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ویژه 

ساخت سریال »شهید بهشتی« در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

حجت االسالم والمسلمین جواد اژه ای 
نماینده ولی فقیه در امور دانشجویان: 

دشمنان سبک زندگی 
 

شهید بهشتی را تحمل نمی کردند

 شهید بهشتی یک مظهر علمی و رابط حوزه و دانشگاه 

بود. او همواره سعی می کرد نســل جوان را با حوزه و 

حوزه را با نسل جوان آشنا ســازد، به همین دلیل در 

مدرسه حقانی قم، از بعضی مراجع امروز و سابق دعوت 

می کرد تا دروس جدید را عصرها در مدرسه آموزش 

دهند؛ از طرفی مناظراتی بین دانش آموزان مدرسه 

و علما و دانش  آموزان قــرار می داد تا به ارتقای علمی 

آنها کمک کند. شهید بهشتی سعی می کرد هیچ گونه 

ظاهرسازی نکند و آنچه بود را نمایان می کرد. شاخصه 

متفاوتی نسبت به برخی افراد داشت که همیشه نگاه 

می کنند تا ببینند اطرافیان از آنها چه انتظاری دارند، 

اما شهید بهشتی اصال به این انتظارات نگاه نمی کرد. 

شهید بهشتی معتقد بود مقداری تکلفات روحانی را 

باید کم کرد و با مردم راحت و عــادی صحبت کرد؛ 

البته برای خیلی از دشــمنان این مسئله قابل تحمل 

نبود. قبل از انقالب هم ســازمان منافقین قصد ترور 

وی را داشت چون می دانســت از بازوهای قوی امام 

راحل و نقش او تعیین کننده اســت. شهید بهشتی 

همواره معتقد بود آنچه که به مردم قول می دهیم را 

باید عملی کنیم. او عقیده داشــت عمل به وعده باید 

از خانه و رسیدگی به همســر و فرزند آغاز شود، اگر 

به آنها قول ساده می دهیم عمل کنیم تا به قول های 

اجتماعی هم عمل نماییم. شهید بهشتی به نظم و نماز 

اول وقت اهمیت بسیاری می دادو اهل عرفان و عبادت 

بود. او نسبت به خانواده احساس مسئولیت می کرد؛ 

اما نه اینکه آنها را به خارج از خانــواده ترجیح دهد، 

چون عدالت اجتماعی برای او مهم بود. تقوای الهی و 

خداترسی در زندگی او شاخص بود، در این دنیا هم به 

مثابه یک ملت عمل کرد همانگونه که خداوند در قرآن 

حضرت ابراهیم را یک ملت دانست، امام خمینی )ره( 
نیز این عنوان را برای شهید بهشتی مطرح کردند.

حجت االسالم محمدتقی رهبر 

 
شهید بهشتی نقشی تعیین کننده  عضو جامعه روحانیت مبارز:

درتشکیل جامعه روحانیت مبارز  داشت

شهید بهشتی در صف پیشــتازان حرکت انقالبی بود. 

شهید بهشتی ها نباید فراموش شــوند زیرا آنها بودند 

که انقالب را نجات دادند و نبایــد فریاد آنها خاموش 

شود. شهید بهشتی در عین اینکه فقیهی حوزوی بود 

در تاسیس دبیرســتان دین و دانش در زمان طاغوت 

کوشید و پایه گذار یک حرکت فرهنگی شد. این اقدام 
با دیدگاه های اسالمی و روشنفکرانه صورت گرفت. 

در آن زمان، کالس های آموزش زبان انگلیســی برای 

طالب علوم دینی را ترتیب داده بود. بنده نیز در همان 

کالس ها حضور یافتم و این اقدامی موثر برای آشنایی 

طالب با زبان های خارجی بود. شــهید بهشتی آینده 

نگر بــود؛ او همزمان دین، دانش، حوزه و دانشــگاه را 

مدنظر داشت. شهید بهشتی دارای رتبه علمی، فقهی 

و دانشــگاهی بود و معدود افرادی داریــم که چنین 

روشنگر، آگاه و آینده نگر باشند. شهید بهشتی در صف 

پیشــتازان حرکت انقالبی بود. وی در شورای انقالب 

جایگاه حساسی داشت عالوه بر این یکی از عوامل شکل 

گیری جامعه روحانیت مبارز در کنار بزرگان و علمای 

آن عصر بود. وی در دوران ریاست بر قوه قضائیه، نگاهی 

آینده نگر، عمیق، انقالبی و آگاه داشت. همان طور که 

امام راحل )ره( فرمودند: او یک نفر اما به مثابه یک ملت 

بود. حتی در همان زمانی که در حزب جمهوری اسالمی 

مشغول به سخنرانی بود و لحظه انفجار صورت گرفت، 

ایشان پشت تریبون فریاد مرگ بر آمریکا برآورد، یعنی 

تا لحظه آخر مبارزه با اســتعمار و استکبار را فراموش 

برای آیندگان است.نکرد و تا نفس آخر پای هدفش ایســتاد و این درسی 

وی عنوان کرد: شهید بهشتی ها نباید فراموش شوند 

زیرا از نوادر روزگار هستند و نمونه ای مثال زدنی برای 

جوانان به شمار می روند، چراکه آنها بودند که انقالب را 
نجات دادند و نباید فریاد آنها خاموش شود.

روایت ترور شهید مظلوم در اصفهان

در کنار اعالم خبر خوش ســاخت سریال شــهید بهشتی در 

اصفهان، اکران مستند بلند »ترور سرچشمه« آخرین ساخته 

شاهد آن خواهیم بود.»محمدحسین مهدویان« در اصفهان نیز اتفاق خوبی است که 

 بازهم مهدویان پیشــقدم شد تا در ســینمایی که جای خالی 

پرداختن به زندگی شخصیت های بزرگی چون شهید بهشتی، 

حسابی به چشم می خورد، شــاهد روایتی تازه و ناب شاید از 

جنس روایت »آخرین روزهای زمستان« و »ایستاده در غبار« 
باشیم. 

خانه فرهنگ شهید بهشتی، با همکاری دفتر تخصصی سینما 

وابسته به ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــی شهرداری 

اصفهان، زمینه اکران مستند »ترور سرچشمه« را فراهم کرده 

است.  این فیلم مستند، راوی روزها و ساعت های سختی است 

که انفجار در دفتــر حزب جمهوری اســالمی واقع در خیابان 

سرچشمه تهران باعث می شــود، دکتر بهشتی همراه با ۷۲ تن 

از مسئوالن درجه اول کشور و وزرای دولت به شهادت برسند و 

آینده ایران است. سرشار از افسوس برای از دست دادن شهید دکتر بهشتی برای 
ساخت سریال »شهید بهشتی« در اصفهان

به تازگی  مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان در 
نشست خبری سالگرد هفتم تیر استان اصفهان با 

تاکید بر اینکه شــهید آیت ا... بهشــتی در اوایــل انقالب نقش 

برجسته ای در تثبیت نظام داشت، خبر از ساخت سریالی با موضوع 

زندگی شهید بهشتی داد و گفت: در این ســریال ۲6 قسمتی با 

اســتفاده از ظرفیت های بومی اســتان و ملی بــه دنبال تبیین 

شخصیت واالی شــهید مظلوم آیت ا... بهشــتی به نسل جوان 

سریال سال آینده آغاز می شود.هستیم. آن طور که مســعود احمدی افزادی  گفته: ساخت این 

 در این فیلم »شهید بهشــتی« را می بینیم. فردی که کاراکتر این شهید را بازی 

کرده، با گریمی شبیه به شهید بهشتی، به خوبی توانسته است از عهده این نقش 

برآید. فیلم آن قدر جذاب و پرکشش است که رهبر انقالب نیز از دیدن آن لذت 

بردند و پس از تماشای »ماجرای نیمروز«  در پیامی به عوامل این فیلم فرمودند: 

»فیلم تان عالی بود... خیلی خوب بود. نشستیم استفاده کردیم و لذت بردیم. کار 

شما روی آن سکوی جشنواره هم بسیار بســیار خوب بود. اوال کارگردانی عالی 

بود، بازی ها عالی بود، قصه عالی بود، فیلم خوش ساخت بود، خیلی خوب بود. آن 

روزی که این قضیه اتفاق افتاد من دفتر امام بودم؛ همان ظهر. این بچه ها از جمله 

این آقای سیف اللهی و اینها که بودند در قضیه، )محاصره منزل موسی خیابانی( 

آمدند گفتند که قضیه تمام شــد. آمده بودند به امام گزارش بدهند … گریم ها 

خیلی خوب بود. شهید بهشتی را خیلی خوب از آب درآوردید«.

در این فیلم دو »مسعود« داریم؛ یکی مسعود کشمیری با بازی »مهدی پاکدل« 

است و دیگری مسعود از نیروهای اطالعات با بازی »مهدی زمین پرداز«. کشمیری 

از اعضای ســازمان مجاهدین خلق و به طور هم زمان جانشین دبیر شورای عالی 

امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران بود. از  او به عنوان عامل نفوذی و عامل اصلی 

انفجار در دفتر نخست وزیری جمهوری اسالمی ایران در هشتم شهریورماه ۱۳6۰ 

که منجر به شهادت آیت ا... بهشتی و یارانش شد، نام برده شده است. انفجار بمب 

و عامل انفجار آن، »محمدرضا کالهی« اعالم شده است.

پس از انفجارِ دفتر حزب گفته شــد، کشــمیری هم در این انفجار کشته شده 

اما بعدها درباره سرنوشت او این طور شنیده شــد که در واقع قطعاتی از اجساد 

دیگران به عنوان بازمانده جسد  کشمیری دفن شد و او  که از مرتبطان با سازمان 

مجاهدین و عامل اصلی انفجار بوده، به خارج از ایران فرار کرده است. 

سال ها از او خبری نبود تا  اول دی ماه سال ٩۲. یک مقام آگاه که خواست نامش 

فاش نشود، گفته بود: »مسعود کشمیری، عامل انفجار نخست وزیری و محمدرضا 

کالهی صمدی، عامل انفجار حزب جمهوری اســالمی در آلمان رویت شده اند. 

دوسال پیش  هم ســردار منتظرالمهدی، ســخنگوی نیروی انتظامی، در میان 

مباحث مختلفی که در کنفرانس خبری خود مطرح کرد، از دســتگیری عامل 

انفجار دفتر نخست وزیری جمهوری اســالمی ایران در کشور آلبانی خبر داد و 

کشمیری نیست«.رسانه ها نوشتند که به احتمال بسیار زیاد منظور منتظرالمهدی کسی جز مسعود 

هشتم خردادماه امسال نیز رسانه ها از  کشته شدن »محمدرضا کالهی صمدی«، 

از نفوذیان ســازمان مجاهدین خلق و عامل انفجار ســاختمان حزب جمهوری 

شده است. اسالمی خبر دادند و گفته شــد کالهی پس از حدود ۳۷ ســال در هلند کشته 

به تازگی مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان در نشست خبری سالگرد هفتم 

تیر استان اصفهان با تاکید بر اینکه شــهید آیت ا... بهشتی در اوایل انقالب نقش 

برجسته ای در تثبیت نظام داشت، خبر از ساخت سریالی با موضوع زندگی شهید 

بهشتی داد. اتفاقی که با توجه به اصفهانی بودن این شهید بزرگوار، خیلی پیش 

تر از اینها باید رخ می داد  و صدا و سیمای اصفهان باید جای خالی شهید بهشتی 

مظلوم پر می کرد. در سینما و تلویزیون ایران را با ساخت آثاری درخور و باکیفیت مربوط به شهید 

جای خالی »شهید بهشتی« در سینما 

 

تـکرارناپذیِر مظلـومو تلویزیون ایران؛ 
شهید مظلوم را آن طور که باید و شاید، نشناخته ایم . مهجور ماندن  

این شــهید بزرگوار، تنها در حوزه فرهنگ و هنر این مرز و بوم کافی 

اســت تا ایمان بیاوریم به مظلومیت مردی که انقالب اسالمی ایران 

مدیون و مرهون روشــنگری های این روحانی دانشگاهی است و در 

تمام این چهل ســال، نه فیلمی درباره اش ســاخته شد و نه سریالی 

به نامش کلید خورد. تنها فیلمی که در این سال ها، به شهادت دکتر 

بهشتی پرداخت، »ماجرای نیمروز« ساخته »محمدحسین مهدویان« 

بود؛ فیلمی خوش ساخت با فیلم نامه ای قوی و بازی های فوق العاده ای 

که پدیده جشنواره فیلم فجر ســی و پنجم نیز شد و سیمرغ بلورین 

بهترین فیلم جشــنواره، ســیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه ملی و 

سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را دریافت کرد. 

زینب ذاکر 

 دیگر اقدام قابل ذکر در این حوزه، اکران مستند بلند »ترور سرچشمه« آخرین 

ساخته »محمدحسین مهدویان« در اصفهان است. بازهم مهدویان پیشقدم شد 

تا در ســینمایی که جای خالی پرداختن به زندگی شخصیت های بزرگی چون 

شهید بهشتی، حسابی به چشم می خورد، شاهد روایتی تازه و ناب شاید از جنس 

روایت »آخرین روزهای زمستان« و »ایستاده در غبار« باشیم. 

خانه فرهنگ شــهید بهشــتی و با همکاری دفتر تخصصی ســینما وابسته به 

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان، زمینه اکران مستند 
»ترورسرچشمه« را فراهم کرده است. 

در این مستند که افراد زیادی در آن صحبت کرده اند و تقریبا بیشتر آنها در فضای 

عمومی و رسانه ای ناشناخته هستند )که از این حیث مستند بکر و جذابی است(، 

شهید بهشــتی را از نگاهی دیگر می بینیم و می شناسیم و آن چه در پایان برای 

مخاطب بیش از همه در ذهن باقی می ماند، افســوس و حســرت ازدست دادن 

و خالی خواهد بود.   مردی است که جایش در آینده این انقالب و کشور بسیار خالی شد، خالی هست 

فرمانده میدان آتش نشــانی در روز حادثه، مســئول حفاظــت و امنیت حزب 

جمهوری، نماینده کمیته، نماینده دادستانی و بازپرس پرونده حزب جمهوری، 

آتش نشان های مستقر، مسئوالن کمیته های مردمی، مسئول چک و خنثی سازی 

بمب ها، بخشی از مسئولیت های افرادی اســت که مقابل دوربین مهدویان قرار 

شخصیتی تکرارناپذیر است.گرفته اند و مصاحبه شــونده ها در »ترور سرچشمه« معترف هستند که بهشتی 

این مســتند که تا پیش از این، دو بار در اصفهان اکران شده، فردا هشتم تیرماه 

ساعت ۱۰ صبح در خانه فرهنگ شهید بهشتی واقع در خیابان شهید بهشتی نیز 

این چنین پرگهر بوده است. اکران می شود. اینجا شهر شهید بهشتی است و اصفهان به خود می بالد که خاکش 

»ترور سرچشمه«بهشتی درباره مستند نظر فرزند شهید 

»شهید بهشتی« از نگاه »روحانیت« اصفهانی

من آلمانی نیستم

توضیحاتی داده است. همسر شهید بهشتی کمتر اهل مصاحبه بوده، اما در یکی از معدود گفت و گوهایی که داشته است، درباره شایعه آلمانی بودن خودش 

او گفته بود: خیلی ها من را به عنوان زن آلمانی به آقا نسبت داده بودند ولی ما با هم دختر خاله و پسر خاله و دختر عمه و پسر عمه 

هستیم. ایشان در سن ۲۳ سالگی و من در سن ۱۴ سالگی با هم ازدواج کردیم . بعد از سه ماه از اصفهان به قم آمدیم . ۱۲ سال قم 

بودیم ، آن موقع سه تا بچه داشتیم. موقعی که امام)ره( به ترکیه تبعید شدند، ماموران آمدند و ریختند در منزل مان و یک مدرسه 

دین و دانش که ایشان تاسیس کرده بود و مدرسه حقانی هم که ایشان سرپرست آنجا بود را از ما گرفتند و بعد ما را به تهران تبعید 

کردند بدون حقوق. مایک سال و نیم آنجا بودیم و در آن مدت خیلی رنج بردیم . البته باید عرض کنم در طول این ۱۲ سالی که ما در 

قم بودیم منزل از خودمان نداشتیم؛ همیشه یک یا دو اتاق اجاره می کردیم  و زندگی 

ما ساده و طلبگی بود؛ هیچ گونه تشــریفات و این چیزها نداشت . بعد از اینکه ما را به 

تهران تبعید کردند، مردم برای ما منزلی گرفتندحدود امیریه؛ ما آنجا بودیم تا اینکه 

از طرف چهار مرجع تقلید آقا را دعوت کردند برای مرکز اسالمی هامبورگ . آنجا یک 

مسجدی بود که بنیانگذارش آیت ا... بروجردی بود وآقای محققی هم به عنوان یک امام 

آنجا بود؛ ولی ایشان این اسکلت را بجا گذاشته و بیرون آمده بودند. البته آن موقع ، زمان 

قتل منصور هم بود و از طرف ساواک خیلی فشار به ما می آورند و می گفتند این )دکتر 

بهشتی( عامل اصلی ترور منصور بوده است؛ به علت اینکه ایشان جلسات مختلفی با 

همه کسانی که برای نهضت کار می کردند تشکیل می دادند؛ برای همین بیشتر ایشان 

را می دیدند. این آقایان چون واقعا عالقه مند بودند به آقای بهشتی، ایشان را نامزدش 

کردند و فورا به آلمان فرستادند؛ بدون اینکه شاه اصال بگذارد ایشان برود  و بدون اینکه 

ویزا یا  پاسپورتی بگیرد ایشان را روانه کردند به هامبورگ. بعد از اینکه ایشان تشریف 

بردند به هامبورگ، ما اینجا بودیم تا ایشان آنجا یک خانه و زندگی برای ما تهیه کنند و بعد ما برویم . تا چهار ماه ساواک نگذاشت 

ما برویم باالخره با چه سختی ها و مشکالتی آقای خوانساری هر طوری بود، ما را روانه کردند. تا پنج سال ایشان سرپرستی انجمن 

اسالمی دانشجویان آنجا را به عهده گرفت و مرتب سمینارهایی تشکیل می داد .

من هم در انجمن خانم ها فعالیت می کردم؛ یعنی ما هر دو مثل دو تا شریک بودیم باهم . هیچوقت ایشان احساس نمی کرد که یک 

نفر است.  ایشان نه برادری داشت و نه کس دیگری را، برای همین همیشه به من می گفتند: تو پشتیبان من هستی در هر کاری که من 

تا حاال خواستم بکنم. اگر تو دنباله رو و کمک من نبودی من نمی توانستم کارهایم را به ثمر برسانم. ایشان هیچ وقت تنها نمی رفتند 

چه در آلمان و چه اینجا، هر کجا می رفتند، می گفتند تو هم باید باشی، تو فقط همسر من نیستی، بلکه یک دلگرمی هستی برای 

من.  ایشان همیشه دلشان می خواست بین مردم و با مردم باشند، هیچ وقت راحت طلب نبودند که بخواهند زندگی راحتی داشته 

باشند. همیشه فکر مستضعفان بودند تا موقعی که از دنیا رفتند. 

شهید بهشتی و شایعاتی که قلبش را مجروح می کرد؛

همسرش آلمانی است و فارسی بلند نیست!
شایعات دست از سر شهید بهشتی برنمی داشت؛  

انواع و اقســام شــایعات و اتهاماتی که اغلب از 
طریق شب نامه ها، جزوات و نشریات محلی منعکس و در میان 

مردم انتشار پیدا می کرد. گاهی می نوشتند: بهشتی فئودال زاده 

و سرمایه دار است! گاه می گفتند: او در شمال تهران منزلی دارد 

که فاصله درِ ورودی آن با ساختمان به بیست دقیقه پیاده روی 

نیاز دارد! در کنار اینها به اصطالح استدالل هایی نیز ارائه می شد 
تا هیچ شک و شــبهه ای برای خوانندگان و 

شــنوندگان باقی نماند و حتی مذهبی ها و 
انقالبی ها هم باورشان شود. درد این بود که 

بسیاری از متدین ها  نیز این حرف ها را تکرار 
انزجار می کردند! می کردند و گاه حتی از بهشتی مظلوم اعالن 

یکی از شایعاتی که برای  شهید ساخته بودند، 
این بود که همســر بهشــتی آلمانی است و 

فارسی بلد نیست صحبت بکند و بچه هایش 
هم همین طور! این شــایعه در جبهه ها نیز 

توانست بکند؟پیچیده بــود. در این میان بهشــتی چه می 

 او طی ســفری به جبهه ها مجبور شد همسرش را نیز با خود به 

اهواز بیاورد تا او در میان رزمندگان سخنرانی کند و آنها از نزدیک 

مشاهده کنند که همسر بهشتی آلمانی نیست و فارسی هم خوب 

بلد است.  همسرش چند جلسه در »زینبیه اهواز«  برای خانم ها 

و بسیجی ها صحبت کرد، ولی تاثیر چندانی نداشت، زیرا آن دو 

هنوز به تهران نرسیده بودند که شایعه دیگری بر شایعات قبلی 

آوردند به جای او صحبت کند!افزوده شد و گفتند: این خانم همسر بهشتی نبود و فرد دیگری را 

سال گذشته بود که انتشار یک عکس در فضای مجازی، سر و صدای زیادی به پا کرد. عناوین »آیت ا...« و »شهید« از تابلوی خیابان شهید بهشتی در تهران حذف شده 

بود. پس از مدتی، مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران اعالم کرد که این تابلو اوایل مرداد ماه سال ٩6 و در زمان مدیریت شهردار پیشین منطقه ۷ نصب 

شده بود که  درنهایت با دستور شهردار تهران، بی دقتی صورت گرفته توسط شهردار جدید منطقه سریعا اصالح و تابلوی جدید بالفاصله نصب شد. جنجال یک »تابلو«

انجام شده است.قابــل مالحظــه و تقدیری که برجســته است و تالش جایگاهی در این فیلم یافته به آن توجه شــده بــود یا را مطرح کــرده که یا کمتر به نسبت و از جهاتی، نکاتی مشکل است، اما این مستند درباره مرحوم بهشتی بسیار کار ســاخت یک مســتند 
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جای خالی »شهید بهشتی« در سینما  و تلویزیون ایران؛ 

تـکرارناپذیِر مظلـوم

ساخت سریال »شهید بهشتی« در اصفهان

همسرش آلمانی است و فارسی بلند نیست!

دشمنان سبک زندگی شهید بهشتی را 

تحمل نمی کردند

جنجال یک »تابلو«
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مدیر عامل شرکت آبفا اصفهان در جمع اصحاب رسانه اعالم کرد:

مطالبات مردم نباید سیاسی شود
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان درنشست 
خبری با اصحاب رسانه مقارن با هفته صرفه جویی در مصرف 

آب، تاکید داشت: نباید مطالبات مردم را به دلیل کم کاری، سیاسی کرد.
مهندس »هاشــم امینی« ضمن بیان این مطلب افزود: مجموعه شــرکت 
آب و فاضالب را ازحوزه سیاسی دور نگه داشــته ام؛ زیرا ما یک مجموعه 
 خدماتی هســتیم و فقط در جهت تامین آب شــرب مردم، خدمات ارائه 

می دهیم...

مورد عجیب »احتکار« در بازار اصفهان؛

علیرضا کریمیانولع خریداران؛ هراس فروشندگان  
جمعیت در اصفهان بیداد می کند، شلوغی و ترافیک 
خسته کننده شده است، آب نیست و هزاران مشکل 
ریز و درشــتی که هر روز خیل ساکنان کالن شهر 
اصفهان با آن دســت به گریبان هستند. جمعیتی 
که عالوه بر زاد و ولدی که این روزها چندان تعریفی 
ندارد و ســرمایه داران و ســرمایه گذارانی که هر 
روز بیشتر از آن خارج می شــوند، در آینده ای نه 
چندان دور دچار معضلی بــه نام مهاجرت بی رویه 
نیز خواهند شــد؛ چیزی شــبیه همانی که بر سر 
تهران آمد. بر اساس آمار به دست آمده از سرشماری 
سال ۹۵ مهاجرت به شهرهای استان اصفهان رو به 
افزایش است. به گونه ای که در بازه زمانی پنج ساله 
و از سال ۹۰ تا ۹۵ بیش از ۲۲۶ هزار و ۶۷۰  نفر به 
شهرهای اســتان اصفهان مهاجرت کرده اند. سهم 
شهر اصفهان از این میزان مهاجرت ۸۸ هزار و ۶۲۲ 
نفر بوده، شاهین شهر با پذیرش ۳۷ هزار و ۳۰۴ نفر، 
لنجان ۲۱ هزار و ۸۰۲ و کاشان با ۱۶ هزار و ۸۷۵ نفر 
بیشــترین مهاجران را در استان به خود اختصاص 
داده اند. این مسئله در حالی است که طی سال های 
آینده و در صورت حل نشــدن مشــکالت ناشی از 
خشکسالی به خصوص در شرق اصفهان، این روند 
مهاجرتی شتاب بیشتری نیز خواهد گرفت ضمن 
اینکه عمال روستاها و شهرک های اطراف اصفهان 
خالی از سکنه خواهد شــد. موضوع نگران کننده 
در میان این آمار، ورود افراد و خانواده هایی اســت 
که اغلب در زمینه کار و ســرمایه با مشکل مواجه 

هستند ... 

اصفهان چگونه موج مهاجرت را 
مدیریت می کند؟

ادامه در صفحه 2

وقتی استانداری و بنیاد شهید با شهرداری درباره احداث سالن جدید گلستان شهدا همکاری نکردند؛

فعال خبری از بهره برداری نیست
11

مدیر عامل شرکت آبفا اصفهان در جمع اصحاب رسانه اعالم کرد:

مطالبات مردم نباید سیاسی شود

اعظم محمدی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان درنشست خبری با اصحاب رسانه مقارن با هفته صرفه جویی در 
مصرف آب، تاکید داشت: نباید مطالبات مردم را به دلیل کم کاری، سیاسی کرد.

مهندس »هاشم امینی« ضمن بیان این مطلب افزود: مجموعه شرکت آب و فاضالب را ازحوزه سیاسی دور نگه 
داشته ام؛ زیرا ما یک مجموعه خدماتی هستیم و فقط در جهت تامین آب شرب مردم، خدمات ارائه می دهیم.

وی گفت: هفته صرفه جویی در مصرف آب که از یکم تا هفتم تیرماه است، یک فرصت مناسب محسوب می شود 
که در فصل تابستان شرایط سخت را با توجه به مدیریت مصرف آب، به خوبی سپری کنیم؛ ولی نکته قابل تامل 
اینکه این مهم را نباید به همین هفته اختصاص داد بلکه هر روز از سال را باید به بحث مدیریت مصرف بهینه 
آب توجه داشت. پیرو این نکته باید گفت، به دلیل شرایط سخت آبی استان، تمام مواقع سال در مورد مدیریت 

مصرف آب جلسه و برنامه داریم و امیدواریم مردم هم در این باره مشارکت کنند.
امینی با اشاره به موقعیت اقلیمی خشک اصفهان گفت: با وجود موقعیت بحران آبی در استان اصفهان نیاز است 
تمام ارکان مصرفی آب اعم از کشاورزی، شرب و صنعت در خصوص مصرف بهینه آب و راهکارهایی که در دنیا 
متداول است قدم بردارند؛ پس انتظار می رود در تحقق و فرهنگ سازی این امر، اصحاب رسانه  همراهی الزم را 
داشته باشند.موضوعی که در کشور کمتربه آن پرداخته شده موضوع خود باوری ملی است که باید اهل فن آن را 
فرهنگ سازی کنند. امینی خطاب به اصحاب رسانه اظهار کرد: تمام ارکان به خصوص اصحاب رسانه برای باور 
پذیری اینکه راهکار عبور از شرایط سخت آب، به یک عزم ملی نیاز است و مردم با کارهای هر چند کوچک خود 
در بحث مدیریت مصرف آب می توانند نقش مهمی ایفا کنند. پیرو این موضوع شعار امسال شرکت آبفا اصفهان 

»سازگاری با کم آبی و خودباوری و هم افزایی« است. 
آب شرب، امسال 40 درصد کاهش یافت

مدیر عامل شرکت آبفا اصفهان با صراحت در اینکه ما درتامین و توزیع آب شرب مردم، نقش مهم و سختی داریم، 
گفت: سال گذشته آورد زاینده رود یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون متر مکعب بوده و امسال تا به امروز این میزان به 
۴۶۵ میلیون متر مکعب محدود شده است. پس شرکت آبفا به جهت کاهش چشمگیر حجم آب و به دلیل کاهش 
۴۰ درصدی آب شرب،  در تالش است با راهکارهای مدیریت مصرف به عنوان نخستین استاِن استفاده کننده از 

این راهکارها، در تامین آب شرب مشترکان خودباوری و هم افزایی را ترویج دهد.
وی یکی از این راهکارها را استفاده از لوازم کاهنده  عنوان کرد و گفت: مردم می توانند از طریق سامانه ۱۵۲۲ 
لوازم کاهنده را به صورت اقساطی خریداری و نصب کنند و این فرصت مناسبی است که بتوانیم با مشارکت مردم 
آب کمتری مصرف کنیم.مهندس امینی در ادامه به آبیاری فضای سبز شهری اصفهان با استفاده از آب های زیر 
زمینی اشاره و اعالم کرد: تمام  فضای سبز شهر اصفهان از شبکه شرب جداسازی شده و از طریق آب های زیر 

زمینی آبیاری می شود؛ البته در این نوع آبیاری هم باید مدیریت مصرف در اولویت قرار گیرد.
به گفته این مقام مسئول، استان اصفهان به عنوان دومین استان کم مصرف ایران در تالش است، استاندارد سرانه 
مصرف آب را از ۲۰ متر مکعب به ۱۵ مترمکعب در ماه کاهش دهد که الگوی ما ۱۱ متر مکعب برای یک خانوار 

در ماه بوده که  این مهم با  مشارکت مردم عملیاتی شده است.
استاندارد مصرف آب از 154 به 110 لیتر برای هر نفر کاهش می یابد

وی متذکر شد: کاهش سرانه مصرف آب دلیل بر این نیست که سالمت و بهداشت مردم به مخاطره بیفتد بلکه 
مدیریت مصرف  بهینه آب در شرایط سخت فصل گرما، تامین آب شرب مردم تا رسیدن به فصل بارش است. برای 
نمونه می توان گفت، استاندارد مصرف آب در دنیا زیر ۱۰۰ لیتر برای هر نفر در شبانه روز است. این درحالی ست 
که استاندارد مصرف آب در استان اصفهان ۱۵۴ لیتر برای هر نفر در یک شبانه روز بوده؛  با این حساب در برنامه  

پیش رو، این استاندارد مصرفی را به ۱۱۰ لیتر برای هر نفر در یک شبانه روز کاهش خواهیم داد.
 458 هزار اخطار به مشترکان پر مصرف در سال 94

مدیر عامل شرکت آبفا با اشاره به  مشترکان کل استان اعم از خانگی و غیر خانگی تصریح کرد: آب شرب بالغ بر 
دو میلیون و ۵۰ هزار واحد خانگی وغیرخانگی در سطح استان را تامین و توزیع می کنیم که حدود ۸۳ درصد 
آن را خانگی تشکیل می دهد. پس راهکار ما در بحث مدیریت مصرف بهینه آب برای حوزه آب شرب خانگی 
صدور قبض مخصوص برای مشترکان پر مصرف است که در صورت بی توجهی، اخطاریه صادر می شود. پیرو 
این مطلب، در سال ۹۴ بالغ بر ۴۵۸ هزار اخطاریه دادیم خوشبختانه امسال با مشارکت ۹۰ درصدی مردم در 

الگوی مصرف این رقم کاهش یافته است.
جیره بندی آب؛ خط قرمز شرکت آبفا اصفهان

امینی به خط قرمز شرکت آبفا یعنی جیره بندی آب اشاره و تاکید کرد: ما با یک شرایط هیدرولیکی خاص روبه رو 
هستیم که اگر آب را جیره بندی کنیم، به یقین تبعات منفی آن بیش از محسنات جیره بندی خواهد بود؛ به 
عنوان مثال هدر رفت آب را سه برابر می کند. پس هیچ گاه به جیره بندی آب فکر نمی کنیم و فقط برای مدیریت 
مصرف با مشارکت مردم از راهکارهای متدوال در دنیا  اعم ازاستفاده از لوازم کاهنده، استفاده از آب خاکستری 

برای فالش تانک ها، فضای سبز و... استفاده می کنیم.
170 میلیارد تومان برای احداث تصفیه خانه دوم به آب منطقه ای کمک خواهد شد

وی در پاســخ بــه پرسشــی مبنــی  بــر اینکــه تصفیه خانــه »بابــا شــیخعلی« تنهــا تصفیــه خانه 
آب شــرب و کشــاورزی اصفهان اســت، در خصوص اینکه بــرای احــداث تصفیه خانه دوم چــه اقداماتی 
شــده، گفت: با احــراز به اینکه ۵۶ شــهر و ۳۰۰ روســتا اســتان نبایــد با یک تصفیــه خانه اداره شــود، 
طی انعقــاد تفاهــم نامــه ای از محل تبصره ســه اصفهــان با شــرکت آب منطقــه ای مقرر شــد مبلغ 
 ۱۷۰ میلیارد تومان بــه آب منطقــه ای برای احداث تصفیــه خانه دوم که اســتارت آن ســال ۸۸ خورد، 

کمک کنیم.
پساب کل استان 170 میلیون مترمکعب است

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان به پساب کلی استان اصفهان که نزدیک به ۱۷۰ میلیون متر مکعب است، 
اشاره کرد و گفت:  آب صنایع استان از طریق تصفیه پساب، تامین می شود. همچنین در برنامه پیش رو، هر سال 
یک تصفیه خانه پساب  راه اندازی خواهیم کردکه امسال با صرف اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان، تصفیه خانه 

پساب خوانسار را در هفته دولت به بهره برداری خواهیم رساند.
15 میلیارد تومان برای اصالح شبکه فاضالب شرق اصفهان صرف شد

وی درخصوص اصالح  و تکمیل شبکه فاضالب اســتان گفت: در یک دوره سه ساله که از سال ۹۶ شروع شد، 
توانستیم شبکه فاضالب شرق اصفهان را با صرف اعتباری بالغ بر ۱۵میلیارد تومان اصالح کنیم؛ ضمن اینکه 
سال گذشته نزدیک به ۲۹۱ کیلومتر لوله گذاری آب شرب و نزدیک به ۳۶۲ کیلومتر لوله گذاری فاضالب در 

سطح استان داشته باشیم.
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رهبر معظــم  انقالب صبــح روز گذشــته  در دیدار 
مسئوالن قوه قضائیه فرمودند: قوه قضائیه باید مظهر 
عدالت و ملجأ مورد اطمینان و پناهگاه آرامش بخش 
مردم برای احقاق حقوق فردی و عمومی باشد.حضرت 
آیت ا... خامنــه ای در دیدار رییس و مســئوالن قوه 
قضائیه با اشاره به مسئولیت های سنگین و حاکمیتی 
دســتگاه قضا تاکید کردند: قوه قضائیه باید »مظهر 
عدالــت« و »ملجأ مورد اطمینــان و پناهگاه آرامش 
بخش مردم« بــرای احقاق حقوق فــردی و عمومی 
باشــد و اعتماد افکار عمومی را با تبلیغ درست یعنی 
انعکاس هنرمندانه و موثر واقعیات و عملکرد دستگاه 
قضائی و نیز حرکت و تحول مســتمر درونی به دست 
آورد.رهبر انقالب اســالمی در ابتدای سخنان خود، 
ضمن تبریــک روز و هفته قوه قضائیــه و همچنین 
تشکر از گزارش جامع و کامل آیت ا... آملی الریجانی 
درخصوص عملکرد ایــن قوه، نام گــذاری هفته ای 
به نام دستگاه قضائی را در سالروز شــهادت آیت ا... 
بهشتی همانند بسیاری از مناسبت های تقویمی نظام 
اسالمی، شــهادت بنیان و بر پایه فداکاری در راه خدا 
خواندنــد و گفتند: این موضوع، وظایــف و انتظارات 
از قوه قضائیــه را از یک مجموعــه اداری صرف فراتر 
می برد و جهاد همه جانبه و ایثار و از خود گذشــتگی 
برای رســیدن به اهداف عالی را سرلوحه این دستگاه 
قرار می دهد.حضرت آیت ا... خامنه ای با قدردانی از 
رییس، مســئوالن و بدنه قوه قضائیه، وظیفه این قوه 
را حاکمیتی و بسیار حساس دانستند و افزودند: اگر 
دستگاه قضائی در ادای وظایف خود یعنی »قضاوت، 
پایان دادن به اختالف ها و نزاع ها و مجازات متخلفان 
از قانون« به خوبی عمــل کند، مــردم از حاکمیت، 
خرســند و راضی خواهند بود و اگر وظایف، ناقص و 
بد انجام شوند، مردم از حاکمیت، ناخرسند خواهند 
شد.ایشــان اجرای صحیح و قاطعانه وظایف دستگاه 
قضائــی را در زندگی مــردم دارای تاثیــرات فراوان 
برشمردند و خاطرنشــان کردند: همانگونه که بارها 
تاکید شــده، قوه قضائیه باید مظهر عدالت و پناهگاه 
ملت باشــد و مردم اطمینان خاطر داشته باشند که 
هر جا با مظلمــه یا تخلفی از قانون مواجه شــدند، با 
مراجعه به دســتگاه قضائی می توانند حق خود را با 
آســودگی خاطر بگیرند.رهبر انقالب اسالمی، ورود 
دســتگاه قضائی در موضوعات مرتبط با حقوق عامه 
و مســائل زندگی روزمره مردم را از وظایف مهم این 
دستگاه دانستند و گفتند: باید در مردم این اطمینان 
به وجود آید که در موارد مربوط به حقوق عامه، اگر به 

مراجع قضائی مراجعه کنند، حقوق آنها احیا خواهد 
شد.حضرت آیت ا... خامنه ای همچنین الزمه تحول 
در دســتگاه قضائی را تعیین شــاخص های دقیق و 
زمان بندی دانستند و تاکید کردند: تحول، به صورت 
تدریجی امکان پذیر نیســت و باید، سریع و با شتاب 
مناسب باشد تا خود را نشــان دهد.ایشان با اشاره به 
موضوع مهم افکار عمومــی و لزوم جلب اعتماد مردم 
و ضعف قــوه قضائیه در این بخــش، افزودند: ما باید 
در مقابل دشــمن و بدخواه و توطئه گر و تهمت زن با 
قاطعیت عمل کنیم؛ اما در مقابل مردم باید با تواضع و 
دلسوزی و محبت وارد شد و با آنان تفاهم کرد تا بتوان 
اعتماد افکار عمومی را جلب کرد.رهبر انقالب اسالمی، 
جلب افکار عمومی و اعتمادسازی را از کارهای اساسی 
همه دستگاه ها به ویژه دســتگاه قضائی و ضابطان آن 
دانستند و گفتند: اعتمادسازی نیازمند دو رکن اصلی 
است، یکی کار عملی و دیگری تبلیغات.حضرت آیت 
ا... خامنه ای در خصوص ضــرورت تبلیغات صحیح 
افزودند: امروز قوه قضائیه از جانب دشمنان خارجی 
و غافلین داخلی، آماج شدیدترین فشارهای تبلیغی 
و رسانه ای اســت به گونه ای که در این تبلیغات، یک 
قاتل بی رحم که چند جــوان حافظ امنیت را به قتل 
رسانده و در یک فرآیند قانونی و منصفانه چند ماهه 
به جرم وی رســیدگی و محکوم شــده است، مظلوم 

جلوه داده می شود و قوه قضائیه  دلسوز و پیگیر حقوق 
مظلومین، ظالــم و متجاوز معرفی می شود.ایشــان 
تاکید کردند: کار تبلیغی موثر در دســتگاه قضائی و 
مقابله با چنین عملیات رســانه ای سنگین، نیازمند 
یک تیم قوی رســانه ای و هنرمند است.رهبر انقالب 
اســالمی با تاکید بر اینکه تبلیغات و کار رســانه ای 
باید به گونه ای باشــد که به دل مخاطب بنشیند و نه 
 آنکه فقط به گوش وی رسانده شــود، افزودند: باید با

 شــیوه های حرفه ای و هنری، و به صورت مستمر، 
طراحی های مختلف انجام گیرد و حقایق و واقعیات 
باورپذیر و محسوس به افکار عمومی ارائه شود.حضرت 
آیت ا...خامنه ای خاطرنشــان کردند: امروز در دنیا با 
پروپاگاندا و شیوه های پیچیده تبلیغاتی، سیاه را سفید 
و باطل مطلــق را حق جلوه می دهند؛ اما متاســفانه 
بسیاری از دســتگاه های ما کارهای رسانه ای دقیق و 
هنرمندانه و موضوع جلب اعتماد عمومی را دست کم 
گرفته اند.ایشان در ادامه به لزوم استفاده از شیوه های 
مختلف و مناسب جهت رسیدگی به شکایات مردم در 
دادسراها و مراجع قضائی اشــاره کردند و گفتند: در 
قوه قضائیه باید قضات کوشــا، صادق و قانع، به مردم 
معرفی شوند تا این ســبک کار ترویج شود و از طرف 
دیگر باید افراد متخلف و خیانــت کار اعم از قاضی و 
یا دیگر عوامل نیز به مردم معرفی شوند.رهبر انقالب 

اسالمی بر لزوم استمرار اصالح درونی دستگاه قضائی 
تاکید کردند و افزودند: هر پرونــده مهمی که در قوه 
قضائیه، به حکم عادالنه منجر می شود؛ در واقع یک 
صدقه جاریه و یک عمل خیر اســت و باید به صورت 
صحیح به اطالع مردم برسد.رهبر انقالب اسالمی در 
بخش دیگری از سخنان شان نقش دستگاه قضا را در 
مبارزه با مفاسد اقتصادی مهم خواندند و خاطرنشان 
کردند: در مدیریت مسئله اساسی کشور یعنی اقتصاد، 
قوه مجریه نقش اول را دارد اما قوای مقننه و قضائیه 

نیز موثر و نقش آفرینند.
ایشــان ایجاد امنیت در فضای اقتصادی را از جمله 
وظایف دســتگاه قضا برشــمردند و افزودند: فضای 
کسب و کار و زندگی و معیشت مردم باید امن باشد و 
دستگاه قضا باید با مختل کنندگان امنیت اقتصادی 
برخورد کند.حضرت آیت ا... خامنه ای مبارزه قاطع و 
صریح با مفاسد و مفسدان اقتصادی را از دیگر وظایف 
مهم قوه قضائیه خواندند و افزودند: باید واضح و موثر 
در این مقوله ورود کنید و فعال باشید.ایشان با انتقاد از 
سخنانی که مستقیم یا غیرمستقیم تصور فساد فراگیر 
در همه دســتگاه ها را به افکار عمومی القا می کنند، 
افزودند: در برخی »دســتگاه های حاکمیتی، مردمی 
و محیط کسب و کار«، فســاد وجود دارد؛ اما »فساد 
عمومی« واقعیت نیســت و نباید این تلقی غلط را در 

اذهان عمومی به وجود آورد.
رهبر انقالب اسالمی، اقناع افکار عمومی را در برخورد 
دســتگاه قضا با مصادیق فســاد اقتصادی ضروری 
خواندند و تاکید کردند: وقتی مفســدی را محاکمه و 
مجازات کردید، روشن و مســتدل و هنرمندانه برای 
مردم تبیین کنیــد تا مردم صحت عملکرد شــما را 
احســاس کنند و تهدیدات به فرصت تبدیل شــود.
حضرت آیت ا... خامنه ای همچنین با ابراز خرسندی از 
فعالیت های قوه قضائیه برای احقاق حقوق ملت ایران 
در مقابل زورگویی های دشمنان و نیز مقابله با مدعیان 
حقوق بشــرگفتند: در مقوله حقوق بشــر جمهوری 
اسالمی در مقابل مدعیان جنایتکار غربی، طلبکار و 

مطالبه گر است.
ایشان با اشاره به فجایع حقوق بشری آمریکا در مناطق 
مختلف جهان و نیز جنایات فرانسوی ها و انگلیسی ها 
در قاره آفریقا و شبه قاره هند طی دهه های گذشته 
خاطرنشــان کردند: در همین ســال ها نیز عملکرد 
غربی ها در حمایت از داعش و در ســوریه، میانمار و 
مناطق دیگر نشــان دهنده دروغ های مکرر مدعیان 

وقیح حمایت از حقوق بشر است.

هاآرتص: 
اوضاع در ارتش اسرائیل 

بحرانی است
روزنامه هاآرتص در مطلبی با استناد به گزارشی 
درباره ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد اوضاع 

در این ارتش به شدت بحرانی است. 
روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی اذعان 
کرد: مقامات ارتش اسرائیل اعالم کرده اند اوضاع 
این ارتش بحرانی است و بهترین افسران نظامی 

در حال ترک ارتش اسرائیل هستند.
در این گزارش آمده است: با گذشت ۲۰ سال از 
زمان شــورش بدنام در زندان ارتش اسرائیل، به 
نظر می رسد اجرای اصالحات در این ارتش هنوز 

با دشواری هایی مواجه است.
 در ایــن گــزارش همچنیــن آمــده اســت: 
»نظرسنجی ها در ارتش اسرائیل نشان می دهد 
۵۰ درصد از افســران بــه خویشــاوندان خود 
توصیــه نمی کنند در ارتش خدمــت کنند.« بر 
این اســاس اگر چه رزمایش های بیشــتری در 
مقایســه با گذشته برگزار می شــود؛ اما کیفیت 
 این دوره ها در سیســتم نیرو های ذخیره کاهش 

یافته است. 

 انگلیسی ها با اعتصاب 
به استقبال ترامپ می روند!

اتحادیه ملی کارگران بخش حمل و نقل، راه آهن 
و دریایی انگلیس از برگــزاری اعتصاب کارکنان 
یکی از خطــوط متروی لندن همزمان با ســفر 

رییس جمهور آمریکا به لندن خبر داد.
در بیانیــه  اتحادیه ملی کارگــران بخش حمل 
ونقــل، راه آهن و دریایی انگلیس تایید شــد که 
کارکنان خطوط متروی پیکدیلی این اعتصاب را 
در اعتراض به شرایط کاری نامناسب خود صورت 
خواهند داد.سفر ماه جوالی رییس جمهور آمریکا 
به انگلیس اولین سفر رســمی او به این کشور از 
زمان آغاز ریاســت جمهوری او در اوایل ســال 

۲۰17 است. 
ســفر ترامــپ بــه انگلیــس بارها بــه دلیل 
مخالفت هــای صــورت گرفته از ســوی برخی 
 مقامات انگلیســی و مردم این کشــور به تعویق 

افتاده است.

 تخلیه هتلی در روسیه
 از بیم بمب گذاری

هتلی در شهر »روســتوف نا دونو« روسیه که از 
شهرهای میزبان جام جهانی است، به دلیل ترس 
از بمب گذاری تخلیه شــد.پلیس پس از دریافت 
گزارش هایــی مبنی بر احتمــال وجود بمب در 
هتل آن را تخلیه کرد. گزارش ها حاکی اســت  
 پس از بررســی های الزم ایــن احتمال منتفی

 شد.

کره شمالی به ژاپن هشدار داد
کره شمالی به ژاپن هشــدار داد این کشور حق 
ندارد به مسئله خلع سالح هسته ای ورود کند و 

درباره آن اقدامی صورت دهد.
»یو چونــگ چــول« دیپلمات کره شــمالی 
مســتقر در ژنو، در کنفرانس خلع سالح گفت: 
 توکیو به هیچ عنوان حق نــدارد به این موضوع 

ورود کند.
او تصریح کرد: مســئله خلع ســالح هسته ای 
موضوعی مرتبط با دو کره است و ژاپن هم امضا 
کننده بیانیه صلح ســران دو کره نیست و نقشی 
هم در شکل گیری اجالس ســران آمریکا و کره 

شمالی نداشته است.
این هشــدار در حالی صــادر می شــود که به 
گــزارش روزنامــه کوریــا تایمــز، نمایندگی 
ژاپــن در همین اجــالس گفته اســت که کره 
شــمالی باید بــه توافقات اجالس های ســران 
 پایبند بوده و خلع ســالح هســته ای را تحقق

 بخشد.

قوه قضائیه باید پناهگاه ملت باشد

اصفهان چطور موج مهاجرت 
را مدیریت می کند؟

...ادامه از صفحه1
و برای کار و رســیدن به یک آینــده بهتر به 
اصفهان مهاجرت می کنند. در یک برآورد کلی 
هر چقدر مهاجرت افزایش یابد، حاشیه نشینی 
نیز بیشتر می شود  که این امر خود یکی از مهم 
ترین رخدادها در ایجاد و شکل گیری بزه های 
اجتماعی است. ضمن اینکه در اصفهان مدیریت 
جمعیت شهری با مشــکالت زیادی دست و 
پنجه نرم می کند و یک شهروند عادی هر ساله 
می تواند افزایش فشار رشد جمعیت را به خوبی 
احساس کند و حاال بر اســاس آمار ارائه شده، 
نگرانی از تبعات مهاجرت به اصفهان بســیار 

جدی تر شده است. 
در برابر موج مهاجرتی ایجاد شده در اصفهان 
این ســوال مطرح می شــود که شــهری که 
زیر ســاخت های اقتصــادی و اجتماعی آن 
مانندسیستم حمل و نقل ، آب و برق، مسکن، 
وضعیت هوا و... پاســخگوی نیازهای جمعیت 
ساکن فعلی آن نیست چطور می تواند در سال 
های آینده حجم سرازیر شدن مهاجران به این 
استان را مدیریت کند؛ سوالی که نمی توان برای 
آن در میان سیاست گذاری های کالن شهری، 

پاسخ قانع کننده ای یافت.

    نشست سران قوا 
یکشنبه آینده برگزار  می شود

نشست رؤسای قوا برای رسیدگی به مسائل 
و مشکالت اقتصادی و شــرایط اخیر کشور 
یکشنبه آینده در مجلس شــورای اسالمی 
برگزار می شــود.  در این نشست قرار است 
حجت االسالم و المســلمین حسن روحانی 
رییس جمهــوری، علــی الریجانی رییس 
مجلس شــورای اســالمی و آیت ا... صادق 
آملی الریجانی رییس قوه قضائیه ضمن ارائه 
گزارشی از شرایط کشور به بررسی وضعیت 
اقتصادی بپردازند.در این نشست نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی، اسحاق جهانگیری، 
معاون اول رییس جمهــوری، وزیران دولت 
دوازدهم و جمعی از مقامات قضائی کشور نیز 

حضور می یابند.

 حمایت عضو سنای آمریکا 
از ناآرامی های اخیر تهران

»تام کاتن« سناتور جمهوریخواه آمریکایی 
که روابــط نزدیکی با ترامپ و نخســت وزیر 
رژیم صهیونیســتی دارد، با صدور بیانیه ای 
 از ناآرامی هــای اخیــر در تهــران حمایت

 کرد.وی کــه روابــط نزدیکی بــا ترامپ و 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی دارد، در این 
بیانیه با طرح ادعاهای هدفمند بی اســاس 
علیه کشورمان، از کشورهای اروپایی خواسته 
است که آنها نیز همانند آمریکا از ناآرامی ها 

در ایران حمایت کنند.

درخواست نمایندگان از رییس جمهور: 
 تیم اقتصادی کابینه

ترمیم شود
یک نماینده مجلس شــورای اسالمی از نامه 
جمعی از نمایندگان برای ترمیم تیم اقتصادی 
کابینه به رییس جمهور خبر داد.محمدرضا 
تابش اظهار کرد: نماینــدگان پیش از این از 
آقای روحانی برای حضور در مجلس دعوت 
کرده  بودند تا جلسه ای تعاملی درباره شرایط 
کشور داشته باشــیم؛ اما ظاهرا ایشان عازم 
ماموریت هســتند؛ بنابراین برای جلوگیری 
از فــوت وقت نامــه ای مورد وفاق هر ســه 
فراکسیون تهیه شــد. وی گفت: در این نامه 
خطاب به رییس جمهور دغدغه نمایندگان 
نســبت به اوضاع مردم و ضرورت ترمیم تیم 
اقتصادی کابینه مورد توجه قرار گرفته است.

محمد حسین مقیمی
استاندار تهران:

وزیر امور خارجه کشــورمان با بیــان اینکه برجام 
ســرجای خود محکم اســت، گفت: بایــد ببینیم 
اروپایی هــا و دو عضو دیگر برجام و ســایر اعضای 
جامعه بین المللی چقدر برای حفظ توافق هسته ای 

آمادگی دارند. 
ظریف افزود: گفت وگوهای خوبی داشــتیم و باید 
ببینیم این مذاکرات تا چه حد به اقدام می رسد. وی 
ادامه داد: شرکت های کوچک و متوسط می توانند 
نقش بســیار مهمی در عبور از بحران پیش آمده 
داشته باشند؛ البته تعهد کشورهای اروپایی و سایر 
اعضای برجام این است که شرایطی را فراهم کنند 
که خروج آمریکا از برجام مانع تحقق خواسته های 
ایران از برجام و آنچه حقوق ایران از توافق هســته 
ای است، نشــود.وزیر امور خارجه کشورمان اظهار 
کرد: باید  از همه امکانات برای پیشــبرد صنعت و 
اقتصاد کشوربهره برد و در این حوزه هم شرکت های 
کوچک و متوسط در ایران و هم در اروپا می توانند 

کار را پیش ببرند.

 برجام سرجای خود
 محکم است

ظریف:

سرمقاله

عکس  روز 

بازدید سردار پاکپور از محل 
درگیری نیروهای سپاه با 

تروریست های تکفیری در میرجاوه

قوه قضائیه باید پناهگاه ملت باشد

پیشنهاد سردبیر:

استاندار تهران اظهار کرد: رد پای عوامل ضد 
انقالب و منافقان که با رسوخ بین صفوف برخی 
کسبه در شهر تهران که اعتراض های صنفی و 
اقتصادی خود را مطرح می کنند، مشهود است.
محمد حسین مقیمی گفت: درخواست های 
برخی کســبه، اقتصادی و مشخص است که 
در مسیر درست خود باید مطرح شود؛ اما باید 
هوشیار بود زیرا برخی عوامل سوءاستفاده گر 
قصد بهره برداری از این وضعیت را دارند و در 
پوشش کســبه می خواهند این اعتراض ها را 
وارد مسیرهای دیگری کنند.وی اضافه کرد: 
دولت خواسته های کسبه و بازاریان را شنیده و 
می شنود، جلسات مختلفی با آنها برگزار شده 
اما آنچه مشخص اســت اینکه برخی افراد به 
صورت هدایت شده قصد سوءاستفاده از شرایط 
موجود را دارند که خود کسبه اجازه این کار را 

به آنها نمی دهند. 

ردپای ضدانقالب در 
تحرکات تهران مشهود است

اسماعیل کوثری 
جانشین فرمانده قرارگاه ثارا..سپاه:

دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین اظهار کرد: برخی 
رقابت سیاسی را به اندازه ای بزرگ جلوه می دهند 
که فکر می کنند اگر آجری از زیر پای دولت بکشند 
به انقالب خدمت کرده اند. محمد رضا باهنرگفت: من 
به روحانی رای ندادم ولی اگر از من بپرسند حاضری 
روحانی را به جایی برسانیم که استعفا دهد، حتما می 
گویم نباید به آن نقطه برسیم و ضرورتی هم ندارد. 
می توانیم به روحانی کمک کنیم تا راه بیفتد؛ اگرچه 
به او نقدهایی هم دارم. وی افزود:  اعتقاد دارم اگر در 
مملکت فقر وجود دارد؛ افکارعمومی این فقر را 1۰ 
برابر آنچه که هست حس می کند. اگر گرانی هست 
که هست، احساسی که مردم دارند 8 برابر احساس 
واقعی آن اســت.  بعضی از این جنبش ها یک نخود 
را به هندوانه تبدیل می کنند و بعد نمی شود جواب 
افکار عمومی را داد و این ظلم به نظام اســت. باهنر 
ادامه داد: فکر می کنم وقتــی دولت را نقد می کنم 
دارم دولت را خراطی می کنم در حالی که از منظر 

افکار عمومی، نظام خراطی می شود.

 آجر از زیر پای دولت 
نکشید

باهنر:

جانشــین فرمانده قرارگاه ثارا... سپاه گفت: 
نامه ای که توسط برخی از اصالح طلبان برای 
مذاکره با آمریکا نوشته شــده، نشان دهنده 
ذلیل بودن این افراد است.وی در ادامه افزود: 
نگارندگان این نامه، آدم های وابسته به بیگانگان 
هســتند که می خواهند سرشان در آخور آنها 
باشد و با ذلت و خواری زندگی کنند. اینها با این 
نگاه و این تفکر این نامه را نوشتند که همیشه 
می خواهند در مقابل کسانی که به ظاهر قدرت 
مادی و دنیایــی دارند حقیر باشــند و خیال 
می کنند که اینها برطرف کننده مشــکالت 

هستند. 
اســماعیل کوثری تصریح کرد: انسان ها باید 
عزت و ســربلندی خود را با نزدیکی و قرب به 
خداوند به دست آورند، اما این افراد عزت خود 
را در این دیده اند که باید با آمریکا مذاکره کنند 

و خود را حقیر جلوه دهند.

 نگارندگان نامه مذاکره 
سر در آخور دشمن دارند

پیشخوان

بین الملل
رهبر انقالب در دیدار مسئوالن قوه قضائیه:

رییس جمهور بــا مردم 
سخن بگوید

به دنبال قــدرت در آب 
گل آلود

کوتاه نمی آییم 
اعدام می کنیم

واکنش نوبخت به
سردار رحیم صفوی 

واکنش کیهان به پیشنهاد استعفای روحانی
کیهان در واکنش به پیشنهاد سیدحسین موسویان در باره استعفای رییس جمهور نوشت: »چه استعفایی؟! 
اگر گفته شود برای کارآمدی، عمرو یا زید دولت جا به جا شوند حرف معقولی است، درست مانند یک تیم 
ورزشی؛ اما مگر وسط مسابقه و دست و پنجه نرم کردن با حریف می شود تیم را یکجا کنار گذاشت و فی الفور 
تیم جدیدی جایگزین کرد؟!این آدرس مشکوک، چاره جویی است یا بهانه تراشی برای سرگرمی غفلت آفرین 
جدید؟ بازنگری و اصالح مسیر گذشته با رویکرد اعتماد و اتکا به ظرفیت های بزرگ داخلی و در جهت عملی 
کردن وعده رونق و گشایش اقتصادی، برعهده دولتمردان است. نقدهای جدی به برخی اجزای مهم دولت 
وارد است و صاحب نظران چون دولت را دولت خود )جمهوری اسالمی( می دانند، انتقاد می کنند. دولتمردان 
اگر هم جایی، نقدی را می یابند که بوی خصومت و رقابت از آن استشمام می کنند، نباید این تصور را به عموم 

نقد و نصیحت ها تعمیم دهند؛ چرا که قبل از هرکس، خود زیان می بینند.

 طرح مهم مجلس در مورد تحریم های آمریکا
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت طراحی راهکارها و روش های مقابله با تحریم آمریکا متناسب 
با رفتار طرف مقابل گفت: بسته  ای در مجلس با همکاری بخش خصوصی در حال تدوین است که راهکارهای مقابله 
با تحریم  ها در آن دیده شده است.محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: ایران باید به توان داخلی خودش اتکا کند؛  
چرا که تجربه نشان داده هر زمان که منافع خارجی ها برای همکاری اقتصادی با ایران ایجاب کرده، آنها آماده بوده اند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تحریم هایی که تا چند ماه آینده اعمال می شود با تحریم  های قبل 
از برجام متفاوت است، گفت: در واقع تنها حســن برجام این بود که ما هم اکنون براساس قواعد بین المللی تحریم 
نیستم بلکه آمریکا به دنبال تحریم ایران است و مجامع جهانی ایران را تحریم نمی کند و نکرده است.وی با بیان اینکه 
متناسب با تحریم های آمریکا باید اقدامات متقابلی انجام شود، افزود: اینکه مقام معظم رهبری فرمودند باید اتاق 

جنگ تشکیل شود نکته بسیار درستی است؛ اما دولت هنوز به این نتیجه نرسیده  است.

چهره ها

کافه سیاست
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در بازار میوه و تره بار احتکار نداریم
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

غذاساز

رییس اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد:
عضویت اتاق بازرگانی در اتاق 

بازرگانی جوانان بین الملل
رییس اتــاق بازرگانی اصفهــان از عضویت اتاق 
بازرگانی اصفهان در اتاق بازرگانی جوانان بین الملل 

)JCI( خبر داد.
»سید عبدالوهاب ســهل آبادی« از عضویت اتاق 
بازرگانی اصفهان در اتاق بازرگانی جوانان بین الملل 
)JCI( خبر داد و افزود: اتاق بازرگانی اصفهان در 
اجالس ســاالنه  JCI  امســال حضور پیدا کرد و 
مراحل عضویت این اتاق در  دســت انجام است. 
»سیدرســول رنجبران« عضو هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این جلسه خواستار 
رونمایــی برند شــهری با حضور فعــاالن بخش 
خصوصی  شــد و افزود: بخش خصوصی باید به 
خودش بیش از بخش دولتــی احترام بگذارد و به 
خودباوری برسد. وی با اشاره به اهمیت اتاق های 
بازرگانی مشــترک و نقش آن در توســعه روابط 
اقتصادی بین کشــورها یادآور شد: اتاق بازرگانی 
آلمان با 170 اتاق بازرگانی جهان روابط اقتصادی 
تعریف و ســاالنه 1300 میلیارد یورو صادرات و 
1000 میلیارد یورو واردات بــرای اقتصاد آلمان 
ایجاد کرده اســت .رنجبران تاکیــد کرد: بخش 
خصوصی ایران به ویژه اصفهــان باید در مجامع 
بین المللی حضور داشته باشد و جایگاه شرکت های 

ایرانی را در بازارهای جهانی ارتقا بخشد.

برگزاری نمایشگاه بین المللی 
غذا و نوشیدنی اصفهان در مالزی

نوزدهمین نمایشــگاه بین المللی مواد غذایی و 
نوشیدنی مالزی MIFB2018 در مرکز همایش ها 
و نمایشگاه های بین المللی »کواالالمپور« آغاز به 
کار کرد. در این نمایشگاه، 550 مشارکت کننده 
از 50 کشور دنیا انواع محصوالت خوراکی شامل 
خشــکبار و خواروبار، روغن، عصاره و نوشیدنی، 
ادویه و چاشــنی، مواد پروتئینی و... را به نمایش 
گذاشته اند.دراین نمایشگاه، شرکت نمایشگاه های 
بین المللی اصفهان نیز به عنوان ســازمان دهنده 
غرفه های ایرانی توانست شرایطی را فراهم سازد 
تا کشورمان نیز در این رویداد دارای نمایندگانی 
باشــد. نوزدهمیــن نمایشــگاه بین المللی مواد 
غذایی و نوشیدنی مالزی تا هشتم تیرماه میزبان 
 متخصصان و فعاالن بین المللی صنعت غذا خواهد

 بود.

نماینده گلپایگان در مجلس شورای اسالمی 
خبرداد:

ارائه طرح دو فوریتی ممنوعیت 
واگذاری سکه به  مجلس

نماینده مردم گلپایگان و خوانســار در مجلس 
شورای اسالمی گفت: دولت در گزارش های خود 
بیان می کند: »ارز کاالهای اساســی و مواد اولیه 
را تامین کردیم«. اما واقعیت این است که امروز 
بخش زیــادی از مواد اولیه در گمرکات کشــور 

مانده اند چون ارز آنها تامین نشده است.
»علی بختیار« اظهار کرد: هفت میلیون ســکه را 
توزیع کردند، اما یک نفر به تنهایی 39 هزار سکه 
خرید و پول هنگفتی به جیب زد. تصمیم داشتند 
با توزیع این تعداد سکه، قیمت را کنترل کنند تا 
بازار عرضه و تقاضا درست شود؛ ولی نه بازار درست 
شد و نه قیمت وی ادامه داد: به همین دلیل طرح 
دو فوریتی در رابطه با ممنوعیت واگذاری سکه به 
صورت نامحسوس را به مجلس ارائه دادم که مثال  
اگر کسی 39 هزار سکه خریده است، 10 سکه به او 
تحویل دهند. صحیح نیست منابع کشور را به این 

شکل اتالف کنیم.

 یک عضوکمیسیون صنایع  و 
معادن مجلس خبر داد:

کاهش۳۰ درصدی ارزش پول 
ملی در مدت یک ماه!

یک عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس با 
تاکید بر اینکه اولویت مجلس رسیدگی به وضعیت 
آشفته بازار ارز، مسکن، سکه و خودروست، گفت: 
بازار خــودرو به طور سرســام آوری به هم ریخته 
و مردم نمی دانند وقتی وســیله نقلیــه ای را می 
خرند فردا چه می شود! »ولی ملکی« با بیان اینکه 
ارزش پول و دارایی مردم در عــرض یک ماه 30 
درصد کاهش پیدا کرده اســت، گفت: گزارشی 
را کمیســیون ویژه و کمیســیون صنایع درباره 
بازار خودروی وارداتی تهیه کرده که نشــان می 
دهد امروز هر کســی 10 یا 50 میلیــون تومان 
پول داشته باشد، به راحتی می تواند با تغییراتی 
 در عرض یک روز به ســود 10 تــا ۲0 درصدی 

برسد.

سکه تمام 
بهار آزادی

 2,690,000
تومان

1,460,000نیم سکه
تومان

780,000ربع سکه
تومان

420,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

234,560
تومان

      قیمت سکه و طال

Te-850 غذاساز تکنو مدل

 359,000
تومان

Com-  غذاساز بيم مدل
pact Power-MiXX Plus

 138,000
تومان

FP7361 غذاساز مولينکس مدل

 1,680,000
تومان

بازارها و مغازه ها شلوغ اســت؛ کاال در بازار از لوازم خانگی 
گرفته تا ابزار، فرش و لوله در حال نایاب شدن است و در این 
میان خوش رقصی قیمت ها و باال رفتن لحظه ای آنهاست که 
تعجب خریداران و تاسف فروشــندگان را در پی دارد. یکی 
از اصلی ترین دالیل این امر از ســوی فعاالن بازار و کسبه، 

مطرح شدن شــایبه احتکار و عرضه کم و ناقص اجناس به 
بازار است. اینکه تولیدکنندگان به دلیل در دسترس نبودن 
مواداولیه و افزایش قیمت ها ی تولید، تمایل چندانی به عرضه 
محصول به بازار ندارند؛  از سوی دیگر مردم از ترس گران شدن 
کاالها اقدام به خرید بیشتر می کنند. افزایش تقاضا در کناِر 
نبودن عرضه موجب شــده تا هرج و مرج در بازاری مستولی 

شود که تقریبا نظارت بر آن تعطیل شده است.

ولع خریداران؛ هراس فروشندگان
مورد عجیب »احتکار« در بازار اصفهان؛

 رییس اتحادیه فروشندگان لبنیات اظهار کرد: بررسی موضوع قیمت لبنیات و شیر به کارگروه ستاد تنظیم بازار 
کشور رفته است که تا پایان هفته، قیمت این محصوالت اعالم می شود.

»علی رجبی« در پاسخ به این پرسش که افزایش 10 درصدی قیمت لبنیات جوابگوی هزینه تولیدکنندگان است، 
افزود: اگر چه رییس جمهور تنها مجوز افزایش 10 درصدی قیمت لبنیات به ستاد تنظیم بازار داد، اما این نرخ به 
سبب نوسان شدید هزینه های تولید، قابل قبول نیست. به گفته رجبی، امکان پیش بینی  درصد افزایش قیمت 
لبنیات در بازار وجود ندارد؛ باید منتظر ماند و دید که ستاد تنظیم بازار، چه تصمیماتی در این باره اتخاذ می کند.

قیمت »لبنیات« تا آخر 
هفته مشخص می شود

رییس اتحادیه فروشندگان 
لبنیات اظهارکرد:

خبر
   

  عکس روز

آغاز برداشت محصوالت جالیزی در »نطنز«

استاندار اصفهان گفت:کشاورزی، آب شرب، بهداشــت و... به زاینده رود وابسته است و جایگزینی 
اشتغال کشاورزان و آموزش مصرف بهینه ی آب در دســتور کار مدیریت استان قرار گرفته است. 
»محسن مهرعلیزاده« اظهار داشت: بحث محیط  زیست، آب و اشــتغال از اهم مسائل و مشکالت 

استان است که بخش عمده ای از وقت مدیریت استان صرف پرداخت به این موضوعات می شود.
استاندار اصفهان با بیان اینکه کشاورزان اصفهان به کشاورزی سنتی عادت کرده اند، افزود: زندگی و 
آرامش همه مردم به ویژه کشاورزان به جریان آب در رودخانه زاینده رود وابسته بوده و خشک شدن 

زاینده رود در روحیه  مردم تاثیرگذار است.
وی با اشاره به پیگیری مجدانه  مدیریت استان و اجرای برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
برای حل مشکل آب و احیای زاینده رود، افزود: کشاورزی، آب شــرب، بهداشت و... به زاینده رود 
وابسته است و جایگزینی اشــتغال کشــاورزان و آموزش مصرف بهینه  آب در دستور کار مدیریت 

استان قرار گرفته است.
مهرعلیزاده اجرای پروژه  ســد تونل سوم کوهرنگ، ســاماندهی رودخانه زاینده رود و انتقال آب از 
خلیج فارس را از دیگر برنامه های استان برشمرد و افزود: امیدواریم با اجرای برنامه های کوتاه مدت، 
میان مدت و بلند مدت اصفهان به شرایط مطلوب خود بازگردد. استاندار اصفهان به اقدامات صورت 
گرفته برای حل مشکالت استان اشــاره کرد و افزود: راه های برون رفت از مشکالت مدیریتی باید 
با تغییر شیوه ها مورد توجه قرار گیرد و خوشــبختانه در این راستا همراهی خوب رسانه ها از جمله 

صداوسیما، همچنین سمن ها وجود دارد.

استاندار:

 مدیریت استان اصفهان با جدیت پیگیر
 حل مشکل »آب« و احیای»زاینده رود« است

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان:

صاحبان اصلی انقالب بازاریان هستند؛ آنها خانه خود را خراب نمی کنند
معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان گفت: به طورقطع در آینده ای نزدیک دولت تصمیماتی برای 
نوسانات ارزی در راستای خروج بحران خواهد گرفت و منافع بازاریان در نظر گرفته خواهد شد. بیایید در کنار 
هم باشیم تا این دوران طی شود و آرامش به اقتصاد باز گردد. »محمدعلی شجاعی« با بیان اینکه بازاری خانه 
خودش را تخریب نمی کند، اضافه کرد: صاحب اصلی این انقالب و این مملکت بازار بوده است و بازاری هیچگاه 
پایه های خانه اش را نمی لرزاند. وی افزود: بازاری تنومند در بدنه انقالب اســت، اما عده ای جوان تازه کار که تا 
حدی هم حق داشتند، عامل این تحریک ها شدند. اگر آمریکا فشار بیاورد و در ایران برنامه ای نداشته باشد، هرگز 
موفق نخواهد شد. وی با اشاره به اینکه بازار و کسبه اصفهان به گونه ای عمل می کنند که در کشورنمونه خواهند 
شد، اضافه کرد: الزم است جوانان را هوشیارتر کنیم. این جوانان باید بدانند که بحث آنها تنها نیست، بلکه بحث 

نابودی ایران است؛ رسانه های بیگانه هرگز به دنبال منافع کاسبان جوان نیستند. 

نماینده مردم اصفهان:
مجلس از افشاگری وزارت ارتباطات حمایت می کند

نماینده مردم اصفهان، افشاگری وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در زمینه ارائه اطالعات شرکت های واردکننده 
»موبایل« را مثبت ارزیابی کرد و گفت: ما از اقدام درست و به موقع وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات حمایت می کنیم 
و این موضوع درباره بقیه بخش هایی که با ارز 4۲00 تومانی کاال وارد کشور می کنند، نیز صدق می کند و باید رعایت 
و پیگیری شود. »حمیدرضا فوالدگر« افزود: به سامانه نظارتی قوی نیاز داریم و در این زمینه کمبود وجود دارد. باید 
دولت و دستگاه های نظارتی همکاری و همیاری کنند تا سامانه های نظارتی در تمام بخش هایی که کاال می فروشند، 
به صورت دقیق بر قیمت ها نظارت کرده و بازرسی انجام شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت بگیرد. فوالدگر در 
پاسخ به این پرسش که مجلس چه راهکاری برای ثبات بازار پیشنهاد می کند، گفت: مجلس درباره ورود به این موضوع 
هیچ مشکلی ندارد و حتما حمایت می کند؛ زیرا مجلس می تواند در صورت خال قانونی به این موضوع ورود کند ولی 

اکنون به نظر نمی رسد نیازی به قانونگذاری باشد.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان اظهارکرد:
 در وضعیت کنونی عرضه اندک کاال 

به بازار طبیعی است
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان در مورد شائبه وجود احتکار 
و ایجاد گرانی و التهاب در بازار معتقد است: وقتی که بازار نوسان 
دارد و قیمت ها در حال افزایش است، این طبیعی است که بازار 
با کاهش عرضه روبه رو باشد؛ زیرا اغلب تولیدکنندگان نگران 

تامین مواد اولیه و ضرر در فروش محصوالت شان هستند. 
»روناسی« افزود: معموال احتکار در زمانی رخ می دهد که قیمت 
ها در بازار ثابت باشد و افراد برای باال رفتن قیمت ها کاال را به 
بازار عرضه نمی کنند اما در شرایط فعلی قطعا هیچ کس نمی 
خواهد ضرر کند و به همین دلیل کاالها با احتیاط و گاه بسیار 

کم به بازار عرضه می شود. 
این مســئله به خصــوص در بازارهایی که به »ارز« وابســته 
هســتند، مانند لــوازم خانگــی و موبایل بیشــتر اســت؛ 
 دولت باید ســریع تــر بــرای ایجاد ثبــات در بــازار فکری

 بکند.

بازار

رییس اتاق اصناف اصفهان:
نمی توان منکر وجود احتکار شد

رییس اتاق اصنــاف اصفهان در زمینه حواشــی مربوط به 
نوسان قیمت ها در بازار و وجود احتکار در میان اصناف گفت: 
نمی توان منکر وجود احتکار در وضعیت کنونی بازار شد اما این 
مسئله در میان اصناف کم است؛ زیرا آنها نقش توزیع کننده را 
در بازار دارند و زمانی که جنسی را گران بخرند ناچار به فروش 
گران تر آن هستند.»جهانگیری« افزود: بخشی از ناآرامی های 
بازار در زمینه قیمت ها مربوط به جو روانی متشنج در بازار 
می شود که خوشبختانه دولت در این زمینه در حال اجرای 
برنامه هایی است. جهانگیری با تاکید بر اینکه اصناف در بازار 
انتظار آرامش دارند، گفت: نظارت اتاق اصناف و بازرسی ها 
به صورت مداوم ادامه دارد ولی نظارت روی انبارهای بزرگ 
و تولیدکنندگان، وظیفه ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
است. وی تصریح کرد اگر چه نمی توان آمار دقیقی از میزان 
پرونده های احتکار و گران فروشــی ارائــه داد، اما این آمار 

افزایش داشته است.

روابط عمومی فوالد مبارکه:
موضوعی  به نام احتکار در سیستم 
فروش »فوالدمبارکه« امکان ندارد

مدیــر روابط عمومــی فــوالد مبارکه در خصوص شــایبه 
ایجاد احتکار از ســوی تولیدکنندگان فوالد گفت: شرکت 
فوالدمبارکه امکان احتکار را ندارد. »ناظمی« افزود: به دلیل 
ماهیت سفارشــی بودن تولیدات ما که معموال قبل از تولید 
محصوالت به صورت سفارشی فروخته می شود، همچنین به 
علت اعالم شفاف و رسمی محصوالت تولیدی و میزان فروش 
در آمارهای رســمی چنین امکانی وجود ندارد.  وی یکی از 
دالیل ایجاد گرانی در بازار محصوالت فوالدی کشور را وجود 
دالل ها در این بازار عنوان و تصریح کرد: برخی افراد محصوالت 
را از کارخانه های تولید کننده فوالدی گرفته و به دلیل احتمال 
سودآوری بیشتر، آنها را در انبارها احتکار کرده و به بازار ارائه 
نداده اند، به همین دلیل مسئوالن تنظیم بازار باید در شبکه 
توزیع به دنبال محتکران باشند. ناظمی افزود: قیمت گذاری 
محصوالت فوالد مبارکه بر اساس قیمت های جهانی است که 
بخشــی نیز در بورس ارائه و به صورت خودکار قیمت گذاری 
می شود. به گفته وی، تقاضای زیاد برای محصوالت این شرکت 
در ماه های اخیر منجر به افزایش قیمت هایی شــده اما این 

مسئله چندان تاثیری بر قیمت های کلی بازار نداشته است

رییس اتحادیه میوه و تره بــار در مورد وجود 
احتکار در بــازار میــوه و تره بار مــی گوید: 
احتکار در بازار میــوه و تره بار به دلیل ماهیت 
فســاد پذیری میوه ها در این فصــل، وجود 
ندارد ضمن اینکه در میادین میــوه و تره بار 
گران فروشی هم نداریم و تمام میوه ها در بازار 

به قیمت مصوب فروخته می شود. 
»ناصراترج« در مورد نحوه نظارت بر قیمت ها 
در بازار نیز گفت: بازرســان دو ارگان تعزیرات 
و سازمان اصناف به طور مداوم قیمت ها را در 

میادین رصد می کنند و هیچ گونه امکانی برای 
گران فروشی وجود ندارد. اترج تصریح کرد: اگر 
چه گران فروشی در بازار نداریم، اما گرانی وجود 
دارد زیرا امســال قیمت میوه و سیفی جات به 
خصوص هندوانه و گرمک به نسبت سال های 
گذشــته افزایش زیادی داشته است. به گفته 
وی یکی از اصلی ترین دالیل این امر را کاهش 
کاشــت این محصوالت به دلیل ضرردهی در 
سال های قبل و خشکسالی و نبود آب عنوان 
کرد. عالوه بر این نایب رییس اتحادیه میادین 

میوه و تره بار اصفهان نیز در گفت وگویی عنوان 
کرد: میوه های تابستانه که انحصاری از اصفهان 
تامین مي شــود رو به اتمام اســت و به دلیل 
کشت پایین کشــاورزان، قیمت ها امسال با 
افزایش روبه رو خواهد شد. وی ابراز امیدواری 
کرد که جهاد کشــاورزی برخی محصوالت را 
تحت کنترل قرار دهد و کشاورز را برای نوع و 
زمان کشت محصوالت توجیه کند و بر سطح 
زیرکشت محصوالت نیز نظارت داشته باشد تا 

شاهد افزایش غیرمتعارف قیمت ها نباشیم. 

رییس اتحادیه »میوه و تره بار« اصفهان:
در بازار میوه و تره بار احتکار نداریم

نایب رییس اتاق اصناف ایران:
کارخانه ها کاال به بازار نمی دهند

نایب رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه تولیدکنندگان و 
عرضه کنندگان، به بازار کاال عرضه نمی کنند گفت: نوسانات 
نرخ دالر و عدم دسترســی به مواد اولیه شرایط نابه سامان 
فعلی بازار را رقم زده اســت.»محمود هاشمی«اظهار کرد: 
شــرکت های بزرگ پخش و تولید به دلیل نوسانات ارزی، 
محصول به بازار تزریق نمی کنند. وی ادامه داد: بازار تمام 
ذخیره خــود را طی چند مــاه اخیر بــه متقاضیان عرضه 
کرده و در حالی که شــرکت های تولیدی و عرضه کننده 
فقط کاال را به صورت نقدی به بنکــداران عرضه می کنند، 
انبارها خالی از کاال و محصول اســت. هاشمی خاطرنشان 
کرد: در گذشــته فعالیت هــای اقتصادی بر پایــه اعتبار 
طرفین انجام می شد اما در حال حاضر خرید از شرکت های 
عرضه کننده فقط به صورت نقدی اســت. هاشمی افزایش 
قیمت از سوی شرکت های بزرگ تولیدی همچون کارخانه 
تولید فــوالد و خودرو را بــر گرانی های اخیــر در اقتصاد 
بی تاثیر ندانســت و گفت: گردش کار در بازار وجود ندارد 
و به دلیــل آنکه بازار آینــده قابل پیش بینــی برای خود 
 متصور نیست، کسب و کار در آن به شــدت کاهش یافته

 است.

مرضیه محب رسول
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ویژه 
ساخت سریال »شهید بهشتی« در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

حجت االسالم والمسلمین جواد اژه ای 
نماینده ولی فقیه در امور دانشجویان: 

 دشمنان سبک زندگی 
شهید بهشتی را تحمل نمی کردند

 شهید بهشتی یک مظهر علمی و رابط حوزه و دانشگاه 
بود. او همواره سعی می کرد نســل جوان را با حوزه و 
حوزه را با نسل جوان آشنا ســازد، به همین دلیل در 
مدرسه حقانی قم، از بعضی مراجع امروز و سابق دعوت 
می کرد تا دروس جدید را عصرها در مدرسه آموزش 
دهند؛ از طرفی مناظراتی بین دانش آموزان مدرسه 
و علما و دانش  آموزان قــرار می داد تا به ارتقای علمی 
آنها کمک کند. شهید بهشتی سعی می کرد هیچ گونه 
ظاهرسازی نکند و آنچه بود را نمایان می کرد. شاخصه 
متفاوتی نسبت به برخی افراد داشت که همیشه نگاه 
می کنند تا ببینند اطرافیان از آنها چه انتظاری دارند، 
اما شهید بهشتی اصال به این انتظارات نگاه نمی کرد. 
شهید بهشتی معتقد بود مقداری تکلفات روحانی را 
باید کم کرد و با مردم راحت و عــادی صحبت کرد؛ 
البته برای خیلی از دشــمنان این مسئله قابل تحمل 
نبود. قبل از انقالب هم ســازمان منافقین قصد ترور 
وی را داشت چون می دانســت از بازوهای قوی امام 
راحل و نقش او تعیین کننده اســت. شهید بهشتی 
همواره معتقد بود آنچه که به مردم قول می دهیم را 
باید عملی کنیم. او عقیده داشــت عمل به وعده باید 
از خانه و رسیدگی به همســر و فرزند آغاز شود، اگر 
به آنها قول ساده می دهیم عمل کنیم تا به قول های 
اجتماعی هم عمل نماییم. شهید بهشتی به نظم و نماز 
اول وقت اهمیت بسیاری می دادو اهل عرفان و عبادت 
بود. او نسبت به خانواده احساس مسئولیت می کرد؛ 
اما نه اینکه آنها را به خارج از خانــواده ترجیح دهد، 
چون عدالت اجتماعی برای او مهم بود. تقوای الهی و 
خداترسی در زندگی او شاخص بود، در این دنیا هم به 
مثابه یک ملت عمل کرد همانگونه که خداوند در قرآن 
حضرت ابراهیم را یک ملت دانست، امام خمینی )ره( 

نیز این عنوان را برای شهید بهشتی مطرح کردند.

 حجت االسالم محمدتقی رهبر 
عضو جامعه روحانیت مبارز:

شهید بهشتی نقشی تعیین کننده  
درتشکیل جامعه روحانیت مبارز  داشت

شهید بهشتی در صف پیشــتازان حرکت انقالبی بود. 
شهید بهشتی ها نباید فراموش شــوند زیرا آنها بودند 
که انقالب را نجات دادند و نبایــد فریاد آنها خاموش 
شود. شهید بهشتی در عین اینکه فقیهی حوزوی بود 
در تاسیس دبیرســتان دین و دانش در زمان طاغوت 
کوشید و پایه گذار یک حرکت فرهنگی شد. این اقدام 

با دیدگاه های اسالمی و روشنفکرانه صورت گرفت. 
در آن زمان، کالس های آموزش زبان انگلیســی برای 
طالب علوم دینی را ترتیب داده بود. بنده نیز در همان 
کالس ها حضور یافتم و این اقدامی موثر برای آشنایی 
طالب با زبان های خارجی بود. شــهید بهشتی آینده 
نگر بــود؛ او همزمان دین، دانش، حوزه و دانشــگاه را 
مدنظر داشت. شهید بهشتی دارای رتبه علمی، فقهی 
و دانشــگاهی بود و معدود افرادی داریــم که چنین 
روشنگر، آگاه و آینده نگر باشند. شهید بهشتی در صف 
پیشــتازان حرکت انقالبی بود. وی در شورای انقالب 
جایگاه حساسی داشت عالوه بر این یکی از عوامل شکل 
گیری جامعه روحانیت مبارز در کنار بزرگان و علمای 
آن عصر بود. وی در دوران ریاست بر قوه قضائیه، نگاهی 
آینده نگر، عمیق، انقالبی و آگاه داشت. همان طور که 
امام راحل )ره( فرمودند: او یک نفر اما به مثابه یک ملت 
بود. حتی در همان زمانی که در حزب جمهوری اسالمی 
مشغول به سخنرانی بود و لحظه انفجار صورت گرفت، 
ایشان پشت تریبون فریاد مرگ بر آمریکا برآورد، یعنی 
تا لحظه آخر مبارزه با اســتعمار و استکبار را فراموش 
نکرد و تا نفس آخر پای هدفش ایســتاد و این درسی 

برای آیندگان است.
وی عنوان کرد: شهید بهشتی ها نباید فراموش شوند 
زیرا از نوادر روزگار هستند و نمونه ای مثال زدنی برای 
جوانان به شمار می روند، چراکه آنها بودند که انقالب را 

نجات دادند و نباید فریاد آنها خاموش شود.

روایت ترور شهید مظلوم در اصفهان

در کنار اعالم خبر خوش ســاخت سریال شــهید بهشتی در 
اصفهان، اکران مستند بلند »ترور سرچشمه« آخرین ساخته 
»محمدحسین مهدویان« در اصفهان نیز اتفاق خوبی است که 

شاهد آن خواهیم بود.
 بازهم مهدویان پیشــقدم شد تا در ســینمایی که جای خالی 
پرداختن به زندگی شخصیت های بزرگی چون شهید بهشتی، 
حسابی به چشم می خورد، شــاهد روایتی تازه و ناب شاید از 
جنس روایت »آخرین روزهای زمستان« و »ایستاده در غبار« 

باشیم. 
خانه فرهنگ شهید بهشتی، با همکاری دفتر تخصصی سینما 
وابسته به ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
اصفهان، زمینه اکران مستند »ترور سرچشمه« را فراهم کرده 
است.  این فیلم مستند، راوی روزها و ساعت های سختی است 
که انفجار در دفتــر حزب جمهوری اســالمی واقع در خیابان 
سرچشمه تهران باعث می شــود، دکتر بهشتی همراه با ۷۲ تن 
از مسئوالن درجه اول کشور و وزرای دولت به شهادت برسند و 
سرشار از افسوس برای از دست دادن شهید دکتر بهشتی برای 

آینده ایران است. 

ساخت سریال »شهید بهشتی« در اصفهان
به تازگی  مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان در 
نشست خبری سالگرد هفتم تیر استان اصفهان با 
تاکید بر اینکه شــهید آیت ا... بهشــتی در اوایــل انقالب نقش 
برجسته ای در تثبیت نظام داشت، خبر از ساخت سریالی با موضوع 
زندگی شهید بهشتی داد و گفت: در این ســریال ۲6 قسمتی با 
اســتفاده از ظرفیت های بومی اســتان و ملی بــه دنبال تبیین 
شخصیت واالی شــهید مظلوم آیت ا... بهشــتی به نسل جوان 
هستیم. آن طور که مســعود احمدی افزادی  گفته: ساخت این 

سریال سال آینده آغاز می شود.

 در این فیلم »شهید بهشــتی« را می بینیم. فردی که کاراکتر این شهید را بازی 
کرده، با گریمی شبیه به شهید بهشتی، به خوبی توانسته است از عهده این نقش 
برآید. فیلم آن قدر جذاب و پرکشش است که رهبر انقالب نیز از دیدن آن لذت 
بردند و پس از تماشای »ماجرای نیمروز«  در پیامی به عوامل این فیلم فرمودند: 
»فیلم تان عالی بود... خیلی خوب بود. نشستیم استفاده کردیم و لذت بردیم. کار 
شما روی آن سکوی جشنواره هم بسیار بســیار خوب بود. اوال کارگردانی عالی 
بود، بازی ها عالی بود، قصه عالی بود، فیلم خوش ساخت بود، خیلی خوب بود. آن 
روزی که این قضیه اتفاق افتاد من دفتر امام بودم؛ همان ظهر. این بچه ها از جمله 
این آقای سیف اللهی و اینها که بودند در قضیه، )محاصره منزل موسی خیابانی( 
آمدند گفتند که قضیه تمام شــد. آمده بودند به امام گزارش بدهند … گریم ها 

خیلی خوب بود. شهید بهشتی را خیلی خوب از آب درآوردید«.
در این فیلم دو »مسعود« داریم؛ یکی مسعود کشمیری با بازی »مهدی پاکدل« 
است و دیگری مسعود از نیروهای اطالعات با بازی »مهدی زمین پرداز«. کشمیری 
از اعضای ســازمان مجاهدین خلق و به طور هم زمان جانشین دبیر شورای عالی 
امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران بود. از  او به عنوان عامل نفوذی و عامل اصلی 
انفجار در دفتر نخست وزیری جمهوری اسالمی ایران در هشتم شهریورماه ۱۳6۰ 
که منجر به شهادت آیت ا... بهشتی و یارانش شد، نام برده شده است. انفجار بمب 

و عامل انفجار آن، »محمدرضا کالهی« اعالم شده است.
پس از انفجاِر دفتر حزب گفته شــد، کشــمیری هم در این انفجار کشته شده 
اما بعدها درباره سرنوشت او این طور شنیده شــد که در واقع قطعاتی از اجساد 
دیگران به عنوان بازمانده جسد  کشمیری دفن شد و او  که از مرتبطان با سازمان 

مجاهدین و عامل اصلی انفجار بوده، به خارج از ایران فرار کرده است. 
سال ها از او خبری نبود تا  اول دی ماه سال ٩۲. یک مقام آگاه که خواست نامش 
فاش نشود، گفته بود: »مسعود کشمیری، عامل انفجار نخست وزیری و محمدرضا 
کالهی صمدی، عامل انفجار حزب جمهوری اســالمی در آلمان رویت شده اند. 
دوسال پیش  هم ســردار منتظرالمهدی، ســخنگوی نیروی انتظامی، در میان 
مباحث مختلفی که در کنفرانس خبری خود مطرح کرد، از دســتگیری عامل 
انفجار دفتر نخست وزیری جمهوری اســالمی ایران در کشور آلبانی خبر داد و 
رسانه ها نوشتند که به احتمال بسیار زیاد منظور منتظرالمهدی کسی جز مسعود 

کشمیری نیست«.
هشتم خردادماه امسال نیز رسانه ها از  کشته شدن »محمدرضا کالهی صمدی«، 
از نفوذیان ســازمان مجاهدین خلق و عامل انفجار ســاختمان حزب جمهوری 
اسالمی خبر دادند و گفته شــد کالهی پس از حدود ۳۷ ســال در هلند کشته 

شده است. 
به تازگی مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان در نشست خبری سالگرد هفتم 
تیر استان اصفهان با تاکید بر اینکه شــهید آیت ا... بهشتی در اوایل انقالب نقش 
برجسته ای در تثبیت نظام داشت، خبر از ساخت سریالی با موضوع زندگی شهید 
بهشتی داد. اتفاقی که با توجه به اصفهانی بودن این شهید بزرگوار، خیلی پیش 
تر از اینها باید رخ می داد  و صدا و سیمای اصفهان باید جای خالی شهید بهشتی 
در سینما و تلویزیون ایران را با ساخت آثاری درخور و باکیفیت مربوط به شهید 

مظلوم پر می کرد. 

 جای خالی »شهید بهشتی« در سینما 
و تلویزیون ایران؛ 

تـکرارناپذیِر مظلـوم

شهید مظلوم را آن طور که باید و شاید، نشناخته ایم . مهجور ماندن  
این شــهید بزرگوار، تنها در حوزه فرهنگ و هنر این مرز و بوم کافی 
اســت تا ایمان بیاوریم به مظلومیت مردی که انقالب اسالمی ایران 
مدیون و مرهون روشــنگری های این روحانی دانشگاهی است و در 
تمام این چهل ســال، نه فیلمی درباره اش ســاخته شد و نه سریالی 
به نامش کلید خورد. تنها فیلمی که در این سال ها، به شهادت دکتر 
بهشتی پرداخت، »ماجرای نیمروز« ساخته »محمدحسین مهدویان« 
بود؛ فیلمی خوش ساخت با فیلم نامه ای قوی و بازی های فوق العاده ای 
که پدیده جشنواره فیلم فجر ســی و پنجم نیز شد و سیمرغ بلورین 
بهترین فیلم جشــنواره، ســیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه ملی و 

سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را دریافت کرد. 

زینب ذاکر 

 دیگر اقدام قابل ذکر در این حوزه، اکران مستند بلند »ترور سرچشمه« آخرین 
ساخته »محمدحسین مهدویان« در اصفهان است. بازهم مهدویان پیشقدم شد 
تا در ســینمایی که جای خالی پرداختن به زندگی شخصیت های بزرگی چون 
شهید بهشتی، حسابی به چشم می خورد، شاهد روایتی تازه و ناب شاید از جنس 

روایت »آخرین روزهای زمستان« و »ایستاده در غبار« باشیم. 
خانه فرهنگ شــهید بهشــتی و با همکاری دفتر تخصصی ســینما وابسته به 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان، زمینه اکران مستند 

»ترورسرچشمه« را فراهم کرده است. 
در این مستند که افراد زیادی در آن صحبت کرده اند و تقریبا بیشتر آنها در فضای 
عمومی و رسانه ای ناشناخته هستند )که از این حیث مستند بکر و جذابی است(، 
شهید بهشــتی را از نگاهی دیگر می بینیم و می شناسیم و آن چه در پایان برای 
مخاطب بیش از همه در ذهن باقی می ماند، افســوس و حســرت ازدست دادن 
مردی است که جایش در آینده این انقالب و کشور بسیار خالی شد، خالی هست 

و خالی خواهد بود.   
فرمانده میدان آتش نشــانی در روز حادثه، مســئول حفاظــت و امنیت حزب 
جمهوری، نماینده کمیته، نماینده دادستانی و بازپرس پرونده حزب جمهوری، 
آتش نشان های مستقر، مسئوالن کمیته های مردمی، مسئول چک و خنثی سازی 
بمب ها، بخشی از مسئولیت های افرادی اســت که مقابل دوربین مهدویان قرار 
گرفته اند و مصاحبه شــونده ها در »ترور سرچشمه« معترف هستند که بهشتی 

شخصیتی تکرارناپذیر است.
این مســتند که تا پیش از این، دو بار در اصفهان اکران شده، فردا هشتم تیرماه 
ساعت ۱۰ صبح در خانه فرهنگ شهید بهشتی واقع در خیابان شهید بهشتی نیز 
اکران می شود. اینجا شهر شهید بهشتی است و اصفهان به خود می بالد که خاکش 

این چنین پرگهر بوده است. 

نظر فرزند شهید 
بهشتی درباره مستند 

»ترور سرچشمه«

»شهید بهشتی« از نگاه »روحانیت« اصفهانی

من آلمانی نیستم
همسر شهید بهشتی کمتر اهل مصاحبه بوده، اما در یکی از معدود گفت و گوهایی که داشته است، درباره شایعه آلمانی بودن خودش 

توضیحاتی داده است. 
او گفته بود: خیلی ها من را به عنوان زن آلمانی به آقا نسبت داده بودند ولی ما با هم دختر خاله و پسر خاله و دختر عمه و پسر عمه 
هستیم. ایشان در سن ۲۳ سالگی و من در سن ۱۴ سالگی با هم ازدواج کردیم . بعد از سه ماه از اصفهان به قم آمدیم . ۱۲ سال قم 
بودیم ، آن موقع سه تا بچه داشتیم. موقعی که امام)ره( به ترکیه تبعید شدند، ماموران آمدند و ریختند در منزل مان و یک مدرسه 
دین و دانش که ایشان تاسیس کرده بود و مدرسه حقانی هم که ایشان سرپرست آنجا بود را از ما گرفتند و بعد ما را به تهران تبعید 
کردند بدون حقوق. مایک سال و نیم آنجا بودیم و در آن مدت خیلی رنج بردیم . البته باید عرض کنم در طول این ۱۲ سالی که ما در 
قم بودیم منزل از خودمان نداشتیم؛ همیشه یک یا دو اتاق اجاره می کردیم  و زندگی 
ما ساده و طلبگی بود؛ هیچ گونه تشــریفات و این چیزها نداشت . بعد از اینکه ما را به 
تهران تبعید کردند، مردم برای ما منزلی گرفتندحدود امیریه؛ ما آنجا بودیم تا اینکه 
از طرف چهار مرجع تقلید آقا را دعوت کردند برای مرکز اسالمی هامبورگ . آنجا یک 
مسجدی بود که بنیانگذارش آیت ا... بروجردی بود وآقای محققی هم به عنوان یک امام 
آنجا بود؛ ولی ایشان این اسکلت را بجا گذاشته و بیرون آمده بودند. البته آن موقع ، زمان 
قتل منصور هم بود و از طرف ساواک خیلی فشار به ما می آورند و می گفتند این )دکتر 
بهشتی( عامل اصلی ترور منصور بوده است؛ به علت اینکه ایشان جلسات مختلفی با 
همه کسانی که برای نهضت کار می کردند تشکیل می دادند؛ برای همین بیشتر ایشان 
را می دیدند. این آقایان چون واقعا عالقه مند بودند به آقای بهشتی، ایشان را نامزدش 
کردند و فورا به آلمان فرستادند؛ بدون اینکه شاه اصال بگذارد ایشان برود  و بدون اینکه 
ویزا یا  پاسپورتی بگیرد ایشان را روانه کردند به هامبورگ. بعد از اینکه ایشان تشریف 
بردند به هامبورگ، ما اینجا بودیم تا ایشان آنجا یک خانه و زندگی برای ما تهیه کنند و بعد ما برویم . تا چهار ماه ساواک نگذاشت 
ما برویم باالخره با چه سختی ها و مشکالتی آقای خوانساری هر طوری بود، ما را روانه کردند. تا پنج سال ایشان سرپرستی انجمن 

اسالمی دانشجویان آنجا را به عهده گرفت و مرتب سمینارهایی تشکیل می داد .
من هم در انجمن خانم ها فعالیت می کردم؛ یعنی ما هر دو مثل دو تا شریک بودیم باهم . هیچوقت ایشان احساس نمی کرد که یک 
نفر است.  ایشان نه برادری داشت و نه کس دیگری را، برای همین همیشه به من می گفتند: تو پشتیبان من هستی در هر کاری که من 
تا حاال خواستم بکنم. اگر تو دنباله رو و کمک من نبودی من نمی توانستم کارهایم را به ثمر برسانم. ایشان هیچ وقت تنها نمی رفتند 
چه در آلمان و چه اینجا، هر کجا می رفتند، می گفتند تو هم باید باشی، تو فقط همسر من نیستی، بلکه یک دلگرمی هستی برای 
من.  ایشان همیشه دلشان می خواست بین مردم و با مردم باشند، هیچ وقت راحت طلب نبودند که بخواهند زندگی راحتی داشته 

باشند. همیشه فکر مستضعفان بودند تا موقعی که از دنیا رفتند. 

شهید بهشتی و شایعاتی که قلبش را مجروح می کرد؛
همسرش آلمانی است و فارسی بلند نیست!

شایعات دست از سر شهید بهشتی برنمی داشت؛  
انواع و اقســام شــایعات و اتهاماتی که اغلب از 
طریق شب نامه ها، جزوات و نشریات محلی منعکس و در میان 
مردم انتشار پیدا می کرد. گاهی می نوشتند: بهشتی فئودال زاده 
و سرمایه دار است! گاه می گفتند: او در شمال تهران منزلی دارد 
که فاصله دِر ورودی آن با ساختمان به بیست دقیقه پیاده روی 
نیاز دارد! در کنار اینها به اصطالح استدالل هایی نیز ارائه می شد 

تا هیچ شک و شــبهه ای برای خوانندگان و 
شــنوندگان باقی نماند و حتی مذهبی ها و 
انقالبی ها هم باورشان شود. درد این بود که 
بسیاری از متدین ها  نیز این حرف ها را تکرار 
می کردند و گاه حتی از بهشتی مظلوم اعالن 

انزجار می کردند! 
یکی از شایعاتی که برای  شهید ساخته بودند، 
این بود که همســر بهشــتی آلمانی است و 
فارسی بلد نیست صحبت بکند و بچه هایش 
هم همین طور! این شــایعه در جبهه ها نیز 
پیچیده بــود. در این میان بهشــتی چه می 

توانست بکند؟
 او طی ســفری به جبهه ها مجبور شد همسرش را نیز با خود به 
اهواز بیاورد تا او در میان رزمندگان سخنرانی کند و آنها از نزدیک 
مشاهده کنند که همسر بهشتی آلمانی نیست و فارسی هم خوب 
بلد است.  همسرش چند جلسه در »زینبیه اهواز«  برای خانم ها 
و بسیجی ها صحبت کرد، ولی تاثیر چندانی نداشت، زیرا آن دو 
هنوز به تهران نرسیده بودند که شایعه دیگری بر شایعات قبلی 
افزوده شد و گفتند: این خانم همسر بهشتی نبود و فرد دیگری را 

آوردند به جای او صحبت کند!

سال گذشته بود که انتشار یک عکس در فضای مجازی، سر و صدای زیادی به پا کرد. عناوین »آیت ا...« و »شهید« از تابلوی خیابان شهید بهشتی در تهران حذف شده 
بود. پس از مدتی، مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران اعالم کرد که این تابلو اوایل مرداد ماه سال ٩6 و در زمان مدیریت شهردار پیشین منطقه ۷ نصب 

شده بود که  درنهایت با دستور شهردار تهران، بی دقتی صورت گرفته توسط شهردار جدید منطقه سریعا اصالح و تابلوی جدید بالفاصله نصب شد.
جنجال یک »تابلو«

کار ســاخت یک مســتند 
درباره مرحوم بهشتی بسیار 
مشکل است، اما این مستند 
به نسبت و از جهاتی، نکاتی 
را مطرح کــرده که یا کمتر 
به آن توجه شــده بــود یا 
جایگاهی در این فیلم یافته 
که برجســته است و تالش 
قابــل مالحظــه و تقدیری 

انجام شده است.
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خودروهای معمولی به تانک تبدیل می شوند

پیشنهاد سردبیر:

کدامگوشیهابهاندروید۸.۰بهروزرسانیمیشوند؟
سامسونگ با انتشــار یک فهرست اعالم کرد که بســیاری از گوشی های هوشمند 
این برند، در ماه ژوئیه به جدیدترین نسخه از سیستم عامل اندروید؛ یعنی اندروید 
۸.۰ )اوریو( به روزرسانی خواهند شد.با اینکه مدت زیادی از زمان رونمایی و عرضه 
نسخه ۸ سیستم عامل اندروید موسوم به اندروید اوریو ) Android Oreo( گذشته 
اســت؛ اما تاکنون تعداد اندکی از گوشی های هوشــمند و جدیدترین پرچمداران 
ساخت شــرکت های مختلف تولیدکننده موبایل، به این نســخه جدید از اندروید 
مجهز شده اند. سامسونگ با انتشــار یک فهرست و لیست از نام تجاری گوشی های 
هوشــمند خود اعالم کرده است که تعدادی از گوشــی های میان رده را که شامل 
گوشی های سری گلکسیA۳  مدل A۵   ،۲۰۱۷  مدل ۲۰۱۷  و  A۷  مدل ۲۰۱۷، 
pro J۵ ، J۳ و pro J۷ می شوند، قرار است در ماه آینده میالدی یعنی ماه ژوئیه 
سال ۲۰۱۸ به جدیدترین نسخه از سیستم عامل اندروید معروف به اندروید اوریو 
یا نسخه ۸.۰ آپدیت و به روزرسانی شــوند. این خبر برای آن دسته از کاربرانی که 
از گوشی های مذکور استفاده می کردند، خبر بسیار خوشایند و خوشحال کننده ای 
محسوب می شود؛ چراکه از این پس قادر خواهند بود با دریافت و نصب نسخه جدید 
و به روزرسانی اندروید اوریو، از قابلیت های شگفت انگیز، کاربردی و منحصر به فرد 
آن بهره مند شوند. شرکت کره ای سامسونگ  قبال گوشی های گلکسی اس ۷ و اس ۷ 

را به اندروید اوریو یا اندروید ۸.۰ مجهز و به روزرسانی کرده بود. 

یکی از مالک های مقایســه  عملکرد 
دســتگاه های مختلف »بنچمارک« است. شما 
به عنوان خریــدار، به طور طبیعــی به دنبال 
شــاخصه هایی همچون ســرعت اجرا، توان 
پردازشــی و قدرت اجرای بازی های سه بعدی 
هستید. بنچمارک ها شما را در این انتخاب یاری 
می کنند.آنها راهی برای سنجش عملکرد اجزای 
مختلف سیستم در زندگی واقعی هستند. فارغ 
از اینکه یک تراشه  گرافیکی چندهسته ای است 
و چقدر رم در خود جای داده، امتیاز بنچمارک 
گویای عملکرد آن در شرایط سخت پردازشی 

خواهد بود.

آزمون های ســنجش قــدرت پردازش 
CPU محاسبات

به طور کلــی پردازنده ها برای انجام فوق  ســریع 
محاسبات ریاضی طراحی شــدند. ابزار بنچمارک 
از انواع آزمون های محاسباتی برای سنجش توان 
محاسباتی پردازنده استفاده می کند. برای مثال، 
این سیستم بررســی می کند که پردازنده  مد نظر 
در یک بازه  زمانی محدود، قادر به فشــرده کردن 
چه مقدار داده خواهد بود یا مثال چند عدد اصلی 
را می تواند جســت وجو کند. هرچــه پردازنده به 
میزان بیشــتری موفق به انجام اعمال فوق شود، 

قدرتمندتر قلمداد می شود.
آزمون های درایو سخت و حافظه

اگر »هارددرایو« یا حافظه  دســتگاه شما به اندازه 
 CPU کافی سریع نباشد، دیگر فرقی نمی کند که
چقدر پرسرعت باشد. ابزار سرعت خواندن و نوشتن 
و جست وجوی داده در هارددرایو یا حافظه   داخلی 
را مورد ارزیابی قرار می دهــد و با اختصاص دادن 
امتیاز، انواع درایوهای سخت را رتبه بندی  می کند. 
هرچه هارددرایو سیستم شما سریع تر عمل کند، 
تاثیر منفی آن روی ســایر قســمت های سیستم 

کمتر خواهد بود.
آزمون های قدرت اجرای تصاویر دوبعدی 

و سه بعدی
آزمون هــای دوبعدی و ســه بعدی عملکرد کارت 
گرافیک را ارزیابی می کنند. سیســتم هایی نظیر 
3DMark و Heaven Benchmark قــدرت 
کارت های گرافیک و تراشــه های گرافیکی را در 
پــردازش و نمایش تصاویر دوبعدی و ســه بعدی 

می سنجند. هرچه تراشه  مورد آزمایش تعداد فریم 
بیشــتری را در هر ثانیه پردازش کند، در نمایش 
جزئیات موفق تر اســت و امتیاز باالتری دریافت 

خواهد کرد.
بنچمارک گوشی  هوشمند

سیســتم های بنچمارک  گوشــی های هوشمند 
عملکــرد اجزای موجــود در گوشــی را آزمایش 
می کنند. گوشی شــما ترکیبی پیچیده  از اجزایی 
است که به طرز مهندسی شده ای در کنار هم قرار 
گرفته  اند و با هــم کار می کنند؛بنابراین آزمودن 
مجزای هر جزء اغلب کار ســخت تری است. ابزار 
بنچمارکی مانند انتوتو )Antutu( ســرعت همه  
اجزای گوشــی اعم از پردازنــده، محیط کاربری 
و حتی خواندن و نوشــتن حافظه  داخلی، کارت 
حافظه و رم را مورد بررســی قــرار می دهد تا در 
نهایت امتیازی را به آنها اختصاص دهد.فلســفه  
تمام اپلیکیشــن های بنچمارک این است که اگر 
گوشی را تحت فشار قرار دهیم، بیشینه   عملکرد 

آن مشخص می شود. 
برای عملکرد هر بخش از گوشــی امتیازی در نظر 
گرفته می شــود که با امتیاز سایر بخش ها مرتبط 
اســت؛ البته مقیاس مشــخص و ثابتی برای این 

اپلیکیشن ها وجود ندارد و هرکدام از آنها مقیاس 
خود را برای اندازه گیری دارند؛یعنی امکان مقایسه  
بنچمارک دو دســتگاه در دو برنامــه  بنچمارک 
متفاوت وجود ندارد و باید دو دستگاه مورد قیاس 

از یک برنامه  بنچمارک استفاده کرده باشند.
ویژگی های یک بنچمارک خوب

برای اینکه دســتگاه خود را به طــور کامل مورد 
سنجش قرار دهید، باید موارد زیر بررسی شوند:

  عملکرد محیط کاربری
   اجرای همزمان   برنامه ها

   قدرت اجرای بازی های سه بعدی
  تست سرعت حافظه
GPS تست سیگنال   

  تست باتری
آماده  گرفتن بنچمارک شوید

اول اینکه گوشی خود را کامال شارژ کنید. حداقل 
مقدار شــارژ هنگام گرفتن بنچمارک ۵۰ درصد 
است. برنامه هایی را که در پس زمینه در حال اجرا 

هستند نیز متوقف کنید.
 از آنجایی که مواردی مانند همگام سازی ایمیل ها 
یا دریافت تماس هنگام بنچمارک ممکن است در 
نتایج تاثیرگذار باشند، بهتر است گوشی در حالت 

پرواز )Airplane mode( قرار بگیرد؛ همچنین 
پیشنهاد می شود قبل از شروع آزمون گوشی را یک 
بار ری استارت کنید.توجه داشته باشید که هوای 
محیط نباید خیلی گرم باشد؛ چرا که به شدت روی 
عملکرد دستگاه و امتیازات به دست آمده اثرگذار 

خواهد بود. 
اجــرای متوالی آزمون های مختلف که گوشــی و 
اجزای آن را تحت فشار محاســبات سنگین قرار 
می دهد باعث گرم شدن دســتگاه می شود؛ پس 
اگر از کاور یا کیس برای گوشــی خود اســتفاده 
می کنید، بهتر است قبل از شــروع بنچمارک آن 
را از گوشی جدا کنید.هنگام اجرای آزمایش ها به 
چیزی دست نزنید. پس از اتمام، وقت کافی برای 
گرفتن اسکرین شات از امتیازها و حتی آپلود نتایج 

خواهید داشت.
از کدام اپلیکیشن بنچمارک استفاده کنیم

با توجه به اینکه صدها اپلیکیشــن بنچمارک در 
پلی استور وجود دارد، انتخاب برنامه مناسب ممکن 
است کمی دشــوار به نظر بیاید. در مطالب بعدی 
تعــدادی از بهترین اپلیکیشــن های بنچمارک را 
که به صورت رایگان در دســترس هستند معرفی 

خواهیم کرد.

بنچمارک چیست ؟
دانستنی ها

با فناوری تبدیل چرخ؛
خودروهایمعمولیبهتانکتبدیلمیشوند

سازمان DARPA مشغول همکاری با دانشگاه کارنگی ملون است تا فناوری چرخ 
قابل تغییر به چرخ شنی تانک)Reconfigurable Wheel-Track( را بسازند. 
این فناوری چرخ های خودرو را از زنجیره چرخ که برای تانک ها به کار می رود، به 
تایر تبدیل می کند.کل فرآیند تبدیل فقط دو ثانیه طول می کشد و پس از آن راننده 
می تواند بدون هیچ مشکلی از تپه ها باال برود.این فناوریRWT نام گرفته و بخشی 
از پروژه های تحقیقاتی »دارپا«ست؛ البته مدت زمان زیادی طول می کشد تا این 

چرخ ها به تولید تجاری برسند. 
دارپا هنوز هم در مرحله دوم 
Ground X-Ve�  برنامــه

 hicle Technologies
و مشغول توســعه RWT و 
ساخت ابزارهای دیگر است.

اســتفاده از چنیــن چــرخ 
هایــی فقط بــه خودروهای 
نظامی مربوط نمی شــود و 
در عملیات نجــات و احداث 

ساختمان نیز کارآمد است.

ایمیلزدنبادستخطدرویندوز۱۰
مایکروسافت به تازگی مفهوم جدیدی به نگارش ایمیل ارائه داده و اگر چه کاربران 
هنوز می توانند با تایپ متن ایمیل در برنامه mail ویندوز ۱۰ نامه های الکترونیک 
خود را ارسال کنند؛ اما به زودی قادر خواهند بود تا به سبک دوران ماقبل دیجیتال 

پیام هایشان را با دست خط خودشان و با قلم الکترونیک نوشته و ارسال کنند.
 برنامه پســت الکترونیک یا میل ویندوز ۱۰ از این پس به شــما اجازه می دهد تا 
نامه های الکترونیک خود را با استفاده از قلم اســتایلوس با دست خط خود نوشته 

و ارسال کنید.
کاربران به زودی قادر خواهند بود تا به سبک دوران ماقبل دیجیتال پیام هایشان را 

با دست خط خودو با قلم الکترونیک نوشته و ارسال کنند.
افزودن اطالعات قرارهای کاری برنامه تقویم ویندوز به این نوع ایمیل ها نیز قابلیت 
دیگری است که توسط مایکروسافت در نظر گرفته شده و باعث می شود تا استفاده 
از برنامه میل برای پیشبرد امور حرفه ای و تجاری نیز تسهیل شود.این خدمات فعال 
تنها برای برخی کاربران مایکروسافت در دسترس است و در آینده در اختیار طیف 

گسترده تری از آنها قرار می گیرد. 
پاک کردن و تغییر دادن متن نامه ها، رنگ جوهر، خط کشیدن در زیر بخش های 

مهم متن و ... از جمله قابلیت های این خدمات جدید است.

بامیزتمامهوشمند،زندگیاداریراراحتکنید
با میز هوشمند 4 هزار دالری ساخت کمپانی نیویورکی Cemtrex در محیط کار 
 SmartDesk به راحتی نفس کشیده و بدون خستگی به کار ادامه دهید. محصول
شامل یک پی سی، ۳ مانیتور لمسی، یک اسکنر، پد شارژ بی سیم و هدفون بی سیم 
برای مکالمه است که به خوبی چینش شــده و منهای مانیتور چیز دیگری در نگاه 

اول دیده نمی شود.
پی سی تعبیه شــده در میز مجهز به جدیدترین پردازنده i7 است و ۳ مانیتور کنار 
هم معادل ۷۲ اینچ اسکرین برای کار به کاربر ارائه می کند. با تعبیه سیستم جسچر، 
 می توان با حرکات دســت این میز را کنتــرل کرد. برای کارمندانــی که هم قصد 
 نشســته کار کردن و هم ســرپا کارکردن را دارند، این میز ایده آل اســت. باوجود
  هدفون بی ســیم نیازی به گوشــی رومیزی نیســت و می تــوان مکالمه طوالنی

 با آن داشت.

  عکس روز

پر سرعت ترین تفنگ سال
پرسرعت ترین تفنگ سال توسط ارتش ایاالت متحده معرفی شد و در کتاب جهانی گینس 
نیز به ثبت رسید. اســتاین مینی گان، با شــلیک بیش از ۶ هزار گلوله در دقیقه، جایگاه 

سریع ترین سالح دنیا را به خود اختصاص داده است.

خبر

 ۱۵ هزار گوشی آیفون
 ۲میلیون گران تر فروخته شد

وزیــر ارتباطات از انجام نخســتین بازرســی تعزیراتی برای 
 گران فروشــی موبایل خبر داد و گفت: یک شرکت واردکننده

 ۱۵ هزار گوشی آیفون را دومیلیون گران تر فروخته است.
محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشــت: اولین بازرسی 
تعزیراتی از یکی از شــرکت هــای وارد کننــده تلفن همراه 
صــورت پذیرفــت.وی ادامه داد: بنــا بر گــزارش دریافتی، 
شــرکت مزبور حدود ۲۰۰۰۰ گوشــی آیفون وارد کرده که 
۱۵۰۰۰ آن را یکجا و با دومیلیون تومــان گران تر از معمول 
 به یک شرکت واگذار کرده و ۵۰۰۰ گوشی را در انبار موجود 

داشته است.

چند درصد از  ایرانی ها اختراعات 
خود را خارج از کشور ثبت می کنند؟

گزارش های منتشــر شده گویای آن اســت که طی ۱۰ سال 
گذشته ۱۰۷۵ درخواست ثبت اختراع در خارج از کشور وجود 
داشته است.طبق آنچه از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران 
و فناوران کشور اعالم شده؛  از ســال ۱۳۸۶ تا پایان نیمه اول 
۱۳9۶ بیش از هزار درخواست از سوی مخترعان کشور برای 
ثبت اختراعات آنها در خارج از کشــور وجود داشته است؛ اما 
از این میان ۷۲۶ مورد یعنی حدود دو سوم از درخواست های 
مطرح شده رد شــده اند؛ البته ۳۲۷ مورد )۳۰/4 درصد( نیز 
مصوب شده اند و در نهایت ۱۳9 اختراع از این پروژه ها حاصل 
شده است. همچنین ۲4 درصد از طرح های پژوهشی مصوب 
به اساتید با مرتبه علمی استاد، ۲۶ درصد به دانشیاران و ۵۰ 
درصد به اســتادیاران دانشــگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی 
سراسر کشــور اختصاص یافته است. طبق  آمارهای استخراج 
شــده از آخرین جلســات کمیته تخصصی صندوق حمایت 
از پژوهشگران و فناوران کشــور ۲۶ درصد طرح های مصوب 
سهم پژوهشگران و فناوران اســتان تهران و ۷4 درصد سهم 

پژوهشگران دیگر استان ها بوده است.

قوزک پای مصنوعی که روی 
زمین ناهموار راه می رود

به تازگی یک پروتز قوزک پای مصنوعی ســاخته شــده که 
می تواند خود را با پســتی و بلندی زمین و همچنین راه رفتن 
کاربر هماهنگ کند. این قوزک می تواند حتی انگشت بزرگ پا 
را از زمین بلند کند.داخل قوزک مصنوعی جالب یک موتور و 
یک محرک وجود دارد که به وسیله یک تراشه کنترل می شود. 
این تراشــه حرکات را حس و هرکدام را تنظیم می کند. این 
پروتز به راحتی خود را با محیط وفق می دهد. کاربر می تواند با 
کمک آن به راحتی از سطوح شیب دار و پله ها باال و پایین برود؛ 
همچنین تشخیص می دهد کاربر چه کاری انجام می دهد و بر 

همان اساس عمل می کند.

خرید۱۳میلیونیوروگوشیموبایلفقطتوسطیکنفر!
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اعالم اینکه این سازمان از چند روز پیش رسیدگی 
به بازار ارائه محصوالت وارداتی از جمله موبایل را آغاز کرده، خبر داد: شرکتی ۱۳ میلیون 
یورو با ارز دولتی موبایل وارد کرده و همه گوشی های تلفن همراه را به یک نفر فروخته 
است. سید یاسر رایگانی، سخنگوی ســازمان تعزیرات حکومتی گفت: این سازمان با 
تشکیل کمیسیونی شامل نمایندگان دستگاه های مسئول از چند روز پیش فعالیت خود 
را برای رســیدگی به بازار ارائه محصوالت وارداتی از جمله موبایل آغاز کرده است.وی 
افزود: میزان واردات کاال ها را از گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
جهت شفاف سازی واردات با ارز دولتی استعالم کرده ایم.رایگانی گفت: شرکتی 

۲۲ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات موبایل دریافت کرده بود؛ 
اما از این رقم فقط ۱۳ میلیون یورو گوشــی تلفن همراه وارد و 9 

میلیون یورو آن بالتکلیف است.
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مفاد آراء
3/533 برابر آراء صــادره هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان 
امروز چاپ اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به بند الف( بمدت 
2 ماه و نسبت به بند ب( بمدت یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
1. رای شــماره 139660302008005787 -  28 / 10 / 96 - حمیدرضاســبزواري 
شــهرضائي  فرزند ناصر ششــدانگ یکباب خانه مفــروزي ازپــالک 1 / 268 ) که به 
 شماره 15786 تبدیل شــده اســت (  فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مســاحت 02 / 87 

مترمربع.
2. رای شماره 139660302008006186 -  23 / 11 / 96 - زهره سالک فرزند ناصرسه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 168 فرعي از 23 اصلي 

سودآباد به مساحت ششدانگ 169 مترمربع.
3. رای شــماره 139660302008006216 -  24 / 11 / 96 - محمدرضاصیادي فرزند 
اکبر ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 277 فرعي از 50 اصلي اله آباد به مساحت 

40 / 166 مترمربع.
4. 139660302008006268 -  26 / 11 / 96 - زهــره کریمــي ) به قیومیت مادرش 
صغراکیاني (  فرزند محمدحسن دودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 

641 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت ششدانگ 10 / 95 مترمربع.
5. 139660302008006269 -  26 / 11 / 96 - امیــر کریمــي ) بــه قیومیــت 
مــادرش صغراکیاني (  فرزند محمدحســن دودانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه 
 مفــروزي ازپالک 641 فرعــي از 2 اصلي فضل آباد به مســاحت ششــدانگ 10 / 95 

مترمربع.
6. 139660302008006270 -  26 / 11 / 96 - صغرا کیاني فرزند حیدردودانگ مشاع 
از ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 641 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 10 / 95 مترمربع.
7. رای شــماره 139660302008006354 -  29 / 11 / 96 - حمیدرضاقاسمي فرزند 
عباسعلي ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 556 فرعي از 100 اصلي فیض آباد به 
مساحت 85 / 113 مترمربع درازاء تمامت یک حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادي 

مع الواسطه ازطرف سیداحمدرضامدني .
8. رای شماره 139660302008006430 -  30 / 11 / 96 - مژده کاظمي فرزند علیرضا 
ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1 / 68 ) که به شــماره 225 تبدیل شده ( اصلي 

میرآباد به مساحت 40 / 107 مترمربع.
9. رای شماره 139660302008006856 -  20 / 12 / 96 - داریوش رهیده فرزند سیف 
اله سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 100 فرعي از 23 

اصلي سودآباد به مساحت ششدانگ 30 / 232 مترمربع.
10. رای شماره 139660302008006857 -  20 / 12 / 96 - فاطمه کریمي فرزند پرویز 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 100 فرعي از 23 اصلي 

سودآباد به مساحت ششدانگ 30 / 232 مترمربع.
11. رای شماره 139660302008006985 -  27 / 12 / 96 - محمودرضارستمي فرزند 
حسین ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 534 فرعي از 100 اصلي فیض آباد به 
مساحت 87 / 180 مترمربع درازاء 180 سهم مشاع از5. 4422 سهم ششدانگ پالک 534. 
100 که میزان 5. 42 سهم مشاع آن انتقال عادي ازطرف سمن گل امیري ومیزان 5. 127 
سهم مشاع آن انتقال عادي ازطرف فتح اله امیري ومیزان 10 سهم مشاع آن انتقال عادي 

ازطرف نعمت اله مطهري.
12. رای شــماره 139660302008006993 -  27 / 12 / 96 - ابراهیم سوندي فرزند 
محمدجان ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزي ازپالک 3764 فرعي از 2 

اصلي فضل آباد به مساحت 70 / 221 مترمربع.
13. رای شماره 139660302008007005 -  27 / 12 / 96 - نصرت ماهر فرزند کریم 

ششدانگ:
الف( قســمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 3483 فرعــي از 2  اصلي فضل آباد به 
مساحت 96 . 4 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 3482. 2 جمعا تشکیل یک باب 

خانه را داده است.
ب( قســمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 3482 فرعي از 2  فضل آباد به مساحت 
01 . 214 مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 3483. 2 جمعا تشکیل یک باب خانه 

را داده است.
14. رای شماره 139660302008007008 -  27 / 12 / 96 - پري براتي فرزند حسین 
ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 535 فرعي از 100 اصلي فیض آباد به مساحت 

60 / 169 مترمربع.
15. رای شــماره 139660302008007025 -  27 / 12 / 96 - خیراله عظیمیان علي 
آبادي فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1719 فرعي از 2 اصلي فضل 

آباد به مساحت 187 مترمربع.
16. رای شــماره 139660302008007053 -  28 / 12 / 96 - احمدرضاحریري فرزند 
اصغر ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 2384 و 2385 ) که به شماره 8059 تبدیل 

شده ( فرعي از 1 اصلي ابنیه به مساحت 50 / 115 مترمربع.
17. رای شماره 139660302008007061 -  28 / 12 / 96 - جعفرعلي شاه پیري فرزند 
نعمت اله سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک واحدمرغداري گوشتي مفروزي ازپالک 38 
اصلي ولندان به مساحت ششدانگ 83 / 6457 مترمربع درازاء تمامت سه هزارودویست 
وبیست ونه –هیجده هزارم سهم مشاع ازیک سهم از72 سهم ششدانگ انتقال عادي مع 

الواسطه ازطرف ولي اله نوابي قوام آبادي.
18. رای شماره 139660302008007062 -  28 / 12 / 96 - علیرضا شاه پیري فرزند             
رحمت اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یک واحدمرغداري گوشتي مفروزي ازپالک 38 
اصلي ولندان به مساحت ششدانگ 83 / 6457 مترمربع درازاء تمامت سه هزارودویست 
وبیست ونه –هیجده هزارم سهم مشاع ازیک سهم از72 سهم ششدانگ انتقال عادي مع 

الواسطه ازطرف ولي اله نوابي قوام آبادي.
19. رای شــماره 139760302008000094 -  15 / 01 / 97 - فاطمه بیگم جاویدان 
فرزند سیدقنبرسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزي ازپالک 1 فرعي از 100 
اصلي فیض آباد به مساحت ششدانگ 65 / 191 مترمربع درازاء نصف مشاع از 65. 191 
سهم مشاع از 84000 سهم ششــدانگ پالک 1. 100 انتقال عادي مع الواسطه ازطرف 

سیدمحمدرضامدني موروثي ازسیدحسام مدني.
20. رای شماره 139760302008000095 -  15 / 01 / 97 - سیدمحمودتقوي فرزند 
سیدرضاسه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه مفروزي ازپالک 1 فرعي از 100 
اصلي فیض آباد به مساحت ششدانگ 65 / 191 مترمربع درازاء نصف مشاع از 65. 191 
سهم مشاع از 84000 سهم ششــدانگ پالک 1. 100 انتقال عادي مع الواسطه ازطرف 

سیدمحمدرضامدني موروثي ازسیدحسام مدني.
21. رای شــماره 139760302008000096 -  15 / 01 / 97 - فتح اله الصاق شهرضا 
فرزند علي اکبر ششدانگ یک باب خانه مفروزي ازپالک 146 فرعي از 21 اصلي رشکنه 
به مساحت 30 / 149 مترمربع درازاء چهارصدوسیزده - پانصدم سهم مشاع از 13 سهم 

ششدانگ پالک 146. 21 انتقال عادي ازطرف رحمت اله امیري.
22. رای شــماره 139760302008000105 -  16 / 01 / 97 - گلشــادانصاري فرزند 
عســگر ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 534 فرعي از 100 اصلي فیض آباد 
به مســاحت 120 مترمربع درازاء 120 سهم مشــاع از 50. 4422 سهم ششدانگ پالک 
 534. 100 که میزان 80 ســهم مشــاع آن انتقال عادي مع الواســطه ازطرف عوضعلي

 انصاري میباشد.
23. رای شماره 139760302008000135 -  18 / 01 / 97 - ناهیدمشکاه فرزند خلیل 
ششدانگ یکباب مغازه باســاختمان تحتاني وفوقاني مفروزي ازپالک 6122 فرعي از 1 

اصلي ابنیه به مساحت 20 / 30 مترمربع.
24. رای شــماره 139760302008000136 -  18 / 01 / 97 - سوســن مشکاه فرزند 

خلیل ششدانگ:
الف( قسمتی از یک باب مغازه باساختمان تحتاني وفوقاني آن به مساحت 85 / 10 مترمربع 
مفروزي ازپالک 6121 فرعي از 1 اصلي ابنیه که به انضمام قســمتی از پالک 6122. 1 

جمعا تشکیل یک باب مغازه باساختمان فوقاني وتحتاني آن را داده است.
ب( قسمتی از یک باب مغازه باساختمان تحتاني وفوقاني آن به مساحت 55 / 18 مترمربع 
مفروزي ازپالک 6122 فرعي از 1 اصلي ابنیه که به انضمام قســمتی از پالک 6121. 1 

جمعا تشکیل یک باب مغازه باساختمان فوقاني وتحتاني آن را داده است.
25. رای شــماره 139760302008000140 -  19 / 01 / 97 - شــاهرخ راعي فرزند 

منصوردودانگ مشاع از ششدانگ:
الف( قســمتی از یک باب خانه مفروزي ازپالک 2089 فرعي از 1 اصلي ابنیه به مساحت 
ششدانگ 95 / 55 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 2090 جمعا تشکیل یک باب 

خانه را داده است.
ب( قســمتی از یک باب خانه مفروزي ازپالک 2090 فرعي از 1 اصلي ابنیه به مساحت 
63 / 54 مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 2089 جمعا تشــکیل یک باب خانه 
را داده است درازاء یک ســوم حبه مشاع از 29 حبه وچهل وهشــت – هفتادوهفتم حبه 
 مشاع از72 حبه ششــدانگ پالک 2090. 1  انتقال عادي بیواسطه ومع الواسطه ازطرف

 احمدقنادي.
26. رای شــماره 139760302008000142 -  19 / 01 / 97 - حمیدرضا راعي فرزند 

منصوردودانگ مشاع از ششدانگ:
الف( قســمتی از یک باب خانه مفروزي ازپالک 2089 فرعي از 1 اصلي ابنیه به مساحت 
ششدانگ 95 / 55 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 2090 جمعا تشکیل یک باب 

خانه را داده است.
ب( قســمتی از یک باب خانه مفروزي ازپالک 2090 فرعي از 1 اصلي ابنیه به مساحت 
63 / 54 مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 2089 جمعا تشــکیل یک باب خانه 
را داده است درازاء یک ســوم حبه مشاع از 29 حبه وچهل وهشــت - هفتادوهفتم حبه 
 مشاع از72 حبه ششــدانگ پالک 2090. 1  انتقال عادي بیواسطه ومع الواسطه ازطرف

 احمدقنادي.
27. رای شــماره 139760302008000143 -  19 / 01 / 97 - پیمــان راعــي فرزند 

منصوردودانگ مشاع از ششدانگ:
الف( قســمتی از یک باب خانه مفروزي ازپالک 2089 فرعي از 1 اصلي ابنیه به مساحت 
ششدانگ 95 / 55 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 2090 جمعا تشکیل یک باب 

خانه را داده است.
 ب( قســمتی از یک باب خانه مفروزي ازپالک 2090 فرعي از 1 اصلي ابنیه به مساحت

 63 / 54 مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 2089 جمعا تشــکیل یک باب خانه 
را داده است درازاء یک ســوم حبه مشاع از 29 حبه وچهل وهشــت - هفتادوهفتم حبه 
 مشاع از72 حبه ششــدانگ پالک 2090. 1  انتقال عادي بیواسطه ومع الواسطه ازطرف

 احمدقنادي.
28. رای شــماره 139760302008000266 -  26 / 01 / 97 - حبیب اله خادم  فرزند 
عباس سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 798 فرعي از 3 اصلي 
موغان به مساحت ششــدانگ 10 / 165 مترمربع درازاء 85 ســهم مشاع از3250 سهم 

ششدانگ پالک 798. 3 انتقال عادي ازطرف سیدحسین نوابي.
29. رای شماره 139760302008000267 -  26 / 01 / 97 - لیالسعید فرزند ابوالقاسم 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 798 فرعي از 3 اصلي موغان 
به مساحت ششدانگ  10 / 165 مترمربع درازاء 85 سهم مشاع از 3250 سهم ششدانگ 

پالک 798. 3 انتقال عادي مع الواسطه  ازطرف سیدحسین نوابي..
30. رای شماره 139760302008000288 -  27 / 01 / 97 - علي اکبرمرداني راد فرزند 
جواد ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 1191 فرعي از 4 اصلي برزوک آباد 

به مساحت 142  مترمربع.
31. رای شــماره 139760302008000289 -  27 / 01 / 97 - علــي اکبرمرداني راد 
فرزند جواد ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1191 فرعي از 4 اصلي برزوک آباد به 

مساحت 30 / 175  مترمربع.
32. رای شــماره 139760302008000293 -  27 / 01 / 97 - رضوان کاظمپور فرزند 
حیدر ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 52 فرعي از21 اصلي رشکنه به مساحت 

22 / 93 مترمربع.
33. رای شــماره 139760302008000315 -  28 / 01 / 97 - حجــت الــه مرادزاده 
هونجاني فرزند قلي ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپــالک 157 اصلي محمودیه به 
مســاحت 250 مترمربع درازاء تمامت 06. 0 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ انتقال عادي 

ازطرف محمدجوادمیرزائي.
34. رای شــماره 139760302008000316 -  28 / 01 / 97 - عباسعلي رفیعي فرزند 
فریدون چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1 / 2687 فرعي از 1 

اصلي ابنیه به مساحت ششدانگ 70 / 184 مترمربع.
35. 139760302008000371 -  29 / 01 / 97 - احمدرضاسودایي فرزند محمدعلي 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 565 فرعي از 50 اصلي 

اله آباد به مساحت ششدانگ 10 / 217 مترمربع
36. رای شماره 139760302008000390 -  29 / 01 / 97 - الهام رضائي فرزند حبیب 
 اله ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 798 فرعي از 3 اصلي موغان به مســاحت

 90 / 100 مترمربع درازاء 103 سهم مشاع از 3250 سهم ششدانگ پالک 798. 3 انتقال 
عادي ازطرف سیدحسین نوابي.

37. رای شــماره 139760302008000468 -  01 / 02 / 97 - فرشــته آغاسي فرزند 
غالمعلي  ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزي ازپالک 14103 ) که قباَل 1532 و 

1533 بوده ( فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 175 مترمربع.
38. رای شــماره 139760302008000506 -  03 / 02 / 97 - الهــه منیــري فرزند 
غالمرضاسه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 565 فرعي 

از 50 اصلي اله آباد به مساحت ششدانگ 10 / 217 مترمربع.
39. رای شماره 139760302008000515 -  03 / 02 / 97 - حسن اسماعیلي عطاآبادي  
فرزند بهرام ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 958 فرعي از 2 اصلي فضل 

آباد به مساحت 60 / 157 مترمربع.
40. رای شــماره 139760302008000525 -  04 / 02 / 97 - تقــي آقائي فرزند ایاز 
ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1723 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 

99مترمربع.
41. رای شماره 139760302008000583 -  06 / 02 / 97 - بابک اباذري فرزند رحمت 

اله 4دانگ مشاع از ششدانگ:
الف( قسمتی از یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیاني مفروزي ازپالک 1973 فرعي 
 از 1 اصلي ابنیه به مســاحت ششــدانگ 261 مترمربع که به انضمام ششدانگ از پالک

 1 / 1973 فرعي جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب( ششــدانگ پالک 1 / 1973 فرعي از یک اصلي ابنیه که به انضمام قسمتي ازپالک 
 1973 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است درازاء سه دانگ مشاع ازششدانگ پالک

  1 / 1973 فرعي انتقال عادي مع الواسطه ازطرف مرادعلي حمیدي .
42. رای شماره 139760302008000584 -  06 / 02 / 97 - مینانعیم فرزند محمدعلي 

دودانگ مشاع از ششدانگ:
الف( قسمتی از یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیاني مفروزي ازپالک 1973 فرعي 
 از 1 اصلي ابنیه به مســاحت ششــدانگ 261 مترمربع که به انضمام ششدانگ از پالک

 1 / 1973 فرعي جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب( ششــدانگ پالک 1 / 1973 فرعي از یک اصلي ابنیه که به انضمام قسمتي ازپالک 
 1973 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است درازاء سه دانگ مشاع ازششدانگ پالک

  1 / 1973 فرعي انتقال عادي مع الواسطه ازطرف مرادعلي حمیدي .
43. رای شــماره 139760302008000655 -  09 / 02 / 97 - صادق کریمیان فرزند 
احمدچهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1552 فرعي از 2 اصلي 

فضل آباد به مساحت ششدانگ 75 / 239 مترمربع.
44. رای شــماره 139760302008000661 -  09 / 02 / 97 - اعظم محجوب فرزند 
ابراهیم دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1552 فرعي از 2 اصلي 

فضل آباد به مساحت ششدانگ 75 / 239 مترمربع.
45. رای شــماره 139760302008000760 -  10 / 02 / 97 - اعظم برغشــي فرزند 
محمدرضا ششــدانگ یکباب مغازه به انضمام طبقه تحتاني آن مفروزي ازپالک 4138 

فرعي از 1 اصلي ابنیه به مساحت 24 مترمربع.
46. رای شماره 139760302008000832 -  13 / 02 / 97 - لقمان ناظم فرزند فضل اله 
ششدانگ قسمتي ازیکباب خانه مفروزي ازپالک 5459 فرعي از 1 اصلي ابنیه به مساحت 
05 / 53  مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک هاي 3134. 1 و 3135. 1 جمعًا تشکیل 

یک باب خانه راداده است.
47. رای شماره 139760302008000852 -  15 / 02 / 97 - علیرضاخیرمند فرزند قاسم 
ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 2521 ) که قباًل 1 / 151 بوده ( فرعي از 

23 اصلي سودآباد به مساحت 50 / 125 مترمربع.
48. رای شــماره 139760302008000958 -  18 / 02 / 97 - احســان آفرین فرزند 
اسمعیل ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 168 فرعي از 23 اصلي سودآباد 
به مساحت 80 / 192 مترمربع درازاء 192 سهم مشاع از 4000 سهم ششدانگ پالک 168. 

23 انتقال عادي مع الواسطه ازطرف وراث توحیده جعفري.
49. رای شماره 139760302008000988 -  19 / 02 / 97 - سیدعلي اکبرطبائیان فرزند 
سیدعلي ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1 / 1618 ) که به شماره 8758 تبدیل 

شده (  فرعي از 1 اصلي ابنیه به مساحت 12 / 19 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 
1617 فرعي جمعا، تشکیل یک باب خانه راداده است.

50. رای شماره139760302008001193 -  26 / 02 / 97 - خدیجه بیغم شهرضا فرزند 
عبدالخلیل ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 743 فرعي از 2 اصلي فضل آبادبه 

مساحت 10 / 99 مترمربع.
51. رای شــماره 139760302008001205 -  26 / 02 / 97 - نیایش شــاملي فرزند 
محمود به والیت پدرش ششدانگ یکباب مغازه مفروزي ازپالک 2127 فرعي از 1 اصلي 
ابنیه به مســاحت 28 / 29 مترمربعدرازاء تمامت 3 / 18 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 

انتقال عادي ازطرف علي اکبرمهدوي.
52. رای شــماره139760302008001346 -  31 / 02 / 97 - مجتبي شجاعي فرزند 
عباس  ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 44 فرعي از 51 اصلي فودان به مساحت 

95 / 89 مترمربع.
53. رای شــماره139760302008001348 -  31 / 02 / 97 - مجتبي شجاعي فرزند 
عباس  ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 44 فرعي از 51 اصلي فودان به مساحت 

97 / 82 مترمربع.
54. رای شــماره139760302008001356 -  31 / 02 / 97 - عباس شجاعي فرزند 
حسنعلي ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1 / 101 ) که به شماره 347 تبدیل شده 

( فرعي از 32 اصلي دست قمشه به مساحت 40 / 211 مترمربع.
  55. رای شماره 139760302008001443 -  07 / 03 / 97 - ابوالفضل جعفري فرزند 
همت علي ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1087 فرعی از 100  اصلی فیض آباد 

به مساحت 95 / 116 مترمربع.
بند ب(

1. رای شــماره 139560302008006914 -  16 / 11 / 95 -  محســن رضایي فرزند 
کیامرث ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1  فرعــي از 100 اصلي فیض آباد به 
مساحت 160 مترمربع درازاء 174 سهم مشاع از 84000 سهم ششدانگ پالک 1 فرعي 
انتقال عادي مع الواسطه ازطرف احمدرضامدني احدي از ورثه حسام مدني که در آگهی 

اولیه نوع ملک اشتباه قید گردیده واینک تجدید آگهی می شود.
2. رای شماره 139660302008006943 - 23 / 12 / 96-  محمدحسن براهیمي فرزند 
عبدالستار ششدانگ یکباب مغازه باساختمان فوقاني احداثي مفروزي ازپالک 909 و 9341 
و 9343 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 90 / 59 مترمربع که در آگهی اولیه شماره 

راي اشتباه قید گردیده واینک تجدید آگهی می شود.
3. رای شــماره 139660302008003722 - 17 / 07 / 96- ســمانه ســودائي 
فرزند حیدرعلي ششــدانگ یکبــاب خانه مفروزي ازپــالک 475 فرعــي از 2 اصلي 
فضل آبــاد به مســاحت 109 مترمربــع درازاء تمامــت 6 حبه وسیصدوبیســت ودو- 
چهارصدوهشتادویکم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادي ازطرف محمدحسن 
 مجاهدي که در آگهی اولیه  نام انتقال دهنده اشــتباه قیدگردیــده واینک تجدید آگهی

 می شود.
4. رای شماره 139660302008006952 - 24 / 12 / 96- محمدرضاصادقیان فرزند 

جمشید ششدانگ:
الف( قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام مفروزي ازپالک 1514 فرعي از 1 اصلي ابنیه به 
مساحت 29 / 205 مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک 4247 فرعی جمعًا تشکیل یک 

باب خانه نیمه تمام را داده است.
ب( قســمتی از یک باب خانه نیمه تمام مفروزي ازپالک 4247 فرعي از 1 اصلي ابنیه به 
مساحت 99 / 10 مترمربع که به انضمام قسمتی دیگرازپالک 4247 و 1514 جمعاً تشکیل 

یک باب خانه نیمه تمام را داده است
ج( قســمتی از یک باب خانه نیمه تمام مفروزي ازپالک 4247 فرعي از 1 اصلي ابنیه به 
مساحت 72 / 17 مترمربع که به انضمام قسمت دیگری ازپالک 4247. 1 وقسمتی ازپالک 

1514. 1 جمعًا تشکیل یک باب خانه نیمه تمام را داده است
  کــه قســمت ســوم )ج( در آگهــی اولیــه اشــتباه قیدگردیــده واینــک تجدیــد 

آگهی می شود.
 تاریخ انتشار نوبت اول : 23 / 03 / 1397                     

تاریخ انتشار نوبت دوم: 07 / 04 / 1397                              
م الف:  183  سید اسداله موسوی رئیس ادره ثبت اسناد و امالک شهرضا

مفادآراء
3/514 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان امروز چاپ 
اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
شماره 759 فرعي از 3 اصلي موغان و 22 فرعي از 33 اصلي مهرقویه و 1007 فرعي از2 

اصلي فضل آبادو 1277 فرعي از3 اصلي موغان
1. رای شــماره 139760302008001641 - 17 / 03 / 97 - مرتضي کاظمیني فرزند 
حسینعلي ششدانگ یکباب انباري مفروزي ازپالک 1007 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به 

مساحت 75 / 549 مترمربع.
2. رای شــماره139760302008001650 - 17 / 03 / 97 - محمدابراهیــم کریمي 
فرزند محمدحسن سه دانگ مشاع به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیاني آن از ششدانگ یکباب 
 خانه مفروزي ازپــالک 22فرعي از 33 اصلي مهرقویه به مســاحت ششــدانگ 123 

مترمربع.
3. رای شماره 139760302008001651 - 17 / 03 / 97 - عفت سالک فرزند بهزادسه 
دانگ مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیاني آن از ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 

22فرعي از 33 اصلي مهرقویه به مساحت ششدانگ 123 مترمربع.
4. رای شماره 139760302008001663 - 17 / 03 / 97 - ناصرخرمي فرزند بمانعلي 
 ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپــالک 759 فرعي از 3 اصلي موغان به مســاحت

 58 / 385 مترمربع.
5. رای شــماره 139760302008001683 - 20 / 03 / 97 - مســیح اله خرمي فرزند 
بمانعلي30حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 759 فرعي از 3 

اصلي موغان به مساحت ششدانگ 66 / 374 مترمربع.
6. رای شــماره 139760302008001684 - 20 / 03 / 97 - مهنازتوکلــي فرزنــد 
عبدالمحمد42حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 759 فرعي از 

3 اصلي موغان به مساحت ششدانگ 66 / 374 مترمربع.
7. رای شماره 139760302008001685 - 20 / 03 / 97 - حسن سعیدي دهکي فرزند 
رحیم ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1277 فرعي از 3 اصلي موغان به مساحت 
ششدانگ 98 / 146 مترمربعدرازاء 147 سهم مشاع از 2000 سهم ششدانگ پالک 1277. 

3 انتفال عادي بالسویه ازطرف یداله وماه سلطان شاهین .
تاریخ انتشار نوبت اول : 23 / 03 / 1397 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 07 / 04 / 1397 

م الف: 192 سید اسداله موسوی رئیس ادره ثبت اسناد و امالک شهرضا  
مزایده اموال غیر منقول

4/224 اجرای احکام حقوقی شــعبه ســوم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالســه 963785 ج/3 له خانم زهــره آذربایجانی و علیه خانم 
پوران آذربایجانــی مبنی بر فروش پالک ثبتی 28/19906 بخــش 5 اصفهان در تاریخ 
97/5/3 ساعت 12 صبح در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین خ 
شهید نیکبخت، جهت فروش شش دانگ ملکی با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی 
که ذیال درج شده است ملکی طرفین و اکنون در تصرف مالکانه طرفین/ خالی از سکنه می 
باشد، توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون 
از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خریــد می توانند ظرف 5 روز قبل از 
جلسه مزایده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به 
صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد 
مزایده پس از پرداخت تمام بهای  آن صورت خواهــد گرفت. اوصاف ملک مورد مزایده: 
1- محل مورد بازدید یک باب خانه دارای 2009 متر مربع عرصه و 140 متر مربع اعیانی 
مســکونی در یک طبقه بانضمام زیرزمین )کاربری انباری( به مســاحت 25 متر مربع با 
قدمت بنا حدود 30 سال- ساختمان دارای اسکلت بنایی با دیوارهای آجری باربر، سقف 

تیرآهن، کف مالت ماسه سیمان، ســطوح داخلی گچ کاری و رنگ آمیزی شده، درب و 
پنجره های خارجی فلزی، درب های داخلی چوبی، سرویس و حمام و آشپزخانه کاشی و 
سرامیک با کابینت فلزی، فاقد نما کاری، کف حیاط موزاییک، اشتراکات: آب)1(، برق)1(، 
گاز)1( می باشد.2- چهار دانگ عرصه و اعیان ملک به شماره 11906/18، بخش ثبتی 
5 اصفهان، کدپستی 8151111111 به مالکیت خانم زهره آذربایجانی فرزند داریوش به 
ثبت رسیده است. نظریه کارشناسی: با توجه به موارد فوق، موقعیت محلی، نوع کاربری، 
مصالح به کار رفته و قیمت های عادله زمان مبادرت به کارشناسی و کلیه شرایط و عوامل 
موثر در قضیه ارزش ششدانگ عرصه و اعیان ملک مذکور بانضمام امتیازات و متعلقات به 
مبلغ 745/000/000 ریال ) هفت میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال( تعیین و اعالم 
می گردد. مطابق استعالم انجام شده خانم پوران دو دانگ و خانم زهره آذربایجانی مالک 
4 دانگ بوده و وفق ماده 10 آیین نامه فروش امالک مشــاع وجوه حاصل از فروش پس 
 ازکسر هزینه عملیات اجرایی فی مابین مالکین به نسبت سهم هر یک تقسیم خواهد شد. 
م الف: 193142 اجرای احکام حقوقی شــعبه سوم دادگستری اصفهان )406 کلمه، 

4 کادر( 
مزایده

4/225 شماره آگهی: 139703902004000115 شماره پرونده: 8504002004000010 
آگهی مزایده پرونده بشماره بایگانی: 8500070  تمامی و همگی عرصه و اعیان ششدانگ 
یکبابخانه احداثی در قطعه زمین پالک 68/877 واقع در بهرام آباد ملک شــهر دهستان 
ماربین به مســاحت 220 متر مربع به  آدرس: اصفهان ملک شــهر، خیابان شهید مفتح، 
خیابان شهید ناصری، پالک 25 که سند مالکیت آن در چهار جلد صفحات 21 و 240  243 
 و 211 دفاتر 576 و 322 امالک بنام مرحوم ســید محمود معصوم نتاج فرزند سید احمد

) تاریخ فوت 81/12/1( نسبت به 24 حبه مشاع آقای ابراهیم مروی فرزند عباس نسبت 
به 27 حبه، خانم زهره مروی فرزند عباس نسبت به 12 حبه مشاع و خانم صدیقه جامجان 
فرزند عباس نسبت به 9 حبه مشاع ثبت و صادر شده است و طبق نامه شماره 3/47475-
86/12/6 اداره ثبت منطقه غرب اصفهان حدود اربعه بدین شرح می باشد: شمااًل: بطول 10 
متر به قطعه 880 افرازی شرقًا: بطول 22 متر به قطعه 876 افرازی جنوبًا: بطول ده متر به 
خیابان ده متری غربًا: بطول 22 متر به قطعه 878 افرازی و فواصل ذکر نشده خط مستقیم 
مفروض است. مساحت پالک 220 متر مربع، حقوق ارتفاقی ندارد. که طبق نظر کارشناس 
رسمی، این ملک در حال حاضر دارای دو واحد خواب مسکونی در دو طبقه با قدمت بیش 
از 20 سال است. بر اساس اسناد ارائه شده عرصه تقریبی ملک به مساحت 220 متر مربع 
و اعیان 315  متر مربع است. مشخصات داخلی ساختمان عبارتند از : کف سالن، سرویس 
و آشپزخانه ســرامیک، دیوارها رنگ روغن، دیوار آشپزخانه و ســرویس کاشی، کابینت 
آشپزخانه فلزی، درب های داخلی چوبی و دربهای خارجی فلزی، نمای بیرون و حیاط آجر، 
کف حیاط موزائیک، دستگاه پله سنگ و اسکلت دیوار باربر با سقف تیرچه بلوک می باشد. 
دارای انشعابات آب، برق،  گاز و فاضالب اســت و طبق اعالم بستانکار مورد وثیقه فاقد 
بیمه می باشد. طبق سند رهنی شماره 105964-1374/12/17 دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 86 اصفهان ، بابت بدهی شرکت بابک دوخت)میزان بدهی تا تاریخ ورشکستگی 
132/557/943 ریال تقویم گردیده است( در رهن بانک سپه شعبه میدان انقالب اصفهان 
واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 97/4/24 در اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- چهار راه اول سمت چپ به مزایده گذارده 
می شــود. مزایده ازمبلغ پایه 5/000/000/000 ریال )پنج میلیارد ریال( شروع و به هر 
کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت 
در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 97/04/07 درج و منتشر می گردد و در صورت 
تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ 
پایه مزایده طی چک تضمین شده بانک ملی در وجه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان، به 
همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامیست ضمنًا برنده مزایده باید مابقی 
مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد 
 و امالک سپرده نماید.  م الف:193144 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)571 کلمه، 

6 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/104 نظر به اینکه خانم سروناز اســفندیاری فرزند علیرضا با تسلیم دو برگ استشهاد 
شهود شــماره 139702155814000176 مورخ 97/5/3 دفترخانه اسناد رسمی شماره 
129 اصفهان مدعی مفقود شــدن یک جلد ســند مالکیت مربوط به سه دانگ آپارتمان 
پالک 15201/7292 بانضمام انباری یک و پارکینگ دو تحت شــماره چاپی 278969 
الف 95 به شماره الکترونیک 139620302027008854 امالک بخش 5 ثبت اصفهان 
که به موجب سند انتقال 3902 مورخ 96/5/17 منجر به صدور سند تک برگی بنام خانم 
سروناز اسفندیاری فرزند علیرضا گردیده شده و ســند مالکیت مرقوم نزد رسول احمدی 
شریک پالک ثبتی بوده که برابر نامه شماره 20270080450-97/3/17 به نامبرده جهت 
ارسال سند اخطار گردید که تاکنون ســند را ارائه ننموده ولذا مالک 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 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 کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره  تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد. 
بدیهی است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 195345 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )239 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

4/101 آقای محمد کیانی با وکالت آقای ســید محمد علی بنی هاشمی دارای شناسنامه 
شماره 57095 به شرح دادخواست به کالسه  231/97 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ریحانه کیانی خوزانی به شناسنامه 6541 
در تاریخ 1391/4/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1- محمد کیانی فرزند رمضانعلــی، ش.ش 57095 )پدر( 2- احترام 
شــیروی فرزند رمضان، ش.ش 84 )مادر( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1280 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )136 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

4/102 شماره پرونده: 139704001112000035/2 شماره بایگانی پرونده: 9700103 
شــماره آگهی  ابالغیه: 139703802121000020 اخطار تعییــن میزان مهریه به نرخ 
شاخص پرونده 9700103 در خصوص پرونده اجرایی فوق و پیرو اجراییه ابالغ شده بدین 
وســیله به آقایان و خانم ها مجید حاجی حیدری )ورثه صدیقه حسن زاده ورنوسفادرانی( 
نام پدر: عباس، شــماره شناســنامه: 17752 به نشانی خمینی شــهر اصفهان روستای 
ورنوسفادرانی م آزادی ک علیشاه پالک 10 و مهدی حاجی حیدری )ورثه صدیقه حسن 
زاده ورنوسفادرانی( نام پدر: عباس، شماره شناسنامه: 41 به نشانی خمینی شهر اصفهان 
روستای ورنوسفادرانی م آزادی ک علیشاه پالک 10 و اکرم حاج حیدری ورنوسفادرانی 
)ورثه صدیقه حسن زاده ورنوســفادرانی( نام پدر: عباس، شماره شناسنامه: 45 به نشانی 
خمینی شهر اصفهان روستای ورنوســفادرانی م آزادی ک علیشاه پالک 10 و عصمت 
حاجی حیدری ورنوسفادرانی )ورثه  صدیقه حسن زاده ورنوســفادرانی( نام پدر: عباس، 
شماره شناسنامه: 260 به نشانی خمینی شــهر اصفهان روستای ورنوسفادرانی م آزادی 
ک علیشــاه پالک 10 و مرضیه حاج حیدری ورنوســفادرانی )ورثه صدیقه حســن زاده 
ورنوسفادرانی( نام پدر: عباس، شماره شناسنامه 20812 به نشانی خمینی شهر اصفهان 
روستای ورنوسفادرانی م آزادی ک علیشاه پالک 10 و اعظم حاج حیدری ورنوسفادرانی 
)ورثه صدیقه حسن زاده ورنوسفادرانی( نام پدر: عباس، شماره شناسنامه 423 به نشانی 
خمینی شهر اصفهان روستای ورنوســفادرانی م آزادی ک علیشاه پالک 10 بدهکاران 
پرونده اجرایی اخطار می گردد طبق درخواست بستانکار و برابر آئین نامه الحاق یک تبصره 
به ماده 1082 قانون مدنی میزان وجه نقد مهریه مندرج در ســند نکاحیه شماره 8815-

1368/1/16 تنظیمی در دفترخانه ازدواج 24 شــهر ری، مقدار چهل مثقال طال و چهار 
میلیون ریال وجه رایج کشور می باشد که برابر استعالم آخرین شاخص نرخ تورم اعالمی 
بانک مرکزی از مبلغ 4/000/000 ریال به مبلغ 442/967/885 ریال افزایش حاصل نموده 
است ضمنا این مبلغ عالوه بر مقدار چهل مثقال طال می باشد از تاریخ ابالغ این اخطار ده 
روز مهلت دارید نسبت به پرداخت بدهی مرحوم محمود حاج حیدری ورنوسفادرانی مورث 
 مرحومه صدیقه حســن زاده ورنوســفادرانی اقدام و اال برابر مقررات وصول خواهد شد. 
 م الف: 1275 یزدانــی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک خمینی شــهر)337 کلمه، 

3 کادر( 
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مفاد آراء
3/501 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

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

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شماره 139660302027010965 مورخ 1396/10/10 صدیقه قنبري لفداني 
فرزند مرتضي بشــماره شناســنامه 2 صادره از لفدان بشــماره ملي 1291698795 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 35 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

محمد علی زارعی هفدانی فرزند رحمت اهلل.
2- راي شماره 139660302027013235 مورخ 1396/12/14 زهرا لعلي فرزند کریم 
بشماره شناسنامه 512 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286891851 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 111/87 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي معصومه کشاورز.
3- راي شماره 139660302027013240 مورخ 1396/12/14 محمدرضا شریفي فرزند 
غالمرضا بشماره شناسنامه 67475 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281771848 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 111/87 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي معصومه کشاورز.
4- راي شــماره 139660302027013245 مــورخ 1396/12/14 محمود چنگانیان 
خوراســگاني فرزند رمضان بشــماره شناســنامه 68 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291367926 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6683 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 170/83 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
5- راي شماره 139660302027013299 مورخ 1396/12/15 محمود شایگان نیا فرزند 
نصراله بشماره شناسنامه 445 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286513685 در ششدانگ 
یکباب باغ ویال احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 524 فرعي از اصلي 11519 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 1773/84 مترمربع. خریداري مع الواســطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد علی رمضانی.
6- راي شماره 139660302027013397 مورخ 1396/12/16 سیدمحمدرضا موسوي 
جاللي فرزند عزیز بشماره شناســنامه 25297 صادره از مسجد ســلیمان بشماره ملي 
1970255250 در ششــدانگ یکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
11729 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 84/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حسن ربانی فرزند علی .
7- راي شــماره 139660302027013401 مــورخ 1396/12/16 کریم فروغي ابري 
فرزند علی اصغر بشماره شناســنامه 30 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291352457 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12634 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 203/66 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي محمد فروغی .
8- راي شــماره 139760302027000008 مورخ 1397/01/05  مهدي اعتباري فرد 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 17956 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283880830 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 179/03 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حاجی مال جعفر جعفریان .
9- راي شــماره 139760302027000012 مورخ 1397/01/06 ابراهیم طالبی کیانی 
فرزند اصغر بشماره شناســنامه 1820 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291522816 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11515 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 161/5 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین طالبی کیانی.
10- راي شماره 139760302027000018 مورخ 1397/01/06 الهه قیصری فرزند علي 
محمد بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1271022230 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 168 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
11- راي شماره 139760302027000019 مورخ 1397/01/06 مجتبي طاوسي فرزند 
غالمحسین بشماره شناسنامه 4 صادره از جرقویه بشماره ملي 5649701660 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 168 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
12- راي شــماره 139760302027000028 مورخ 1397/01/07 سعید محتشمي نیا 
فرزند محمد بشماره شناســنامه 118 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291108718 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 1591 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 363/30 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
13- راي شــماره 139760302027000538 مورخ 1397/01/21 محســن درویش 
هرندي فرزند علی بشماره شناسنامه 5085 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659175295 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
284 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180/93 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
14- راي شماره 139760302027000539 مورخ 1397/01/21 بدرالسادات حسیني 
هرندي فرزند سیدهاشــم بشــماره شناســنامه 3070 صادره از کوهپایه بشــماره ملي 
5659167608 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 284 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

180/93 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
15- راي شــماره 139760302027000726 مورخ 1397/01/27 رســول شجاعیان 
خوراســگاني فرزند حســین بشــماره شناســنامه 294 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291396403 در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پــالک 6540 واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 318/10 
 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصــورت عادي از مالک رســمي عبــاس رضائیان

 فرزند رمضان.
16- راي شــماره 139760302027000729 مورخ 1397/01/27 رحیم شــجاعیان 
خوراســگاني فرزند حســین بشــماره شناســنامه 411 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291432655 در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پــالک 6540 واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 318/10 
 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصــورت عادي از مالک رســمي عبــاس رضائیان

 فرزند رمضان.
17- راي شــماره 139760302027000761 مــورخ 1397/01/27 علــي قیصري 
خوراســگاني فرزند عباس بشــماره شناســنامه 9684 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283798719 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6095 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 115/54 مترمربع. خریداري مع الواسطه 
بصورت عادي از مالک رسمي حاج جعفر ، حبیبه سلطان ، فاطمه سلطان شهرت همگی 

لقمانی اوالد محمد.
18- راي شــماره 139760302027000787 مــورخ 1397/01/28 رضا بقائی فرزند 
شعبانعلي بشماره شناسنامه 62 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199763438 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 91/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي صالح شاهزیدی فرزند محمود .
19- راي شماره 139760302027000810 مورخ 1397/01/28 احمد معتمدي منش 
فرزند حیدرعلي بشماره شناسنامه 13169 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283833492 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 234/50 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
20- راي شماره 139760302027000811 مورخ 1397/01/28 زهرا اجیه خوراسگاني 
فرزند حیدرعلي بشماره شناسنامه 114 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291407510 در 

سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6548 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 234/50 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

21- راي شــماره 139760302027000891 مــورخ 1397/01/30 رضا کرباســي 
باب الدشــتي فرزند غالمعلي بشــماره شناســنامه 324 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1286215544 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10246 و 1959باقیمانــده فرعي از اصلــي 15190 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به 
 مساحت 232/46 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي کریم 

و رحیم زارع.
22- راي شماره 139760302027000904 مورخ 1397/01/30 فاطمه سلماني فرزند 
رجبعلي بشماره شناسنامه 26 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291400672 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10084 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 150/24 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي رجبعلی سلمانی.
23- راي شــماره 139760302027000915 مــورخ 1397/02/01 مریــم هــادي 
محمدآبادي فرزند صادق بشــماره شناســنامه 12 صــادره از محمد آباد بشــماره ملي 
5649657531 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 291 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

50/70 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
24- راي شــماره 139760302027000916 مــورخ 1397/02/01 کیانــوش فاني 
محمدآبادي فرزند علي بشــماره شناســنامه 5703 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1287328059 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 291 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

50/70 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
25- راي شــماره 139760302027000918 مــورخ 1397/02/01 کیــارش فاني 
محمدآبادي فرزند علي بشــماره شناســنامه 6590 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1293288551 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 291 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

50/70 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
26- راي شــماره 139760302027000934 مورخ 1397/02/01 احمد کشانی فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 1185 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286251362 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1959 فرعي از اصلي 15190 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 61/54 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي کریم و رحیم زارع .
27- راي شــماره 139760302027001003 مورخ 1397/02/03 شهرداری اصفهان 
فرزند - بشماره شناسنامه 1286 صادره از - بشماره ملي 14000277232 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 686/53 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
28- راي شماره 139760302027001123 مورخ 1397/02/08 مهدي عظیمي فرزند 
محمد علي بشماره شناســنامه 1127 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287900216 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 168 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي یداله و ماشاءاله و نوراله برزمهری گشیری فرزندان حسین.
29- راي شــماره 139760302027001124 مــورخ 1397/02/08 زهــرا زارعي زاد 
فرزند مصطفي بشماره شناسنامه 178 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287907024 در 
ششدانگ یکباب خانه و مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 108 فرعي از 
اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 193/2 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی استان.
30- راي شماره 139760302027001165 مورخ 1397/02/08  رضا کمال فرزند علي 
بشماره شناسنامه 1893 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286258431 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 261/71 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
31- راي شماره 139760302027001356 مورخ 1397/02/13 عباسعلی فرخ فال فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 295 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286681758 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي 12384 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 415/05 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي عباس شاهین دوست فرزند محمد کریم .
32- راي شــماره 139760302027001398 مورخ 1397/02/13 رضا صادقي فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 70 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283975246 در ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 54 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 32904/46  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي محمد علی ناظمی سجزی فرزند رضا.
33- راي شماره 139760302027001409 مورخ 1397/02/15 محمد مهوري فرزند 
محمدحسین بشماره شناســنامه 186 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286773970 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3124 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 35 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

34- راي شــماره 139760302027001484 مورخ 1395/07/18  زهره کیوانداریان 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 11553 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282899252 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 164/26 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي ربابه زارعی فرزند عزیزاله.
35- راي شماره 139760302027001487 مورخ 1397/02/16 حمید حیدري راراني 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 1595 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291520600 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 8833 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 154/15 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
36- راي شماره 139760302027001508 مورخ 1397/02/16 محمود اکبري فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 559 صادره از اصفهان بشماره ملي 1289340171 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4094 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 255/10 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
37- راي شــماره 139760302027001509 مورخ 1397/02/16 عشــرت هاروني 
مشــهدي فرزند علي رحم بشــماره شناســنامه 397 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1289428360 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 4094 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

255/10 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
38- راي شماره 139760302027001523 مورخ 1397/02/16 لیال میر باقري دهاقاني 
فرزند سید محمد بشماره شناسنامه 28 صادره از دهاقان بشماره ملي 5129662814 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12135 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 102/47 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي عزت هاشمی فرزند رجبعلی .
39- راي شــماره 139760302027001524 مورخ 1397/02/16 بتول کریمي فرزند 
نصراله بشــماره شناســنامه 1147 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283987074 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 6 فرعي از اصلي 
15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 134/04 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي مرتضی کریمی فرزند نصر اله .
40- راي شــماره 139760302027001603 مورخ 1397/02/18 حسن عارف فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 235 صادره از اردکان بشماره ملي 4449391519 در ششدانگ 
یکباب خانه و مغازه های متصله احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 750 فرعي 
از اصلي 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 529/60 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
41- راي شماره 139760302027001648 مورخ 1394/05/13 محسن عشاقی فرزند 
مرتضي بشماره شناسنامه 615 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288036671 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 4 فرعي از 
اصلي 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 153/07 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي جعفر کریمی فرزند حسین.
42- راي شماره 139760302027001649 مورخ 1394/05/13 مجتبي عشاقي فرزند 
مرتضي بشماره شناســنامه 1358 صادره از اصفهان بشماره ملي 1290495661 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4 فرعي 
از اصلي 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 153/07 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي جعفر کریمی فرزند حسین.
43- راي شماره 139760302027001755 مورخ 1397/02/22 رمضانعلي مسجدي 

خوراســگاني فرزند حســین بشــماره شناســنامه 151 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291353062 در ششــدانگ یکباب کارگاه نجاری  احداثي بر روي قســمتي از قطعه 
زمین پالک 257 فرعي از اصلي 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 568/62 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
44- راي شماره 139760302027001796 مورخ 1397/02/23 فروزان رحیمي خیاداني 
فرزند اکبر بشماره شناســنامه 17802 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283879522 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 428 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین رحیمی خیادانی فرزند رحیم.
45- راي شماره 139760302027001857 مورخ 1397/02/23 رضا عنایت کردآبادي 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 28 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291211454 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10202 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 225/96 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي نعمت اله عنایتی .
46- راي شماره 139760302027001858 مورخ 1397/02/23 عفت کریمي کردآبادي 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 23 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291271511 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10202 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 225/96 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي نعمت اله عنایتی .
47- راي شــماره 139760302027001859 مورخ 1397/02/23 رضا صادقي  فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 70 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283975246 در ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 54 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 7995/39 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي اسماعیل آقابابائی فرزند حسن.
48- راي شــماره 139760302027001998 مورخ 1397/02/26 اســداله عسگري 
قورتاني فرزند شکراله بشماره شناسنامه 10 صادره از اصفهان بشماره ملي 5659791174 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 3126 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 245/17 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
49- راي شــماره 139760302027002018 مورخ 1397/02/26 حســین سلطاني 
خوراســگاني فرزند مرادعلی بشــماره شناســنامه 15 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291246177 در ششــدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 6494 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 143/50 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
50- راي شــماره 139760302027002022 مورخ 1397/02/26  محمد اعتباري پور  
فرزند اصغر بشماره شناسنامه 119 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291577807 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ دو دهنه مغازه و زمین متصله و دو واحد طبقه فوقانی مسکونی 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 45 فرعي از اصلي 34 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 1285/32 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
51- راي شماره 139760302027002025 مورخ 1397/02/26 جلیل ارجمندکیا فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 1077 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291515437 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ دو دهنه مغازه و زمین متصله و دو واحد طبقه فوقانی مسکونی احداثي 
بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 45 فرعي از اصلي 34 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 1285/32 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
52- راي شــماره 139760302027002102 مــورخ 1397/02/29 بهجت فراهاني 
روحاني فرزند رضا بشماره شناسنامه 411 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287611478 
در ششدانگ یکباب انبار مصالح احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 1820 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
53- راي شــماره 139760302027002154 مــورخ 1397/02/30  احمد قریشــي 
خوراســگاني فرزند حســین بشــماره شناســنامه 52 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291267514 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
9708 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 131/41 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمود زمانی خوراسگانی.
54- راي شماره 139760302027002220 مورخ 1397/02/30 مهری سواری دهقی 
فرزند رجب بشــماره شناسنامه 750 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1285629991 در 
ششدانگ یکباب انبار آهن احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 1552/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي سلیمان خان ایروانی .
55- راي شــماره 139760302027002596 مورخ 1397/03/07 خلیل ایزدی فرزند 
رجبعلي بشماره شناسنامه 24 صادره از اصفهان بشماره ملي 5409720822 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 249 فرعي از اصلي 15201 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
56- راي شــماره 139760302027002870 مــورخ 1397/03/13 محمــد رضــا 
مولوي وردنجاني فرزند نادرقلي بشماره شناســنامه 3288 صادره از تهران بشماره ملي 
0056881428 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10453 فرعي از اصلي 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 161/80 

مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي کریم زارع.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/03/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/04/07

 م الــف: 6719 مهــدی شــبان رییــس منطقــه ثبــت اســناد وامــالک
 شرق اصفهان 

تحدید حدود اختصاصی
4/226 شــماره صادره : 1397/42/502151-1397/4/4 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 3965 فرعی مجزا شده از 4483/131 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم زهرا ناظم فرد فرزند کریم در 
جریان ثبت 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 1397/5/6 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 ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 195053 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)147 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

4/107 شماره ابالغنامه:9710106837402024 شماره پرونده:9609986837401362 
شماره بایگانی شــعبه:961417 ابالغ شــونده حقیقی: فاطمه مدلج فرزند علی کدملی 
1276206682 به  نشــانی مجهول المکان،  توجه: پس از دریافــت این ابالغیه، ابالغ 
اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد 
محدود و استثناء انجام می شــود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این 
ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق ســامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، 
حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. 
محکوم له: مهدی غالمی، محکوم علیه: فاطمه مدلج، پیرو آگهی های منتشره در جراید 
بدینوســیله ابالغ می شــود طبق اجرائیه صادره از شــعبه 13 خانواده در پرونده کالسه 
961417 به موجب دادنامه شماره 9709976837402310 مورخ 1396/12/26 صادره 
از شعبه 13 خانواده محکوم علیه فاطمه مدلج محکوم است به الزام به تمکین عام و خاص 
از محکوم له مهدی غالمــی صادر و اعالم می گــردد. )آدرس: اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 335(.  

م الف:6946 شعبه 13 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)184 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

4/227 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 2395/96 حل 4 ، وقت رسیدگی ساعت 9 روز چهارشنبه مورخه 
1397/6/7، مشخصات خواهان: مرتضی کوچکی فرزند تقی به نشانی خمینی شهر سه 
راه معلم خ جانبازان معلم 25 پ16،  مشخصات خوانده: معاد شیخ زایری،  خواسته و بهای 
آن:  مطالبه مبلغ 70/000/000 ریال + هزینه های دادرسی+ حق الوکاله وکیل و خسارت 
تاخیر تادیه، دالیل خواهان: کپی مصدق چک، کپی مصدق گواهی عدم پرداخت، گردش 
کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 

این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 1268 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )186 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/228 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 129/97 حل 3 ، وقت رسیدگی ســاعت 5/20 بعد از ظهر روز 
یکشنبه مورخه 1397/5/14، مشخصات خواهان: محمد اشتریان فرزند احمد به نشانی 
خمینی شهر خ امام شمالی ک فرهنگ جنب امامزاده، مشخصات خوانده: صفورا موسوی 
فرزند سیدآقا،  خواســته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 130/000/000 ریال بابت چک شماره 
109724-96/11/25 عهده بانک ملی شعبه رودهن و گواهینامه عدم پرداخت، خسارت 
تاخیر تادیه، خسارت هزینه دادرسی، دالیل خواهان: کپی مصدق چک، گواهینامه عدم 
پرداخت، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 1269 شعبه 3 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )195 کلمه، 2 کادر(
مزایده

4/229 در پرونده 970437 اجرا و بموجب نیابت ارســالی از شعبه ســوم اجرای احکام 
مدنی اصفهان اکبر دهقان فرزند عزیزاله محکوم بــه پرداخت 467/947/083 ریال در 
حق مصطفی قلعه شاهی و مبلغ 23/359/804 ریال در حق صندوق دولت گردیده که در 
قبال خواســته خود یک پالک ثبتی توقیف نموده است مشخصات مال مذکور که توسط 
کارشناس برآورد شده است بدین شرح است. مشخصات مال توقیفی: ملک واقع در خمینی 
شهر، منظریه، بلوار دانشجو، بلوار عموشاهی، خ شهید حلوایی، جنب پادگان امام حسین، 
پروژه 432،  واحدهای بتن عرشه، بلوک بی 3 )سپهر 3( واحد 22 که یک واحد آپارتمان 
مسکونی در طبقه اول به مساحت 57 متر مربع، تحت اجاره می باشد اسکلت بتن آرمه و 
نمای بنا سیمان و رنگ، کف ســیمان، دربهای داخلی چوب، تراس سرامیک، دارای یک 
اتاق خواب، حمام و سرویس بهداشتی مشترک، آب مشترک و برق و گاز مجزا به قیمت 
450/000/000 ریال برآورد شده است نظریه طبق قانون ابالغ و مصون از اعتراض مانده 
است این اجرا قصد فروش اموال مذکور از طریق مزایده به میزان محکوم به را دارد. محل 
برگزاری مزایده: دادگستری شهرستان خمینی شهر، تاریخ مزایده: سه شنبه 97/04/26 
ساعت 11 صبح، محل بازدید: محل وقوع ملک، کسانی که مایل به شرکت در مزایده می 
باشند می بایست درخواست کتبی خود را ظرف 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام مدنی 
تحویل تا ترتیب بازدید از ملک مذکور داده شود و کسانی که مایل به شرکت در مزایده می 
باشند می بایست در روز انجام مزایده ده درصد از مبلغ مزایده را همراه داشته باشند تا در 
صورت برنده شدن در مزایده به حساب سپرده واریز و ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده 
می بایست مابقی وجه را به حســاب واریز نمایند و اال ده درصد اولیه پس از کسر هزینه 
های مزایده ضبط می گردد. م الف: 1263 اجرای احکام حقوقی دادگســتری خمینی 

شهر )305 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/230 شماره دادنامه: 9709973633600377 شماره پرونده: 9609983633601138 
شماره بایگانی شعبه: 961150 خواهان:  آقای مجید کریمی اندانی فرزند عزیزاله به نشانی 
استان اصفهان شهر خمینی شهر میدان شیوا بلوار شیوای غربی کوی باران پالک 102، 
خوانده: آقای ولی ا... اسکندری وشاره فرزند حســین به نشانی مجهول المکان، خواسته 
ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه چک، 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به 
شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست خواهان  
آقای مجید کریمی اندانی فرزند عزیزاله به طرفیت آقای ولی ا... اسکندری وشاره فرزند 
حسین به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 566757 مورخ 96/11/25 به 
مبلغ 400/000/000 ریال عهده بانک صادرات ایران، به انضمام خسارات و هزینه های 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان مالحظه اصول 
چک متنازع فیه و گواهــی عدم پرداخت در ید وی که ظهــور در مدیونیت خوانده دارد و 
اینکه خوانده علی رغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر  آگهی در جلسه رسیدگی حاضر 
نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود و بی حقی خواهان بعمل نیاورده و مدارک تقدیمی از 
هرگونه، ایراد وانکاری در امان مانده است دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا 
به مواد 198، 515 و 519 قانون آئین دادرســی مدنی ماده 2 قانون اصالح قانون صدور 
چک و تبصره آن و مواد 313 و 310 قانون تجارت خوانــده را به پرداخت مبلغ چهارصد 
میلیون ریال وجه چک به عنوان اصل خواسته و مبلغ 13/400/000 ریال به عنوان هزینه 
دادرسی وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان پرداخت طبق نرخ تورم 
کاال و خدمات اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت 
واخواهی ظرف مهلت بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر 
استان اصفهان میباشد.  م الف: 1267 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خمینی شهر )329 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

4/99 شماره: 1540/96 به موجب رای شماره 1842 تاریخ 96/11/28 حوزه سوم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه حمید سرائیان و 
احمدرضا کفش رسان فرزند حسن هر دو به نشانی مجهول المکان محکومند به خوانده 
ردیف دوم آقای احمدرضا کفش رسان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند یک 
دستگاه خودرو پراید شماره شهربانی 499 ج 31 ایران 13 و خوانده ردیف اول آقای حمید 
سرائیان به پرداخت مبلغ 875/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت نیم عشر دولتی 
رای صادره غیابی است. مشخصات محکوم له: رجبعلی جبل عاملی فرزند حسین علی به 
نشانی خمینی شهر خ امام جنوبی کوچه شــهید نقدی بن بست سرتیپ9 ،ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:1273 شعبه 3 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )207 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/100 مرجع رسیدگی: شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 123/97 حل 8 ، وقت رسیدگی ساعت 4 بعد از ظهر روز شنبه مورخه 1397/5/13، 
مشخصات خواهان: رجبعلی آذرنیک فرزند اسداله به نشانی خمینی شهر خ امام جنوبی، 
مشخصات خوانده:  جواد بخشی نژاد،  خواســته و بهای آن:  مطالبه 20/000/000 ریال 
هزینه دادرسی،  دالیل خواهان: کپی مصدق چک، گواهینامه عدم پرداخت چک، گردش 
کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 1271 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )174 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/103 آقای نصراله ســراجیان دارای شناسنامه شــماره 17053 به شرح دادخواست به 
کالسه  270/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد ابراهیم سراجیان به شناســنامه 33 در تاریخ 1396/12/11 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- طاهره 
عمو نجف آبادی فرزند رجبعلی، ش.ش 1041 )همسر( 2- امین سراجیان فرزند محمد 
ابراهیم، ش.ش 18421 )فرزند( 3- مهدی سراجیان فرزند محمد ابراهیم، ش.ش 183 
)فرزند( 4- ناصر سراجیان فرزند محمد ابراهیم، ش.ش 509 )فرزند( 5- نصراله سراجیان 
فرزند محمد ابراهیم، ش.ش 17053 )فرزند( 6- فاطمه سراجیان فرزند محمد ابراهیم، 
ش.ش 1028 )فرزند( 7- آمنه سراجیان فرزند محمد ابراهیم، ش.ش 18422 )فرزند( و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1278 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )176 کلمه، 

2 کادر(
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رییس مرکز اطالع رسانی پلیس استان 
خبر داد:

 كشف 58 كيلوترياك
 زير بار قانونی هندوانه

رییس مرکز اطالع رسانی پلیس استان اصفهان از 
کشف مقدار 58 کیلو گرم تریاک ازسوی ماموران 
ایستگاه بازرسي شهید »امامي« خبر داد. سرهنگ 
جواد درســتکار اظهار داشــت : ماموران ایستگاه 
بازرسي شــهید »امامي« شهرستان شهرضا حین 
کنترل خودروهاي عبوري به یک دســتگاه وانت 
نیسان مشکوک و آن را متوقف کردند.وی افزود: در 
بازرسی از این خودرو مقدار 58 کیلو گرم تریاک که 
زیر بار هندوانه جاساز شده بود، کشف شد.سرهنگ 
درستکار بیان داشت : در این خصوص، دو سوداگر 
مرگ دســتگیر و برای اقدامات قانونــی به مراجع 
قضائی تحویل داده شدند.رییس مرکز اطالع رسانی 
پلیس اصفهان در پایان خاطر نشــان کرد: نیروی 
انتظامی با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد افیونی 
برخورد قاطع وقانونی می کند و اجازه جوالن به آنها 

نخواهند داد.

رییس پلیس فتای استان خبر داد:
 كاله برداری 6 ميليون تومانی

 با ترفند پيش بينی نتيجه فوتبال
رییس پلیس فتای استان اصفهان اظهار کرد: در پی 
وصول شکایتی به پلیس فتا مبنی بر اینکه یکی از 
شهروندان به طمع برد در سایت شرط بندی فوتبال 
یک میلیارد ریالی وارد سایتی شده و پس از برد در 
مراحل ابتدایی به طمع بــرد در مراحل بعدی، در 
نهایت مبلغ 60 میلیون ریال در این سایت مجازی از 
دست می دهد. سید مصطفی مرتضوی افزود: پس از 
تشکیل پرونده و انجام اقدامات الزم، دو متهم در این 
خصوص شناسایی، دستگیر و برای اقدامات قانونی 

به مراجع قضائی تحویل داده شدند.
رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت: پرونده های 
متعدد شرط  بندی گویای این واقعیت است که اکثر 
افراد شــاکی مال خود را در شرط بندی ها از دست 
می دهند. وی به شهروندان توصیه کرد که مدیران 
کانال ها و سایت های قمار و شرط بندی برای آن که 
از کلمه شرط بندی در تبلیغات خود استفاده نکنند، 
موضوع پیش بینــی  را مطرح می کننــد و از کاربر 
می خواهند پنل کاربری خود را شــارژ و مسابقات 
مختلفی را پیش بینی کنند؛ اما سایت های مذکور به 
نحوی طراحی شده اند که طعمه را جذب و در نهایت 

خودشان پیروز ماجرا باشند.

فرمانده انتظامی خمینی شهر خبر داد:
دستگيری سارق حرفه ای كابل 

وتجهيزات مخابراتی 
فرمانــده انتظامی شهرســتان خمینی شــهراز 
دستگیری یک ســارق حرفه ای کابل وتجهیزات 
مخابراتی و کشــف 50 میلیون ریال کابل سرقتی 
خبر داد. ،سرهنگ علي جعفري نژاد با اعالم این خبر 
گفت: در پي وقوع چند مورد سرقت کابل وتجهیزات 
مخابراتي در شهرســتان خمیني شهر، رسیدگي 
به موضوع در دســتور کار ماموران این شهرستان 
قرار گرفت.وي افزود: مامــوران پلیس آگاهي این 
فرماندهي با انجام اقدامات پلیسي سرانجام موفق 
به شناسایي سارق شدند که در استعالم هاي صورت 
گرفته مشخص شد متهم مذکور از سارقان حرفه اي 
اســت.این مقام انتظامي با اشاره به دستگیري این 
سارق حرفه اي طي عملیاتي غافلگیرانه ادامه داد: 
متهم در بازجویي هاي به عمل آمده به سرقت 50 

میلیون ریال کابل و سیم برق سرقتی اعتراف کرد.
سرهنگ جعفري نژاد ادامه داد:متهم پس از تشکیل 
پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل 

داده شد.

رییس پلیس آگاهی استان خبر داد:
انهدام باند ميلياردی سارقان 

منزل 
سرهنگ ســعید ســلیمیان، رییس پلیس آگاهی 
اســتان اصفهان اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی 
از شهروندان مبنی بر سرقت از منزل در غرب شهر 
اصفهان، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان 

پلیس آگاهی اصفهان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه کارآگاهان تحقیقات خود را دراین 
زمینه آغاز و با انجام یک ســری اقدامات تخصصی 
پلیسی موفق به شناسایی ۳ سارق حرفه ای منزل 
شدند و همه آنها را دستگیر کردند، افزود: متهمان 
در بازجویی های به عمل آمده به سرقت ۱0 میلیارد 
ریال اموال منزل طی ۱۴ مورد سرقت اعتراف کردند.

سرهنگ ســلیمیان افزود: تاکنون تعداد زیادی از 
مالباختگان مورد شناسایی قرار گرفتند و متهمان 
پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع 

قضائی تحویل داده شدند.

عکس  روز 

بسیاری از مناطق اصفهان در آینده قابل سکونت نیست

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

 حال و هوای كتابخانه ها 
در آستانه كنکور

 در آستانه کنکور، هنوز بسیاری از داوطلبان در 
کتابخانه ها به به مرور درس ها و جزوات خود 

مشغول هستند.

استاندار اصفهان:
مسئوالن برای ايجاد نشاط 

اجتماعی كوتاه نيايند
اســتاندار اصفهان شــامگاه سه شــنبه در آیین 
افتتاحیه کنگره 60 ضمن گرامیداشت هفته قوه 
قضائیه اظهار کرد: شهادت شهید دکتر بهشتی 
نمونه بارزی از مظلومیت ملت ایران اســت و این 
در حالی اســت که مردم ایران همچنان در همه 
صحنه ها حضــور دارند. محســن مهرعلیزاده با 
قدردانی از شهردار و شورای اسالمی شهر اصفهان 
در خصوص همــکاری در برگزاری کنگره 60 در 
اصفهان تصریح کرد: از زمان استقرار دوره پنجم 
شورای شهر و شــهردار جدید شاهد برنامه های 
نشاط آور در سطح شــهر بوده ایم که امیدواریم 
استمرار یابد.مهرعلیزاده با تاکید بر اینکه شورای 
اسالمی شهر اصفهان دارای بینش های اساسی و 
مهم است، ادامه داد: بارها شاهد بوده ایم که شورای 
شهر همواره از شــهرداری پشتیبانی کرده و این 
قابل ستایش است.وی نشاط اجتماعی را یکی از 
راهکارهای پیشگیری از اعتیاد عنوان کرد و افزود: 
باید فرصت خندیدن را برای مردم ایجاد کنیم و 
همه مردم فرصتی برای خندیدن داشته باشند و 

عیب است که این فرصت را از مردم بگیریم.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر استان خبر داد: 

وجود 100 هزار معتاد 
حرفه ای در اصفهان

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
اصفهان اظهار کــرد: از ویژگی های جدید اعتیاد 
امروزی، کاهش سن اعتیاد و رشد شیوع مصرف 
در میان نوجوانان و جوانان و افزایش شــیوع آن 
در بین زنان جوان افراد شــاغل و تحصیل کرده 
اســت، امروزه بیش از ۳۴ درصد معتادان کشور 
تحصیالت باالی دیپلم دارند.مصطفی هادی زاده 
افزود: همچنین 6۴ درصد از این جمعیت را افراد 
متاهل تشــکیل می دهند، بنابراین در خصوص 
شیوع مواد مخدر در کشور ما باید به  حوزه مسائل 
خانواده وارد شــد و به چگونگی حل مسائل بین 
خانواده هــا پرداخت. هــادی زاده گفت: ویژگی 
جدید دیگر اعتیاد امروزی، افزایش استفاده از مواد 
شیمیایی و صنعتی است که تفاوت زیادی با مواد 
سنتی دارد.وی تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار 
شیوع شناسی، جمعیت معتادان کشور به حدود 
2 میلیون و 800 هزار نفر معتاد حرفه ای می رسد. 
هادی زاده اذعان داشت: استان اصفهان رتبه 2۳ 
کشور را در شیوع مواد مخدر دارد و برآورد ستاد 
مبارزه با مواد مخدر این استان از معتادان حرفه ای 
۱00 هزار نفر اســت که از این میان بین 8 تا ۱0 

درصد آنها زنان جوان و دختران هستند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
اصفهان:

پرندگان فالمينگو و سارگپه 
رهاسازی شدند

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اصفهان 
اظهار داشت: بســیاری از حیواناتی که از محیط 
حفاظت شــده به هر دلیل خارج و در مکان های 
مختلف، زندانی یا زخمی می شوند توسط مردم 
و دوســتداران محیط زیســت از مرگ حتمی 
نجات یافته و به ادارات مختلف محیط زیســت 
شهرســتان ها تحویل داده می شــوند. مصطفی 
جمشیدیان با اشــاره به اینکه به عنوان نمونه در 
هفته های گذشــته یک پرنده فالمینگو توسط 
شــهروندی در آران و بیدگل پیدا شده که وی را 
پس از تیمار اولیه، به محیــط بانان تحویل داده 
است، ابراز داشــت: این پرنده پس از اطمینان از 
سالمت  در محیط طبیعی زندگی خود رهاسازی 
شد. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان به تحویل یک پرنده سارگپه در مبارکه نیز 
اشاره کرد و گفت: این پرنده که توسط دوستداران 
محیط زیست به اداره تحویل شــده بود، به باغ 

وحش صفه منتقل شد.

با مسئوالن

محیط زیست

رییس اداره آموزش و پرورش اســتثنایی استان 
اصفهان در خصوص شروع  طرح سنجش سالمت 
کودکان نوآموز بدو ورود به مدرســه اظهار کرد: 
این طرح از سال ۱۳۷2 در سه شهر کشور شروع  
و امروز با مصوبه شورای عالی در همه نقاط کشور 
اجباری شــده و انجام می شود.محسن الماسی با 
بیان اینکه پیش بینی می شــود امسال حدود ۹0 
هزار دانش آموزان مورد ســنجش وارزیابی قرار 
گیرند، افزود: از این تعــداد۳۳ هزار نفر در بخش 
پیش دبســتانی و 5۷ هزار نفر نوآموزان هستند 
که در 5۹ پایگاه ســنجش با حضــور ۴00 نیرو 
مورد ارزیابی قرار می گیرند.رییس اداره آموزش و 
پرورش استثنایی استان با بیان اینکه سنجش  بر 
اساس تعداد مراجعه کنندگان سطح بندی شده 
اســت، گفت: پایگاه ها به صورت »الف«، »ب« و 
»ج« سطح بندی شده و این سطح بندی با توجه 
به تعداد مراجعات به این پایگاه ها انجام می شود.

وی تشخیص میزان سالمت و همچنین سنجش 
سطح یادگیری را از اهداف اجرای طرح سنجش 

کودکان دانست و اضافه کرد: با توجه به نتایج به 
دست آمده در این طرح یک سال فرصت مداخله 
به هنگام داریم تا سن طالیی آموزش را از دست 
ندهیم و به سمت آموزش درست  قدم برداریم.وی 
هزینه دریافتی در پایگاه های سنجش را 25 هزار 
تومان اعالم کرد و گفت: همراه داشتن شناسنامه 
و کارت واکسیانسیون برای مراجعه به پایگاه های 

سنجش سالمت نیز امری ضروری است.

رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی:

۹0 هزار نوآموز موردسنجش قرار می گيرند
قائم مقام کمیته امــداد امام خمینی )ره( اســتان 
اصفهان اظهار داشت: این نهاد برای همه مددجویان 
تحت حمایت خود پوشــش بیمــه تکمیلی درمان 
ایجاد کرده و این خدمات در دو سطح به مددجویان 
ارائه می شود.محمدرضا متین پور افزود: سطح اول 
خدمات برای همه مددجویان قابل ارائه و سطح دوم 
به بیماران خاص، صعب العــالج و زمین گیر تحت 

حمایت کمیته امداد ارائه می شود.
قائم مقام کمیته امــداد امام خمینی )ره( اســتان 
اصفهان گفت: فرانشــیز خدمــات درمانی بیماران 
صعب العالج تحت حمایت کمیتــه امداد اصفهان 
به طور کامل توسط این نهاد پرداخت می شود، عالوه 
بر آن بیماران صعب العالج ۳0 درصد بیشتر از سایر 
مددجویان تحت حمایــت خدمات درمانی دریافت 

می کنند. 
وی بابیان اینکه اســتان اصفهان بیشــترین تعداد 
مددجویان دچار بیمــاری صعب العــالج را دارد، 
تصریح کرد: بیشــترین بیمــاری صعب العالج در 
بین مددجویان کمیته امداد بــه ترتیب زمین گیر 

شدن به علت کهولت ســن، بیمارهای مادرزادی و 
بیماری های مزمن روانی است. متین پور اضافه کرد: 
یک هزار و 250 بیمار زمین گیــر نیازمند مراقبت، 
تحت حمایت این نهاد هستند و ماهیانه مبلغ ۱00 
هزار تومان کمک هزینه پرستاری به این نیازمندان 
پرداخت می شــود و اقالمی مانند دستگاه اکسیژن 
 ســاز، ویلچر و تخت طبی به رایگان در اختیار آنها 

قرار می گیرد.

قائم مقام کمیته امداد اصفهان مطرح کرد:

 اختصاص خدمات بيشتر برای  بيماران خاص

هند، خطرناک ترین کشور جهان برای زنان معرفی شده است.در این پژوهش که 
توسط بنیاد »تامسون رویترز« انجام شده، این کشور در پژوهش مشابهی که در 
سال 20۱۱ در همین موضوع انجام شده بود در رتبه چهارم جهان پس از مناطق 
جنگ زده ای مانند افغانستان، کنگو و پاکستان قرار گرفته؛ اما در سال جاری با 

پیشی گرفتن از همه کشورها، در صدر جدول قرار گرفته است.
در این پژوهش معیارهایی مانند وضعیت بهداشتی و خدمات درمانی، سنت های 

فرهنگی، تبعیض،خشونت جنسی و غیرجنسی و قاچاق انسان بررسی شده که در 
بیش از نیمی از آنها هند به عنوان بدترین کشور معرفی شده است .در این پژوهش 
آمده است هند به عنوان دومین کشور پرجمیعت جهان که نیمی از جمیعت۱/۳ 
میلیارد نفری آن را زنان تشــکیل می دهند از نظر ریسک سنت های قبیله ای، 
برخی رفتارهای قومی سنتی ، بردگی جنســی و غیرجنسی و خشونت خانگی 

بیشترین تهدیدات را  برای زنان دارد.

ین
ه ب

ذر

کمیته امدادآموزش و پرورش

نهاد شــورای حل اختالف که با هدف ایجاد 
صلح و سازش در دعاوی مردم در سال 1381 
در دوران ریاست آیت ا... یزدی بر قوه قضائیه 
آغاز به کار کرد، پس از گذشــت بیش از 15 
سال از تاســیس این نهاد، هنوز نتوانسته 
هدف اصلی ایجاد شوراهای حل اختالف که 
همانا کمک به محاکم دادگستری بوده است 
را محقق کند و عملکرد این نهاد  در این مدت 
نوک پیکان انتقادات صاحب نظران حقوقی 

قرار گرفته است.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه آزاد اســالمی 
 خوراســگان در گفت و گو با »زاینده رود« درباره 
 عملکرد شــوراهای حل اختالف مــی گوید: این 
شورا با عنوان نهادی که بتواند به محاکم دادگستری 
کمک کند به وجود آمده است ولی عملکرد آن در 
طول این سال ها مطلوب نبوده و از لحاظ کیفی در 
سطح پایینی قرار گرفته است که این مسئله را می 
توان از آراهایی که توسط این نهاد صادر می شود، 

سنجید.
مجتبی نیک دوســتی می افزاید:  امروزه شورای 
حل اختالف از ماهیت اصلی خود که ایجاد سازش 
میان طرفین دعــوا بوده تا این دعــاوی به صورت 
کدخدامنشــی و ریش ســفیدی حل وفصل شود 
فاصله گرفته است که اگر این شورا به معنای واقعی 
به وظیفه اش عمل کند طبعا کار کادر قضائی کمتر 

خواهد شد.
این کارشــناس حقوقی 
ادامه می دهــد: ترکیب 
فعلی شورای حل اختالف 
که ســاختار آن دولتی و 
تحت نظارت قوه قضائیه 
است با کیفیت نهادی که 
قرار بوده تمامــا مردمی 

باشد و به صورت کدخدا منشی و ریش سفیدی به 
حل و فصل اختالفات جزئی مردم بپردازد تا از این 
طریق حجم ورودی پرونده ها به دستگاه قضا کاهش 

پیدا کند،  متفاوت است.
نیــک دوســتی، نبــود 
تخصــص الزم، تجربــه 
و دانش کافــی برای حل 
وفصل دعاوی مــردم از 
طریق سازش و یا داوری 
را از جمله دالیل عملکرد 
ضعیف نهاد شــورای حل 
اختالف می داند و می گوید: آمارها و تجارب گذشته 
حاکی از آن اســت که کادر قضائی شوراها به لحاظ 
فقدان دانش حقوقی و آمار باالی پرونده ها و نداشتن 

وقت کافــی نتوانســته اند تکلیف خــود را به نحو 
مطلوبی انجام دهند.

عضو هیئت علمی دانشــگاه آزاد اســالمی با بیان 
اینکه اساسا رسیدن به صلح وسازش و هدایت افراد 
جامعه برای اینکه مســائل خود را از طریق صلح و 
سازش حل و فصل کنند، امر پســندیده ای است، 
تصریح می کند: اگر طرفین دعوی مشــکالت خود 
را از طریق صلح وسازش حل و فصل کنند مطمئنا 
تبعات منفی دیگری را به دنبال نخواهند داشت؛ چرا 
که مسائل و مشکالت خود را از طریق صلح و دوستی 

حل کرده اند.
 نیــک دوســتی، باالبــردن کیفیــت عملکــرد 
شــوراهای حل اختالف را نیازمند آسیب  شناسی 
 از طرف مســئولین مــی داند و می گویــد: قانون 
 این نهاد نیاز به تغییرات و تحوالت اساســی دارد؛

 چرا که ســاختار شــوراها باید از لحاظ شــکلی و 
ماهیتی از ســاختار محاکم قضائی متمایز باشــد، 
چون در این صورت معنا و ماهیت خود را از دست 
می دهد و صرفــا محاکم به واحدهــای کوچک تر 

تقسیم می شوند.
این حقوقــدان در پایان با بیــان اینکه »صالحیت 
رسیدگی به دعاوی در شورای حل اختالف با عنایت 
به اهداف و سایر مشکالتی که در حال حاضر وجود 
دارد باید محــدود و محصور شــود« تصریح کرد: 
نظارت قــوه قضائیه باید در شــورای حل اختالف 
کم رنگ تر شده و به جای آن دخالت مردم در شوراها  

افزایش یابد.

نهاد شورای حل اختالف از ماهیت اصلی خود فاصله گرفته است

محققان دانشــگاه صنعتی اصفهان رتبه برتر دومین دوره مسابقات 
بین المللی تصویر میکروسکوپی را کسب کردند.

بنابر اعالم پایگاه خبری دانشــگاه صنعتی اصفهان، در دومین دوره 
مسابقات تصویر میکروسکوپی )IMIC2018( عنوان برترین اثر در 
زمینه»الیاف و پلیمرها« به کار مشترک بین فاطمه توکلي،حسین 
توانایي، مهدي رنجبر و هژیــر بهرامي از پژوهشــکده نانوفناوري 

و مواد پیشــرفته و دانشــکده مهندسي نســاجي دانشگاه صنعتي 
 اصفهان و محققان دانشکده مهندسي نســاجي دانشگاه امیرکبیر

 تعلق گرفت.
آثار راه یافته به این دوره از مسابقات، از میان ۱۳8 اثر برگزیده در پنج 
بخش»الیاف و پلیمرها«،»نانومواد«،»متالوگرافی«،»سراموگرافی و 

مینرالوگرافی« و»علوم زیستی و بیومواد« انتخاب شدند.

26داور داخلی و خارجی از کشورهای ایران، آلمان، ایتالیا، فرانسه، 
کره، اســپانیا، چین، کانادا و عراق آثاربرتر را انتخــاب و نتایج آن را 
به تازگی اعالم کردند.این دوره از مســابقات و کارگاه های مرتبط، 
با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه خاتم،در زمینه های 
تخصصی شامل متالوگرافی، نانومواد، الیاف و پلیمرها، علوم زیستی و 

بیومواد، سراموگرافی و مینرالوگرافی برگزار شد.

در مسابقات بین المللی تصویر میکروسکوپی به دست آمد؛
درخشش محققان دانشگاه صنعتی اصفهان

  کارشناس حقوقی در گفت وگو با »زاینده رود« مطرح کرد:   

قانون این نهاد نیاز به تغییرات و 
تحوالت اساسی دارد؛ چرا که ساختار 
شوراها باید از لحاظ شکلی و ماهیتی 
از ساختار محاکم قضائی متمایز باشد

مدیرکل منابع طبیعی استان:
بسياری از مناطق اصفهان در آينده قابل سکونت نيست

مدیر کل منابع طبیعی استان اصفهان گفت: در آینده نزدیک بسیاری از مناطق استان اصفهان قابل سکونت 
نیست.محمدحسین شاملی اظهار داشت: امروز شهرستان های خوانسار، فریدن، فریدون شهر و چادگان به 
خاطر پوشش گیاهی باالیی که دارند جزو ثروت های استان اصفهان به شمار می روند که باید در حفظ آنها 
بکوشیم.وی با اشاره به اینکه علوفه مراتع استان بیش از ۱22 میلیارد ارزش دارد، افزود: ۳0 درصد اراضی 
استان اصفهان بیابانی است که میانگین وجود بیابان در کشور 20 درصد و در کل دنیا ۱0 درصد است.مدیرکل 
منابع طبیعی استان اصفهان ادامه داد: در اراضی که استعداد کشت دیم دارد نباید به سمت کاشت گونه های 
یکساله رفت.وی بیان داشت: در حال حاضر برای مناطق غرب استان کشت گونه های موسیر، کرفس و بادام 

دیم در نظر گرفته شده است.

معاون عمرانی بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان:
تعداد روستاهای باالی ۲0 خانوار در اصفهان افزايش يافته است

معاون عمرانی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان در اجالس شورای اسالمی استان اصفهان اظهار داشت: 
تعداد روستاهای باالی 20 خانوار در استان اصفهان به ۹۳5 روستا می رسد.علی کریمی از اجرای طرح هادی برای 
۳6 روستای باالی 20 خانوار خبر داد و بیان داشت: هر روستا باید یک سند راهبردی، شناسنامه و نقشه راه داشته 
باشد که الزم است در روستاها تمام مســائل برای صدور پروانه ساخت در نظر گرفته شود. معاون عمرانی بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان با اشاره به نامساعد بودن وضعیت مالی امسال، افزود: اعتبار تملک دارایی تا 
50 درصد کاهش داشته و برای مثال در شهرستانی چون »مبارکه« که ۷00 میلیون دریافت اعتبار داشته امروز 
نصف این اعتبار پرداخت می شود. وی با تاکید بر اینکه باید برای طرح های بازنگری و تهیه طرح های هادی اعتبار 

مناسبی در نظر گرفته شود، گفت: طرح هادی ۳00 روستا باید دوباره مورد بازنگری قرار گیرد .

هند، خطرناك ترين 
كشور جهان برای زنان

 نرگس طلوعی
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سفید کردن دندان ها با روش هایی سالم و ساده
پیشنهاد سردبیر:

زل
من

کافه 

مواد الزم: 
2 عدد موز

4 عدد هلو
یک سوم پیمانه شیر

طرز تهیه:
ابتــدا هلوها را از هســته جدا کرده و خــرد  می کنیم. 
موزها حتما باید به صورت یخ زده اســتفاده شوند چون 
و برای بهتر شدن بافت اسموتی بسیار اهمیت دارد.هلو، موز 

به شیر را داخل مخلوط کن می ریزیم، علت استفاده از شیر کمک 
بهتر مخلوط شدن میوه هاست.بعد از مخلوط کردن ، 

اسموتی ما کامال شبیه پوره شده و شیرینی 
طبیعی موز هم برای شــیرین شدن 

اسموتی بسیار تاثیر دارد. 

اسموتی موز و هلو

پونه کوهی
مطالعات آزمایشگاهی نشان می دهد که پونه کوهی ظرفیت آنتی اکسیدانی قوی تری به نسبت آنتی اکسیدان های صنعتی که به فرآورده های صنایع غذایی اضافه می شوند، 
دارد.قدمت استفاده از پونه کوهی جهت مصارف گوناگون از جمله مصارف درمانی به دوران یونان باســتان برمی گردد؛ برخی از آزمایش های علمی نشان می دهند که 
پونه کوهی می تواند به نابودی سلول های سرطانی کمک کند. همچنین شــایع ترین عفونت های قارچی معموال توسط قارچی به نام کاندیدا آلبیکنس ایجاد می شود. 
این عفونت ها با عالئمی از جمله خستگی، درد مفاصل، نفخ و افزایش وزن همراه هستند.عالوه بر مطالب گفته شده پونه کوهی یک عامل تحریک کننده است که 
می تواند تولید سلول های سفید خون را افزایش دهد، سرعت سوخت و ساز بدن را باال ببرد و بهبودی از بیماری را سرعت ببخشد. پونه کوهی سرشار از فیبر 

است، بنابراین با وجود اندازه کوچکی که دارد، می تواند تاثیر زیادی روی دستگاه گوارش داشته باشد. 

شی
ر با

طا
ع

رییس انجمن علمی شنوایی شناسی ایران:
 تجویز و فروش سمعک

 ساماندهی می شود
رییس انجمن علمی شــنوایی شناســی ایــران، از 
ســاماندهی روند تجویز سمعک در کشــور خبر داد.
علی قهرمانی ، گفت: ۱۰ سال بعد از دوران تقویت دوره 
شنوایی شناسی در کشور، منتظر ماندیم تا دیده شویم 
و امروز، جامعه شنوایی شناســی ایران، دیدنی است.
وی با اشــاره به آمار ۳۸۰ میلیون نفری جمعیت دنیا 
که دچار ضایعه حسی شنوایی هستند، افزود: این آمار 
زنگ خطری برای سازمان های بهداشت است. قهرمانی 
از تصمیم اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت 
برای برون سپاری ارائه خدمات سمعک به انجمن علمی 
شنوایی شناسی ایران خبر داد و گفت: با این تصمیم، 

تجویز و فروش سمعک در کشور ساماندهی می شود.

گزارش سازمان ملل؛
آلودگی هوا عامل مرگ ۴.۲ 

میلیون نفر در سال ۲۰۱۶
طبق گزارش جدید سازمان ملل، حدود 4.2 میلیون 
نفر در سال 2۰۱۶ به دلیل میزان باال آلودگی هوا جان 
خود را از دست داده اند. در ســال 2۰۱۶، ۹۱ درصد 
جمعیت شــهری در جهان هوایی را استنشاق کردند 
که منطبق با دســتورالعمل های کیفیت هوا سازمان 
بهداشت جهانی در مورد اندازه ذرات  نبوده است؛ بیش 
از نیمی از افراد در معرض آلودگی هوا که حداقل 2.۵ 
برابر بیشتر از حد استاندارد بوده، قرار گرفته اند.بین 
سال های 2۰۰۰ تا 2۰۱4، نسبت جمعیت شهری در 
ســطح جهان از 2۸.4 درصد به 22.۸ درصد کاهش 

یافته است.

نتایج مطالعات نشــان می دهد که ریســک ابتال به 
افســردگی در زنان تقریبا دو برابر مردان است.توجه 
به مسائلی همچون خانواده، شغل، بارداری و یائسگی 
به تنهایی برای زنان یک چالش محســوب شده و در 
صورت عدم موفقیت در درک و کنترل این مســائل، 
زمینه افسردگی در زنان فراهم می شود. روان شناسان 
معتقدند که با کنترل شــرایط فــردی و اجتماعی 
می توان افسردگی زنان را در میانسالی کنترل کرد و 
شرایط را به گونه ای تغییر داد تا جایگاه زنان به عنوان 

محور خانواده حفظ شود.
 اولین راهکار اساسی برای پیشگیری و برون رفت از 
وضعیت افسردگی، به روز نگه داشتن اطالعات است؛ 
در واقع زنان باید در سنین میانسالی با توجه به آزادی 
بیشتر در زمان، به مطالعه بپردازند و از اهمیت جایگاه 
خود در کنترل خانواده آگاه شــوند. تنها با شناخت 
اهمیت جایگاه اســت که زنان به محوریت و اهمیت 
خود در خانواده پی  می برنــد و می توانند با مدیریت 
زمان حتی به امور وضعیت فرزندان نیز رســیدگی 

کنند.
 دومین راهکار مهم برای کنترل افسردگی در سنین 
میانســالی ورزش کردن اســت؛ تحرک یک عامل 
حیاتی برای به ضربان افتادن زندگی است و از این رو 

زنان باید به ورزش بپردازنــد و هرگز نگران باال رفتن 
سن نباشند. سومین مسئله حائز اهمیت در کنترل 
افسردگی رسیدگی به وضعیت جسمانی در میانسالی 
اســت. با توجه به تغییرات هورمونی و پیدایش دوره 
یائسگی در دوره میانسالی، بهتر است زنان با مراجعه 
به پزشــک از وضعیت ســالمت خود آگاه شوند و با 
مشورت پزشک، تغییرات مشخصی در رژیم غذایی 
و نحوه زندگی اعمال کنند. حفظ ارتباط با دیگران و 
یافتن دوستان جدید به عنوان چهارمین روش برای 
کنترل افسردگی در ســنین میانسالی است. ارتباط 
با افرادی که در اطراف شــما زندگی می کنند بسیار 
بهتر از گذران زندگی در انزواست. شما نباید در این 
سن انتظار رسیدگی از دیگران را داشته باشید، بلکه 
صرفا کافی است که وقت خود را با دیگران به اشتراک 
بگذارید و اوقات استراحت و تفریح را با دوستان خود 
ســپری کنید. اهمیت به درمان به عنوان پنجمین 
راهکار برای مقابله با افسردگی بیان شده است. زنان 
هرگز نباید از مراجعه به پزشک و روان پزشک خجالت 
بکشــند. آنها باید از اهمیت ســالمت خود به عنوان 
محور خانواده آگاهی یابند. بایــد بدانند که صرفا با 
 سالمتی زنان اســت که ســالمت خانواده تضمین

 می شود.

مدیر گروه آموزش و ارتقای سالمت معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: تب خونریزی 
دهنده کریمه کنگو از طریق نیش کنه بین حیوانات 
اهلی و دام ها منتقل می شود. حیوانات اهلی به عنوان 
ناقل بیماری عمل می کنند و هیچ عالمت مشخصی از 
بیماری را بروز نمی دهند.وقتی کنه یک حیوان آلوده 
را نیش بزند می تواند آلودگی را به انسان منتقل کند.

تب شــدید و درد عضالنی و استخوانی مانند آنچه در 
آنفلوآنــزا رخ می دهد از عالئم این بیماری اســت.در 
مراحل بعد تظاهرات خونی و خونریزی از مجاری بدن 
مانند بینی، گوش و ... بروز می کند.سارا شاه آبادی با 
اشاره به شروع فصل گرما و شیوع بیماری تب خونریزی 
دهنده کریمه کنگو، اظهار کرد: این بیماری به عنوان 
یک بیماری مشترک بین انسان و دام با عالمت تب حاد 
یاد شده که راه اصلی انتقال آن از طریق کنه است.شاه 
آبادی خاطرنشان کرد: وقتی کنه یک حیوان آلوده را 
نیش بزند می تواند آلودگی را به انسان منتقل کند.به 
گفته وی، حتی له کردن کنه  روی پوست بدن انسان 

نیز می تواند باعث انتقال این بیماری شود. مدیر گروه 
آموزش و ارتقای سالمت معاونت بهداشتی تماس با 
الشه، خون، ترشحات، پوست و امحا و احشا دام آلوده 
را نیز از دیگر راه های انتقال بیماری به انسان دانست 
و ادامه داد: تب خونریزی دهنده کریمه کنگو از طریق 
خون و ترشــحات بیمار آلوده نیز می تواند به ســایر 
افراد منتقل شود.وی احتمال انتقال تنفسی بیماری 
بین انسان ها را ضعیف دانست و تصریح کرد: معموال 
افراد بیمار را در بیمارستان به صورت ایزوله نگهداری 
می کنند.وی تب شــدید و درد عضالنی و استخوانی 
مانند آنچــه در آنفلوآنزا رخ می دهــد را از عالئم این 
بیماری دانست و عنوان کرد: در مراحل بعد تظاهرات 
خونی و خونریزی از مجاری بدن مانند بینی، گوش و 
... بروز می کند. شــاه آبادی مهم ترین راه مقابله با تب 
خونریزی دهنده کریمه کنگو را پیشگیری و رعایت 
بهداشــت فردی اعالم کرد و افزود: افراد باید حتما از 
مراکز مجاز و معتبر گوشــت بخرند و از خرید گوشت 

کشتارهای خیابانی خودداری کنند.

»سرطان« اولین عامل مرگ و میر اصفهانی ها

سفید کردن دندان ها با روش هایی سالم و ساده

 ســفید کردن دندان ها مســئله مهمی است که 
تاثیر زیــادی روی چهره و لبخند مــا می گذارد. 
در این مطلب چند روش ساده و مهم برای سفید 
 کردن دندان ها مطرح می شود. در گذشته مردم
 دندان های خود را با استفاده از شاخه های بلند و 
باریک که انتهای آنها مرتب شده، پاک می کردند. 
 امــروزه گزینه های زیــادی بــرای تمیز کردن
 دندان ها وجود دارد، از روش های درمان خانگی 
گرفته تا روش های پرطرفدار دیگر. اینکه بدانید 
کدام روش برای دندان ها موثر است و کدام یک به 

دندان ها آسیب می زند، کار سختی است.
جوش شیرین و آب اکسیژنه

مردم زیادی بــرای تمیز کردن و ســفید کردن 
دندان ها از جوش شیرین و آب اکسیژنه استفاده 
کرده اند؛  اما استفاده از این ترکیب به شکل درست 
و مناسب کار سختی است. اگر آب اکسیژنه خیلی 
قوی باشد، ممکن است باعث تحریک دندان ها و 
لثه ها شود و جوش شیرین که کمی سخت است 

می تواند مینای دندان را از بین ببرد.
چای سبز

چای سبز بیشتر از 4۰۰۰ سال است که در آسیا 
نوشــیدنی پرطرفدار و مورد عالقه مــردم بوده 
است. محققان دریافته اند که چای سبز عالوه بر 
مزیت های زیادی که برای سالمت دارد، به سالمت 
دندان ها و لثه ها هم کمک می کند. بخشی از آن 
ممکن اســت به دلیل وجود یک ماده شیمیایی 
در چای سبز باشــد که به بدن در مقابله با التهاب 

کمک می کند. 
 آب نمک

محلول آب نمک شاید خیلی خوب و خوش طعم 

به نظر نرسد؛ اما می تواند با میکروب های دهان 
مبارزه کند. اگر لثه های شــما قرمــز یا ملتهب 
هســتند، مقداری نمک را در یک لیوان آب گرم 
حل کنید. ســپس به مدت ۳۰ ثانیه این محلول 
را در دهان خود بچرخانیــد و بعد دور بریزید. اگر 
 سرماخورده باشــد و دچار گلو درد باشید باز هم

 می توانید آب نمک قرقره کنید. 
مسواک های قابل جویدن

مســواک جویدنی، چیزی اســت بین مسواک و 
آدامس. این نوع مسواک دارای موهای ریزی است 
که در زمان جویدن به دندان ها و لثه ها کشــیده 
می شود. زمانی که کارتان تمام شد، آن را از دهان 
بیرون می کنید. محققان دریافته اند که مسواک 
های جویدنی به تمیز شــدن دندان ها کمک می 
کنند و به ویژه برای کودکان و ســالمندان ناتوان 

مفید هستند. 
محصوالت سفید کننده

یکی از این ســفید کننده ها از آب اکسیژنه برای 
سفید کردن دندان ها اســتفاده می کند. سفید 
کننده دیگر خمیر دندان اســت که از اصطکاک 
مالیم و مواد شــیمیایی برای از بین بردن لکه ها 
استفاده می کند. این سفید کننده ها معموال برای 
اکثر افراد موثر است؛ اما شاید بهترین کار این است 
که به دندانپزشک مراجعه کنید و در مورد گزینه 

مناسب خود مشورت کنید.
روغن های گیاهی

در ایــن روش می توانید از مقــداری روغن 
نارگیل، روغن زیتون یــا دیگر روغن های 
گیاهی در دهان خود استفاده کنید و دهان 
را با این روغن ها بشــویید. از این روش 

ســال های زیادی در هند و جنوب آسیا استفاده 
 شده است؛ اما هیچ پشــتوانه علمی در مورد تاثیر

 روغن ها بر جلوگیری از پوسیدگی دندان، سفید 
کردن دندان ها یا بهبود ســالمت دهان و دندان 

وجود ندارد. 
زردچوبه

زردچوبه یک ترکیب اصلی در ادویه کاری است. 
طب سنتی در جنوب آســیا از زردچوبه برای رفع 
مشکالت تنفسی، درد و سایر بیماری ها استفاده 
می کند. ممکن است شنیده باشید که زردچوبه 
دندان ها را هم ســفید می کند؛ اما هیچ مدرک 

علمی در مورد آن وجود ندارد.
زغال

مدت های زیادی اســت که برخی ادعا می کنند 
که می توان با استفاده از زغال دندان ها را سفید 
کرد و بســیاری از کارخانه ها نیــز در محصوالت 

خود از ان اســتفاده می کنند؛ 
اما هیچ مدرکی در 

مورد تاثیر زغال بر دنــدان ها وجود ندارد یا حتی 
اینکه آیا استفاده از آن برای دندان ها موثر است یا 
خیر. برای اطمینان پیدا کردن تحقیقات بیشتری 
در این زمینه الزم است؛ اما زغال ممکن است به 

دندان ها آسیب برساند.
میوه یا سرکه

 یکی از روش هــای خانگی برای ســفید کردن 
دندان ها اســتفاده از یک ماده اســیدی )مانند 
آبلیمو یا ســرکه ســیب( یا میوه ای حاوی یک 
ماده شیمیایی است که به گوارش کمک می کند 
)مانند آناناس یا انبه(. این ماده اسیدی یا میوه با 
ماده ای مانند جوش شیرین )که توانایی سابیدن 
دارد( ترکیب می شود و برای مسواک زدن دندان 
مورد استفاده قرار می گیرد. در کوتاه مدت اتفاقی 
نمی افتد؛اما اســید موجود در میوه یا سرکه می 

تواند مینای دندان را از بین ببرد.

پریسا سعادت

در جدیدترین آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال، بیشترین 
عامل مرگ و میر در اصفهان مربوط به توده ها و بیماری های ناشی 
از سرطان است. بر اساس این گزارش، میانگین سنی مردان فوت 
شده بیش از ۶2 سال و زنان حدود ۶۷ سال است. در این گزارش 
تصریح شده است که در یک برآورد کلی بیماری های قلبی و عروقی 
و پس از آن بیماری های دستگاه تنفسی و انواع سرطان ها و تومورها 
مهم ترین دالیل فوت ایرانیان هستند و انواع سرطان ها و تومورها نیز 
به عنوان سومین عامل مرگ و میر ایرانیان به ترتیب در استان های 
خراســان رضوی، آذربایجان غربی، اردبیل و اصفهان بیشــترین 

فراوانی را داشته است. 
سرطان؛ قاتل خاموش اصفهانی ها

اگر چه پیش از این رییس دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان و سایر 
مسئوالن بهداشتی و سالمتی اســتان اعالم کرده اند که  سرعت 
رشد سرطان در کشور در حال کاهش است و آنچه در میان مردم 
در خصوص سونامی سرطان چه در کشور و چه در استان اصفهان 
مطرح می شــود، قابل قبول نیســت؛ اما این آمار به خوبی نشان 
می دهد که سرطان همچنان در اصفهان بیشتر از میانگین کشوری 
قربانی می گیرد این در حالی است که با آلودگی چند سال اخیر در 
اصفهان انتظار می رود میزان بیماری های قلبی و تنفسی نیز در 

استان افزایش یابد.
بیماری های قلبی همچنان تهدیدی برای ســامتی 

اصفهانی ها
ســال گذشــته مســئوالن ثبت احوال از بیماری ها ی قلبی به 
عنوان اولیــن و مهم ترن علل مرگ و میــر در اصفهان یاد کردند؛ 
پدیده ای که اگر چه در مقایسه با ســرطان رتبه ای پایین تر دارد 
 اما همچنان به عنوان یک تهدید جدی مطرح است. در میان آمار

 نگران کننده ای که ارائه می شــود، درصدی باالی ۵۰ درصد از 

 مرگ و میرها نیز زودرس عنوان شــده است؛ این به معنای شیوع
 بیماری ها و مرگ  در میان جوانان و میانســاالن است. مرگ های 
زودرس در ایران با جمعیت ۸۱/۳ میلیون  نفری، در حالی هنوز از 
نگرانی های جدی نظام سالمت اســت که در عین حال سن امید 
به زندگی ایرانیان همچنان رو به افزایش اســت. بر اســاس اعالم 
کارشناسان حوزه سالمتی، نرخ استاندارد سنی مرگ و میر در ایران 
نشان می دهد که این نرخ طی سال های ۱۹۹۱ تا 2۰۱۶ به عللی 
همچون افزایش بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی و دسترسی 
بیشتر به خدمات ســالمت، کاهش مرگ و میر کودکان و مادران، 
کاهش مرگ و میر بر اثر تصادفات جاده ای شیب نزولی داشته و 2۷ 

درصد کاهش یافته است.
علل افزایش مرگ و میر در جوانان؛ همچنان مبهم

چندی پیش مدیر آرامستان باغ رضوان از میزان باالی مرگ و میر 
جوانان خبر داد؛ اما علت این مسئله را بی جواب گذاشت. براساس 
تازه ترین داده های منتشر شــده، دخانیات علت اول مرگ و میر 
زودرس افراد به خصوص در سطح جهان اســت. سازمان جهانی 
بهداشت در تازه ترین بیانیه خود اعالم کرد: با وجود اینکه از ابتدای 
قرن 2۱ آمار افراد سیگاری کاهش یافته؛  اما واقعیت این است که 
هنوز دخانیات مهم ترین دلیل مرگ و میر زودرس افراد محسوب 
می شود. براساس جدیدترین آمار ارائه شده توسط مراکز ملی آمار، 
دخانیات ســاالنه جان بیش از ۷ میلیون نفر را در سراســر جهان 
می گیرد. جان باختن ساالنه ۷ میلیون نفر در اثر دخانیات در سراسر 
جهان در حالی رخ می دهد که میزان شیوع استعمال دخانیات در 
جهان در بین سال های 2۰۰۰ تا 2۰۱۶ از 2۷ درصد جمعیت کل 
جهان، به 2۰ درصد کاهش یافته اســت. بر اســاس این آمار رواج 
مصرف دخانیات و به خصوص قلیان در میان جوانان و حتی خانواده 
های ایرانی موجب شــده تا مرگ زودرس در اصفهــان قربانیان 
بیشتری بگیرد. عالوه بر این عدم تحرک و ناسالم بودن تغذیه نیز 

از جمله سایر عوامل مرگ و میرهای زودرس عنوان شده است.

5راهکار جلوگیری از افسردگی زنان میانسال

عالئم تب خونریزی دهنده »کریمه کنگو« را بشناسید

اخبار
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جوردن پیکفورد:
ضرباتهریکین
مهارنشدنیاست

»هری کین« در دیــدار برابر پاناما، هت تریک 
کــرد کــه دو گل آن از 
روی نقطه پنالتی 
زده شد. پیکفورد 
معتقــد اســت 
گرفتــن پنالتی 
ایــن بازیکــن 
بسیار دشوار است.

»جوردن پیکفورد«  
گفت: »گرفتن پنالتی های هری 
کین دشوار است؛ زیرا شــما باید جهت آن را 
حدس بزنیــد. ضربات هری کیــن از قدرت و 
دقت باالیی برخوردار بــوده و وقتی او اینگونه 
پشت پنالتی قرار می گیرد، شانسی برای مهار 
آن وجود ندارد«. هری کین فــوروارد بزرگی 
است و قدرت تمام کنندگی شاخصه اصلی بازی 
اوســت. من دو ضربه پنالتی او برابر پاناما را از 
انتهای زمین تماشا کردم اما هر دو قدرتمندانه 

و به گوشه و باال نواخته شد«. 

خطونشانکشیدنعربستان
برایآسیاباابقایمربیخود

طبــق اعــام رســانه های خارجی، قــرارداد 
»خوان آنتونیوپیتزی« 
سرمربی تیم ملی 
در  عربســتان 
جام جهانــی از 
سوی فدراسیون 
این کشور تا پایان 
جام ملت های آسیا 
2019 تمدید شده 
اســت. پیتزی در ماه نوامبر سال 
2017 به عنوان سرمربی جدید عربستان انتخاب 
شد و در جام جهانی 2018 هدایت این تیم را  در 
گروه نخست مسابقات بر عهده داشت. آن ها پس 
از باخت سنگینی که مقابل روسیه داشتند، در 
آخرین دیدار جهانی خود، با نتیجه 2-1 تیم ملی 
مصر همراه با »محمد صاح« را شکست دادند تا 
پایان خوشی برای خود رقم بزنند. پیتزی پیش 
از این سرمربی تیم ملی شــیلی بود و توانست 
این تیم را به فینال جام کنفدراسیون ها در سال 

2017 برساند.

مردمکوزووجریمهمالی
ژاکاوشکیریراجمعکردند

»ژردان شــکیری « و »گرانیــت ژاکا«، دو 
بازیکن تیم   ملی فوتبال 
ســوئیس در دیدار 
برابر صربســتان 
ز  مینه ســا ز
تیم  پیــروزی 
این  خود شدند.
دو بازیکــن کــه 
اصلیتــی کوزوویی 
دارند، بعــد از  گل هایی که به 
ثمر رســاندند در حمایت از  مردم کشور خود 
در مورد جنگ ســال های قبل بیــن کوزوو و 
صربستان، خوشحالی سیاسی انجام دادند که 
با واکنش فیفا مواجه شد. فدراسیون بین المللی 
فوتبال بعد از خوشــحالی جنجالــی این دو 
بازیکن آنها را 10 هزار دالر جریمه کرد. مردم 
کوزوو که بعد از  این اقدام فیفا دســت به کار 
شدند و در کمتر از 2۴ ســاعت 12 هزار دالر 
جمع آوری کردند تا جریمه این دو بازیکن را 

آماده پرداخت کنند.

روخو:جامجهانیتازهبرای
ماشروعشدهاست

تیم   ملی فوتبال آرژانتین 
توانست با پیروزی 
دو بر یــک برابر 
بــه  نیجریــه 
عنوان تیم دوم 
از مرحله گروهی 
صعــود کنــد تا 
حریف فرانســه در 
مرحله یک هشتم نهایی شود.

در حالی که بازی با تســاوی یک بر یک دنبال 
می شد »مارکوس روخو« به داد آلبی سلسته 
رســید و در  دقیقه 8۶ گل پیــروزی تیمش 
را به ثمر رســاند. او بعد از بــازی گفت : بعد از  
شکست سنگین برابر کرواســی شرایط  برای 
ما بسیار سخت شــد، اما این شکست موجب 
اتحاد و همدلی ما شد. خوشحالم که در دیدار 
امشب موفق به گلزنی شــدم. روخو ادامه  داد: 
سخت به این پیروزی نیاز داشتیم. جام جهانی 
 تازه بعد از این پیروزی برای ما شــروع شــده

 است.

هافبک برزیلی مدنظر سپاهان به اصفهان 
می آید

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

»رضا قوچان نژاد« مهاجم تیم ملی در حاشیه بازگشت تیم ملی 
از جام جهانی روسیه اظهار کرد: مهم ترین نکته، خوشحالی مردم 
بود. او درباره بازی نکردنش در جام جهانی 2018 روسیه نیز گفت: 
این تشخیص »کارلوس کی روش« بود که من بازی نکنم؛ اما این را 
بگویم که در عمرم هیچ گاه تا این حد آماده نبودم. اعتراض نکردن 
نیمکت نشینان به این قضیه، نشــان دهنده تیم بودن ماست. ما 

برای مردم و مملکت خود جنگیدیم. 

هیچگاهاینقدرآمادهنبودم

09
مسئوالن باشگاه ســپاهان به دنبال جذب یک هافبک بازی ساز 
برزیلی هستند.»مسعود تابش« مدیرعامل باشگاه سپاهان درباره 
روند جذب این بازیکن اظهار داشت: قطعا به یک بازیکن بازی ساز 
و پاسور در پشت خط حمله تیم نیاز داریم؛ بررسی ها و رایزنی هایی 
در این زمینه انجام داده  و از گزینه مدنظر خود دعوت کرده ایم که 
به ایران بیاید. وی افزود: به احتمال ایــن بازیکن برای مذاکره با 

سپاهان هفته آینده به اصفهان سفر می کند.

هافبکبرزیلیمدنظرسپاهانبهاصفهانمیآید
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سبزپوشاناصفهانی
بهاردومیروند

تیم فوتبــال »ذوب آهن« اردوی آماده ســازی 
خود را در شهر کرج برگزار خواهد کرد. شاگردان 
»امید نمازی« روز 11 تیرماه اصفهان را به سمت 
تهران ترک خواهنــد کرد و پس از تســت های 
ایفمــارک عــازم کــرج خواهند شــد و اردوی 
آماده ســازی پیش از فصل خود را در این شــهر 
آغاز خواهند کرد. تیم فوتبــال ذوب آهن در این 
اردو که تا هجدهم تیرماه ادامه خواهد داشــت، 
 دو دیدار دوستانه را در دستور کار خود قرار داده 

است.

قراربودایرانببازد؟!
 صفحه رسمی » بی. بی. سی« در یکی از شبکه های 
اجتماعی، دقایقی قبل از پایان بازی فوتبال بین 
تیم های ایــران و پرتغال، بــدون توجه به نتیجه 

نهایی، تیم ایران را بازنده اعام کرد!
کسانی که حادثه 11 سپتامبر 2001 و ماجرای 
آن برج های دوقلوی نیویورکی را به خاطر دارند، 
می دانند که عاوه بر دو برج مرکز تجارت جهانی، 
برج سومی به نام »ساختمان شــماره 7 تجارت 
جهانی« هــم فروریخت که پــس از آن کمتر در 
خبرها نام برده شــد. اما موضوع اینجاست که در 
آن روز »بی. بی. ســی« بازهم گاف داده بود و 12 
دقیقه زودتر از فروریختن برج یاد شده، خبر آن 
را منتشر کرد! یعنی خبر فروریختن »برج شماره 
7 تجارت جهانی« را در شــرایطی داد که برج یاد 
شده هنوز سرپا بود و هیچ هواپیما یا شیء دیگری 
نیز به آن برخورد نکرده بود! غرض از این یادآوری 
 اشاره به خبر پیشگویانه »بی. بی. سی« چند دقیقه 
قبل از پایان بازی ایــران و پرتغال مبنی بر باخت 
ایران بود که البته تحقق نیافت؛ اما آیا می توان آن 
را دلیلی دانســت مبنی بر اینکه باخت یاد شده 
از پیش برنامه ریزی شــده بود؟ »کی روش« در 
کنفرانس مطبوعاتی پس از بازی به درستی اشاره 
داشــت که رفتارهای داور بازی بــرای نباختن 

پرتغال انجام شد.

حامیجدیدطارمی
ازراهرسید

»مهدی طارمی« بعد از موقعیت گلی که جلوی 
پرتغال از دست داد، ناراحت ترین آدم روی زمین 
است. اگر چه در ساعات ابتدایی حذف تیم ملی از 
جام جهانی، جو به شدت علیه او بود، اما رفته رفته 
همه با این موضوع کنار آمــده اند که طارمی هم 
مثل بقیه بازیکن ها تاش خــود را کرد و در آن 
صحنه بدشــانس بود. جدیدترین حامی طارمی 

کسی نیست جز نایب رییس باشگاه الغرافه. 
فارس، مصاحبه الشمری با روزنامه الوطن قطر را 
منتشر کرد که نایب رییس الغرافه گفت: امیدوار 
بودیم بازیکنان ما در جــام جهانی گلزنی کنند. 
طارمی موفق به این کار نشد ولی او در تمام بازی 
ها در ترکیب اصلی حضور داشــت و این نشــان 
دهنده این واقعیت اســت که او به بهترین شکل 

ممکن برنامه سرمربی 
ایران را به نحو احسن 

عمل کرده است.

در حاشیه

پیشخوان

کی روش: به شرطی تمدید 
می کنم که کسی برنامه هایم را 

خراب نکند

پرواز همیشه در طول تاریخ برای انسان ها از جذابیت 
خاصی برخوردار بوده اســت برای همین است که 
آنهایی که موفق می شوند به شکل های مختلف به 
این آرزوی دوست داشتنی دســت یابند هیچ وقت 

دوست ندارند دیگر پرواز را کنار بگذارند.
»فاطمه افتخاری« بانوی پاراگایدار کشور که لقب 
شــجاع ترین دختر ایرانی با رکــورد 227 کیلومتر 
 پرواز مســافت را یدک می کشــد از جمله همین 
انســان هاســت که می گوید: زندگی برای من به 
دوبخش تقسیم شده است؛ زمانی که پرواز می کنم 
و زمانی کــه پرواز نمی کنــم. هر بــار وارد منطقه 
جدیدی می شــوم باید از آن باال چیــز جدیدی را 
در پایین ببینم وگرنــه انگار اصا پــرواز نکرده ام. 
 »امیلیــا امارهــارت« خلبــان شــهیر آمریکایی

 می گوید: »شــما هیچ وقت یک درخت را درست 
ندیده اید، مگر اینکه به سایه اش از آسمان نگاه کنید. 
این جمله را من خیلی خوب لمس و درک می کنم«. 
بانوی اصفهانی پارا گایدار کشــور کــه بی تردید 
یکی از برترین های  این رشــته  در بخش بانوان در 
سطح دنیاست و تاکنون از هیچ مسابقه ای بی مدال 
برنگشته اســت این روزها آن قدر از تعیین سهمیه 
صورت گرفته این رشــته برای بازی های آســیایی 
جاکارتا توســط فدراســیون ورزش هایی هوایی و 
کمیته المپیک ناراحت شده که تصمیم گرفته است 

با این شرایط قید حضور در این مسابقات را بزند.
فاطمه افتخاری کــه پاراگایدار را  از 17 ســالگی 
شــروع کرده هرچند بیش از این اعــام کرده بود 
که با هزینه شخصی در مســابقات آسیایی شرکت 
می کند در گفت با گو بــا زاینده رود در باره تصمیم 
جدیدش می گوید : سهمیه  رشته پاراگایدر ایران 
در بازی های آسیایی 1۶ خلبان، شامل 10 مرد و ۶ 
زن در قالب چهار تیم رشته های فرود  و مسافت زنان 
و مردان است که از طرف مســئوالن برگزار کننده 
بازی های آسیایی تعیین شــده است ولی متاسفانه 
سهمیه ای که فدراسیون ورزش های هوایی و کمیته 
 المپیک برای این رشــته در نظر گرفتند فقط برای 

دو مرد و یک زن است.
  بانــوی ورزشــکار اصفهانــی مــی افزایــد: 

شــرکت کنند گان در این مســابقه در بخش تیمی 
مردان بایــد پنج نفر و در بخش بانوان باید ســه نفر 
باشــند که با این تعداد ســهمیه ما نمی توانیم در 
مســابقات تیمی حضور پیدا کنیم به همین خاطر 
تصمیم گرفته ام که  بهتر است به این مسابقات نروم.
افتخاری در پاسخ به این ســوال که چرا فدراسیون 
ورزش های هوایی و کمیته المپیک چنین تصمیمی 
گرفته است می گوید: انجمن ورزش های هوایی اعام 
کرده است که هیچ خانمی شانس مدال آوری ندارد و 

برای همین تصمیم به اعزام خانم ها نداریم.
وی ادامه می دهــد : در حالی انجمــن ورزش های 
هوایی این نظر را دارد که کشور افغانستان ۶ خلبان 
زن به این بازی ها اعزام می کند و یکی از آنها از من 

خواسته است که آموزش او را بر عهده بگیرم.
بانوی ورزشــکار اصفهانی با اشــاره به 11 سال کار 
در این رشته می گوید: من در مســابقات مختلفی 
تا به حال شــرکت کرده ام که تقریبــا در تمامیاین 

مســابقات توانســته ام به مدال دســت یابم و در 
تمام این ســال ها با هزینه شــخصی به مســابقات 
می رفتم و این که فدراســیون از مــا حمایت نکند 
چیز عجیبی نیســت چــرا که همه مــا از روزی که 
این رشــته را آغاز می کنیم همه چیز آن با خودمان 
اســت. از هزینه هــای آموزش و خریــد تجهیزات 
گرفتــه تا ســفر و هزینــه شــرکت در رقابت های 
مختلــف. همه اینهــا کاما شــخصی پرداخت می 
شــود.افتخاری در ادامه گفت وگو به خاطراتش از 
 پرواز هم اشــاره می کند و می گوید: پرواز در کنار 
عقــاب ها خیلــی لذت بخــش اســت و این حس 
خیلــی خوبی بــه آدم می دهــد. وی مــی افزاید: 
همین چند روز پیش بود که در ســایت کرمانشــاه 
با پاراگایدر توانستم بر فراز ســه استان کرمانشاه، 
کردســتان و همــدان بــا اســتفاده از نیــروی 
 خورشــید پرواز کنم  کــه واقعا این پرواز شــیرین
 بود. افتخاری به موقعیت جغرافیایی خوب اصفهان 

برای این رشته نیز اشاره می کند و می گوید: اصفهان 
در ایران بهتریــن منطقه توپوگرافــی را دارد  و اگر 
حمایت از این رشــته صورت بگیرد به گردشگری و 
جذب توریست نیز کمک بســزایی می کند. بانوی 
پاراگایدر کشــور در پایان می گوید : هدف خاصی 
در پرواز ندارم. زمانی رکورد زنــی مهم بود و زمانی 
هم حضور در رقابت ها. سال هاست جز 10 نفر اول 

ایران هستم. 
 رکوردهــای مــن دیگــر چنــدان هیجــان
  زده ام نمــی کند. االن هــدف من این اســت که 
خانم های بیشتری را به جامعه ورزشی بانوان بکشانم. 
اکنون خیلی خوشــحالم چون تــاش هایم در این 
زمینه به ثمر نشسته است. خلبان های خانم را شاید 
جدی نگیرند اما من خودم هر خانم عاقه مندی به 
این رشته می بینم ســعی می کنم او را تشویق کنم. 
من سعی کردم سهم کوچک خودم را داشته باشم؛ 

چیزی که به من آرامش می دهد همین است. 

واکنش سرپرست باشگاه پرسپولیس به صحبت های کی روش؛
بیانصافیاست!

سرپرست باشگاه پرسپولیس به مصاحبه اخیر سرمربی تیم ملی علیه »برانکو ایوانکوویچ« واکنش نشان داد. 
»حمیدرضا گرشاســبی« درخصوص صحبت های کی روش گفت:»در حالی که این روزها همه از عملکرد 
تیم ملی در جام جهانی خوشحال هستند، متاسفانه صحبت های کی روش خستگی را در تن همه گذاشت 
و کام همه را تلخ کرد. او اظهارات بدی انجام داد و با بی انصافی تمام درباره باشگاه بزرگی مثل پرسپولیس و 
برانکو، مربی این تیم صحبت کرد. کی روش بی انصافی کرد که این صحبت ها را انجام داد. ما منتظر بودیم 
کی روش مصاحبه کند و از باشگاه ها قدردانی و تشکر نماید؛ زیرا بازیکنان داخلی در باشگاه های خود آماده 
شدند و در اختیار تیم ملی قرار گرفتند. صحبت های کی روش بی انصافی تمام بود و انتظار نداشتیم که او 

این گونه صحبت کند. 

خبر خوب برای آبی ها؛ 
باقریبااستقاللتمدیدکرد

میان اخبار جام جهانی یک خبر خوب برای اســتقالی ها داریم؛ اینکه »فرشــید باقــری« هافبک این تیم 
قراردادش را تمدید کرد و تا دو سال دیگر هم در استقال خواهد بود. باقری در نخستین فصل حضورش در 
استقال عملکرد خوبی نداشت و رقم قرارداد او با آبی ها موجب شده بود، از این بازیکن و مدیریت استقال 
به خاطر جذب هافبک سابق صبا انتقاد شــود. کار به جایی رسید که او در لیســت خروج استقال هم قرار 
گرفت اما نهایتا در این تیم ماندنی شــد و از زمانی که »شفر« به اســتقال آمد، تبدیل به یکی از مهره های 
کلیدی شد. به این نکته هم باید اشاره  داشت که مانند همیشــه، خبر تمدید این بازیکن در زمانی بین نیمه 
 شب و صبح اعام شد؛ ســاعت 3/30 بامداد بود که سایت باشگاه اســتقال خبر مربوط به باقری را منتشر 

کرد.

حاال چطوری »رونالدو«؟

پرواز نیمه شب دلبران به 
ایران؛ تنها آغــوش تو مونده 

غیراون هیچ!

کی روش: ایران مرا برای 6 
ماه می خواهد!

سهراب مرادی:در بازی های 
آسیایی دنبال ثبت رکورد های جدید هستم 

تیم ملی بسکتبال، ایران را ترک کرد

آسمان خراش ها؛ آماده رویارویی با قطر
معنوی نژاد: تالش خود را برای 

رسیدن به جاکارتا انجام خواهم داد
دارنده مدال طای »وزنه برداری« جهان و المپیک در پیکارهای 
لیگ توانســت رکوردهای جدیدی در حــرکات یک ضرب، 
دوضرب و مجموع دسته 9۴ کیلوگرم را به صورت غیر رسمی 
ثبت کند. قهرمان جهان و المپیک بعد از ثبت این رکوردها در 
رقابت های لیگ برتر وزنه برداری گفت: ثبت این رکوردها در 
لیگ می تواند در بازی های آسیایی کمک فراوانی برای من باشد 
تا با روحیه و انگیزه باالتری پشت وزنه ها قرار گیرم. وی ادامه 
داد:  مطمئنا در بازی های آسیایی هم به دنبال ثبت رکوردهای 
جدید و رسمی هستم؛ البته اولویت من در بازی های آسیایی 

کسب مدال طا و سپس رکوردهای جدید است.

تیم ملی »بســکتبال« ایران که چند ماهی است تمرینات 
خود را زیر نظــر »مهران شــاهین طبع« پیگیری می کند و 
در اردوهای مختلف شــرکت کرده اســت، راهی قطر شدتا 
یکی از بازی های خــود را در چارچوب مرحلــه مقدماتی 
جام جهانی برگــزار کند. این بازی جمعــه در دوحه برگزار 
می شود. ایران اوایل اسفندماه در بازی رفت خود با قطر، به 
برتری قاطع رسید و این بار در کشــور حریف به میدان می 
رود. بعد از بازگشــت از قطر، شــاگردان مهران شاهین طبع 
 بایــد یازدهــم تیرمــاه در تهــران مقابــل قزاقســتان

 بایستند.

لژیونر »والیبال« ایران به دلیل آســیب دیدگی، لیگ ملت ها 
را از دست داد و درحال آماده ســازی خود، برای حضور در 
بازی های آسیایی اســت. »محمدجواد معنوی نژاد« درباره 
آخرین شــرایط و وضعیت خود گفت: قرار بود از هفته سوم 
رقابت ها به تیم ملی ملحق شوم اما روند درمانم به آرامی پیش 
رفت؛ به همین دلیل کادر فنی و پزشکی ترجیح دادند در این 
رقابت ها بازی نکنم. او درباره وضعیت مصدومیت اش و اینکه 
به بازی های آسیایی خواهد رسید یا خیر؟ گفت: تمام تاش 
خود را خواهم کرد تا مصدومیت ام برطرف شود؛ امیدوارم به 

بازی های آسیایی برسم.

هستم

سمیه مصور

  تصمیم گرفته ام 
قید حضور در بازی های 

آسیایی را بزنم

بانوی اصفهانی پاراگالیدر:
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فعال خبری از بهره برداری  نیست
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

مدیر حوزه هنری استان  خبر داد:
رونمایی  از ۳ کتاب فرماندهان 

شاخص دفاع مقدس 
مدیر حوزه هنری استان اصفهان اظهار داشت: 
در حوزه انتشارات، یکی از نقاط عطف کارکرد 
حوزه هنری ،آماده سازی و نشر کتاب است؛ به 
نوعی که در سال جاری از عناوین قابل توجهی 

شامل ۳۵ عنوان کتاب رونمایی خواهد شد.
مهدی احمدی فر با بیان اینکه این کتاب ها در 
حوزه های مختلف ادبیات دفاع مقدس، پایداری 
و انقالب، شعر و ادبیات فارسی و سایر رشته های 
ادبی هنری اســت، بیان داشــت: به زودی دو 
عنوان کتاب از حوزه هنری منتشر و رونمایی 
می شــود که مربوط به دو تــن از هنرمندان 

برجسته استان و کشور است. 
مدیر حوزه هنری اســتان اصفهان در ارتباط 
با اینکــه کار تهیــه و چاپ کتــاب از زندگی 
فرماندهان و رزمندگان شاخص اصفهانی توسط 
حوزه هنری اصفهان در چه مرحله ای قرار دارد، 
بیان داشت: تا حدود ۲۵ روز آینده نیز چهار تا 
پنج عنوان کتاب رونمایی می شود که سه مورد 

مربوط به فرماندهان دفاع مقدس است. 
وی ادامه داد: دو کتاب دیگر یکی پژوهشی در 
ارتباط با انقالب اسالمی و یکی درباره آفرینش 
های ادبی است و همین سیر تا پایان تابستان 

ادامه دارد.
احمدی فر با اشاره به اینکه به یقین چند کتاب 
منتشره در سال جاری جایگاه خوبی در کشور 
پیدا می کند، تاکید کرد: پیش بینی کارشناسان 
و نویســندگان ما این است که امسال از استان 
اصفهان دو تا ســه عنوان کتاب شاخص وارد 
بازار کتاب شــود که جایگاه خاصی را در میان 

کتاب های مطرح ایران خواهد داشت.

به همت خانه کاریکاتور حوزه هنری 
اصفهان؛

دوره های کامل آموزش 
کاریکاتور برگزار می شود

رییس خانه کاریکاتور حــوزه هنری اصفهان از 
آغاز دوره جدید آموزش کاریکاتور توســط این 
مرکز خبر داد و گفت: آموزش ها از سطح مبتدی 
تا رسیدن به ســطح حرفه ای در این خانه ادامه 
دارد. پیام پورفالح اظهار داشت: با توجه به آغاز 
تعطیالت تابستانی دوره جدید آموزش کاریکاتور 
توسط این مرکز آغاز شده است که در فصل های 
مقدماتی، متوسطه و پیشــرفته در سالن سوره 
حوزه هنری اصفهان واقــع در خیابان آمادگاه 

برگزار می شود. 
وی با بیان اینکه تمام مبانی الزم برای ورود به 
دنیای کاریکاتور در این دوره آموزشــی شامل 
پنج ترم کالس تعریف شده است، افزود: مقدمه 
طراحی، مباحث کاراکترســازی، تکنیک های 
اجرایی شامل شیوه های اجرای اثر و تکنیک های 
ســوژه یابی در این پکیج آموزشی تدارک دیده 

شده است. 
رییس خانه کاریکاتور حوزه هنری اصفهان ابراز 
داشــت: همچنین تحلیل و نمایش انیمیشن، 
بررســی کاریکاتــور و مبانی هنر بــه فراخور 
حال مباحث مطرح شــده در ایــن دوره های 
آموزشی مطرح می شود. وی ادامه داد: افرادی 
که کالس های آموزشــی را ادامه می دهند در 
مقطعی از آموزش وارد فضای حرفه ای کاریکاتور 
می شوند و فعالیت خود را ادامه می دهند. پورفالح 
با اشــاره به دیگر برنامه های خانــه کاریکاتور 
حوزه هنری اصفهــان تاکید کرد: نشســت و 
کارگاه های تخصصی هفتگــی خانه کاریکاتور 
در سه شــنبه های دوم و چهارم هر ماه در خانه 
کاریکاتور با حضور اعضای خانه و عالقه مندان 

این هنر برگزار می شود

پرورش کودکان کتاب دار در 
کتابخانه های شهرداری

رییــس اداره کتابخانه های ســازمان فرهنگی، 
تفریحی شــهرداری اصفهان اظهار کرد: در اداره 
کتابخانه های شهرداری اصفهان برنامه هایی جهت 
تربیت و سوق کودکان به مطالبه کتاب طراحی 
شده است، یکی از برنامه ها آموزش کتابداری به 
کودکانی است که عالقه، اعتماد به نفس و توانایی 

الزم را داشته باشند
طیبه فاطمی با اشاره به برپایی باشگاه کتابخوانی 
در طیف سنی مختلف افزود: باشگاه کتابخوانی 
شامل دو گروه سنی هفت تا ۱۲ سال و ۱۲ تا ۱۵ 
سال است که عنوان گروه اول اقتصاددانان کوچک 
و همچنین در گروه سنی دوم برنامه های داستان 

نویسی اجرا می شود.
رییــس اداره کتابخانه های ســازمان فرهنگی، 
تفریحی شــهرداری اصفهان از راه اندازی طرح 
»کتاب مادر و کودک« خبر داد و اضافه کرد: بدون 
شک این گونه برنامه ها سبب تشویق هرچه بیشتر 
کودکان در زمینه کتابخوانی و ارتباط مؤثر والدین 

با فرزندان خواهد شد.

مدیر تامین مسکن کمیته امداد اصفهان 
خبر داد:

پرداخت ۴ میلیارد تومان برای 
تعمیر سرپناه نیازمندان اصفهانی

مدیر تامین مســکن کمیتــه امــداد اصفهان 
با بیان اینکه مســکن یکــی از نیازهای پیچیده 
مددجویــان تحــت حمایــت این نهاد اســت، 
اظهــار داشــت: در دو دهه اخیر رشــد بی رویه 
قیمت هــا در حوزه ســاختمان باعــث افزایش 
هزینــه تامین مســکن مناســب بــرای مردم 
شــده اســت و نیازمنــدان جامعــه در جریان 
 موج های افزایشــی آســیب بســیار بیشتری

 دیده اند.
عباسعلی زارعان، کمک به تامین مسکن مناسب 
برای نیازمندان را در حــال حاضر یک ضرورت 
اورژانســی دانســت و تاکید کرد: در بسیاری از 
موارد و به ویژه در کالن شــهرها تامین مســکن 
پایدار و شــخصی برای مددجویــان به راحتی 
 باعث توانمندســازی و خودکفایی این خانوارها 

می شود.
مدیر تامین مسکن کمیته امداد اصفهان با بیان 
اینکه منابع این نهاد برای تامین نیاز گســترده 
مددجویان در زمینه مسکن محدود است، گفت: 
در سال گذشــته باوجود همه تنگناهای موجود 
موفق به تعمیر و بازسازی مســکن هزار و ۵۶۲ 

خانوار تحت حمایت شدیم.
وی افزود: برای ارائــه این خدمات به مددجویان 
در سال ۹۶ ســه میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان 
هزینه شــد که دو میلیارد و ۷۹۶ میلیون آن از 
محل اعتبارات دولتی و کمک های مردمی و یک 
میلیارد و ۱۶۴ میلیون آن  هم از وام و سایر منابع 

تامین شد.

عضو شورای اسالمی شهر خبر داد:
 برگزاری نشست چالش ها 
و فرصت های نقش زنان در 

مدیریت شهری
رییس کمیســیون امور فرهنگــی، اجتماعی و 
اقتصادی شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان 
اینکه در پنجمین دوره شــورای اسالمی شاهد 
حضور پررنگ زنان در این عرصه بوده ایم، اظهار 
کرد: این حضور فرصتی است که باید به صورت 

کامل مورد بهره برداری قرار گیرد.
فریده روشن با بیان اینکه به منظور بررسی بهتر 
تاثیر حضور زنان در مدیریت شــهری نشستی با 
عنوان چالش ها و فرصت های حضور و نقش زنان 
در مدیریت شهری برگزار می شود، اضافه کرد: در 
این نشست همه بانوان شوراهای اسالمی استان 

اصفهان حضور دارند.
 رییس کمیســیون امور فرهنگــی، اجتماعی و 
اقتصادی شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان 
اینکه معصومه ابتــکار، معاون زنــان و خانواده 
ریاست جمهوری مهمان نشست مشترک زنان 
عضو شــوراهای اسالمی اســتان اصفهان است، 
گفت: استاندار اصفهان، شهردار اصفهان و اعضای 
شورای اسالمی شهر اصفهان نیز از دیگر مهمانان 

این نشست هستند.
وی افزود: نشست مشترک زنان شورای اسالمی 
اســتان اصفهان با عنوان چالش ها و فرصت های 
حضور و نقش زنان در مدیریت شهری فردا ساعت 

۸ و ۳۰ دقیقه در تاالر شهروند برگزار می شود.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان:
سرانه فضای سبز منطقه یک 
شهرداری 5/8 مترمربع است

مدیــر منطقه یک شــهرداری اصفهان گفت:در 
حال حاضر سرانه فضای ســبز منطقه یک ۵/۸ 
مترمربع است که این سرانه پایین از چالش های 
منطقه به شمار می رود.مهین شکرانی اظهارکرد: 
پیاده راه سازی ضلع غربی چهارباغ عباسی که از 
۲۲ اردیبهشت ماه آغاز شده، تا پایان مهرماه ۹۷ 

تکمیل و در اختیار شهروندان قرار می گیرد.
وی افزود: تاکنون بخشی از پیاده راه سازی ضلع 
غربی چهارباغ عباسی حدفاصل میدان انقالب تا 

خیابان کواالالمپور اجرا شده است.
مدیــر منطقه یک شــهرداری اصفهــان اظهار 
امیدواری کرد: با صبر و شــکیبایی شهروندان و 
کسبه خیابان، عملیات عمرانی تکمیل پیاده راه 
سازی چهارباغ عباســی تا زمان تعیین شده به 
اتمام برســد. وی یکی از معضالت منطقه یک را 
سرانه پایین فضای ســبز منطقه خواند و گفت: 
در حال حاضر سرانه فضای سبز منطقه یک۵/۸ 
مترمربع است که این سرانه پایین از چالش های 
منطقه به شمار می رود. شکرانی افزود: با توجه به 
اینکه اصفهان قدیم از منطقه یک شکل گرفته، 
اما سرانه فضای سبز این منطقه مناسب نیست . 

فعال خبری از بهره برداری  نیست
  وقتی استانداری و بنیاد شهید با شهرداری درباره احداث سالن جدید گلستان شهدا همکاری نکردند؛  

 رییس اداره امور بیابان منابع طبیعی اســتان اصفهان اظهار داشت: 
بیشتر درختان کاشته شــده در اصفهان صنوبر و چنار است که برای 
اصفهان که همواره دارای هوای گرم و خشک است، انتخاب مناسبی 
نیست.حسین علی نریمانی گفت: در طول یک سال ۵۰۰ لیتر آب به 
برای آبیاری گونه های مختلف کاشته شده برای مقابله با فرسایش بادی 
استفاده شده و این در حالی است که با کاشت هر درخت در فضای سبز 
به ۵۰۰ لیتر آب نیاز است.رییس اداره امور بیابان منابع طبیعی استان 
اصفهان اعالم کرد: به منظور جایگزینی این گونه ها با درختان فعلی 
کاشت شده در سطح شهر با توجه به مسئله بحران آب، با سازمان پارک 

و فضای سبز شهرداری به مذاکره نشستیم.
 وی بیان داشــت: در این مذاکره به شــهرداری اعالم کردیم که این 
گونه ها را در نهالســتان تولید می کنیم و در اختیار شــهرداری برای 
تحویل به شــهروندان قرار می دهیم که هنوز پاسخی در این حوزه به 

ما داده نشده است.
نریمانی اظهار داشت: تا زمانی که به سمت اصالح فضای سبز، مصرف 
آب و الگوی کشت نرویم نمی توانیم از پیشروی بیابان جلوگیری کنیم.
وی گفت: بیابان زایی یک زلزله خاموش است و باید برای پیشگیری از 

آن اقدامات جدی صورت گیرد.

وی از کاشــت گونه های طاق، قره داغ، آتوی پلکس، گز مصری، قشنیان 
جهت رفع فرســایش بادی خبر داد و گفت: این گونه ها دو سال آبیاری و 
سپس رها می شود.رییس اداره امور بیابان منابع طبیعی استان اصفهان 
گفت: با توجه به بحران آب در اصفهان نیاز اســت کــه این نوع گونه ها را 
جایگزین کاشت درختان فعلی کنیم چون نیاز به آب زیاد نیست و هم در 
طول سال سرسبز است و باعث جذب آلودگی و دی اکسید کربن می شود.
وی اضافه کرد: ارتفاع این نوع گونه ها بین ۵ تا ۶ متر است، در صورتی که 
درختان فعلی که در سطح فضای سبز شهر اصفهان وجود دارد ارتفاع آن 

به هشت تا ۱۰ متر می رسد.

مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و 
حومه اظهارکرد: اتوبوســرانی اصفهــان با توجه 
به افزایش چشــمگیر قیمت قطعــات مربوط به 

گاز و دیگر لــوازم کولر اتوبوس امکان 
خرید قطعات را ندارد.قدرت افتخاری 
با بیان اینکه افزایش قیمت دالر ضربه 
سنگینی به اتوبوسرانی وارد کرده است، 
افزود: برخی خدمــات مربوط به کولر 
اتوبوس دو تا سه برابر افزایش قیمت 
داشته است؛ البته اتوبوسرانی با مشکل 
تامین برخی از قطعات نیــز رو به رو 
شده است؛ چرا که گاهی یک قطعه را 

باید در سایر استان ها پیدا کرد.مدیرعامل شرکت 
واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه تصریح کرد: در 
حال حاضر درصد باالیی از رانندگان اتوبوس های 
کولردار شهر اصفهان، کولر اتوبوس را روشن و این 
امکان را در اختیار شهروندان قرار می دهند؛ البته 
چنان چه کولر اتوبوسی مشــکلی داشته باشد، به 

تعمیرگاه می رود تا رفع عیب صورت گیرد.
وی ادامــه داد: در حال حاضــر ۳۰ درصد ناوگان 
اتوبوسرانی اصفهان کولردار نیست و امکان نصب 
کولر در آنها با توجه به قدرت ضعیف موتور اتوبوس و 
هزینه سنگین تامین قطعات وجود ندارد.افتخاری 
با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد ناوگان اتوبوسرانی 
اصفهان به بخش خصوصی واگذار شــده اســت، 

گفت: امسال ۲۰۰ دستگاه اتوبوس را در دو مرحله 
به بخش خصوصی واگذار خواهیم کرد که مرحله 
نخست واگذاری ها در تابستان و مرحله بعد نیمه 

دوم سال خواهد بود.وی با اشاره به سیستم مکانیزه 
ناوگان اتوبوســرانی اصفهان، اظهارکــرد: فاز اول 
اجرای سیستم BIS یا سیستم مکانیزه ناوگان که 
نقش بسزایی در افزایش رضایت مندی مسافران، 
اجرای برنامه زمان بندی حرکت خطوط، کاهش 
زمان توقف و کنتــرل و ارزیابی بخش خصوصی 
خواهد داشت تا قبل از آغاز سال تحصیلی عملیاتی 
می شود. افتخاری  تاکید کرد: در سیستم مدیریت 
یکپارچه ناوگان تمام فرآیند عملیات، بهره برداری 
از اتوبوس و حتی اعــزام ناوگان بــه تعمیرگاه و 
بازگشت آن به خطوط به صورت مکانیزه کنترل 
و موقعیت اتوبوس در مســیر به صورت اتوماتیک 

رصد خواهد شد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه: 

 افزایش قیمت دالر، ضربه سنگینی
 به اتوبوسرانی وارد کرده است

 برخی از شبکه های معاند و مجازی روز گذشته 
شایعاتی مبنی بر اعتصاب کسبه بازار هنر اصفهان 
در اعتراض به مشکالت اقتصادی و نوسانات نرخ 

ارز و طــال مطرح کردند که توســط رییس اتاق 
اصناف اصفهان این خبر تکذیب شد.

رییس اتاق اصناف اصفهــان، ضمن تکذیب این 
خبر اظهار داشت: برخی از عمده فروشان به دلیل 
نوسانات قیمت ارز و طال اقدام به چینش ویترین 
خود کرده بودند، به همیــن دلیل برای چینش 
اجناس در ویترین، مغــازه را تعطیل کردند، به 
همین دلیل ابهام در اعتصاب کســبه بازار هنر 
اصفهان پیش آمد. رســول جهانگیــری افزود: 
تعداد عمده فروشانی که به دلیل چیدن، ویترین 
مغازه های خود را بسته بودند انگشت شمار بوده؛ 
اما برخی عنوان کردند کــه همه مغازه های بازار 
هنر بســته و در اعتراض به مشکالت اقتصادی 

اعتصاب کردند که این خبر صحت ندارد. وی با 
بیان اینکه واحدهای صنفــی همچنان باز بوده 
و به فعالیت خود مشــغول هستند، تصریح کرد: 
خواهشــمندیم مردم به شایعات 
توجه نکنند و هرگونه اخبار را تنها 
از رســانه های معتبر دنبال کنند. 
جهانگیری بیان کرد: مشکلی در بازار 
اصفهان وجود ندارد و اگر موردی در 
این زمینه شایعه شده صحت ندارد، 
در این راستا باید گفت بازار اصفهان 
در آرامش اســت و مردم و بازاریان 
همچون روزهای گذشته به خرید و 
فروش مشغول هستند. وی اضافه کرد: نمی گوییم 
مشکلی در بازار وجود ندارد، رکود هست اما بحث 
تعطیلی مطرح نیست و مسئله ای از جمله اعتراض 

وجود ندارد.
 طی روزهای گذشــته تعدادی از بازاریان تهران 
در اعتراض به وضعیت نابســامان و آشفته بازار 
ارز دســت به اعتصاب زدند. پاساژ »عالء الدین« 
و »چارسو« کانون این اعتصاب و اعتراضات بود. 
این عده با پایین کشیدن کرکره مغازه ها اعتراض 
خود را شروع کردند. در پی اتفاقات بازار تهران، 
شایعاتی درباره اعتصاب در بازار برخی شهرهای 
دیگر از جمله اصفهان نیز شنیده شد که رییس 

اتاق اصناف آن را تکذیب کرده است. 

رییس اتاق اصناف اصفهان:

 اعتصاب کسبه بازار هنر اصفهان 
صحت ندارد

سارا بهرامی

رییس اداره امور بیابان منابع طبیعی استان:
درختان صنوبر و چنار مناسب اقلیم شهر اصفهان نیست

بهمن ۹۵ بود که کلنگ احداث سالن اجتماعات گلستان شهدای اصفهان به زمین زده شد تا به گفته مدیر 
پروژه، مکانی درخور برای اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی در این مجموعه وجود داشته باشد؛ هرچند 
برخی خانواده های شهدا می گویند وقتی دیگر هیچ یادگاری از سال های عشق و آتش و خون نمانده باشد 

و جانبازان در اوج مظلومیت و بی مهری یکی یکی آسمانی می شوند و پدران و مادران شهدا 
همچنان چشم به راه مانده اند و گاهی سال ها می گذرد و حتی یک مسئول در این شهر سراغی 

از آنها نمی گیرد، سالن اجتماعات به چه کارآید؟
اما به هرحال، اینجا شهری است که بیشترین شهید و جانباز جنگ تحمیلی را به خود اختصاص 
داده است. رفت و آمد به سالن قدیمي گلستان شهدا با امکانات محدود میزباني در مراسم هاي 
بزرگ مذهبي و نبود ظرفیت پارک خودرو از مشکالتی است که به هنگام برگزاری برنامه های 

مناسبتی و بزرگداشت شهدا در گلستان شهدا با آن مواجه هستیم و یکی از بدترین بخش های این مشکل هم 
وقتی است که به هنگام برگزاری برنامه ها که معموال شلوغ می شود و خیابان های منتهی به گلستان بسته 
می شود، راهور خیابان را می بندد و اتومبیل ها اجازه عبور ندارند و در جواب این پرسش که اتومبیل را کجا 

پارک کنیم، جواب می شنویم که »به ما مربوط نیست. اینجا توقف نکن. حرکت کن!«

کلنگ ساخت این مجموعه در زمان شهردار قبلی به 
زمین زده شد. معموال  کار به این صورت است که یک 
شــهردار کلنگ به زمین می زند و عمر مسئولیتش 
آن قدر کفاف نمی دهد که در مراســم بهره برداری 
هم حضور داشته باشد و شهردار بعدی روبان افتتاح 
را قیچی می کند و در رزومه اش هم ثبت می شــود. این بار قرعه به 
نام »نوروزی« افتاده که اگر طبق وعده هایی که جمالی نژاد داده بود، 
یک سال و نیمه ســالن اجتماعات گلستان شــهدا تکمیل شده و به 

بهره برداری برسد، به زودی روبان قیچی کند!
جمالی نژاد در مراســم کلنگ زنی گفته بود که فاز نخســت ســالن 
اجتماعات گلستان شهدا در یک زمانبندی بسیار سریع در حدود یک 
سال و نیم به بهره برداری می رسد. امام جمعه اصفهان نیز بهمن ماه 
ســال ۹۵ در ارتباط با این پروژه گفته بود: این کار به مهندسی فعال 
محول شده و طرحی بسیار بزرگ در حال کلنگ زنی است، به طور قطع 
این کار با ســرعت پیش می رود و این اطمینان را می دهم که تا ۶ ماه 

دیگر آماده شود؛ البته این کار باید درست و هنرمندانه صورت گیرد.
آیت ا... طباطبایی نژاد با اشــاره به این موضوع که عده ای می گویند 
شهرداری باید این کار را به پایان برساند و این  اشتباه است، گفت: بلکه 
همه باید دست به دست هم داده و در ساخت این طرح شرکت کنند تا 

در مسئله بودجه هیچ مشکلی نباشد. 

بر سر ساخت این مجموعه مدت ها چالش و اختالف نظر میان دستگاه های 
ذی ربط وجود داشت. اینکه مکانی انتخاب شود که خالی از قبر باشد و فضای 
کافی برای توسعه و ایجاد پارکینگ همجوار داشته باشد، از جمله این چالش ها 
بود که خوشبختانه درنهایت با همکاری دستگاه های مختلف حل شد و کلنگ 

آن به زمین زده شــد؛ البته همان زمان گفته می شد قرار اســت این مجموعه روبه روی خیمه 
حسینی گلستان ساخته شود و برای این کار قسمتی از قبور شهدا احتماال تخریب یا صاف خواهد 
شد و یا خرید زمین مالکان شخصی که با مشکل مواجه شده بود و جلب رضایت معارضین، همگی 
از چالش های مربوط به این پروژه بود . دغدغه و نگرانی میراث فرهنگی درباره تخریب و آسیب 

رسیدن به قبور تخت فوالد هم از دیگر چالش های پروژه سالن اجتماعات گلستان شهدا بود. 

روز گذشته مدیر پروژه سالن گلســتان شــهدای اصفهان از پیشــرفت ۹۹ درصدی این پروژه خبر داد و با بیان اینکه در بند چهارم 
صورت جلسه اردیبهشت ماه ۹۳، مدت اجرای طرح دو سال تعیین  و مقررشــد که بر اساس برآورد نهایی هر یک از سه دستگاه بنیاد 
شهید، استانداری و شهرداری اصفهان یک سوم هزینه را پرداخت کنند، گفت: » در این صورت جلسه همچنین اشاره شد که برای سال 
۹۳ حداقل مبلغ ۴۵ میلیارد ریال به نسبت یک سوم توسط دستگاه های مذکور تعیین و مابقی به صورت برآورد در سال ۹۴ به همان 
صورت اقدام شود. در بند پنجم صورت جلسه نیز آمده بوده شهرداری اصفهان در اولین فرصت ممکن در خصوص اجرای عملیات پروژه 
اقدام کند و با انعقاد قرار داد، بنیاد شهید نسبت به پرداخت هفت میلیارد ریال به صورت پیش پرداخت به شهرداری اقدام کند.« دیروز 

همچنین شهردار اصفهان از بنیاد شهید و استانداری درخواست کرد: سهم خود را در زمینه احداث سالن اجتماعات 
گلستان شهدا تامین کنند تا هر چه سریع تر این پروژه به مرحله بهره برداری برسد. قدرت ا... نوروزی  گفت که قرار 
بوده هزینه اجرای پروژه گلستان شهدا میان استانداری، شهرداری و بنیاد شهید تقسیم شود و تاکنون شهرداری 

بیش از یک سوم سهم خود را برای اجرای این پروژه پرداخت کرده است.
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یادداشت

پیشــنهاد این هفته »زاینده رود« برای گردشگری، شهر »ونک« 
سمیرم و اقامت در یک بوم خانه  محلی با آب وهوایی بکر است.

»سمیرم« شــهری اســت که تا نامش به زبان می آید، یاد عسل،  
آبشارها و باغ های سیب می افتیم.

»ونک« شــهری کوچک در ۱۹۰ کیلومتری جنوب غربی اصفهان 
اســت و آب و هوای معتدل کوهســتانی دارد، همچنین در دامنه 

ارتفاعات زاگرس مرکزی واقع شده است.
در سفرنامه نویسی اعتقاد بر این است که باید حقیقت را به مخاطب 
گفت، بعد از آن انتخاب راه با خودش است. ما می گوییم از اصفهان تا 
شهرضا جاده جذابی را نخواهید دید؛ زیرا جاده مملو از کامیون هایی 
است که بیش از هر چیز دیگری به چشم می خورند ولی همین که 

از شهرضا عبور می کنیم گویی به فضای متفاوتی وارد می شویم.
جاده هایی پیچ در پیچ با ابرهای سفید و آبی. هرچه جلوتر می رویم 
جاده سبز و سبزتر می شــود و بعد از سمیرم، تابلوی »به شهر ونک 
خوش آمدید«، خودنمایی می کند. شهری که کاش شهر نشده بود 

و همان نام ونک، روستای قدیم را با خود  داشت. 
با »ماه گل رضایی« مدیر اقامتگاه بوم گــردی »باباابراهیم« تماس 
می گیریم و رســیدن مان را اعالم می کنیــم. در ورودی بوم خانه، 
آویزهای رنگارنگ و پُر از انواع گل نصب شده است که حال و هوای ما 
را عوض می کند. سپس به ایوان خانه وارد می شویم که در همان بدو 
ورود یک سماور قدیمی با  قوری گل قرمزی به ما چشمک می زند. 

فضای اقامتگاه بابا ابراهیم چنان صمیمی و قدیمی است و به ما حال 
خوشــی منتقل می کند که به طرز عجیبی مبهوت فضا می شویم،  
تا آنجاکه زمان را درنمی یابیم. سفره شــام آماده می شود و چقدر 
لذتبخش است خوردن آبگوشت ایرانی همراه با ترشی های رنگارنگ 
درکنار  سبزی ارگانیک و نان خانگی. ماهگل رضایی می گوید: اینجا 
یک خانه روستایی ساده بود و همه تالش مان را کردیم تا آن را به یک 
اقامتگاه گردشگردی با امکانات خوب تبدیل کنیم. استقبال مسافران 
هم از این اقامتگاه خیلی خوب است و البته فکر می کنند که رونق 

گردشگری منطقه نیاز به اطالع رسانی بیشتری دارد.

بوم گردی در خانه »بابا ابراهیم« ونک 

سید محمد  هاشمی

عکس روز

پارک   ملی 
»المپیک«    آمریکا.

»فک« ها در حال 
لنگر گرفتن در 

جنگل »کجانک«. 

سخن بزرگان

و نه سپاه. این نخستین بار 
در تاریخ بشــر اســت كه 
ثروتمندتریــن مــرد دنیــا 
تنها »دانش« دارد و بس.

 »بیل گیتس«

ثروتمندتریــن مــرد دنیا 
دارنده چیزهای ملموس 
نیســت؛ او  نــه زمیــن 
دارد، نــه طــا، نــه نفت، 
نه كارخانه، نــه فعالیت 
صنعتی دیگر، نه ارتش 

گاه برخی خانواده ها بیان می کنند که فرزندشان در مسافرت ها بی حوصله و بهانه گیر می شود و 
همین مسئله موجب خواهد شد اعضای خانواده از سفرشان، آن طور که باید لذت نبرند! آیا تا کنون  
اندیشیده اید دلیل بهانه گیری های کودکان چیست؟محل تولد هری پاتر، پیترپن و خرس پدینگتون 
هر کودکی را ذوق زده می کند. برج ها، قلعه ها و محافظان برای هر خردســالی هیجان آور و جالب 
است. لندن تعداد قابل توجهی موزه رایگان دارد که کودکان زیر ۱۰ سال بدون 
پرداخت هزینه می توانند گشت وگذار در آنها داشته باشند. خوش گذرانی در 
فضای شهر لندن می تواند برای کودکان مهیج باشد؛ تنها چیزی که الزم دارید 
وسایل پیک نیک و حرکت به سمت پارک »سنت جیمز« است. اگر فرزند شما 
به اسلحه و اسلحه خانه عالقه مند اســت، حتما به »برج لندن« سر بزنید. در 
این محل جنگ افزار، اسلحه و جواهرات تاج های سلطنتی نگهداری می شود.  

لندن؛ بهترین شهردنیا براي کودکان
راه آهن معلق »واپرتال« یکی  از نمونه های قطارهای معکوس است. اگرچه قطار واپرتال بسیار 
پیشرفته به نظر می رسد، اما حقیقت آن اســت که این قطار بیش از یک قرن قدمت دارد؛ راه 
آهن واپرتال از سال ۱۹۰۱ شــروع به کار کرد. قدمت و طراحی عجیب این قطار موجب جذب 
گردشگران شده اســت اما کسانی که از آن اســتفاده می کنند، بیشــتر جزو مسافران محلی 

هســتند. از آنجا که قدمت این قطار معلــق موجب نگرانی کارشناســان 
شــده بود، در ســال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ پروژه  مدرنیزه کــردن آن انجام 
شــد و خود قطارها هم در ســال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به روز شدند. سفر با 
این قطار از ابتدا تا انتهای خــط حدود ۳۰ دقیقه زمان می بــرد. این قطار 
 از باالی رود واپــر )از شــاخه های رود راین( و جاده کنــاری این رود عبور 

می کند.

راه آهن معلق درآلمان

زیبا سلیمانی

سرپرســت معاونت بهداشــتی دانشــگاه علوم 
پزشکی شهرکرد و رییس مرکز بهداشت استان 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به فرا رســیدن 
پنجم تیرماه ســالروز جهانی »مبــارزه با مواد 
مخدر« درخصوص آثــار و پیامدهای شــوم و 
نامطلوب اعتیاد به والدین و نوجوانان هشدار داد.

»سیدراشــد جزایری« بــا تاکید بــر آموزش و 
اطالع رسانی از ســنین کودکی به والدین یادآور 
شــد: گوش کردن به کــودکان و نوجوانان گام 

نخست در کمک به رشد سالم و ایمن آنهاست.
وی تصریح کــرد: والدین باید دربــاره عوارض 
و پیامدهــای ناشــی از مصرف مــواد مخدر و 
روان گردان ها، متناسب با نیاز نوجوانان گفت وگو 
کنند. وی خاطرنشان کرد: اعتیاد در کمین همه 
افراد است پس باید درباره خطرات و پیامدهای 

ناگوار آن با هم صحبت و آگاهی بخشی شود.
جزایری ادامه داد: باید به فرزندان خود بیاموزیم 

در مقابل هرگونه تعارف برای مصرف مواد مخدر 
و روان گردان با قاطعیت »نه« بگویند و همواره به 
خاطر داشته باشــند، مصرف نکردن مواد بسیار 

آسان تر از ترک آن است.
سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد، کنجکاوی و ماجرا جویی،  فشار دوستان 
و گروه همساالن،  فرار از تنهایی و اضطراب، رهایی 
از مشکالت زندگی،  تفریح و سرگرمی،  ابراز وجود 
و مقابله با والدین را از جملــه عوامل گرایش به 

اعتیاد عنوان کرد.
وی تصریح کرد: تبعیض،  مقایســه،  ســرزنش،  
تحقیر، خشــونت و تنبیه بدنــی و بی توجهی به 
فرزندان سبب فرار عاطفی و فیزیکی آنان از منزل 

و روی آوردن آنان به اعتیاد خواهد شد.
جزایــری آســیب های مغزی ناشــی از مصرف 
موادصنعتی و شیمیایی را جبران ناپذیر دانست و 
افزود: متاسفانه افراد آهسته، تدریجی و ناآگاهانه 
جذب اعتیاد می شــوند. وی گفــت: پژوهش ها 
نشــان می دهد که نوجوانان با مبانــی دینی و 
اعتقادی ضعیف، به راحتی در گرداب مواد مخدر 

و روان گردان وارد می شوند.
وی اظهار داشت: نتایج مطالعات نشان می دهد: 
نوجوانانــی که با والدین خــود رابطه صمیمی و 
عمیقی دارند، کمتر به سمت مصرف مواد مخدر 
و روان گردان گرایش پیدا می کنند لذا به والدین 
توصیه می شود حداقل روزانه ۳۰ دقیقه از وقت 
خود را برای ارتباط موثر با فرزند خود اختصاص 

دهند.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اظهار کرد:

مصرف نکردن مواد، بسیار آسان تر از ترک آن است
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