد اگر ستاره پرتغالی مهار شود تیم ملی 
می تواند جلوی پرتغال نتیجه بگیرد. تمام اینها را 
نوشــتیم تا به مصاحبه جدید کارلوس کی روش 
برسیم. سرمربی تیم ملی به روزنامه رکورد پرتغال 
گفته: »فرمولی جادویی برای متوقف کردن رونالدو 
نیاز است. به نظرم سانتوس تمام تمرکز خود را روی 
رونالدو نمی گذارد و خودش را به خاطر نمی اندازد. 
اگر امور خوب پیش بــرود توانایی متوقف کردن 

بازیکن خوب را خواهیم داشت.«

در حاشیه

پیشخوان

 نبرد جانانه مقابل اسپانیا، 
دیشب همه عاشقش شدیم: 

تیم ملی ایران

کاریکاتور روز

در حاشیه حضور ضعیف مسی و شکست تیم آرژانتین
رییس فدراسیون تنیس:

پویایی تنیس استان اصفهان، خواسته ماست
رییس فدراسیون تنیس در مجمع انتخاباتی هیئت تنیس استان اصفهان اظهار داشت: به نظرم  می رسد 
حمیدرضا خوروش از هیچ تالشی فرو گذار نکرده است؛ اختالف سلیقه های زیادی با وی داشتیم اما 
همین سبب پیشرفت ما شد.مجید شایسته افزود: برای اولین بار در تاریخ مسابقات دیویس کاپ در 
شهری غیر از تهران و در اصفهان برگزار شد، فراهم کردن مقدمات این مسابقات بسیار سخت بود اما 
انجام شد؛ اصفهان میزبان مجمع عمومی رییس های هیئت استانی بود و گردهمایی اهالی تنیس در 
یک برنامه خوب را داشتیم  که سرلوحه سایر اســتان ها نیز قرار گرفت، مسابقات بین المللی جوانان و 
مسابقات دیگری در اصفهان برگزار شد. رییس فدراسیون تنیس خطاب به رییس جدید هیئت تنیس 
استان اصفهان اذعان  داشت: کار ســختی در انتظار  فرهاد رحیمی است و می خواهم این جمله من را 
اجرایی کند و همه با هم فکری کار  کنند، همه خانواده تنیس از دشــمن تا دوست باید با یکدیگر کار 
کنند؛ هیئت تنیس استان اصفهان ظرفیت های بسیاری دارد، بازیکنان اصفهان در تیم ملی حرف برای 
گفتن دارند، در انتظار یک استان پویا در تنیس از اصفهان خواهم بود. شایسته تصریح کرد: خواهش 
می کنم منافع فردی را کنار بگذاریم  و منافع جمعی بر منافع فردی غلبه کند، اگر این اتفاق رخ دهد 

اتفاقات بزرگی در تنیس کشور انجام می شود.
وی ادامه داد: در برخی مواضع ورزش کشور با یک اختالف نظر کوچک مقابل یکدیگر قرار می گیریم 
و این خوب نیست، اختالف سلیقه است که به بهتر شدن کار کمک می کند.رییس فدراسیون تنیس 
در  خصوص اقدامات انجام شده در تنیس کشور گفت: 3 برابر شدن زمین های تنیس در کشور نشان از 
توسعه ورزش و همراهی مردم با ورزش است، در فدراسیون آسیایی به کشورمان اعتماد می شود و در 
فدراسیون آسیایی و جهانی دارای جایگاه هستیم؛ یک بانوی ایرانی عضو کمیته بانوان و زنان در رشته 

تنیس در فدراسیون  جهانی است.

 تیم ملی آرژانتین در دومین بازی خود در رقابت های جام جهانی در مقابل تیم کرواســی 
تن به شکست سنگین سه بر صفر داد. لیونل مســی که در این دیدار حضور داشت نمایش 

ضعیفی از خود به نمایش گذاشت.

حسرت روزبه؛ بازی جلوی رونالدو
  روزبه چشــمی، بدشــانس ترین بازیکن ایران در جام جهانی بود. مدافعی که بعد از انتقادات زیاد قبل 
از شــروع مســابقات، جلوی مراکش نمایش قابل قبولی داشــت، قبل از بازی با پرتغال مصدوم شد تا 
فرصت رویارویی با ستاره های اســپانیا و پرتغال را از دســت دهد. نکته ای که روزبه با ناراحتی درباره 
آن صحبت کرده و به خبرنگار ورزش ســه گفته:» شــاید خیلی موقعیت کمی پیــش بیاید که جلوی 
این بازیکنان بزرگ بازی کنی و هر بازیکنی چنین آرزویی دارد؛ اما فوتبال اســت و چنین شرایطی در 
آن وجود دارد.« روزبه درباره جانشــینش هم صحبت کرده و هوای مجید حســینی را داشته:»مجید 
حســینی هم مثل تک تک بازیکنان فوق العاده کار کرد؛ همــه مثل بازی اول فوق العــاده بودند، این 
 مسابقه فقط شانس نداشــتیم و برای همین بازی را واگذار کردیم. وگرنه حداقل باید یک تساوی کسب

 می کردیم.«

پایان نقل و انتقاالت سپاهان با جذب یک خارجی
مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان اظهار کرد: پرونده نقل و انتقال تقریبا برای ما بسته شده است و بازیکنانی 
که نیاز داشتیم را جذب کردیم.مسعود تابش افزود: تمام سهمیه داخلی مان را جذب کردیم و 6 سهمیه لیگ 
برتری و ۲ سهمیه آزاد جذب شده است؛ با اکثر بازیکنان خودمان هم به توافق رسیدیم ولی یک بازیکن طراح 
و بازی ســاز خارجی هم مدنظر داریم.مدیرعامل باشگاه ســپاهان اصفهان در مورد جذب این بازیکن گفت: 
فیلم های زیادی دیدیم و بازیکنان زیادی را بررسی کردیم و امیدواریم ظرف چند روز آینده به توافق برسیم.

وی در مورد سرپرست تیم فوتبال سپاهان مطرح کرد: بعد از رفتن اخوان هنوز سرپرست تیم مشخص نشده 
است و طی روزهای آتی سرپرست تیم را هم مشخص خواهیم کرد.تابش در مورد برنامه های اردویی سپاهان 
برای فصل آینده هم بیان کرد: یک اردو در تهران و در مجموعه کردان برگزار خواهیم کرد و یک اردو هم در 

ترکیه برگزار می شود که در فاصله چند روز به آغاز لیگ به پایان می رسد.

افتتاح تونل پیکه در کازان 
به همت مهندسان ایرانی، الیی 

ماندگار

همه زورمــان را زدیم اما 
نشد، شاخ به گاو!

 ایران صفر- اسپانیا یک، 
فاصله ایران با قهرمان جهان 

یک گل بود

 تیم ملی ایران در دومین بازی خود در جریان رقابت های جام جهانی ۲0۱۸ روســیه 
عملکرد تحسین برانگیزی را مقابل تیم اسپانیا به نمایش گذاشت تا همچنان امیدوار به 

صعود از مرحله گروهی باشیم.
قاسم رحیمی، کارشناس فوتبال و مدرس AFC در گفت و گو با »زاینده رود« با بیان 
این مطلب گفت: بازیکنان ایران در دیدار با اسپانیا عالی بودند، یک دفاع بسیار منطقی را 
انجام دادند و فرصت گلزنی به اسپانیایی ها را در نیمه اول ندادند. حتی یکی، دو موقعیت 
گل هم داشتیم که با بدشانسی از دست رفت. در این دیدار متاسفانه یک گل اتفاقی را 
دریافت کردیم و شاید اگر توپ به پای رضاییان نمی خورد، مهاجم اسپانیا نمی توانست 
دروازه ایران را باز کند. رحیمی، عملکرد خوب تیم ملــی فوتبال ایران در بازی مقابل 
اسپانیا را حاصل تالش جمعی کارلوس کی روش و بازیکنان تیم ملی دانست و افزود:  
سرمربی ایران دارای یک سری خصلت های خوبی است که همین خصلت و ویژگی ها 
سبب شد تا  تیم بتواند تا اینجای رقابت های جام جهانی نتایج خوبی بگیرد، از جمله 
این خصلت ها می توان به پافشاری کی روش روی نظریاتش اشاره کرد که حتی با وجود 
اینکه در برخی از برهه ها، مسئوالن کشور پشت سر یک بازیکن بودند، او روی حرفش 
ماند و آن بازیکن را به تیم ملی دعوت نکرد. حمایت خوب از بازیکنان، دومین ویژگی 
خوب سرمربی تیم ملی ایران است که توانست بازیکنانش را به جایگاه های خوبی هدایت 

کند که نتایجش در این بازی ها دیده شد.
 کارشناس فوتبال اصفهان ادامه داد: سومین خصلت خوب کی روش چهره بین المللی 
او و شناخته بودنش در جهان بود و  اینکه هدف طوالنی مدت را برای تیم ملی طراحی 
کرده بود و توانست نوع  خاصی از فوتبال را در تیم ملی ایران به نمایش بگذارد که باعث 
شد حتی کارشناسانی که تا همین دیروز از منتقدان درجه یک او بودند زبان به تحسین 
سرمربی تیم ملی بگشایند،  می توان گفت فوتبال ایران نتیجه اعتماد به کی روش را در 
این سال ها گرفت. رحیمی تصریح کرد:  نشاندن علیرضا جهانبخش روی نیمکت در 
بازی با اسپانیا را می توان یکی دیگر از  حسن  های کارلوس کی روش دانست که با وجود 
اینکه جهانبخش یکی از ستاره های تیم ملی ایران بود ولی زمانی که کی روش  دید او 
عملکرد خوبی در بازی با مراکش  نداشته است در بازی دوم از بازیکنی دیگر به جای 
او استفاده کرد.مدرس AFC با اشاره به اینکه تمام بازیکنان 3۲ تیم شرکت کننده در 
رقابت های جام جهانی دارای انگیزه های فردی و ملی 

صعود ایران از گروه B  عجیب نیست 
مدرس  AFC  در گفت وگو با زاینده رود:

فراوان  برای حضور در این مسابقات هستند، اظهار داشت: بدون شک بازیکنان تیم سمیه مصور
ملی کشورمان نیز از این قائده مستثنی نبوده و به خصوص اینکه  آنها  به این نتیجه 

رسیده بودند که باید شادی و نشاط را به کشور بازگردانند از این رو تمام تالش شان 
را به کار گرفتند تا بازی های خوبی را به نمایش بگذارند.

رحیمی درباره عملکــرد بهتر ایران در بازی با اســپانیا 
نسبت به بازی اول نیز گفت: نبود بازی های تدارکاتی 
با تیم های مطرح جهان به تیم ملی خیلی ضربه زد 
و باعث شد تا بازیکنان تیم ملی از اعتماد به نفس 
الزم برخوردار نباشــند و به دلیل استرس حاصل 
از رقابت ها به خصوص در دقایق ابتدایی بازی با 
مراکش نتوانستند خود را نشان بدهند  و  رفته 
رفته بر خود مسلط شــده و روند بازی  را به 

دست گرفتند.
مــدرس AFC همچنین دربــاره کیفیت 
بازی های جام جهانی کــه تا به امروز برگزار 
شده ، اظهار داشت: در این دوره از جام جهانی 
همچون دوره گذشــته تکنیــک های فردی 

و حرکات انفرادی جای خــود را به بازی های 
گروهی داده بود و بیشــتر تیم ها به بازی ملوکانه 

روی آورده بودند و خطوط دفاعی تیم ها فشــرده 
تر شــده بود به طوری که گل های زیادی را در این 
بازی ها شاهد نبودیم، بیشتر تیم ها در درجه اول تالش 
می کردند تا گلی نخورند  و بعد از تک موقعیت ها برای 
زدن گل استفاده کنند. کارشناس فوتبال اصفهان صعود 
ایران از این گروه را امر محتمل دانست و افزود: بردن تیم 

پرتغال با توجه به شناختی که کی روش از این تیم دارد کار 
سختی نمی تواند باشد و بازیکنان می توانند با پوشش بازیکن 

هدف این تیم که رونالدو اســت، روند این بازی را اداره کنند تا 
بتوانیم با شکست آنها به مرحله باالتر صعود 

کنیم.
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نیمی از شهرداری ها رو به ورشکستگی اند
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

 شنیده ها 

قرارگاه فرهنگی حمایت از 
کاالی ایرانی راه اندازی شد

مسئول سازمان بسیج اساتید استان اصفهان 
در جمع اساتید بسیجی اصفهان اظهار داشت: 
اعضای بسیج اساتید اســتان اصفهان در قالب 

93 دفتر و کانون بسیج اساتید فعال هستند.
محمد باقری تحول و اثربخشی برنامه ها را دو 
رویکرد اساسی سازمان بسیج اساتید در سراسر 
کشــور عنوان کرد و گفت: احصای معضالت 
جامعه، اســتان، شهر و دانشــگاه اولین گامی 
است که باید برداریم و سپس و برای آن راهکار 

اعالم کنیم.
مسئول سازمان بسیج اساتید استان اصفهان 
حل مسئله را رویکرد دیگری در بسیج اساتید 
بیان کرد و ادامه داد: سازمان بسیج اساتید در 
حوزه های علمی، اندیشــه ای و مسئله یابی در 
حال فعالیت است و با راه اندازی اندیشکده های 
علمــی و کارگروه های تخصصــی معضالت و 

مسائل را شناسایی کرده است.
وی از راه اندازی قــرارگاه فرهنگی حمایت از 
کاالی ایرانی در ســازمان بسیج اساتید استان 
اصفهــان به منظور فرهنگ ســازی حمایت از 

کاالی ایرانی در سطح جامعه خبر داد.

رییس اداره تفریح سازمان فرهنگی 
اجتماعی شهرداری:

»سوت شادی« در نصف جهان 
طنین انداز می شود

 رییس اداره تفریح سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: همزمان با 
آغاز فصل تابستان ویژه برنامه »سوت شادی« 
در ســطح محالت، بوســتان های بزرگ و ... 
برگزار می شود.نفیسه گلشیرازی اظهار کرد: 
به منظور پر کردن اوقات فراغت شهروندان به 
خصوص کودکان، نوجوانان و جوانان در فصل 
تابستان برگزاری ویژه برنامه »سوت شادی« 
در سطح شهر اصفهان پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه محورهای این برنامه در بخش 
های محتلف خانوادگی، کودکان، نوجوانان و 
جوانان پیش بینی شده است، افزود: همچنین 
برنامه هــای مختلف ویژه مــادران و دختران، 
پدران و پسران، مادران و پسران طراحی شده 
اســت.رییس اداره تفریح ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه ویژه برنامه ســوت شــادی با آیتم های 
تفریحی متفاوت تا ۱۵ شهریورماه ادامه دارد، 
اضافه کرد: در باغ های بانــوان طلوع، ناژوان و 
پردیس نیز برای خانواده ها »ســوت شادی« 
به صدا در می آید.گلشیرازی خاطرنشان کرد: 
در آپارتمان ها و مجتمع های مســکونی شهر 
اصفهان نیز برنامه هــای مختلفی با آیتم های 
 تفریحــی بــه همــراه کارگاه های ســالمت

 پیش بینی شده است.

 مدیرعامل شرکت بهره برداری 
قطار شهری:

ساعت فعالیت مترو از آزادی 
تا صفه افزایش می یابد

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی اصفهان 
گفت: ساعات فعالیت فاز ســه خط یک مترو 
از میدان آزادی تا صفه تا ســاعت ۲۱ افزایش 
می یابد.علیرضــا فاتحی اظهار کــرد: در حال 
حاضر فاز سوم خط یک مترو از میدان آزادی 
تا صفه تا ساعت ســه بعدازظهر به شهروندان 
ســرویس دهی می کند؛ اما طبق برنامه ریزی 
های انجام شــده ظرف چند روز آینده ساعت 
کاری این خط تا  افزایش می یابد.وی افزود: به 
طور معمول روزانه 3۵ هــزار تا ۴۵ هزار نفر از 
طریق مترو جابه جا می شوند که این تعداد در 
مقایسه با کالن شهرهای دیگر قابل قبول است.

مدیر منطقه 11 شهرداری خبر داد:
 اجرای تئاتر خیابانی

 با هدف بهینه سازی مصرف آب
مدیر منطقــه ۱۱ شــهرداری اصفهان گفت: 
با توجه به بحــران آب در اصفهــان به منظور 
فرهنگ سازی نحوه صحیح مصرف آب در بین 
شهروندان، اجرای تئاتر خیابانی در منطقه ۱۱ 
برنامه ریزی شده اســت.حمید اشرفی اظهار 
کرد: در راستای نشــاط اجتماعی و همچنین 
آشنایی شهروندان با نحوه صحیح مصرف آب 
در این شــرایط بحرانی، تئاتــر خیابانی با این 
موضوع با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری برگزار می شود. وی افزود: 
این برنامه شامل ۱۰ اجراست که از ۲9 خرداد 
ماه تا سه تیرماه هر روز در بوستان ها و محالت 

منطقه اجرا می شود.

قدرت ا... نوروزی:
 نگاه مدیران به اصفهان

 جهانی باشد
شــهردار اصفهان در نود و ششــمین نشســت 
شهرداران کالن شهرهای ایران به میزبانی تهران 
در رابطه با آخرین وضعیت زاینده رود گفت: شهر 
اصفهان دارای هشت هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی 
اســت، زمانی که این تعداد واحد صنعتی وجود 
نداشته ۱۲ هزار هکتار فضای سبز از انواع مختلف 
در اصفهان موجود بوده و سالمت مردم را تامین 
می کرده است. در حالی که امروز پنج هزار هکتار 
فضای سبز در مقابل هشــت هزار و ۵۰۰ واحد 
صنعتی وجود دارد.قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه 
برای جمعیت بالغ بر دو میلیون و ۱۵۰ هزار نفر 
در شهر اصفهان تنها پنج هزار هکتار فضای سبز 
وجود دارد، تصریح کرد: دو هــزار هکتار از این 
فضای سبز مربوط به شــهرداری است و بخش 
عمده ای از این فضای سبز به صورت تحت فشار 
آبیاری شده و قطره ای از آب شرب برای آبیاری 

این فضاها استفاده نمی شود.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه از پســاب  برای 
آبیاری فضای سبز اســتفاده می شود، گفت: این 
پســاب  در چندین تصفیه خانه تهیه می شود و  
مورد اســتفاده قرار می گیرد.نوروزی با تاکید بر 
اینکه برخالف تصور برخی افراد، ســرانه فضای 
سبز در اصفهان مازاد نیســت و آب شرب برای 
آبیاری فضای سبزاستفاده نمی شود، تاکید کرد: 
درخت هویت  اصفهان  است؛ بنابراین وظیفه  ما 
حفظ و نگهداری  هویت این شهر پر آوازه جهانی 
اســت، نگاه مدیران کالن شهرها نیز به این شهر 

باید جهانی باشد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان خبر داد:

حذف پارک دوبل با پارکومتر
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان 
اظهارکرد: به منظور رفع پارک های حاشــیه ای 
خیابان های اصفهان تاکنون طرح های مختلفی 
از جمله پارکومترهای ســکه ای، موبایل پارک، 
پارکبــان و ... اجرا شــده که با نقــاط ضعف و 
قوت هایی همراه بود؛ اما در نهایت با تجربه اجرای 
این طرح ها، شــهرداری اصفهان به این نتیجه 
رســید که طرح مکانیزه و هوشمندی پارکومتر 
را اجرا کند. علیرضــا صلواتی رویکرد اجرای این 
طرح را ســاماندهی ترافیک و حذف پارک های 
دوبل دانست و افزود: مردم باید در قبال استفاده 
از پارکومتر هزینه پرداخت کنند از این رو پیش 
بینی می شود مردم بیشــتر به استفاده از حمل 
و نقل عمومی رغبت نشــان دهند.معاون حمل 
و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان با بیان اینکه 
اجرای طرح پارکومتر ســبب شــده 3۰ درصد 
از پارک های غیرمجاز در ســطح شــهر اصفهان 
کاهش یابد، ادامه داد: به زودی با رفع مشکالت 
طرح پارکومتر شاهد ارتقای سطح کیفیت طرح 
 پارکومترها و ارائه تسهیالت بیشتر به شهروندان

 خواهیم بود.

توصیه وزارت امورخارجه به مسئوالن 
اصفهان:

 برای معرفی اصفهان 
به  سفر های خارجی بروید

رییس دفتر نمایندگی وزارت امــور خارجه در 
اصفهان در رابطه با اهمیت ســفر مقامات استان 
به دیگر کشــورها گفت: ســفرهای خارجی به 
اصفهان زیاد اســت و در چند ماه اخیر، چندین 
هیئت خارجی به شــهر ما ســفر کرده اند، ولی 
از اصفهان تنهــا دو هیئت به کشــورهای دیگر 
رفته اند؛ بنابرایــن نمایندگی وزارت امور خارجه 
در اصفهان به مسئوالن استان پیشنهاد داده است 
تا زمینه های الزم را برای سفرهایی که می تواند 
معرفی اصفهان در شهرهای دیگر دنیا را به دنبال 
داشته باشد، فراهم کنند.علیرضا ساالریان افزود: 
همچنین اگر سطح هیئت های ســفر کننده به 
کشــورهای دیگر پایین باشد، کسی به آن توجه 
نمی کند؛ بنابرایــن در اجالس های بین المللی 
که شهرداران و مقامات هم تراز کشورهای دیگر 
هستند، مقامات استان اصفهان هم حتما باید در 
همان سطح شــرکت کنند.ساالریان تاکید کرد: 
مطمئن باشید اگر مقامات اســتان اصفهان در 
اصفهان بمانند و سفرهای خارجی به کشورهای 
دیگر نداشته باشــند، اصفهان به جهان معرفی 
نمی شود و بر خالف تصوری که ما داریم و گمان 
می کنیم اصفهــان را همه دنیا می شناســند، 
اینطور نیست؛ حتما باید این سفرها انجام شود تا 

شناسایی و معرفی اصفهان بهتر از گذشته شود.

 انتقاد ها از برخی اقدامات  شــورای شهر اصفهان 
که با تغییر نام گذاری برخی از خیابان های شروع 
شده بود، با چالش نشاط در شــهر وارد دور تازه 
ای شده اســت به طوری که آیت ا... سید مجتبی 
میردامادی، امام جمعه موقت اصفهان در تریبون 
نماز جمعه به اعضای این  شــورا هشــدارداد که 
نمی توانند به اسم رای مردم هرکاری که خواستند 

انجام دهند.
ماجرا از تغییــر نام خیابان ابوالحســن اصفهانی 
آغاز شــد، زمانی که نایب رییس شورای اسالمی 
شــهر اصفهان از تغییر نام این خیابان به نام قبلی 
خود به نام باغ کاران خبر داد و آن را مطالبه مردم 
دانست؛ تغییر نامی که با مخالفت شدید نماینده 
ولی فقیه در اصفهان مواجه شــد و آیت ا...ســید 
یوســف طباطبایی در واکنش به این اقدام گفت: 
»کار غلطی است، من اصال نظری ندارم.کارهایی 

که شهرداری می کند بسیار کار غلطی است.«
امام جمعه اصفهان بــا بیان اینکه مــن بارها به 
شــهردار گوشــزد کردم کاری نکنید که آبروی 
خودتان را ببرید، عنوان کرد: »به چه دلیلی اسامی 
انسان های خوب را از خیابان های اصفهان حذف 
می کنند؟ شهرداری کارهای متدین انجام دهد تا 
در نظر مردم جلوه کند. سید ابوالحسن، شخصیتی 
اســت که ده ها خیابان باید به نام شان باشد و این 

موارد را همه باید از شهرداری مطالبه کنند.« 
بعد از تغییر نام خیابان ها انجام برخی از اقدامات 
فرهنگی توسط شورای شهر نیز مورد انتقاد گرفت 
و آیت ا... سید ابوالحسن مهدوی در واکنش به این 
اقدامات گفت :» شورای شــهر اقدام به برگزاری 
جلسات مختلطی می کند و تازه به بنده هم ایراد 

می گیرند که چرا می گویید جلسات مختلط زنان 
و مردان را برگزار نکنید.«

امام جمعه موقــت اصفهان با بیــان اینکه  وقتی 
می گوییم برگزاری این ســری جلســات با مزاج 
علما و مراجع تقلید جــوردر نمی آید، می گویند 
نمی گذاریم بین ما و علما فاصله بیفتد. وی عنوان 

کرد: » اصال این آقایان شورای شهر و شهردار با ما 
ارتباطی  نداشــته اند که گفته اند نمی گذاریم در 

ارتباط ما با علما فاصله بیفتد.«  
به دنبال انتقادات  امام جمعــه موقت از اقدامات 
شورای شــهر ، برخی از اعضای شــورای شهر با 
بیان اینکه جریانی در شــهر مخالف شادی مردم 

هستند و تنها برای مردم غم، اندوه، یأس و ناامیدی 
می خواهند به جبهه گیری علیه امام جمعه موقت 
اصفهان پرداختند و آیت ا... مهدوی را مورد هجمه 
شدید قرار دادند که این جبهه گیری ها باعث شد 
تا این بار آیت ا... سید مجتبی میردامادی، اعضای 
شورای شهر را مخاطب قرار دهد و به آنها هشدار 

دهد که مردم در مقابل این انحرافات می ایستند. 
امام جمعه موقت اصفهــان در تریبون نماز جمعه 
این هفته با بیــان که اینکه جبهــه گیری زننده 
اعضای  شورای شهر در مقابل توصیه های آیت ا... 
مهدوی موجب تاسف اســت، گفت: »کسانی که 
با رای مــردم آمده اند توجه کننــد رای خدا کجا 
می رود، اســالم بوده که ایــران را حفظ کرده 

است.«
آیت ا... میردامادی ادامه داد:» باید تذکر بدهم 
اگر با رای مردم ســر کار آمده اید، خدا هم باید 
صالحیت شما را امضا کند؛ اگر فکر می کنید به 
اسم رای مردم هر کاری می توانید انجام دهید، 
بدانید که مردم نمرده اند، ایــن برای ملت قابل 
تحمل نیســت.« امام جمعه موقــت اصفهان با 
بیان اینکه هیچ کس مخالف شادی مردم نیست 
افزود:» آیا به وجود آوردن آن صحنه ها در پارک 
کوهستانی نشانه شادی اســت، ما با کسی دعوا 
نداریم  اما نصیحت می کنیم که هنوز از جبهه ها 
شــهید می آورند و این ملتی کــه جلوی صدام 
ایستاد مقابل هر منحرف دیگری هم می ایستد.«

حاال باید منتظ ماند و دید اعضای شورای اسالمی 
شهر که ســال گذشــته با رویکرد اصالحات کار 
خود را در شهر شــروع کرده اند با مخالفت های 
صورت گرفته از سوی علمای شــهر تغییراتی را 
در برنامه های خود ایجاد می کنند یا همچنان به 

همان رویه خود ادامه می دهند.

»گردشــگری« از جملــه مهم تریــن مزیت های 
شــهری در اصفهان اســت، حجم باالی بناهای 
تاریخی و جاذبه های طبیعی موجب شده تا استان 
اصفهان همواره به عنوان یکی از قطب های مطرح 
گردشگری در ایران شناخته شود؛ اما به رغم تمام 
پتانسیل های این شــهر هنوز چالش های جدی 
در مسئله گردشگری و اســتانداردهای قابل قبول 
در این زمینه وجود دارد؛ کمبــودی که حاال و در 
آستانه رونق گیری سفرهای داخلی و حضور بیشتر 
توریسم به دلیل نوســانات ارزی و تغییرات الگوی 
گردشگری در کشور موجب شــده تا گردشگران 
رضایت چندانی از حضور در این شهر نداشته باشند. 
این مســئله به خصوص در آمار پایین گردشگران 
داخلی در ایام پیک سفرها به عنوان مثال در نوروز 
کامال به چشــم می خورد. این گــزارش انعکاس 
نظرات برخی از فعاالن تجاری و فرهنگی در زمینه 
گردشگری اصفهان است که در حاشیه نمایشگاه 
 صنعت گردشگری و توریســم اصفهان تهیه شده

 است.
اعتماد سازی اولین اصل جذب گردشگر

میترا صفری، تور لیدر یکی از آژانس هایی است که 
اقدام به برگزاری تورهای جدید یک روزه می کند. 
تورهای عکاسی، طبیعت گردی، شرکت در مراسم 
مذهبی و... از جمله جاذبه هایی است که یک آژانس 
مسافرتی برای آنها اقدام به برگزاری  تورهای یک 
روزه می کند. به گفته صفری؛ تور لیدر این آژانس 
مهم ترین اصل برای جذب گردشگر به خصوص در 
زمینه تورهای طبیعت گردی، اعتماد است. کسانی 
که یک بار به منطقه ای سفر کنند و از امکانات تور و 
طبیعت آن منطقه راضی باشند، خودشان به عنوان 
ابزار تبلیغی عمل کرده و باعث بــاال رفتن میزان 
جذب گردشگر می شوند. وی در مورد رونق گرفتن 
تورهای یک روزه در اصفهان گفت: به صورت کلی 
سبک سفر در ایران در حال تغییر است و مردم به 
دنبال مکان های بکر و جدید هستند. صفری معتقد 
است که اصلی ترین چالش گردشگری در اصفهان 
قیمت اســت. به گفته او؛ افزایش تعــداد تورهای 
مسافرتی موجب ایجاد رقابت در این زمینه شده و 
برخی از افراد از این موضوع سوء استفاده می کنند.

امکانات در اصفهان بسیار کم است

روناسی، مدیر عامل موسسه ثامن االئمه به عنوان 
یکی از قدیمی ترین آژانس های مسافرتی اصفهان 
معتقد اســت که به رغم اینکه اصفهان در بسیاری 
از زمینه هــا دارای قابلیت های باالیی اســت؛ اما 
 هنوز با میــزان  واقعــی جذب گردشــگر فاصله
 دارد. به گفتــه وی؛ با توجه به وضعیــت نرخ ارز 
در ماه های گذشــته بسیاری از مســافران ورودی 
و خروجی به کشــور با چالش های جدی روبه رو 
هســتند. علی رغم اعالم ها؛ هیچ مقری به منظور 
تامین ارز در کشــور معرفی نشــده است. به گفته 
وی؛ اخیرا با مطرح شــدن نرخ تبدیل بلیت های 
هواپیمایی با نرخ 6۵۰۰ باید منتظر یک فاجعه در 
زمینه گردشگری کشــور بود. این مسئله در حالی 
اســت که گردشــگری می تواند بعد از خودرو بار 
اقتصاد کشور را به دوش بکشــد. روناسی در مورد 
تغییر ذائقه های سفر در میان ایرانیان گفت: مسائل 
ارزی موجب شده تا مردم به تورهای ارزان قیمت 
روی بیاورند این موضــوع چه در بعد خارجی و چه 
داخلی انجام می شــود؛ اما بلیت هــای داخلی هم 
افزایش قیمت داشته و این مسئله نیز بر گردشگری 

موثر بوده اســت. به گفته وی؛ بزرگ ترین  چالش 
این روزهای گردشگری اصفهان نبودن امکانات به 
خصوص در مهم ترین نقاط گردشگری در اصفهان 
است و ورود توریست ها به میدان امام)ره( به علت 

نداشتن یک ســرویس بهداشــتی  مناسب خود 
چالشی بزرگ اســت. مدیر موسســه ثامن االئمه 
همچنین افزود: امکانات ارائه شــده در اصفهان به 
نسبت سایر شــهرهای کشور نیز بســیار پایین تر 
است، زیر ســاخت هایی مانند هتل های ۵ ستاره 
و 6 ستاره برای جذب توریســم ونیز امکاناتی که 
در فرودگاه ها ارائه می شــود حتی از برخی شهرها 
مانند شیراز و مشهد هم عقب تر است ضمن اینکه 

مســئله نبود زیر ساخت ها موجب شــده تا عمال 
 صنعت هتلــداری در اصفهان نیز بــا رکود مواجه 

شود.
نمی توانیم تورها را پیش فروش کنیم

امیــر رضا صــدری، مدیــر یکــی از آژانس های 
هواپیمایی و موسسه گردشگری اصفهان در زمینه 
اصلی ترین چالــش های گردشــگری این روزها 
می گوید به دلیل نوسانات نرخ ارز و لحظه ای بودن 
قیمت ها نمی توانیم برای تبلیغ و فروش تورها اقدام 
کنیم. وی افزود این مســئله نارضایتی زیادی در 
میان مسافران آژانس ها به وجود آورده در صورتی 
که از حیطه توان آژانس ها هم خارج شــده است. 
وی با اشاره به معکوس شــدن روند گردشگری در 
ایران گفت: به علت باال بودن نرخ ارز، گردشــگران 
خارجی می توانند با قیمت هــای ارزان از امکانات 
ایران اســتفاده کنند و معموال راضی هستند؛ اما 
در داخل مسافرت و گردشگری به دلیل باال بودن 
قیمت ها دارای افت بسیار زیادی شده است و تمایل 
به اســتفاده از تورهای ارزان قیمت و اقامت های 

بوم گردی رو به افزایش است.

چالشی به نام سرویس بهداشتی
 وارونه شدن گردشگری در ایران؛

نماینده  استان اصفهان در شورای عالی استان ها: 
نیمی از شهرداری ها رو به ورشکستگی اند

نماینده استان اصفهان در شورای عالی استان ها در ششمین اجالس شورای عالی استان ها در مجلس 
قدیم افزود: براساس دستور امام خمینی)ره( شوراهای اسالمی روی کار آمدند و امانت به اهل آن سپرده 
شد؛ آنها سرمایه ملی هستند و طبق تجربه نباید این گنجینه دچار آسیب و تهاجم شود.محمد صالحی 
دارانی ادامه داد: پس از چند سال کار و تالش شاهدیم که از اختیار شوراها توسط دولتمردان، نمایندگان 
مجلس و قوه قضائیه کاسته می شود.این عضو شورای عالی اســتان ها افزود: فشار دیوان عدالت اداری 
برای ابطال مصوبه های شورا، کاستن بودجه آن توسط مجلس، قوانین غیرکارشناسی نمایندگان مجلس 
مانند قانون بیمه کارگر و بدهی ســنگین هزاران میلیارد تومانی دولت به شهرداری ها، شاهدی بر این 
 واقعیت هاست.صالحی دارانی گفت: همین مســائل، عامل افزون بر نیمی از ورشکستگی شهرداری ها

 شده است.

معاون فرهنگی وا جتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مطرح کرد:
اجرای طرح نشاط معنوی در بقاع متبرکه

همزمان با فصل تابستان، طرح نشاط معنوی در ۱۸۰ امامزاده استان اصفهان برگزار می شود. معاون فرهنگی و 
اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: طرح نشاط معنوی برای غنی سازی اوقاف فراغت 
نوجوانان و جوانان در جوار حرم مطهر ۱۸۰بقعه متبرکه و امامزاده عظیم الشأن استان اصفهان با برنامه های 

علمی، فرهنگی، قرآنی، ورزشی و مذهبی اجرا می شود.
حجت االسالم حسن امیری افزود: این طرح، ویژه دانش آموزان دختر و پسر رده سنی 7تا۱۸سال از ۱6تیر به 

مدت هفت هفته تا 3۱مرداد آغاز می شود.
عالقه مندان به شرکت در دوره های تفریحی، زیارتی، علمی، آموزشی و نشاط معنوی می توانند برای کسب 
اطالعات بیشــتر به واحدهای فرهنگی ادارات اوقاف و امور خیریه سراسر استان، مراکز فرهنگی قرآنی بقاع 

متبرکه مراجعه کنند.

مخالفت علمای اصفهان با اقدامات اعضای شورای شهر وارد دور تازه ای شده است؛

هشدار به شورای شهر

 افزایش تعداد تورهای مسافرتی 
موجب ایجاد رقابت در این زمینه 

شده و برخی از افراد از این 
موضوع  سوء استفاده می کنند

یاسمین عسکری 

شهرداری

 نرگس طلوعی 
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  امام صادق علیه السالم:
 هر پیشه ورى بايد از سه ويژگى برخوردار 

باشد: دانش آن كار را به كمال بداند؛ امانتدارى 
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جدول شماره 2445

افقی:
1- اين پديده اقتصادي از بروز همزمان دو معضل 
نرخ رشــد تورم باال و نرخ رشــد اقتصادي پايين 

حاصل مي شود - رسم و روش
2- همراه گل - برتر - دوشــيزه فرنگي - ضمير 

غايب
3- تپه بلند - آواز - بخشش - خرمافروش

4- هفتمين صادرکننده جهان - تربيت - پياله
5- حرف افسوس - زشــت - تکرار حرف بيست 

و نهم
6- توانا - ارز اين کشور »پزو« است - امتحان
7- پايه - سادس - از ادات استثنا - انبار گندم

8- همراه - داللت کننده - طريق - رنگ آسمان
9- از ايــن روي - نوعــي صمــغ خوشــبو - از 
قدرت هاي اقتصادي نوظهــور در جهان - ضمير 

سوم شخص مفرد
10- از بازي هاي کودکانه - پارچه ضخيم از الياف 

مصنوعي يا گياهي - پيشوا و مقتدا
11- الفباي ســاز - پايتخت فقيرترين کشــور 

اروپايي - ديدني ارتش

12- شهر بي قانون - آتش - يکپارچگي
13- بي خطر - از دارايي هاي حضرت زهرا )س( - 

آسمان غرش - درياي تازي
14- تصديق آلمانــي - واحد پــول تايلند - يار 

عسل - دسترنج کار
15- اسب نجيب - نشانگر رابطه ميان نهاده هاي 

توليدي و نرخ ستاده است.
 عمودی:

1- لبــاس - آن بخــش از تقاضــا که از ســوي 
مصرف کنندگان جهت مصرف يــک کاال انجام 

مي پذيرد

2- مال التجاره - مشهور - از مواد افيوني
3- حرف زيادي - از دو رقمي ها - لطيف - زمينه 

و موضوع
4- نقش کردن - ضمير مخاطب تازي - خبر

5- پشت سر هم آمدن - ســختي - کشوري که 
ميزان تبادالت ارزي آن بسيار محدود است - دم

6- سرزمين - از جهات اصلي - مهرباني
7- نقش هنري - اهل سنت - وزير دارايي فرانسه
8- چراغ آسمان - درد - فرومايه - حالت بيهوشي

9- هنرپيشه - حرف نفي انگليسي - خداوند
10- هدايت شده - مسافر - از چهار ضلعي ها

11- خط کش مهندســي - از درندگان - نفس 
خسته - جمع »ساعت«

12- زير طاقي - از قبايل زمان جاهليت - عايدي 
از کار

13- صدمه - پدر بزرگ - خوش گوار - گالبي
14- ورمي که ستور را مي کشد - برگزيده چيزي 

- حدت
15- از بازارهاي بورس معــروف آمريکا - کمک 

و ياري
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یادداشت

»پاهايش می لرزيد، کســی زير بغلش را گرفتــه بود و  کمک 
می کرد تا راه برود، با اين حال چند بــار پاهايش ضعف رفت و 
نزديک بود زمين بخورد که همراهش مانع شد. سرش را باال نمی 
گرفت تا لحظه لحظه نزديک شدنش را به طناب نبيند، طنابی 
که قرار بود بر دور گردنش انداخته شــود. پيش از جان دادن، 

صدايی او را ميخکوب کرد:بخشيدم...«
 گذشتن از خون يک هم خون را می توان اوج بخشش دانست؛ 
اما بخشش مختص به اين مورد نيست، گذشتن از خطای فرزند، 
همسر، دوســتان و نزديکان نيز همانند گذشــتن از جان يک 
شــخص گناهکارمی تواند زنده کننده يک فرد بلکه جامعه ای 
شود زيرا بخشش باعث افزايش سالمت روانی افراد می شود و 
ميزان خشونت و جرم و جنايت به همين ميزان کاهش می يابد. 

تاثيرات گذشت، از نظر پزشکی ثابت شده است. 
طبق تحقيقات روان شناسان کسی که از دست ديگران ناراحت 
و  خشمگين می شود تا زمانی که آن شخص را نبخشد مدام در 
ذهنش خطای او را مورد بررسی قرار داده و درباره اش قضاوت 
می کند. همين امر خشــم وغضب فرد را شعله ور تر می کند و 
باعث رويش کينه و نفرت در دل فرد می شود. شخص مدام در 
حال فکر کردن به اين قضيه است که چگونه تالفی کند و انتقام 
بگيرد؛ در نتيجه دچار اضطراب و فشــارهای عصبی، مشکالت 
قلبی عروقی و درد های مزمن می شــود. عالوه بر اين جهان را 
خصمانه می بيند و نمی توان ارتباط خوب و موثری با اطرافيان 
برقرار کند.در روايات نيز به تاثير گذشت اشاره شده  است. پيامبر 
اکرم)ص( می فرمايند: از يکديگر گذشــت کنيد  تا کينه های 

ميان شما از بين برود.
بزرگان دينی، گذشت از خطا و اشتباه را در صورتی که همراه با 
سرزنش و تندی نباشد عامل آرامش روحی و طوالنی شدن عمر 
معرفی می کنند،همچنين خداوند از خطاهای  او می گذرد. در 
آخرت نيز بهشــت و دريافت مزد از جانب خدا برای گذشت و 

بخشش وعده داده شده است.

بخشش، زنده کننده جامعه است

 زهرا باغبانان

ســه هوادار تیم ملی 
از  فوتبال ســوئیس 
مرز زمینی لهســتان 
با روســیه  با تراکتور 
وارد این کشور شدند 
و به ســمت شــهر 
»کالینینگراد« حرکت 

کردند.

عکس روز

سفر هواداران 
 سوئیس به روسیه 

با تراکتور

نمکی و دستیارش
 همه را برق می گيرد، ما را مادر زن اديسون! عجب شانس خوشگلی!  شانس نگو، 

اقبال عمومی بگو. پنج ماه  سماق بمک، انواع و اقسام راهپيمايی و کوهنوردی 
و بشين و پاشــو و ببر و بخيز و کوفت و مصيبت را پشت سر بگذار که چی؟ 
می خواهی در عمليات شرکت کنی. آن وقت، درست يک ساعت پيش از 
حمله، راست تو چشمانت نگاه کنند و بروند روی  منبر که: » برادر، همين 
که توانسته ای جبهه بيايی کلی ثواب برده ای. برای شرکت در حمله، بايد 
شرايطی را داشته باشی که متاسفانه شما نداريد. پس بهتر است مراقب 
چادرها باشی تا دوستانت بروند و ان شاء ا...  صحيح و سالمت بر گردند. 

مطمئن باش در جهاد آنان  شريک می شوی«!
چه کشکی، چه دوغی،ثواب جهاد، آن هم با نگهبانی چادرهای 
خالی! واال، آدم برود تو زير زمين با ســيم بکسل بادبادک هوا 
کند،  اين طوری کنف نمی شود که من شدم. زدم به غربتی 
بازی. آلوچه آلوچه اشک ريختم و آن قدر پيامبران و ائمه و 
اجداد او را قســم دادم تا فرمانده حوصله اش سر رفت و آخر 
سر، يک اسپری رنگ داد دستم و گفت: بيا اين را بگير، شما 
از حاال مسئول جمع آوری غنائم جنگی هستيد! اگر شما اسم 
چنين سمتی را شنيده ايد، من هم شنيده بودم؛ اما برای اينکه 

همين مسئوليت کشمشی را از دست ندهم، اسپری را گرفتم و 
قاطی نيروهای عملياتی شدم. بعد افتادم به پرس و جو که بفهمم 

حاال بايد چکار کنم.

در جبهه 
بزرگ شده و بچه جنگ است. حتما 

معروف ترین کتاب های طنزی است که امیریان شد، ترکش های ولگرد و جام جهانی در جوادیه از جمله رفاقت به سبک تانک، گردان قاطریزه، وقتی آقاجان دستگیر 1349 در کرمان به دنیا آمده؛ اما اصلیتش آذری است. فرزندان ایرانیم، نوجوانان می نویسد، آن شخصیت شیرین کار شهرآشوب خودش است. تا به حال شرو شیطان است  و در اکثر داستان های طنزی که برای جبهه اعزام می شوند، امیریان یکی از این نوجوان ها بود . از نوجوانی کاری در شناسنامه هایشان و هزاران دوز و کلک دیگر به توی فیلم ها، نوجوان هایی را دیده اید که با دست 
برای نوجوانان نوشته است.

روستا زاده ای که سوگلی شاه شد )5(
  ناصر الدين شــاه  در ســفر فرنگ، از اين که مونس دلش کنارش نبود 
ناخرســند بود و مغموم. او در نامه نگاری های متعدد، سعی می کرد تا 
دل انيس را به دست آورد. شــاه در نامه ای چنين نوشته بود» جای شما 
حقيقتا خالی است که تماشای وضع زن ها و مردهای اينجا را بکنيد... اگر 
هوای طهران گرم است چند روزی مختصرا برويد به صاحب قرانيه، البته 
برويد. آغامحراب، آغارضی، آغا علی چه می کنند؟ معصومه کجاست؟ چه 
می کند؟ احوال بدرالدوله را بپرسيد. سوغات های شما را ان شاء ا... پاريس 
حاضر می کنم !« هم چنين شاه در سفر سومش به فرنگ، وقتی ديد روز 
ولنتاين شده و شنيد که عشــاق در اين روز به همديگر نامه می نويسند، 

کارت پستالی خريد و آن را برای انيس الدوله پست کرد.
انيس الدوله هم ناصرالدين شــاه را خيلی دوســت می داشت و در زمان 

ســفر ناصرالدين شــاه به فرنگ، در 
نامه ای خطاب به شــاه نوشــته: »... 
شنيدم آخرهای ماه ذيحجه وارد انزلی 
می شويد، يک دنيا ذوق کردم، ای خدا 
روزی باشــد من زنده باشــم و شاه را 
ببينم. تا توی نعمت هستيم هيچ قدر 
نمی دانيم، الحال حال ســگ و گربه و 

شغال بهتر از حال ما هست.«

بریده ها

بابا و مامان شما هم اين جورين که هرچقدر مسافت جايی که دارن 
باهاش تلفنی حرف می زنن بيشتر باشه، بيشتر داد می زنن؟!

 از يک ســاعتی به بعد وســط فوتبال تو نيســتی کــه داری تخمه
 می خوری، اين تخمه است که داره تو رو می خوره!

 به نظرم به جای خانواده آقای هاشــمی بايد تو کتاب های درســی 
داستان خانواده انديمشکی رو که با پرشيا رفتن روسيه بنويسن!

هرچی پولداره رفته روســيه و هرچی عشق فوتباله، زير کولر جلوی   
تلويزيونه. تفاوت عشق و پول فقط تو نرسيدن هاست!

ما بازی ها  رو درست پيش بينی می کنيم، اينا هستن که غلط نتيجه 
می گيرن!

 اگه تيم کشورها تو طول چهار سال بازی هاشون رو انجام بدن، ديگه 
جمع نميشه تو يک ماه  اين طوری پشت هم هی مسابقه بدن!

 اين قدر که تو اين جام گل به خودی ديديم، گل به حريف نديديم!
ما همونايی هستيم که هميشه دلمون می خواست به ميدان آرژانتين، 
انتهای خيابان الوند نامه بنويســيم وبفرســتيم و آخرش هم ننوشتيم و 

نفرستاديم!
400 تومن ميدين پاور بانک؟ 200 تومن بذارين روش از اين موتور   

برق کوچيک ها بگيرين، همه چی هم ميشه باهاش روشن کرد!
 گيجم مثل مغازه داری که دونفر دارن جلوش واســه حساب کردن 

تعارف می کنن و نمی دونه باالخره از کدوم يکی بايد کارت بگيره!

شبکه اجتماعیزنگ تاریخ

کننــد. همه چیز را بعــد از چند 
ثانیــه دوبــاره بــرای اولیــن بار 
تجربه می کنند.ماهی ها هیچ 
خاطــره ای بیشــتر از چنــد ثانیه 
ندارند و همان را هم فراموش 
می کننــد و مادامی کــه از این 
نقص شــان بی خبرنــد، حتمــا 
زندگی برایشان یک داستان بلند 
خوب و خوش اســت. یک جشن 

همیشگی ...
»ابر ابله«
ارلند لو

غبطــه  هــا  ماهــی 
برانگیزند

گاهی وقت ها به ماهی های 
قرمــز، غبطــه می خــورم. 
ظاهــرا دامنــه حافظه شــان 
فقــط در حد چند ثانیه اســت. 
محال اســت بتواننــد هیچ یک 
از فکرهایشــان را دنبــال 

زنان چينی با وزن بيش از 61/8 کيلوگرم می توانند به جشنواره  قايق های 
اژدهای چينی که از 15 تا 19 ژوئن در باغ تانگ پارادايس »شــی آن« در 
مرکز چين برگزار می شود، رايگان وارد شوند. بنا بر گزارش »چاينا ديلی«؛ 
در ورودی اين باغ يک ترازوی بزرگ با طناب بســته شده است، زنانی که 
در اين ترازو وزن شان بيشتر از مقدار مشخص شده باشد از خدمات پارک 
رايگان بهره مند شده و به عنوان يکی از نامزدهای »زيبای تانگ« معرفی 
می شوند؛ زيرا در زمان سلسله تانگ چاقی و اضافه وزن يکی از معيارهای 

اصلی زيبايی به شمار می رفته است.

جایزه ای برای زنان چاق در چین

 در جشنی که در شــهر بيلبائوی اسپانيا برگزار شد، رســتوران »استريا 
فرانچسکانا« ايتاليايی جايزه نخســت بهترين رستوران های جهان سال 
2018 را از آن خود کرد. در اين مراســم 50 رســتوران نمونه دنيا حضور 
داشتند.رستوران ايتاليايی با غذاهايی متکی بر ترکيبات بومی، شگفتی و 
تحسين مشتريان را برانگيخته است. رستوران فرانچسکانا غذاهای ايتاليايی 
جديدی با ترکيبات اصيل ايتاليايی را به مشتريان خود عرضه می کند. در 
طول سه سال اين بار دوم است که رســتوران ايتاليايی رتبه نخست اين 

مراسم را کسب کرده است.

بهترین رستوران دنیا

يک مدير ژاپنی به دليل ترک ميز کار خود در ســاعات کاری، آن هم تنها 
به مــدت 3 دقيقه برای خريد ناهار، مورد ســرزنش قــرار گرفت و توبيخ 
شد.ســخنگوی شــهرداری کوبه اعالم کرد اين مقام شــهرداری ظرف 
7 ماه گذشــته، 26 مرتبه وقت ناهار مقرر را زودتر آغاز کرده اســت.اين 
ســخنگو به خبرگزاری فرانســه گفت: »وقت ناهار از ظهر )ساعت 12( تا 
ساعت 1 بعدازظهر اســت. او ميز کار خود را پيش از اين بازه زمانی ترک 
می کرد.«مجازات اين مقام 64 ساله، دريافت نيمی از حقوق روزانه خود و 

تشکيل نشستی خبری برای عذرخواهی رسمی اعالم شده است.

توبیخ مدیر ژاپنی برای ترک سه دقیقه ای میز کار!
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