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سال ها از جام جهانی 98 فرانسه گذشته و به همه ثابت شد، فوتبال چگونه می تواند آب سردی باشد 
بر آتش شعله ور شده جنگ های سیاسی. »فوتبال« بهترین سالح برای آرام کردن تنش های سیاسی، 
آن هم در فضایی شاد و مفرح میان مردمان دو کشور است که نمونه بارز آن بازی قرن میان »ایران« و 
»آمریکا« بود که در فضایی کامال دوستانه و رقابتی برگزار شد و بدون تنش به پایان رسید. حاال بیست 
سال از آن روزها گذشته و رابطه ایران و آمریکا بهتر که نشد، بدتر هم شده و رییس جمهور تاجرمسلک 
با آن رفتارها و توئیت های عجیب و غریبش، بشکه باروتی زیر این رابطه گذاشته که هر آن احتمال و 
امکان انفجار آن می رود. دورتا دور ایران را کشورهایی گرفته اند که برای از بین رفتن مرزهای پرگهر 
این سرزمین دوست داشتنی و شهیدپرور در دل خاورمیانه، لحظه شماری می کنند . همسایگانی که 
شریک دزد و رفیق قافله شــده اند یا جان می دهند تا جاِن ایران را بگیرند. توطئه های صهیونیستی-

آمریکایی- سعودی هر روز پررنگ تر می شود . در داخل کشور هم اوضاع چندان مساعد نیست؛ گرانی، 
تورم و آشفتگِی بازار کمر مردم و بازاریان را شکسته است. اختالفات سیاسی ، مردم را از تالش مسئوالن 
برای حل مشکالت ناامید کرده اســت اما ... میان این همه غم و اندوه و اختالف و مشکالت، هنوز هم 
»فوتبال« می تواند کاری کند برای چندساعت هم شده، همه چیز را فراموش کنیم . اصال فوتبال هم 
مثل سیاست جذاب است. عربستان با آن همه ساز و دهل و دبدبه و کبکبه نداشته و یک عالم ادعا، در 
زمین »یمن« زمینگیر می شود. در جام جهانی چه بسیار اتفاق افتاده که قوی ترین تیم های دنیا مقابل 
حریفان معمولی زانو می زنند. آلمان مقابل مکزیک می بازد و برزیل در بازی با سوئیس با تمام اتفاقات 
داوری، تن به یک تساوی می دهد . فوتبال است و شگفتی هایش. این ورزش زیباست؛ چون نتایج رخ 
داده در آن خیلی وقت ها با عقل و منطق مطابقت ندارد. جام جهانی با همین قواعد نانوشته، قشنگ و 
خاطره انگیز است. همین قواعد نانوشته و اتفاقات غیرقابل باور موجب شد تا امشب »کرواسی« را به جای 
تمام تیم هایی که دوست داشتیم یا نداشتیم، اما تصور می کردیم یک پای فینال خواهند بود، ببینیم. ما 
با فوتبال زندگی می کنیم، لذت می بریم و اجازه نمی دهیم این خوشی را از ما بگیرند. امشب سیاسیون، 
اقتصاددان ها، پزشــکان، روزنامه نگاران،  حتی کافه دار و صاحب یک سوپرمارکت و و گل فروش سر 
چهارراه و همگی میهمان یک ضیافت هستند و هستیم. ضیافتی بزرگ به نام فینال جام جهانی... جامی 

که ما هم در آن حضور داشتیم و لذتش را با مردم دنیا تقسیم کردیم. 
فردا صبح که آفتاب زند، شاید بازهم کسی اختالسی کرده باشد، یا جمعی جایی اعتراض کرده باشند، 
شاید مسئولی بی تفاوت نسبت به درد و رنج مردم، مقابل دوربین ها لبخند بزند و روی اعصاب مان راه 
برود. باز هم »ترامپ« توئیتی بزند و تهدیدی بکند یا »نتانیاهو« دلقک بازی جدیدی دربیاورد. شاید 
یادمان بیاید دنیا چقدر تنگ و تاریک شده است، وقتی یکی از همان بمب های سعودی بازهم بیفتد 
وسط بیمارستان یمنی و زنان و کودکان بی گناه را به خاک و خون بکشد یا چه می دانم طالبان پاکستان، 
افغانســتان و هر جای دیگری بخواهند بازهم با یک عملیات انتحاری فاجعه آمیز، حمام خون به راه 
بیندازند. شاید در گوشه ای از این کشور، دختری جواب رد به پسری داده باشد و سهمش »اسید« شود یا 
شاید تانکر سوختی در جاده ای تصادف کند و راننده مذاب شود. شاید هواپیمایی بیفتد یا ... تا فردا وقت 
داریم کمی لذت ببریم . امشب لذت و عشق تقسیم می شود در آوردگاهی جهانی به نام »جام جهانی«. 
چه طرفدار »خروس«ها باشیم و چه »شطرنجی«ها؛ امشب قرار است با فوتبال غرق در عالمی شویم 

که حال مان را خوب می کند و کسی می گفت: عشق یعنی حالت خوب باشه.  

فرانسه-کرواسی؛ فرصتی برای تقسیم  حال خوب و هیجان در آوردگاهی جهانی

ضیافت لذت

توقف در منطقه صفر

 پيشگويى از تولد فرزند پيش از تولد  پدر

 لقب برادر به خواهر

 مفتخر به تعبير »فداها ابوها« از پدر
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شفاعت عالم  با حضرت معصومه)س(  است
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در بازید مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور  از تصفیه خانه فاضالب جنوب اصفهان و کارگاه تســت کنتور آب  وفاضالب استان اصفهان ،6 فقره از 
هواده های عمقی وارد مدار بهره برداری شد. این پروژه درجهت کاهش آالینده های زیست محیطی و ارتقای کیفی پساب خروجی انجام گرفت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در این بازدید با اشاره به ارتقای تجهیزات تصفیه خانه فاضالب جنوب اعالم کرد: تصفیه خانه فاضالب جنوب اصفهان 
دارای 12 هواده است که درعملیات فاز دوم ارتقای تجهیزات این تصفیه خانه، 6 فقره هواده سطحی به عمقی تبدیل شد و از سال گذشته تاکنون اجرای عملیات 

فاز 3 در دستور کار قرار گرفت که به دنبال آن مابقی هواده ها ازسطحی به عمقی تبدیل شدند.
مهندس »هاشم امینی« ارتقای تجهیزات تصفیه خانه فاضالب را بسیار موثر در افزایش کیفیت پســاب خروجی برشمرد و اعالم کرد: در حال حاضر دبی ورودی 
وخروجی تصفیه خانه فاضالب جنوب 1200 لیتر درثانیه است؛ حال آنکه با توجه به کاهش شدید منابع آبی، پساب تولیدی در تصفیه خانه ها می تواند جایگزین   

مناسبی   برای رفع  برخی از نیازهای آبی در صنعت و فضای سبز شهری باشد.
وی اعالم کرد: ارتقای تجهیزات تصفیه خانه فاضالب نه تنها در کاهش آالینده های زیست محیطی و کاهش بوی نامطبوع بسیار موثر است، بلکه تاثیر بسزایی در 

افزایش کیفیت پساب خروجی دارد که از لحاظ محیطی بسیار حائز اهمیت است.
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب  استان اصفهان در بازدید مهندس جانباز از کارگاه تست کنتور آب اعالم کرد: درچندسال گذشته، برخی از کنتورها ی آب تا قبل از 

اینکه در اختیار مشتر کان قرار بگیرند، تست می شدند اما در حال حاضر صددرصد کنتورها مورد تست قرار می گیرند.
وی افزود: با توجه به مجهزبودن کارگاه تست کنتور آبفا استان اصفهان و برخوداری از نیروهای متخصص، کارگاه تست کنتور آبفا اصفهان به عنوان کارگاه تست 
کنتور مرجع در کشور شناخته می شود؛  به طوری که هم اکنون برخی از استان های کشور کنتورهای خریداری شده خود را جهت تست به کارگاه تست کنتور آبفا 

استان اصفهان ارسال می کنند.
امینی با بیان اینکه تست لوازم کاهنده مصرف نیز در این کارگاه انجام می شود، خاطرنشان ساخت: درچند سال گذشته با توجه به اینکه آبفا استان اصفهان مردم 
را ترغیب به استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف کرده، بدین خاطر قبل از اینکه تجهیزات کاهنده مصرف در اختیار مردم قرارگیرد، در این کارگاه استاندارد بودن و 

میزان کاهش مصرف آب این تجهیزات تست می شود.
وی در خصوص فعالیت اکیپ نشت یابی تصریح کرد: در قسمتی از کارگاه تست کنتور،کارشناسان بهره برداری با بهره گیری از تخصص و تجربه، اقدام به تشخیص 
نشتی در انشعابات و شبکه آب می کنند، به گونه ای که عالوه بر مهار حوادث در کوتاه ترین زمان ممکن، مناطقی که هدررفت آب آنها بیش از اندازه باشد، اقدام به 

شناسایی نشتی وسپس مهار آن می نمایند.
مهندس امینی افزود: درچند سال اخیر به دنبال  فعالیت مستمر اکیپ نشت یابی، هدر رفت آب در استان اصفهان به حدود 16 درصد رسید درحالی که این رقم در 

سال 86 بیش از 32 درصد بوده است.

 در بازديد مديرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ازتصفیه خانه فاضالب 
جنوب اصفهان صورت گرفت؛ 

 ارتقای فرآیند تصفیه خانه فاضالب جنوب اصفهان 
با تبدیل هواده های سطحی به عمقی

والدت با سعادت حضرت معصومه)س( مبارک باد
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حضرت معصومه)س( تنها خواهر تنى
 امام رضا)ع(
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علیرضا کریمیان

پاکستان همواره به عنوان یک همسایه استراتژیک 
برای ایران مطرح بوده است، این مسئله به خصوص 
زمانی اهمیت بیشــتری می یابد کــه بدانیم بخش 
بزرگی از توان امنیتی ایران در مرزهای پاکســتان 
صرف می شــود و بســیاری از گروه های مناقشــه 
جوی ایران در این مناطق ســاکن هســتند. عالوه 
بر این دشمنان ایران نیز با ســرمایه گذاری در این 
مناطق تالش دارند با حمایت از حرکات تروریستی، 
هزینه های امنیتی و دفاعی ایــران را افزایش دهند. 
بر همین اساس اخیرا ستیزه جویان پاکستانی ادعا 
کرده اند که عربستان سعودی در سال گذشته تامین 
منابع مالی مدارس نظامی و یا سمینارهای مذهبی در 
بلوچستان را افزایش داده است. در آخرین مورد از این 
دست تحرکات ضد ایرانی، اعالم شده که در مرزهای 
غربی و جنوب شــرقی طی درگیــری از جانب مرز 
ایران، گروهک ضد شیعی مستقر در پاکستان منحل 
شده اســت؛ اگر چه اظهار نظرهای گروه تروریستی 
جیش العدل در این زمینه ضد و نقیض بوده؛ اما تاکنون 
حرکات و اقدامات تروریســتی این گروه در مرزهای 
کشور ناکام گذاشته شده است. افزایش درگیری ها 
در مرزهای ایران و پاکستان ضرورت همکاری های 

بیشتر پاکستان و ایران را می طلبد.
پاکستان و ایران متحد تر از همیشه

روابط نظامی ایران و پاکســتان همواره در سایه ای 
از تعامالت خوب و مثبت در جریان بوده اســت، این 

مسئله به خصوص در یک دهه گذشته تقویت شده 
است؛ هر چند که با توجه به شرایط خاص جغرافیایی 
و فضای سیاســی حاکم بر منطقه اختالفاتی بر سر 
مسائل مرزی و امنیتی بین دو کشور وجود دارد؛ اما 
این اختالفات در برابر نقاط اشــتراک دو طرف قابل 
اعتنا نیست. این روند در حالی میان ایران و پاکستان 
هر روز بهبود می یابد که عربستان یکی از بزرگ ترین 
متحدان پاکستان در تعارضی آشــکار با ایران به سر 
می برد و به رغم تمامی فشارهای وارده بر این کشور 
عرب ها هنوز نتوانسته اند ایران و پاکستان را از هم دور 
کنند.به عقیده کارشناسان روابط بین الملل، باوجود 
نگرانی های فزاینده سعودی ها در مورد تغییر توازن 
قدرت در منطقه به نفع ایران، پاکستان روی بندی که 

یک سوی آن ریاض، متحد نزدیکش قرار دارد و طرف 
دیگر ایران به عنوان یک همسایه مهم ایستاده، گام 
بر می دارد. این مسئله به خصوص پس از باال گرفتن 
درگیری ها در سوریه نیز بیشتر شد، گمانه زنی های 
زیادی در مورد اینکه عربستان سعودی ارتش پاکستان 
را برای مبارزه با نیروهای حامی اسد در سوریه آموزش 
می دهد، مطرح شــد. عربســتان اخیرا یــک و نیم 
میلیارد دالر به پاکستان کمک کرده است و به اعتقاد 
برخی تحلیلگران این پاداش اسالم آباد در کمک به 
استراتژی ریاض در سوریه به شمار می رود. از سوی 
دیگر اما پاکســتان اخیرا پیمان نظامی را با ایران به 
 امضا رسانده و روابط خود را در حیطه های امنیتی به

 باال ترین حد ممکن ارتقا داده اســت. این مسئله در 

ســایه اشــتراکات امنیتی مانند فعالیت گروه های 
معارض در مرزهای دو کشــور ، موضوع افغانستان و 
تنش ها با هند موجب شده تا پاکستان ایران را در مدار 

حمایتی خود نگه دارد.
ایران به دنبال خنثی سازی تحرکات ضد 

ایرانی در مرزهای پاکستان
رییس ستادکل نیروهای مسلح در صدر یک هیئت 
عالی رتبه نظامی به زودی به پاکستان سفر می کند.

سرلشکر محمد باقری، رییس ســتاد کل نیروهای 
مســلح و جمعــی از فرماندهان عالی رتبــه نظامی 
جمهوری اســالمی ایران به دعوت ژنرال قمر جاوید 
باجوا، فرمانده ارتش پاکستان به زودی به اسالم آباد 
سفر می کند.توســعه همکاری ها و مناسبات دفاعی 
تهران واســالم آباد، همکاری های مرزی مشترک، 
مبارزه با تروریسم و تحوالت منطقه ای و جهان اسالم از 
محورهای گفت وگوی رییس ستادکل نیروهای مسلح 
با مقامات پاکستانی خواهد بود. ارزیابی توافقات دفاعی 
ایران و پاکستان در سفر سال گذشته فرمانده ارتش 
پاکســتان به تهران، از دیگر محورهای گفت  و گوی 
سرلشکر باقری با قمر جاوید باجوا عنوان شده است. 
این سفر در حالی صورت می گیرد که مناطق جنوب 
شرقی و شمال غربی ایران شاهد افزایش خشونت ها 
از جانب گروه های جدایی طلب و ستیزه جو هستند 
به همین دلیل روابط نزدیک سیاسی و نظامی برای دو 
کشور می تواند به مقدار قابل مالحظه ای از هزینه های 
امنیتی و دفاعی آنها در مرزهای پر التهاب سیستان و 

بلوچستان بکاهد.

 در پی باال گرفتن اعتراضات مردمی
 در عراق صورت گرفت؛

 جلسه فوق العاده امنیتی
 به ریاست العبادی

 به دنبال اعتراضــات مردمی در عراق، جلســه 
فوق العاده کمیســیون وزرای امنیتی به ریاست 
حیدر العبادی برای بررسی اوضاع کشور تشکیل 
و در نجف اشــرف منع آمد و شد اعالم شد.دفتر 
نخســت وزیری عراق در بیانیه ای اعالم کرد که 

»کمیســیون وزرای امنیتی عراق جمعه شــب 
نشست فوق العاده ای را به ریاست حیدر العبادی 
نخست وزیر این کشور و فرمانده نیروهای مسلح 
برگزار کرده است«.در ادامه بیانیه آمده است که 
این نشست به منظور بررسی اوضاع امنیتی کشور 
عراق برگزار شده اســت. برخی استان های عراق 
مانند کربال، الناصریه، النجف و العماره روز جمعه 
شاهد اعتراضات عراقی ها به قطعی برق و پایین 
بودن خدمات بوده اســت.اعتراضات شهروندان 
عراقی در استان بصره و برخی از شهرهای عراق 
در اعتراض به اوضاع نابسامان خدمات رسانی و 
بیکاری جوانان این استان ادامه دارد.طی روزهای 
گذشته شمار زیادی از جوانان و اهالی این شهر در 
اعتراض به اوضاع بد خدمات رسانی از قبیل قطع 
مکرر برق و آب و عدم اشتغال زایی، با راه اندازی 
تظاهراتی خواستار توجه بیشتر مسئوالن عراقی 
به استان بصره شدند.همچنین پلیس نجف اشرف 
در همه مناطق این استان مقررات منع آمد و شد 

را وضع کرد. 

 هدیه خاص نتانیاهو و لیبرمن
 به پادشاه اردن!

نخســت وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی 
به نشان رشد روابط سیاســی و دفاعی با اردن، 
هدیــه ای »خاص« را بــرای ملک عبــدا... دوم 
فرستادند.رژیم صهیونیســتی اخیرا یک تانک 
مرکاوا را به نشان رشــد روابط سیاسی و دفاعی 
با اردن به این کشــور هدیه داده است.این تانک 
که پیشرفته ترین تانک رژیم صهیونیستی است 
در هفته های اخیر بر پشــت یک کامیون از مرز 
اردن عبور کــرد. این تانک در موزه ســلطنتی 
تانک که سال ۲۰۰۷ توســط ملک عبدا... دوم 
)پادشاه اردن( تاسیس شــد به نمایش گذاشته 
می شــود. هدف اصلی از تاســیس ایــن موزه، 
مستند کردن تاریخ این کشــور و تاکید بر نقش 
 ارتــش اردن در حفــظ و ســاخت اردن مدرن

 است.

 درخواست  دموکرات ها 
برای لغو دیدار ترامپ با پوتین

چارلز شــومر، رهبــر اقلیت ســنای آمریکا در 
بیانیه ای اعــالم کــرد: دونالد ترامــپ، رییس 
جمهوری آمریکا بایــد این دیدار بــا والدیمیر 
پوتین، رییس جمهوری روســیه را تا زمانی که 
مســکو اقداماتش در عدم دخالــت در انتخابات 
ریاســت جمهــوری ۲۰۱۶ آمریکا را شــفاف 
ســازی نکرده، کنســل کند.این درخواست از 
ســوی دموکرات ها پس از آن مطرح شــده که 
۱۲ افسر اطالعاتی روســیه به هک کمیته ملی 
دموکراتــی در انتخابــات ۲۰۱۶ آمریکا متهم 
شدند. دست دادن با پوتین در شرایطی که چنین 
اتهاماتی وارد شده، توهین به دموکراسی است.
این اعالم جرم علیه این ۱۲ افسر روس در حالی 
مطرح شــده که ترامپ قصد دارد تا دوشنبه در 
هلســینکی فنالند با پوتین دیدار کند.در مقابل 
این درخواست ها کاخ ســفید در بیانیه ای اعالم 
 کرد دیدار پوتین و ترامــپ در موعد مقرر برگزار

 خواهد شد.

یاران نزدیک  »روسیه« سخنان والیتی را
 تایید نکرد

ســخنگوی رییس جمهور روســیه درباره 
ســخنان علی اکبر والیتی دربــاره قرارداد 
نفتی ایران و روســیه گفت: »نمی توانم آن 
را تایید کنم«.دیمیتری پسکوف در واکنش 
به اظهارات مشــاور مقام معظم رهبری در 
امور بین الملل مبنی بــر آمادگی والدیمیر 
 پوتیــن، رییــس جمهــور روســیه برای

 ســرمایه گذاری در ایــران در زمینه انرژی 
گفت: نمی توانم این مســئله را تایید کنم و 
نمی توانم به جزئیات بیشتری در این رابطه 

بپردازم.

»الریجانی« با انتشار بیالن 
مالی مجلس موافقت کرد

عضو هیئت رییسه مجلس از موافقت رییس  
پارلمان نســبت به انتشار بیالن مالی مجلس 
شــورای اســالمی خبر داد.احمد امیرآبادی 
فراهانی درباره انتشار عملکرد مالی قوه مقننه، 
اظهار داشــت: هیئت رییسه مجلس هیچ گاه 
ممانعتی برای انتشار بیالن مالی یک ساله قوه 
مقننه نداشته است.وی با بیان اینکه عملکرد 
مالی مجلس زیر نظر رییس و معاون اجرایی 
پارلمان اســت، ادامه داد: چندین بار با رییس 
مجلس در این زمینه صحبت کردم که در این 
گفت وگو ها اعالم شد هیچ مانعی برای اعالم 
بیالن مالی مجلس طبــق قانون وجود ندارد. 
امیرآبادی تصریح کرد: عملکرد مالی مجلس 
باید از طریق کمیته مالی کمیسیون برنامه و 
بودجه و محاسبات به هیئت رییسه قوه مقننه 

ارائه شود تا به صورت علنی اعالم شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:
وزیر اطالعات درباره اظهارات 

اخیرش پاسخگو باشد
رییس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی از دعوت وزیر اطالعات در خصوص 
اظهارات اخیرش مبنی بر عدم برخورد قهرآمیز 
با مفسدان اقتصادی به کمیسیون متبوع خود 
خبر داد و گفت: مجازات متخلفان اقتصادی 
باید بــه مراتــب باالتر از مجازات دشــمنان 
خارجی انقالب باشــد و وزیــر اطالعات باید 
اظهارات خود را اصالح کند و اگر واقعا مکنونات 
قلبی وزیر این است که در این شرایط نباید با 
مفسدان اقتصادی برخورد قهری صورت گیرد، 
روش وی اشتباه اســت و به هیچ عنوان این 
موضع در نظام جمهوری اسالمی قابل قبول 
نیست.وی با بیان اینکه از وزیر اطالعات دعوت 
می کنیم تا با حضور در کمیســیون اقتصاد 
نســبت به این اظهارات پاسخگو باشد، گفت: 
اگر استنباط ما این باشد که وزارت اطالعات 
می خواهد چنین مسیری را ادامه دهد و چنین 
رویکردی را اتخاذ کند و نگرانی مردم در زمینه 
برخورد با فساد تشــدید شود، موضوع تعیین 
تکلیف وزیر اطالعات یکی از موضوعات اصلی 

کمیسیون اقتصادی خواهد بود.

رییس کل دادگستری تهران:
رای پرونده ناظم مدرسه  
غرب تهران قطعی نیست

رییس کل دادگســتری تهران از صدور رای 
پرونده ناظم ناظم مدرســه  غرب تهران خبر 
داد و گفت که این رای قابل تجدید نظر است.

غالمحســین اســماعیلی افزود: این رای از 
ناحیه دادگاه رســیدگی کننده بــه پرونده 
اتهامی ناظم مدرســه معین در مهلت مقرر 
قانونی مبنی بر محکومیت نامبرده صادر شده 
است.وی ادامه داد: رای صادره قابل تجدید 
نظر اســت و در صورت تجدید نظر خواهی 
جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال 
خواهد شد و چنانچه ظرف مدت بیست روز 
از تاریخ ابالغ، اعتراضی به رای نشود دادنامه 

قطعی و به اجرای احکام ارسال خواهد شد.

حاجی بابایی
عضو کمیسیون برنامه:

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس بــا بیان اینکــه مهلت دو ماهــه اروپایی ها 
در خصــوص آینــده برجــام تمام شــده اســت، 
 تاکید کرد: دولت بایــد »قانون اقــدام متقابل« را 

اجرا کند.
سیدحسین نقوی حسینی اظهارداشت: جمهوری 
اسالمی ایران از این به بعد باید برنامه عملیاتی خود 
را منطبق بر قانون »اقدام متقابل و متناسب دولت 
 ایران در اجرای برجام« آغــاز کند و بعید هم به نظر
 می رســد که در مذاکرات آینده بــا اروپایی ها نیز 
به نتیجه ای دســت یابیم؛ چرا که تعــدادی موانع 
راهبردی و فنی بین اروپا و آمریــکا وجود دارد که 
نمی گذارد مستقل تصمیم بگیرند.وی با بیان اینکه 
کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی تاکنون 
جلســه ای در خصوص اقدامات انجام شــده برای 
اجرای این فرمان نداشته و گزارشی دریافت نکرده 
است، تصریح کرد: پس از تعطیالت مجلس شورای 
اسالمی، حتما پیگیری این مســئله در دستور کار 

کمیسیون خواهد بود.

دولت، قانون اقدام متقابل 
را اجراکند

عضو کمیسیون امنیت ملی:

کافه سیاست

عکس  روز 

 تصویری که سفیر روسیه 
از دیدار  پوتین و والیتی 

منتشر کرد

مردم ایران مقابل آمریکا ایستادگی خواهند کرد

پیشنهاد سردبیر:

عضو کمیسیون برنامه گفت: دولت نباید در 
تغییرات کابینه، از چاله به چاه بیفتد و روحانی 
با ترمیم کابینه به دنبال حل مشکالت باشد.

وی اظهار کرد: وضعیت امروز معیشت مردم 
قابل قبول نیســت و آنها با گرانی ها دست و 
پنجه نرم می کنند.حاجی بابایــی  ادامه داد: 
برای جایگزینی افراد کابینه نباید فشاری به 
رییس جمهور وارد شود، ما هم در این زمینه 
به روحانی کمک خواهیم کرد.عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه تصریح کرد: رییس جمهور با 
ترمیم تیم اقتصادی خــود باید به دنبال حل 
مشــکالت مردم باشــد، در غیر این صورت 
شرایط جامعه و خواست مردم از نمایندگان، 
ورود مجلس به این مســئله است، یعنی اگر 
در فرصت مشــخص اصالحــات و در پی آن 
امیدواری برای مــردم صورت نگیرد، مجلس 

خود وارد عمل می شود.

دولت نباید در تغییرات 
کابینه، از چاله به چاه بیفتد

محمد صدر 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

 رییس سازمان دیده بان عدالت و شفافیت خبر داده 
که این ســازمان علیه ســیف،رییس بانک مرکزی 
اعالم جرم کرده است.احمد توکلی گفت: قانون را با 
این فرض می نویسند که دولتی ها عاقل و خیرخواه 
هســتند، حال اگر یک فرد یا مقــام دولتی کاری 
غیرعاقالنه یا کاری غیرخیرخواهانه انجام داد، باید 
جوابگو باشد. وقتی بانک مرکزی به شرکتی ۲۶ روزه 
ارز تخصیص داد، خیانت در امانت کرده است، جرم و 
مجازات دارد و باید مجازات آن را تحمل کند.رییس 
سازمان دیده بان عدالت و شــفافیت گفت : االن قوه 
قضائیه،مجلس و همه، حتی رســانه ها باید برخورد 
کنند. ما علیه آقای سیف اعالم جرم کردیم، دولت 
باید او را عزل کند. نباید گذاشــت با سالم و صلوات 
دوره اش تمام شود و بعد سفیر ایران در چین بشود.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی در پاسخ 
به این ســوال که آیا در شــرایط فعلی اقتصادی با 
اصالح کابینه دولت موافق هستید یا خیر، گفت: نه؛ 
من معتقدم که آقــای رییس جمهور باید چندنفر را 

عزل کند نه اینکه تغییر بدهد.

  علیه »سیف«
 اعالم جرم کرده ایم

رییس سازمان دیده بان عدالت و شفافیت:

محمد صــدر از اعضای مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام گفت: با وجــود اینکه اتفاق 
نظری برای حل مسئله اقلیت ها وجود دارد؛ 
اما یکی از فقهای شورای نگهبان به صورت 
جدی با این موضوع مخالفت کرده اســت.

محمد صدر گفت:برداشــتی که از مجموع 
بررسی مصوبات در این کمیسیون به دست 
آمد این اســت که قضیه آقای ســپنتا حل 
می شود. باید دید در خود جلسه اصلی شورا 
چه مســئله ای پیش می آید؛ اما در جلســه 
مشترک بین کمیســیون قضائی و سیاسی 
برداشت عمومی این بود طی مصوبه ای که 
کمیسیون داشت، مسئله را حل می کند.این 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: 
یکی از آقایان شــورای نگهبان از مخالفان 
اصلی به حساب می آید که ممکن است آنجا 

باز هم صحبت کنند و تاثیرگذار باشند. 

یکی از فقهای شورای نگهبان 
مخالف حل مسئله نیکنام است

پیشخوان

بین الملل

رییس جمهور اظهار کرد: همانطور که چهل ســال پیش مردم ایران 
مقابل کارشکنی های آمریکا برای جلوگیری از پیروزی انقالب شان 
ایستادگی کردند، این بار هم تا پیروزی ایستادگی خواهیم کرد.حسن 
روحانی در پایان پنجمین جلسه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی 
 ســران قوا ، گفت: مردم مطمئن باشــند که با وجود تمام فشــارها 
می توانیم زندگی آنها را  اداره کنیم، می خواهم به مردم شریف ایران 

بگویم که در زمینه اشتغال طرح هایی که داشتیم را ادامه می دهیم. 
امسال شاهد یک تحول مثبت در زمینه اشــتغال به رغم فشارهای 
آمریکا خواهیم بود.وی افزود: دولت طرح هایی دارد که این فشــارها 
نتواند به زندگی اقشار کم درآمد آسیب وارد کند. ما جلسات سه قوه را 
عالوه بر جلسات اقتصادی ، برای هماهنگی های الزم ادامه می دهیم 
تا مردم با فشــار کمتری موفقیت و پیروزی به دست بیاورند.روحانی 

همچنین یادآور شــد: یکی از نکاتی که در جلسه پیرامون آن  بحث 
کردیم در مورد نقدینگی کشــور بود. طرح های نیمه تمام را باید به 
شرکت ها و بخش های خصوصی واگذار کنیم؛ اما با مشکالتی روبه رو 
هستیم که باید رفع شود و اینکه طرح های نیمه تمامی که ممکن است 
جاذبه اقتصادی چندانی نداشته باشد باید با قیمت کمتر و حتی در 

برخی موارد مجانی به این شرکت ها واگذار شوند.

رییس جمهور در پایان نشست سران قوا:
مردم ایران مقابل آمریکا ایستادگی خواهند کرد

نقشی که پاکستان می تواند در امنیت ایران ایفا کند؛

سالمت مردم حق الناس 
است

گزارش یک تخلف روی میز 
روحانی

آغاز تهاتر؟

هشدار به وزیر اطالعات

چهره ها

جنجال تازه بر سر پاداش ۳۰۰ میلیون تا یک میلیاردی دولت
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد گزارش دیوان محاسبات در مورد پاداش های غیر متعارف 
به کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این گزارش با این رویکرد تهیه شده که اسامی کسانی که باالی ۳۰۰ 
میلیون تومان پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی استفاده نشده دارند را در سراسر کشور اعالم کند؛ البته 
به جز  قوه مقننه، قضائیه و نیروهای نظامی و سپاه، ۱۳۵۲ نفر بازنشسته شده اند که باالی ۳۰۰ میلیون 
تومان پاداش و مرخصی مصرف نشده داشته اند.حســینی همچنین در بخش دیگری از صحبت هایش 
گفت: ۱۱ نفر با وجود اینکه بازنشسته شده اند و پاداش و مرخصی را دریافت کرده اند، طبق قانون موجود 
دوباره به کار برگشته اند که این ۱۱ نفر جمعا در حد ۶ میلیارد تومان پول گرفته اند؛ کمترین آنها ۳۵۰ 
میلیون گرفته و بیشــترین ۸۰۰ میلیون؛ در بین این ۱۱ نفر یک نفر داریم که ۸۰۰ میلیون گرفته و از 

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور است. 

درخواست آرژانتین از روسیه برای بازداشت »علی اکبر والیتی«
قاضی فدرال آرژانتین از مسکو خواست که مشــاور عالی مقام معظم رهبری را که به روسیه سفر کرده بود، 
بازداشت و به این کشور تحویل دهد. یکی از دادگاه های فدرال آرژانتین از دستگاه قضائی روسیه خواست که 
»علی اکبر والیتی« فرستاده ویژه رییس جمهور و مشاور عالی رهبر انقالب اسالمی ایران در امور بین الملل را 
بازداشت و به این کشور استرداد کند. والیتی روز چهارشنبه هفته گذشته برای گفت وگو درباره روابط دوجانبه، 
تحوالت منطقه و دیدار با مقامات روسیه از جمله »والدیمیر پوتین« رییس جمهور این کشور، به مسکو سفر 
کرد.به نوشته وبگاه »آی۲۴ نیوز« قاضی این دادگاه فدرال با متهم کردن والیتی به ارتباط با »حادثه آمیا« - 
انفجار در مقر یهودیان در آرژانتین در سال ۱۹۹۴ – از روسیه خواست تا به این بهانه او را دستگیر کنند.دولت 
آرژانتین پیش تر هم با تکرار ادعاهای خود علیه مشاور عالی رهبر انقالب اسالمی، زمانی که در سال ۲۰۱۶ به 

مالزی و سنگاپور سفر کرده بود، مجددا خواستار بازداشت او شده بود.
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قانون مجازبودن خروج ۵ کیلو نقره به  منظور 
کنترل بازار است

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

مالیات

مشارکت درپرداخت مالیات 
تبلور وفاق ملی و عزم همگانی

درآمدهای نفتی، جزو عمده ترین منابع بودجه 
کشورمان محسوب می شود که البته رو به اتمام 
اســت و باید برای آیندگان نیز سهمی از این 

نعمت خدادادی در نظر گرفته شود.
ایجاد رفاه، امنیت، آرامش و آسایش خانوارها 
در ســایه همکاری و همیاری مــردم با دولت 
خدمتگزار حاصل می شــود. ایــن مقوله مهم 
در سایه وفاق همگانی و عزم ملی میسر است؛ 
همه ما باید بدانیم که تحصیل درآمد و سود، با 
استفاده از امکانات کشــور مقدور خواهد شد؛ 
برای همین باید تمام آحاد جامعه، بخشــی از 
درآمد و ســود حاصل را به حساب دولت واریز 
کنند تا دولــت بتواند از محل ایــن درآمدها، 
امکانات رفاهی را برای همه مردم گسترش داده 
و امنیت و آسایش را در جامعه حکم فرما سازد.

بی شــک همه ما اذعان داریم که منابع درآمد 
دولت محدود بوده و دولت قادر نیســت با این 
بودجه محدود، در تمام نقاط کشــور به همه 
مردم جامعه خدمت رســانی کنــد. مردم باید 
دســت یاری به دولت داده و در اداره کشــور 

سهیم باشند. 
مهم ترین حسن این همیاری این است که مردم 
مطالبه گر می شوند؛ یعنی می توانند در صورت 
بروز کاســتی ها و ایرادات در امر کشورداری، 
اعتراض کرده و حقوق خود را مطالبه کنند. به 
عبارت دیگر، زمانی که دولت و مسئوالن مطابق 
قانون، مالیات را از مردم وصول نمایند، باید در 
قبال آن خدماتی را به بهترین شکل ممکن به 
مردم ارائــه دهند؛ زیرا هزینــه این خدمات را 
فقط از منابع کشور استفاده نکرده اند و بخشی 
از آن، از محل مالیــات پرداختی مردم تامین 
شده اســت. مشــارکت در پرداخت مالیات، 
 نیازمند بسترســازی و ترویــج فرهنگ الزم

 است.

بازار

صندلی سفری

 
وزیر نیرو:

 صادرات آب  و برق، صفر است
وزیر نیرو گفت: برخالف شایعات و اظهارنظرهای 
غیرکارشناســی، درحال حاضر صادرات »آب« و 

»برق« به صفر رسیده است.
»رضا اردکانیان« با اشــاره به اینکــه کم آبی و 
کم بارشی در ایران موقتی نیست و ما نمی خواهیم 
با طرح شعارهای جذاب در مقابله با خشکسالی 
به صــورت موقت و مقطعی عمــل کنیم، گفت: 
باید با این پدیــده کنار بیاییم و ســعی کنیم با 
آن سازگاری داشــته باشــیم. این عضو کابینه 
دولت دوازدهم، ضــرورت اســتفاده صحیح از 
آب را در بخش کشــاورزی یادآور شد و تصریح 
کرد: اگر بتوانیم ۱۰ درصد بهــره وری را در این 
حوزه افزایش دهیم، قطعا در تامین آب شرب و 
 بخش صنعت با کمترین دغدغه و مشکل روبه رو 

خواهیم شد.

وزیر دارایی فرانسه اظهارکرد:
مخالفت آمریکا با معافیت 
فرانسه از تحریم های ایران

وزیــر دارایــی فرانســه در مصاحبه با نشــریه 
»لوفیگارو« گفته اســت: آمریکا با درخواســت 
پاریس برای معافیــت شــرکت های فعال این 
کشور در ایران از تحریم ها مخالفت کرده است.

بخش هایی که پاریس به دنبال کســب معافیت 
تحریمی بوده است، شــامل بخش های انرژی، 
بانکداری، داروســازی و خودروسازی می شود. 
پیش تر با اندک بودن شانس معافیت از تحریم ها، 
غول انرژی توتال از مشارکت در پروژه های نفت 
و گاز ایران انصــراف داد و خودروســازی پژو-

ســیتروئن هم اعالم کرد که خط تولید مشترک 
خود در ایران را متوقف می کند.

»برونو لو مر«گفت: به تازگی پاســخی از جانب 
»اســتیون منوچین« وزیر خزانــه داری آمریکا 
دریافت کردیم که منفی است. لو مر تاکید کرد: 
اروپا باید هرچه ســریع تر وارد عمل شــود و از 

استقالل اقتصادی خود مراقبت کند.
 لو مر افزوده: اروپا باید ابزارهایی برای خود فراهم 
کند تا بتواند از خود در برابر تحریم های فرامرزی 
محافظت کند.همچنین شرکت بیمه ای »اسکور« 
روز گذشــته اعالم کرده که به دلیل بازگشــت 
تحریم های آمریکا، بســیاری از امــور بیمه ای 
مرتبط با حمــل کاال و کشــتیرانی غیرممکن 

خواهد شد.

قیمت جهانی »طال« به کمترین 
رقم در ۷ ماه پیش رسید

قیمت هر اونس »طال« در پایان معامالت دیروز 
با ۰/۲5 درصد کاهش به ۱۲۴۴ دالر و ۳۲ سنت 
رسید. درحالی که به دلیل خریدهای امن ناشی 
از جنگ تجاری میــان آمریــکا و چین، ارزش 
دالر به باالترین رقم دو هفته گذشــته رسیده، 
قیمت طال و نقره روز جمعه به پایین ترین رقم ها 
طی هفت ماه گذشته رســید. احتمال افزایش 
بیشــتر نرخ بهره در آمریکا نیز دیگر عامل افت 
قیمت فلز زرد بوده است. قیمت طال از اواسط ماه 
آوریل تاکنون حدود 9 درصد کاهش یافته است. 
 فلز زرد کاهش هفتگی حــدودا یک درصدی را 

تجربه کرد.

 تاسیس نخستین بانک 
ارزهای مجازی در مالت

»باینانــس« کــه یکی از بــزرگ تریــن مراکز 
مبادالت ارزهــای مجازی به شــمار می رود، در 
تالش برای تاسیس بانکی است که سهامدارانش 
سرمایه گذاران ارزهای مجازی هستند. باینانس 
اعالم کــرد جزیره مالــت که یکــی از مطلوب 
ترین کشــورها بــرای فعالیت ارزهــای مجازی 
اســت، خانه بانک نســل آینده خواهد شد.  این 
مرکز افزود: این بانک با ســرمایه ای معادل ۱۳۳ 
میلیون یورو تاسیس خواهد شد. تالش ها برای 
پیوندزدن ارزهای مجازی بــه صنعت بانکداری، 
آخرین تالش های تجاری »چانــگ پنگ ژائو« 
میلیاردر چینی، برای رســاندن درآمد امســال 
خود به 5۰۰ میلیون تا یک میلیارد دالر اســت. 
باینانس اعالم کرده اســت تالش دارد نخستین 
بانک غیرمتمرکز جهان را تاسیس کند. این بانک 
نیاز به اخذ تاییدیه های مقامــات بانکی مالت و 
 مجوز قانونی از اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا

 دارد. 

سکه تمام 
بهار آزادی

 2/570/000
تومان

1/300/000نیم سکه
تومان

670/000ربع سکه
تومان

400/000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

228/440
تومان

      قیمت سکه و طال

 صندلی راحت نشین 
اف آی تی مدل 10400

 65,000
تومان

صندلی سفری مدل 1784/1

 52,000
تومان

صندلی راحت نشین 
سفری مارال

 52,000
تومان

موضوع»مالیــات« در یــک دهــه اخیر 
به خصوص با اجــرای قانون مالیات بر ارزش 
افزوده، همواره مورد مناقشــه بوده است. 
کســبه خرده فروش نســبت به زیادبودن 
میــزان مالیات دریافتی و اصناف نســبت 
به عدم انعطاف ســازمان مالیاتی نسبت به 
پرداخت ها معترض هســتند؛ از سوی دیگر 
مؤدیان مالیاتی نیز بارها نسبت به فرارهای 

مالیاتی تذکراتی را داده اند.
 به نظر می رسد در پروســه دادن و گرفتن مالیات، 
هیچ کدام از طرفین راضی نیســتند. در این بین 
مسئله مهم تری مطرح می شــود و آن اینکه مردم 
انتظار دارند هزینه کرد مالیات را در زندگی روزمره 
خود ببینند و احساس کنند پرداختن مالیات پول 
زور نیســت؛ بلکه هزینه ای برای رفاه و آســایش 
بیشتر شهروندان اســت. بازخورد مالیات در حوزه 
بصری شــهروندان، مســئله ای اســت که به نظر 
می رسد مورد مناقشه میان شهرداری های اصفهان 

و اداره مالیات باشد.
تامیــن مالــی شــهرداری ها  همــواره دارای 
پیچیدگی های خاص خود بوده  اســت. از یک سو 
مدیران شهری باید درآمد مورد نیاز خود را از نظام 
شهر و شهروندان تامین کنند و از سوی دیگر، منبع 
درآمدی باید به گونه ای باشــد که فرآیند حرکت 
شهر به سمت توسعه پایدار شهری را با خطر روبه رو 
نسازد و فرصت زندگی کردن برای نسل های حال 
و آینــده را نیز حفظ کنــد. به بیان دیگــر، منابع 
درآمدی شهرها باید با مبانی نظرِی توسعه پایدار 
شــهری همراه و از ویژگی های پایداری برخوردار 
باشــند. در این میــان »مالیــات« می تواند نقش 
کلیدی داشــته باشــد، زیرا درآمد به عنوان یکی 
از منابع پایدار، همواره مطرح بوده اســت؛ اما در 
یک برآورد کلی این موضــوع در اصفهان چندان 
مشــهود نبوده یا حداقــل تا کنون ایــن انتظار از 
بدنه شهرداری در زمینه شفاف سازی بودجه های 

حاصــل از مالیات به 
وجود نیامده است.

شــهرداری ها، 
شفاف سازی کنند

ره  دا ا درحالی کــه 
مالیات اصفهان مدعی 
اســت که در ســال 
گذشــته چیــزی در 

حدود پنج هزار میلیاد تومان مالیات از اصفهانی ها 
دریافت کــرده و از ایــن مقدار بیــش از ۱۰۰۰ 
میلیاردتومان آن را به شــهرداری ها و دهیاری ها 
پرداخت کرده است، شــهرداری ها همواره از نبود 
بودجه کافی و اعتبارات شکایت دارند. در حالیکه 
از ســوی برخی از مدیران شــهرداری  بارها اعالم 
شده که  بسیاری از شــهرداری ها به دلیل کاستی 
در بودجه ها، در آستانه ورشکستگی قرار دارند. در 
جدیدترین اظهارنظر مالیاتی، مدیرکل امور مالیاتی 
استان اصفهان بر اساس آمار پرداخت هزار میلیارد 
تومان درآمد مالیاتی به شهرداری ها و دهیاری ها در 
سال گذشته، خواستار ارائه شفاف و به روز اطالعات 

در مورد هزینه کرد این مبلغ 
از سوی شهرداری ها شد.

»مهدلو«اظهــار داشــت: 
مالیــات بــه عنــوان یک 
بــرای  ر  پایــدا منبــع 
نــد  می توا شــهرداری ها 
گره گشــای فعالیت هــای 
ســهولت  باشــد؛  آنــان 
در خدمــت رســانی و ارتقای خدمات شــهری از 
 جمله ثمــرات پرداخت مالیات های اخذ شــده به 

شهرداری هاست. 
وی با بیان اینکه مصرف کنندگان 9 درصد مالیات 
بر ارزش افزوده در هنگام خرید پرداخت می کنند، 
گفت: سال گذشــته حدود هزار میلیارد تومان از 
ســهم۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده به حساب 
شهرداری ها و دهیاری های سراسر استان پرداخت 
شد. مهدلو خطاب به مدیران شــهری و دهیاران 
گفت: گزارشی از اقداماتی که بر اساس دریافت این 
مبلغ انجام داده اند را به مردم ارائه دهند تا مردم در 
جریان هزینه کرد آنها و تشویق به پرداخت مالیات 

قرار گیرند.
شهرداری از سهم مالیاتی ناراضی است

به نظر می رسد گالیه های مکرر شهردار و مدیران 
این نهاد در روزهای گذشته، موجب ارائه این آمار 

از سوی اداره مالیات شده است.
چندی پیش »قدرت ا... نوروزی« شهردار اصفهان 
با اشاره به انتظارات شهرداری اصفهان از اداره کل 
امور مالیاتی عنوان کرده بود: شهروندان اصفهانی 
در پرداخت مالیات در سطح بسیار خوبی قرار دارند 
و باید این پرداخت مالیات در شهر و محیط زندگی 
آنها نمایان شــود. این موضوع در حالی اســت که 
گالیه ها از شفاف نبودن بودجه شهرداری اصفهان 

چند وقتی است که مطرح می شود. 
وجود نقایصی مانند اصالح نشــدن ساختار اداری 
شــهرداری ها، بی توجهی به شایســته ساالری، 
اصالح نشــدن نظام حقــوق و درآمد پرســنل و 
کارکنان شــهرداری ها، خودکفایی شهرداری ها 
در مسائل مالی و سهم بســیار پایین شهرداری ها 
از بودجه عمومی کشــور، از مهم ترین مشــکالت 
شهرداری هاســت که موجب می شــود، میزان و 
نحوه هزینه کرد این نهاد چندان شــفاف نباشــد. 
این مسئله در حالی است که به دلیل رکود فراگیر 
در زمینه ســاخت و ســاز، درآمدهای شهرداری 
 نیز به شــدت کاهش یافته و در وضعیت مناسبی 

قرار ندارد. 
بودجه؛ پاشنه آشیل شهرداری ها

در وضعیتی که شــهرداری ها از نظــر بودجه ای 
چندان وضعیت مطلوبی ندارنــد، مالیات و وصول 
و پرداخت آن می تواند در حوزه شــهری بســیار 
کارگشا باشد. از سوی دیگر  شفافیت، پاسخ گویی 
و کارآمدی نظام تشــخیص و وصــول درآمدهای 
مالیاتی، تاثیری مستقیم بر میزان مالیات اخذ شده 
و رعایت عدالت مالیاتی دارد. همکاری شهرداری ها 
با سازمان امور مالیاتی برای طراحی نظام بهینه اخذ 
مالیات بر ارزش افزوده، می تواند فصل جدیدی در 
 تامین درآمدهای پایدار برای شهرداری ها محسوب

 شود و مردم را به پرداخت مالیات تشویق کند.

جدال مالیاتی در اصفهان
  هزینه کرد »مالیات« باید شفاف سازی شود؛  

با ثبت مصرف لحظه ای 5۷ هزار و 9۷ مگاوات، رکورد تازه ای در مصرف برق ایران ثبت شد. تا پیش از این هیچ گاه 
مصرف برق کشور به 5۷ هزار مگاوات نرسیده بود. بر اساس آمار رسمی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در هفته ای 
که گذشت، رکورد تاریخ مصرف برق ایران شکست. چهارشنبه )بیستم تیرماه 9۷( در ساعت ۳8 و ۱6 دقیقه با ثبت 
مصرف لحظه ای 5۷ هزار و 9۷ مگاوات، رکورد تازه ای در مصرف برق ایران ثبت شد. تا پیش از این هیچ گاه مصرف 
برق کشور به 5۷ هزار مگاوات نرسیده بود. تا قبل از ثبت این رکورد تاریخی در روز چهارشنبه،  بیشترین مصرف برق 
کشور در روز نوزدهم و یازدهم تیرماه سال جاری، به ترتیب با ثبت 56 هزار و 8۰۱ مگاوات و 56 هزار و 6۷۲ مگاوات 

رقم خورده بود.

رکورد مصرف »برق« 
برای سومین بار شکست

بر اساس آمارهای رسمی؛ خبر
  

  عکس روز

رونمایی از پورتال سرمایه گذاری در اصفهان

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع استانداری اصفهان گفت: سعی شده به وسیله درگاه 
ســرمایه گذاری اســتان اصفهان، بخش خصوصی بتواند نفس بکشد. »محمد شــجاعی« در آیین 
ثبت نام ســرمایه گذاران به منظور ایجاد واحدهــای اقتصادی و صدور مجــوز فعالیت آنان از طریق 
درگاه ســرمایه گذاری اســتانداری اصفهان، اظهار کرد: در زمان هشت ســال دفاع مقدس، افرادی 
در نقطه صفر مرزی حضور داشــتند و اجازه ورود دشمن متجاوز را به کشــور ندادند، حاال دشمن به 
 حوزه اقتصادی کشــور حمله ور شده است و با ایجاد درگاه ســرمایه گذاری، در نقطه صفر اقتصادی 

قرار گرفته ایم.
وی با بیان اینکه کشور به دلیل قوانین باالدستی دارای بروکراسی طوالنی و پیچیده ای است، اضافه 
کرد: در این درگاه سرمایه گذاری، زمان صدور مجوز را به صفر رساندیم. مجوزها بی نام از طرف ادارات 

دولتی صادر شده و سرمایه گذار با دریافت پروژه، نامش درون این مجوزها ثبت خواهد شد.
شــجاعی افزود: در درگاه ســرمایه گذاری، تمام بخش های اقتصادی اســتان دیده شده و حتی به 
پروژه های نیمه تمام اســتان هم ورود پیدا کرده ایم. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استانداری اصفهان اظهار کرد: تمام اطالعات مربوط به هر کدام از پروژه ها به صورت کامل در درگاه 

سرمایه گذاری وارد شده است.
شجاعی با بیان اینکه درگاه ســرمایه گذاری در حال حاضر به دو زبان انگلیسی و فارسی است، اظهار 
کرد: به زبان های دیگر هم در صورتی که حس کنیم بازار برای سرمایه گذاری و صادرات وجود داشته 

باشد، ترجمه خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان:

 با درگاه سرمایه گذاری 
بخش خصوصی می تواند نفس  بکشد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:  
مجلس به داد قیمت »مسکن« می رسد 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شــورای اســالمی، از تدوین طرح دو فوریتی درباره بازار مسکن و 
جلوگیری از رواج سوداگری در این بازار خبر داد و گفت: جمعی از نمایندگان طرحی را با عنوان مقابله با احتکار 

و کاهش التهابات بازار مسکن تدوین کرده اند.
»زهرا ســعیدی مبارکه« با  بیان اینکه در جهت دریافت مالیات بر عایدی ســرمایه از امالک غیرمصرفی 
اســت، افزود: طبق این طرح که هم اکنون پیش نویس آن تدوین شــده اســت، افراد عادی، ســازندگان 
مسکن و فعاالن بخش تولید مسکن کشــور از پرداخت این مالیات معاف می شوند. سخنگوی کمیسیون 
 اقتصادی مجلس  اظهار داشــت: در طرح آورده شده، سازندگان مســکن از مالیات نقل و انتقال نیز معاف

 شوند.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی اصفهان:
قانون مجازبودن خروج ۵ کیلو »نقره« به  منظور کنترل بازار است

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی اصفهان گفت: مطابق قانون جدید ،خروج یک تا پنج کیلو »نقره« مجاز است و 
برای بیش از آن پیمان سپاری بانکی در قالب سیاست کالن کشوری برای کنترل بازار نیاز است.

»جعفر جعفرصالحی« در ارتباط با حمایت از هنرمندان نقره کاران از جنبه کمک به صادرات و کاهش مالیات  واردات 
نقره اظهار داشت: باید به این امر توجه کنیم که دولت نمی تواند خدمات فروش را برعهده بگیرد اما در بحث ارزش 
افزوده وارد عمل شده و آن را از برخی کاالهای صادراتی حذف کرده است. وی اضافه کرد: البته با توجه به حذف 
ارزش افزوده، تنها ارزش مواد اولیه ای که از کشور خارج می شود در میزان پیمان سپاری مورد محاسبه قرار گرفته و 
برابر آن نیز ماده اولیه می توان وارد کرد.جعفرصالحی ابرازداشت: اگر هنرمندی تمایل داشته باشد سالی یک کاالی 

صادراتی تولید کند مشکلی وجود ندارد؛ اما برای رسیدن به اقتصاد هنر، باید هنرمندان ما با دنیا در ارتباط باشند.

مرضیه محب رسول

 منابع درآمدی شهرها باید 
با مبانی نظری توسعه پایدار 

شهری همراه و از ویژگی های 
پایداری برخوردار باشند
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ویژه

پژوهشگر 
معاصــر،  عالمه 

بزرگـــــوار حــــاج 
محمدتقــى تســترى، مولف 
»قامـــوس الرجال« مى نويسد: 

در ميان فرزنـــــدان امام كاظم)عليه 
الســالم( با وجود كثرت، پس از امام رضا)عليه السالم( كســـى 

همسنگ حضرت معصـــومه)سالم ا... عليها( نيست. محـــــدث 
گرانقدر حـاج شيخ عبـاس قمـى نيز هنگام بحث از دختـران حضـرت 
مـوسـى بـــن جعفر)عليه السالم( مى نويسد: بـــرحسب آنچه به 

ما رســيده، افضل آنها سيـــده جليله معظمه، فاطمه بنت امام 
مـوسـى)ع( معروف به حضـــرت معصـــومه)س( 

اســت.

 پيشگويى از تولد فرزند پيش از تولد پدر
امام جعفر صادق)عليه السالم( در ضمـــن حديث مشهورى كه پيرامون قداست قم به 

گـروهـى از اهـالـى رى بيـان كـردنـد، فـرمـــودند: »تقبض فيها امراءه هى مـن ولدى، 
واسمها فاطمه بنت مـوسى، تدخل بشفاعتها شيعتنا الجنه باءجمعهم« بانـويىاز فرزندان 

مـن به نام »فاطمه« دختر مـــوسى در آنجا رحلت مى كند كه با شفاعت او همه شيعيان ما وارد 
بهشت مى شوند. 

راوى مى گويد: مـن ايـن حديث را هنگامـــىاز امام صادق)عليه السالم( شنيـدم كه حضرت 
مـوســـى بـــن جعفر)عليه السالم( هنوز ديده به جهان نگشــــوده بود. پيشگويى امام 

صادق)عليه السالم( از ارتحال حضرت معصومه)سالم ا... عليها( در قـم پيـش از والدت 
پدر بزرگـوارش بسيار مهم است و از مقام بسيار شامخ آن حضرت حكايت مى كند.

 حضرت معصومه)س( تنها خواهر تنى امام رضا)ع(
نجمه خاتـون، همسـرگرامـــى امام كاظم)ع( تنها دو فرزنـد در دامان خـود پـــرورش داد 

و آنها عبـارتنـد از امام علـى بـن مـوسـى الـــرضا)ع( و حضـــرت معصـومه)س(. محمد بـن 
جرير طبرى، دانشمند گرانمايه شــيعه در قرن پنجـــم هجرى بر اين واقعيت تصريح كرده كه 

مدت 25 ســــال تمام حضرت رضا)ع( تنها فرزند نجمه خاتـــون بـود. پـس از يك ربع قـرن انتظار، 
ســـرانجام ستاره اى تابـان از دامـــن نجمه درخشيد كه همسنگ امام هشتـم)ع( بود و امام توانست 

واالتريـن عواطف انبـاشته شـده در سـويـداى دلـش را بـر او نثـار كند. بيـن حضرت معصـومه)س( 
و برادرش امام رضا)ع( عواطف سرشار و محبت زايـدالـوصفـى بـود كه قلـم از تـرسيم آن ناتوان 

است. هنگامى كه از حضرت معصومه)عليهاســالم( مى پرسند شما كه هستيد؟ مى فرمايـد 
مـن معصـومه خـواهر امام رضا)ع( هســتم. ايـــن تعبير از محبت سرشــار آن حضرت بــه 
برادر بزرگــوارش امام رضـا)ع( و از مبـاهات او به ايـن خـواهـر بـرادرى سـرچشمه مى گيرد.

 لقب برادر به خواهر
بـر اسـاس روايتـــى كه مـرحـوم سپهر در »ناسخ« از امام رضا)عليه السالم( نقل كـرده، 
لقب »معصـــومه« را امام هشتـم)عليه السالم( به خواهرش اعطـا كرده و چنين فـرمودند 
»من زار المعصومه بقـم كمـن زارنى« هركس معصومه را در قـــم زيارت كند، همانند كسى 
است كه مرا زيارت كرده باشد. ايـن روايت را مـرحـوم محالتـى نيز به هميـن تعبيـر نقل كـــرده 
است. با تـــوجه به ايـنكه عصمت به چهارده معصـوم)عليهم السالم( منحصر نيست و همه پيامبـران 
و فـرشتگـان معصـــوم هستنـــد؛ علت شهرت پيامبر)صلى ا... عليه و آله( فـاطمه زهـرا)س( و 
امامـان)عليهم السالم( به »چهارده معصوم« آن است كه آنها عالوه بر مصـونيت از گناهان صغيره 
و كبيره از »ترك اولـى« نيز كه منافات با عصمت و طهارت ندارد، پاك و مبرا بودند. يكـى از 

عالى تـريـن فضايل آن حضـرت، انتساب ايشان به بيت وحـى و رسالت و امامت است.

 مفتخر به تعبير »فداها ابوها« از پدر
عده اى از شيعيان وارد مدينه شـدند و پرسش هايـى داشتند كه مى خـواستند از محضر 
امام كاظم)ع( بپرسند. امام در سفر بـودنـــد، بنابراين پـرسش هاى خـــود را نـوشته به 
خانه امام دادند. مدتى بعد كه عزم سفر كردنـــد، بـــراى پاسخ پرسش هاى خـــود به منزل 
امام كاظم)ع( شــرفياب شدند؛ اما ايشان نبـــودند و آنها امكان توقف نداشتند؛ از ايـن رو حضرت 
معصومه)س( پاسخ آن پرسش ها را نـوشته و تحويل دادند. آنها با شادى از مدينه منـوره خارج شدند 
كه در بيرون شهر با امام كاظم)ع( روبه رو شـدنـــد و داستـان خـود را شـرح دادند. هنگامـى كه 
امام پرسش هاى آنان و پاسخ هاى حضرت معصـــومه)س( را مالحظه كردند، سه بار فرمودند: 
»فداها ابـوها« پدرش به قربانـــش باد. باتـوجه به ايـنكه حضرت معصـــومه)س( هنگام 
دستگيرى پـدر بزرگـوارش خردسال بـود، ايـن داستان از مقام بسيار واال و دانـش بسيار 

گستـرده آن حضـرت حكايت مى كند.

عنايات ويژه  بنت موسى بن جعفر)ع( به اهل ايمان؛

جوان مســتبصرى كه يك حديث در پادگان ســربازى اش او را از شفاعت عالم  با حضرت معصومه)س(  است
مســير وهابيت و دشمنى با اهل بيت)عليهم السالم( به شيعه شدن

ســوق داده، از توقف در منطقه صفر مى گويــد؛ منطقه اى كه بايد 
نامش را »بهشت در ميانه كوير« ناميد. همان جايى كه عمه سادات 
دستش را گرفته تا از ايرانشهر دعوتش كند و حاال ميهمان هميشگى 
سفره كريمه اهل بيت)ع( شده است. مال حميد شيرانى، قم را خانه 
آمال خود مى داند و پيش از هر ســخنى برايم شعرخوانى مى كند: 
»مرغ دلم راهى قم مى شود/ در حرم امن تو گم مى شود/ عمه سادات 
سالم عليك / روح عبادات سالم عليك/ كوثر نورى به كوير قمى/ آب 

حيات دل اين مردمى«
مالحميد شــيرانى، جوان بلوچ كه پس از تشــيع، دســت تقديــر 
او را به ديار حضرت معصومه)س( كشــــانده درباره نخســــتين 
روزهاى حضورش در اين ديار مى گويد: وقتى اعالم كردم شــيعه 
شــده ام و فعاليت هاى تبليغى را در شــهر خودم آغاز كردم، مورد 
حمله برخى افراد ســــلفى قرار گرفتم و بــراى نجات جان خود و 
خانواده ام از محل كارم تقاضا كردم به شــهر ديگرى منتقل شوم. 
درمسير سفر به تهران براى انجام كارهاى انتقالى با شهر قم و جايگاه 
حضرت معصومه)س( در تشيع آشنا شــدم. راهم را از تهران به قم 
تغيير دادم و براى نخســتين بار زائر حضرت فاطمه معصومه)س( 
شــدم. از خادم حرم، نماز و آداب زيارت را ياد گرفتم و به جا آوردم. 
وقتى شــــيعيان را ديدم كه دور ضريح مى چرخند، به ذهنم افتاد 
كه جاى توســل اينجاســت. درد دل كردم و گفتم خانم جان! من 
اولين بارى اســت كه خدمت رســيده ام، فردا مى روم تهران براى 
 انتقالى، كارى كن به هر شــهرى كه شــما صالح مى دانيد منتقل 

شوم.
داخل شبســتان با يكــى از همراهان بــه زبان بلوچــى صحبت 
مى كــردم كه توجه يكــى از خادمــان را جلب كرد. ســرصحبت 
باز شــد و او گفت كه در بلوچســتان بوده و از طايفه ام پرســيد. 
گفت مــا در آن طايفه شــيعه نداريــم. گفتم بله، من بــه تازگى 
شــيعه شــده ام. ديدم موبايلش را برداشــت و تماس گرفت. آن 
طــرف خــط  نماينــده زاهــدان و عضوكميســيون بهداشــت 
مجلس بــود. مشــكلم را بــه او گفــت و دكترشــهريارى گفت 
 شــما به زاهدان پيش دكتر شــكيبا بــرو، نامه انتقالــى ات آماده

 است. انتقالى من براى قم امضا شد. در حريم اهل بيت)ع( نيز تنها 
نماندم و مدتى ميهمان يكى از مردم خوب قم بودم تا بتوانم منزلى 
براى سكونت تهيه كنم. حاال چند ســالى است ميهمان هميشگى 

حضرت معصومه)س( شده ام.

آيت ا... سيد حســين بدال مى نويســد:» يادم هست در دوران 
كودكى ام، قحطى آن چنان شــديد بود كه روزانه عده بسيارى 
از گرســنگى مى مردند،به گونــه اى كه به دفــن و كفن آنان 
نمى رسيدند؛ بنابرايــــن در زير قبرســــتان علــى بن جعفر 
سرداب هايى مى كندند و به صورت گروهى دفن مى كردند. در 
اين ايام، روزى از شدت گرسنگى بــا مادرم از خانه بيرون آمديم 
و براى تهيه غذا به كريمه اهل بيــت)ع( پناه آورديم. در بين راه 
كه مى آمديم قدرى اسفناج پيدا كرديم و مادرم ما را برد آنجايى 

كه االن مسجد باال سر شده، مادرم با چادر ما را پنهان كرده بود.
 داشتيم از اسفناج براى رفع گرســنگى استفاده مى كرديم، در 
همين بين شــخصى آمد بدون هيچ مقدمه اى مقدارى پول به ما 
داد  كه در آن زمان پول بســيارى بود و در آن شرايط سخت جز 

عنايت حضرت معصومه)س( چيزى نبود«.

 عنايتى از حضرت معصومه)س(

آيت ا... العظمى شــهاب الدين مرعشى نجفى، شبى بسيار ســرد 
زمستانى ناگهان بى خواب و پريشان شد. به ساعت نگاه كرد ديد 
هنوز ساعاتى به موعد نمازشــــب باقى است، پس دوباره سعى 
كرد بخوابد ولى دلشــوره امانش را بريده بود تا اينكه پس از مدتى 
كلنجار رفتن خوابش برد و بى درنگ خواب حضرت معصومه)س( 
را ديد كه مى فرمايد: شــهاب الدين! شتاب كن كه زائران ما در 
خطر افتاده اند! مرحوم مرعشى نجفى سراسيمه عمامه بر سر و 
عبا به دوش كشيد و به سمت حرم رفت كه با اندكى براندازى ديد 
پشت در آستانه حرم مطهر عده اى زائر هندى و پاكستانى از سوز 
سرما در حال يخ زدن هســتند و خادمان حرم هم كه زبان ايشان 
نمى دانســتند از گشودن در براى شان ترسيده بودند؛ بنابراين 
آقانجفى در زده تا خادمان در را باز و بخارى ها را روشن كرده و از 

زائران سفارشى حضرت پذيرايى كنند.

 زائران سفارشى

 شفاعت عالم

آقاى توسلى از مرحوم صابرى روايت مى كند، 
روزى مرحوم حاج شيخ عباس قمى در تيمچه 
بزرگ قم، به مناســبت ايام فاطميه منبر رفته 
بود، بر فراز منبر گفت: شــــبى ميرزاى قمىـ  
صاحب قوانينـ  را در عالم رويا ديدم،پرسيدم: 
آيــا شــفاعت اهــل قم بــه دســت حضرت 

معصومه)س( است؟
با چهره اعجاب آميزى به من نگاه كرد و گفت: 

شفاعت عالم با حضرت معصومه)س( است.

وقتى حضرت معصومه  )س( به كمك جوان مستبصر مى آيد؛
توقف در منطقه صفر

معــارف عنايات حضرت معصومه)س( و كرامات بانوى خاندان موســوى و رضوى به اهل ايمان، بركســى پوشيده 
نيست. گاه اتفاق هايى در زندگى افراد رخ مى دهد كه تنها با باور بــه ماورا و واليت تكوينى اولياء  ا... قابل قبول 

است، مانند آنچه در زندگى برخى ازاهــل دل رخ داده و مورد عنايات خاص كريمه اهل بيت)ع( قرار گرفته اند.
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قیمت »گلکسی نوت 9« سامسونگ فاش شد

پیشنهاد سردبیر:

طراحی نخستین هتل فضایی جهان آماده شد
»فیلیپ استارک« طراح فرانســوی،  طرحی را برای بخش های مسکونی نخستین 
هتل فضایی تجاری جهان که قرار است در سال 2020 ساخته شود، ارائه داده است. 
این کار به سفارش شرکت اکتشاف فضایی آکسون اسپیس )Axiom Space( به 

طور خاص برای گردشگری فضایی تهیه شده است.
اتاقک طراحی شده توسط استارک که به گفته خودش برای بهبود زندگی در مدار 
طراحی شده، با دیوارهایی با نوعی بالشــتک از جنس »جیر« پوشانده شده  است. 
اتاقک زندگی هر مسافر به فاصله های کم، المپ هایی از نوع ال.ای.دی دارد که بنا به 
سلیقه مسافر در زمان های مختلف می تواند شدت نور و رنگ آنها تغییر کند و فضایی 

دلخواه و مطبوع را برای ساکن اتاق به وجود آورد. 
فیلیپ استارک مدعی است این دکوراســیون و اجزای آن در جهت راحتی خلق و 
خوی ساکن آن، ریتم های زندگی را تغییر می دهد. در ماه ژوئن »مایکل سوفردینی« 
مدیر شرکت اکتشــاف فضایی »آکسون اســپیس« در تگزاس اعالم کرد که ثبت 
نام برای ســفر 10 روزه  به ایســتگاه بین المللی را آغاز کرده اســت. این سفر 55 
میلیون دالری، شــامل دوره آموزشی 15 هفته و ســفر 10 روز به ایستگاه فضایی 
بین المللی خواهد بود. این شــرکت تصمیم دارد در مرحلــه اولیه، هتل فضایی به 
 ایستگاه فضایی بین المللی متصل شــود؛ اما امکان جداســازی و پرواز مستقل را

 داشته باشد.

طیبه معین زاده 
با گسترش اپلیکیشــن های موبایلی و تنوع 
زیاد آنها، همچنین سهولتی که در امور روزانه 
کاربران به وجود آورده اند، شبیه ســازهای 
اندرویــد simlator  و نرم افزارهای مجازی 

virtual  بسیار پرطرفدار شده اند.
بعضی  اپلیکیشــن های موبایلی صرفا برای 
محیط اندروید نوشته شده و نسخه دسکتاپ 
ندارند. برای اینکه بتوان این اپلیکیشن ها را 
روی کامپیوتر خود داشت، باید  ازشبیه ساز 

اندروید استفاده کرد. 
استفاده از شبکه های مجازی و اپلیکیشن های 
موبایلــی در تجــارت، صنعت، رســانه، 
خبرگزاری هــا و... پر کاربرد اســت و این  
شبیه ســازهای محیط اندروید، در ویندوز 

محیط کار، استفاده زیادی دارند.
در ادامه بــه معرفی یکی از شبیه ســازهای 

کاربرپسند و به روز می پردازیم.

نوکس اپ پلیر،  شبیه ســازی محیط اندروید  روی 
کامپیوتر است که به کاربران این امکان را می دهد تا 
با کمترین میزان استفاده از منابع سیستم به راحتی 
و آسانی بتوانند اپلیکیشن های سازگار با نسخه های 

اندروید را روی کامپیوتر خود نصب کنند. 
این برنامه، شبیه ساز اندروید است و روی یک ماشین 

سفارشی مجازی ساخته شده است. 
با این برنامه، محدودیتی در نصب برنامه و بازی وجود 
ندارد؛ چون میزان حافظه به اندازه فضای خالی درایِو 

محل نصب برنامه است.
 این برنامــه قابلیت انتخاب نوع دســتگاه و انتخاب 
رزولوشــن و DPI دلخــواه را به کاربــر می دهد؛ 
همچنین امــکان اتصال به گیم پــد و کنترل بازی 

وجود دارد. 
تایپ کردن صفحه کلید، ادغام دوربین و میکروفن، 
از توابع اساسی این نرم افزار است. Nox app در واقع 
شبیه ساز بی نظیری است که تمام امکانات سیستم 
عامــل اندروید را داراســت؛ به طوری کــه می توان 

به راحتی آن را روت کرد. سایر ویژگی هایی که آن را 
نسبت به برنامه های مشابه، متمایز می سازد، قابلیت 
سازگاری با گرافیک AMD و X86 است؛ همچنین 
مشکالت سینک شــدن با گوگل پلی در این برنامه 
وجود ندارد و این کار بسیار روان تر صورت می گیرد.
  فعال سازی روت شبیه ساز نوکس با یک 

کلیک
شبیه ساز Nox یک سیســتم عامل اندروید 4/4/2 
را در اختیــار قرار می دهد که به صــورت ویژه ای با 
گرافیک های AMD سیستم های X86 همسان سازی 
و هماهنگ شده اســت. در اجرای اولیه این برنامه 
مانند دیگر شبیه ســازها، زبان پیش فرض اندروید 
آن انگلیسی است که می توان به آسانی به تنظیمات 
زبان آن دسترسی داشت و آن را به زبان دلخواه خود 

تغییر داد. 
همچنین مــی توان تمام عملکرد این شبیه ســاز را 

بازیابی نمود.
قابلیِت گرفتن اسکرین شــات از برنامه های اندروید 
خود و ذخیره آنها روی کامپیوتر و یک کنترل رابط 
کاربری بهینه شده برای صفحه کلید کامپیوتر نیز در 

این نرم افزار وجود دارد.

اجرای آسان اپلیکیشن های اندرویدی د ر 
ویندوز

از ویژگی های شبیه ساز »نوکس«، حالت چند نفره در 
آن است؛ به گونه ای که می توان همانند سیستم عامل 
اندروید چند برنامه را به صــورت همزمان اجرا کرد 
و به آنها دسترسی داشــت. هنگام اجرای بازی ها با 
اســتفاده از Nox App Player می تــوان کنترل 
 کاملی روی آنها داشــت و به راحتی بــه انجام بازی 

پرداخت. 
»نوکس اپ پلیر« بــه صورت کامل بــا گوگل پلی 
همسان سازی شــده و می توان به راحتی هر یک از 
برنامه های آن را دریافت کرد. شاید نام بردن از این 
شبیه ساز به عنوان بهترین شبیه ساز در نظر کاربران، 
اغراق به نظر بیاید؛ اما باید توجه داشت که واقعیت 
نیز غیر از این نبوده و این حرف، نتیجه نظر کاربرانی 

است که از این نرم افزار استفاده می کنند.

چگونگی نصب برنامه هــای اندروید روی 
نوکس اپ پلیر 

1- ابتدا برنامه »نوکس اپ پلیر« را اجرا کنید.
2- برنامه هــای اندرویدی خود را بــه صورت فایل 

APK تهیه کنید.

 APK در پوشه Document 3- آن را در قســمت
کپی کنید.

4- سپس از قسمت فایل منیجر خود نوکس اپ پلیر 
به دنبال فایل نصبی خود بگردید.

5- فایــل را دابل کلیــک کنید و به نصــب برنامه 
بپردازید.

6- اجرای برنامه های نصب شده.

 Nox App Player قابلیت هــای برنامــه
نوکس اپ پلیر

     شبیه ساز محیط اندروید روی کامپیوتر
    کمترین میزان استفاده از منابع

    نصب برنامه ها و بازی ها بدون محدودیت
    قابلیت انتخاب نوع دستگاه

    انتخاب رزولوشن
    ادغام دوربین و میکروفن

    Google Play store یکپارچه ســازی 
شده

    پشــتیبانی از دســتگاه های ورودی، خروجی و 
گیم پدها

    امکان اجرای چند پنجره با هم

چگونه محیط اندروید را در کامپیوتر شبیه سازی کنیم؟
تازه ها  با کمک شبیه ساز »نوکس اپ پلیر«؛

نسخه کامل فتوشاپ به »آی پد« می آید
نسخه کامل نرم افزار فتوشاپ قرار است سال آینده به نسل بعدی تبلت های آی پد 
بیاید. شرکت »آدوب« در حال تغییر استراتژی و سیاست گذاری های خود درباره 
افزایش محبوبیت و استقبال از نرم افزارهای توسعه داده شده خود بوده و در همین 
راســتا نیز تالش می کند با ســایر غول های تکنولوژی همچون اپل همکاری کند. 
آدوب درحال همکاری و رایزنی با اپل است تا نسخه کامل نرم افزار کاربردی فتوشاپ 
)Photoshop( در نسل بعدی تبلت های »آی پد« اپل مدل 201۹، به طور پیش 
فرض نصب شده و در دسترس کاربران قرار گیرد. به نظر می رسد آدوب قصد دارد 
نسخه کامل برنامه فتوشاپ برای آی پد را در کنفرانس ســاالنه خود تحت عنوان 
مکس )MAX( که ماه اکتبر ســال جاری 201۸ میالدی برگزار می شود، رونمایی 

آینده 201۹ کند. انتظار می رود این برنامه در اوایل ســال 
میالدی در تبلت هــای آی پد جدید 

در دسترس کاربران قرار 
گیرد.

قیمت »گلکسی نوت 9« سامسونگ فاش شد
سامسونگ در تاریخ 1۸ مردادماه، از »گلکسی نوت ۹« رونمایی خواهد کرد. قیمت 
دقیق و تاریخ عرضه  فبلت جدید کره ای ها، از اصلی ترین نکاتی محسوب می شود که 

در رویداد Unpacked راجع به آنها صحبت خواهد شد.
جدیدترین شــایعات حکایت از آن دارند که تاریخ عرضه، 2 شهریورماه خواهد بود 
و خبرهایی نیز راجع به قیمت گلکســی نوت ۹ در لهســتان منتشر شده است. از 

برچســب قیمت احتمالی گلکسی 
نوت ۹ می توان چنین برداشت کرد 
که سامســونگ کماکان آمادگی 
رســیدن به مرز قیمــت 1000 
یورویی برای پرچمــداران خود را 
نــدارد؛ نکته ای که ممکن اســت 
با عرضــه  »گلکســی اس 10« یا 
»گلکسی ایکس« در سال آینده 
دستخوش تغییر شــود؛ البته تا 
وقتی که خود سامسونگ قیمت 
را اعالم نکنــد، هیچ چیز قطعی 

نیست.

 فیلترکردن تماس های مزاحم 
Google Phone در به روزرسانی اپلیکیشن

شرکت گوگل چند ماهی است قابلیتی را روی اپلیکیشن Google Phone امتحان 
می کند و آن قابلیت چیزی نیست جز فیلترکردن تماس های تلفنی.

 Google نسخه بتایی از برنامه Mountain View در ماه آوریل بود که شرکت
Phone را ارائه کرد که همین ویژگی را در بر داشــت و در آخرین نسخه خود این 
تغییرات را انجام داده اســت؛ قابلیتی که از قبل برای خیلی از دستگاه های هوشمند 
عرضه شــده بود. برای فعال کردن این ویژگی باید در منوی تنظیمات گوگل فون به 
قسمت Caller ID & Spam بروید که به وسیله آن می توانید تماس های تلفنی 
مزاحم و مشــکوک خود را مســدود کنید. برای فعال کردن این قابلیت باید در این 
اپلیکیشن به قسمت تنظیمات و ســپس به Caller ID & Spam بروید. در آنجا 

بخش Filter spam calls  را لمس کنید. 
به طورطبیعــی، هر زمانــی که از 

فیلترکــردن تلفن های مزاحم 
راضــی نبودیــد، می توانید با 
مراجعه به همین قسمت این 

قابلیت را غیرفعال کنید.

  عکس روز

ساخت سریع ترین »جت پک زیر آبی« جهان
یک دانشــجوی انگلیســی »جت پک زیر آبی« ابداع کرده که تمام اجــزای آن با پرینتر 
سه بعدی ساخته شده و با سرعت ۸ مایل برســاعت حرکت می کند. این سریع ترین جت 

پک زیر آبی جهان است.

اپلیکیشن

 درمان ترس از ارتفاع 
با کمک واقعیت مجازی

محققان »دانشگاه آکسفورد«  در مطالعه اخیر خود، از یک درمان 
مبتنی بر »واقعیت مجازی« برای کمک به افرادی که ترس از ارتفاع 
دارند، استفاده کرده اند. واقعیت مجازی مدرن، بیش از یک محیط 
ساده برای سرگرمی، به طور جدی به عنوان یک مدل درمان برای 
انواع ترس ها و اختالالت روانی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. 
یکی از محققان این پروژه گفت: این درمان طراحی شــده بسیار 
سرگرم کننده و آسان است. در این مطالعه افراد باید کارهایی نظیر 
عبور از یک پل معلق، نجات یک گربه از درخت، نقاشی یک تصویر 
و نواختن یک زیلوفون )نوعی ساز کوبه ای(  در لبه بالکن و در نهایت 

سوار شدن در یک بالن مجازی در اطراف ایتریوم انجام می دادند. 

قابلیت جدید استوری های 
اینستاگرام دردسرساز شد!

قابلیت جدید طرح پرســش در اســتوری های اینســتاگرام 
برای بسیاری از کاربران این شــبکه اجتماعی چالش برانگیز و 
دردسرساز شده است؛ زیرا در فضای مجازی می توان دریافت 
که خیل عظیمی از کاربران »اینستاگرام« تصور می کرده اند که 
در قسمت طرح پرسش می توانند آزادانه و بدون ثبت و ارسال 
نام خود، از دوستان و فالورهای خود سوال بپرسند؛ بی خبر از 
آنکه این پرسش ها با نام کاربری دقیق و نام و نشان اینستاگرامی 
آنها برای فرد موردنظر مطرح  و ارسال می شود.اینستاگرام به 
 )Ask me a question( تازگی قابلیت جدید طرح پرسش
را به اســتوری های پلتفرم خود افزوده است تا امکان برقراری 
ارتباطات مســتقیم تر و بهتری را برای کاربرانش فراهم کند و 
تجربه آســانتری را برای آنها به ارمغان بیاورد.بسیاری از افراد 
بر این باورند که عدم اطالع رسانی دقیق و کامل از سوی شبکه 
اجتماعی اینستاگرام در این باره، علت اصلی این واقعه بوده است. 
اینستاگرام به عنوان یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین شبکه 
های اجتماعی، در ماه سپتامبر ســال گذشته، دارای رکوردی 

بیش از ۸00 میلیون کاربر فعال در ماه بود.

ورود گوشی های توقیف شده 
به بازار و تعدیل قیمت ها

به اعتقاد وزیر ارتباطات، برای تعدیل بهای گوشی تلفن همراه 
باید گوشی های توقیف شده وارد بازار شود تا قیمت به وضعیت 
رضایت بخش نزدیک شود. طبق گفته دســت اندرکاران حوزه 
موبایل، مصرف و نیاز ماهیانه بازار به انواع تلفن همراه حدود یک 
میلیون دستگاه است که طی ماه های اخیر به سه میلیون دستگاه 
رسید؛ حال آنکه بر اساس آمار و ارقام رسمی اعالم شده در این 
بازه زمانی تنها حدود ۷30 تا ۷40 هزار دســتگاه تلفن همراه با 
ارز دولتی 4200 تومانی وارد شده است که همین عامل سبب 
افزایش قیمت شد، زیرا با توجه به کمبود موجود، موبایل دست 

به دست می شود و نهایتا با افزایش قیمت مواجه خواهد شد. 

بهترین اپلیکیشن بدن سازی برای موبایل
BodySpace یک اپلیکیشن ویژه برای بدن ســازان است. هر آنچه برای خوش اندام 
شدن نیاز دارید، در این برنامه گنجانده شده است. می توانید اهداف ورزشی خود را ثبت 

کرده و برای رسیدن به آنها تالش کنید.
:BodySpace ویژگی های نرم افزار

* وجود برنامه های مختلف ورزشی طراحی شده توسط متخصصان این رشته
* انتخاب تمرین ها براساس هدف، سن، جنسیت و ...

* وجود تقویم مخصوص تمرین ها
* تقسیم بندی تمرین ها برای عضالت مختلف

*نسخه اندروید مورد نیاز: 4 به باال
*حجم برنامه:۷2 مگابایت

*رتبه در پایگاه اینترنتی گوگل پلی: 4 از 5
*تعداد دانلود رسمی: نزدیک به 5 میلیون
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مدیر جهاد کشاورزی چادگان خبر داد:
 آب رسانی به 450 هکتار 

از  باغات چادگان
مدیــر اداره جهاد کشــاورزی   چادگان
شهرســتان چادگان گفــت: با توجه بــه کاهش 
بارندگی ها و کمبود منابع آب طرح آب رسانی به 450 
هکتار از باغات در معرض تهدید شهرستان چادگان 
در حال اجراســت.»بختیار حاجتی« اظهار کرد: با 
توجه به کاهش بارندگی هــا و کمبود منابع آب در 
دسترس کشــاورزان و باغداران در سال جاری، به 
جهت حفظ باغات مثمر و بنا به سیاست های سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان و مدیریت شهرستان 
چادگان، امسال طرح آب رســانی به 450 هکتار از 
باغات در معرض تهدید چادگان در حال اجراست. 
وی افزود: این طرح با محوریت کمیته 5 نفره ماده 
11 شهرستان چادگان و با همراهی صنف کشاورزان 
از طریق صدور حواله آب و برداشــت از رودخانه در 
حال اجراســت.حاجتی گفت: در بخش چناررود 
ایستگاه برداشت آب در پل کلیچه است که توسط 
تانکرهای حمــل آب به باغات بخــش چناررود از 
رودخانه برداشت می شود و به باغات حمل می شود.

 عضو کمیسیون اجتماعی
 مجلس شورای اسالمی:

ظرفیت های گردشگری شهرضا 
دیده نمی شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس  شهرضا
شورای اسالمی گفت: شهرضا  ظرفیت های مختلف 
گردشــگری دارد کــه می توانــد زمینــه رونــق 
سرمایه گذاری، کاهش رکود و اشــتغال جوانان را 
فراهــم کنــد، امــا بــه ایــن ظرفیت هــا توجه 
نمی شود.»ســمیه محمودی« اظهار کرد: در تمام 
جهان به توسعه صنعت گردشگری به عنوان یکی از 
ارکان رشد اقتصادی، اشــتغالزایی و ایجاد مشاغل 
پایدار توجه می شــود. وی افــزود: به ظرفیت های 
گردشــگری توجه نمی شــود، درحالی که مناطق 
روســتایی وعشــایری و اماکن تاریخی  و مذهبی 
 می تواند زمینه جذب گردشگر و تولید ثروت برای 

سرمایه گذاران باشد.

چهره ها

673نفرازکاشانوآرانوبیدگلعازمحجتمتعمیشوند

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

رییس اداره کار، تعــاون و رفاه اجتماعی 
سمیرم  اظهار کرد:

افزایش سهم تسهیالت اشتغال 
روستائیان سمیرم

رییس اداره کار، تعاون و رفاه  سمیرم
اجتماعی ســمیرم از افزایش ســه برابری سهم 
تسهیالت اشــتغال روســتائیان و عشــایر این 
شهرستان خبر داد.»ســیدمهدی قائم مقامی« 
اظهارکرد: ســال گذشــته ســهم تســهیالت 
اشتغالزایی شهرستان سمیرم 11 میلیارد و 500 
میلیون تومان بود اما این اعتبار به 34 میلیارد و 
500 میلیون تومــان افزایش یافته اســت. وی 
خاطرنشان کرد: این میزان اعتبار برای اجرای طرح 
های اشتغالزا و کارآفرین از طریق سامانه »کارا« به 
این شهرستان اختصاص یافته است و متقاضیان 
می توانند با ثبت نام در این ســامانه از تسهیالت 
برخوردار شوند. سامانه کارا در 2 بخش تسهیالت 
روستایی و عشایری، همچنین تسهیالت فراگیر از 
سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و بوسیله 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خرداد سال 96 
راه اندازی شــد. قائم مقامی تصریح کرد: مجموع 
اعتباری که در بخش تسهیالت اشتغال عشایر و 
روســتائیان این شهرستان در ســال 96 در نظر 
گرفته شده بود 300 میلیارد ریال بود که با جذب 
این اعتبار چهار میلیارد و 500 میلیون تومان نیز 
بیشتر از سهمیه شهرستانی جذب شده و تزریق 
اعتبار در سال جدید نیز ســهم این تسهیالت را 

باالتر خواهد برد. 

فرماندار آران و بیدگل:
 تجدید نظر در قطع برق 

آران و بیدگل ضروری است
فرماندار آران و بیدگل گفت:   آران و بیدگل
با توجه به واقع شدن این شهرستان در گرم ترین 
نقطه استان اصفهان، تجدید نظر در میزان قطعی 
برق منطقه از سوی شــرکت توزیع نیرو ضروری 
است.»ابوالفضل معینی نژاد« با تاکید بر لزوم اطالع 
رسانی شفاف و درست به مردم افزود: وزارت نیرو 
در مورد کمبود برق هشدارهایی داده اما با وجود 
تغییر ساعت کار دستگاه های اداری در استان ها و 
شهرستان های گرمسیر، هم چنان ظرفیت تولید 
پاسخگوی افزایش مصرف برق نشده است. وی با 
تاکید بر صرفه جویــی در مصرف برق  بیان کرد: 
مدیران باید با همگرایی کاهش مصرف انرژی را در 

دستور کار قرار دهند.

عرصه کشــاورزی با ۲۱ هزار 
هکتار وســعت و تنوع کشت، 
یکــی از محورهای توســعه شهرســتان 
تیران وکرون با بیشترین بهره بردار است. البته 
باتوجه به این وسعت، مردم از سرمایه گذاری 
بر کشــت محصوالتی با نیــاز آبی کم غافل 

نیستند.
کارشناسان کشــاورزی در این شهرستان همواره 
در حال مطالعه، تحقیقــات و آزمایش برای یافتن 
راهکاری به منظور توسعه کشاورزی، کاهش هزینه 
و افزایش بهره وری هستند و برای تحقق این مهم از 
تمام ســایت ها و مراکز آزمایشگاهی استفاده شده 
است. حمایت های مسئوالن و جذب سرمایه گذار 
از مولفه های مهم برای توســعه کشــاورزی بوده 
است، اما به رغم تمام تالش ها و همت مضاعف برای 
توسعه کشاورزی در تیران و کرون، تهدیدهایی نیز 

در کمین آن بوده ست.
ایــن تهدیدها بخشــی مربــوط بــه فعالیت های 
غیرصحیح انســانی همانند دیوارکشی در باغات و 
یا تبدیل اراضی کشاورزی به ســاختمان است؛ یا 
تهدیدهای طبیعی مانند کاهش بارندگی و بحران 
خشکسالی که با تمام تالش برای توسعه کشاورزی، 

اما تهدیدها موانعی را ایجاد کرده اند. 
در تیران و کرون دیوارکشــی ســیمانی در اطراف 
باغات، منجر بــه تغییر در اکوسیســتم و افزایش 
آفات در اراضی کشــاورزی این شهرســتان شده 

است. کارشناسان بخش 
معتقدنــد  کشــاورزی 
عدم گــردش و چرخش 
باد و هوای خنک در باغ ها 
موجــب رشــد آفت های 
کشاورزی می شود. عالوه 
بر این، کوچه باغ های این 
شهرســتان نیز از حالت 

سنتی خارج شده اند.
»محسن مظاهری« سرپرســت میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری 
شهرستان تیران و کرون 
تصریــح کــرد: کوچــه 
باغ هــای تاریخــی بــا 
معمــاری گذشــته که با 
سنگ و گل بنا شده است، 
عالوه بر اینکــه حصاری 
بدون خســارت به عرصه 
کشاورزی برای باغات به شــمار می آید، جلوه ای 
زیبا از طبیعت گردی و منحصــر به فرد را نیز ایجاد 

کرده است. عالوه بر این، مشکالت ساخت و ساز در 
اراضی کشاورزی نیز معضل دیگری است که گریبان 
طبیعت زیبای این منطقه را گرفته است.  مدیرجهاد 
کشاورزی شهرســتان تیران و کرون ساخت و ساز 
در اراضی کشــاورزی را از دیگر تهدیدهای انسانی 
علیه کشاورزی دانســت و یادآورشد: تبدیل باغ به 
ساختمان ویالیی و تفریحی، تهدیدی برای عرصه 
تولید محصوالت کشاورزی و کاهش سطح زیرکشت 

کشاورزی است.
وی با بیان اینکه ساخت و ساز و دیوارکشی غیرمجاز 
در باغ های کنترل و با متخلفان برخورد می شــود، 
اظهار کرد: همکاری مردم در جلوگیری از ساخت 
و ســاز اهمیت واالیــی دارد، زیــرا دغدغه مندی 

اجتماعی بیش از برخورد قانونی موثر است. 
کاهش بارندگی در شهرستان تیران و کرون همانند 
بخش های دیگر اســتان سال هاســت که بحران 
خشکســالی را بر عرصه کشــاورزی حاکم کرده و 
امسال این تهدید دو چندان شده است. مدیرجهاد 
کشاورزی شهرستان تیران و کرون با اشاره به ثبت 
بیش از 160 میلی متر بارندگی در این شهرستان 
گفت: میزان نرمال بارندگی در این شهرستان 250 
میلی متر است که میزان بارندگی سال زراعی فعلی 
تا نرمال بارندگی فاصله زیادی وجود دارد در حالی 
که بارش برف نیز تاکنون نداشــته ایم. این مسائل 
به صورت آهسته و نامحســوس در حالت نابودی 

کشاورزی در این منطقه زیباست. 

کشاورزیتیرانوکرون؛چالشهاوراهکارها

رییس اداره حج و زیارت کاشان گفت: 673 زائر  کاشان
کاشانی در قالب 6 کاروان، برای تشــرف به حج ابراهیمی آماده  

هستند.
»عباس نیکونیا« در همایش متمرکز حــج 97 برای زائران حج 
تمتع در کاشان، با بیان اینکه امسال 673 نفر از شهرستان های 
کاشــان و آران  و بیدگل زائرحج تمتع خواهنــد بود، اظهار کرد: 

338 نفر از آنها بانو و بقیه آقا هســتند، همچنیــن پیرترین زائر 
آنها مردی 95 ساله و جوان ترین آن بانویی 15 ساله است. وی با 
اشاره به اینکه زائران کاشانی در قالب 6 کاروان شامل چهار کاروان 
مدینه قبل و دو کاروان مدینه بعد، برای تشرف به حج ابراهیمی 
در سرزمین وحی آماده هســتند، افزود: نخستین گروه پروازی 
کاشــان 27 تیرماه از فرودگاه امام خمینی )ره( تهران به مقصد 

مدینه منوره پرواز خواهند کرد. وی گفت: سازمان حج و زیارت 
در راســتای تحقق منویات مقام معظم رهبری برای حمایت از 
کاالی ایرانی با همکاری یک فروشگاه اینترنتی مقدماتی را فراهم 
کرده و حجاج، مــی توانند ملزومات ســفر و کاالی مورد نیاز به 
 ویژه سوغات خود را از » سامانه برکت به خانه« با کاالهای ایرانی 

تهیه  کنند.

رییس اداره حج و زیارت کاشان:
673 نفر از کاشان و آران و بیدگل عازم حج تمتع می شوند

»کوچه باغ« ها در حال نابودی است؛ 

میزان نرمال بارندگی درتیران وکرون 
۲۵۰ میلی متر است که میزان 

بارندگی سال زراعی فعلی تا نرمال 
بارندگی، فاصله زیادی وجود دارد

ابالغ وقت رسیدگی
4/524 از دفتر شــعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان خمینی شهر در پرونده 
مطروحه کالسه 970417 ح 4 به آقای سید محمود میرفندرسکی  فرزند سید علی خوانده 
پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده اســت و خواهان آن آقای اکبر مختاری، 
فاطمه مختاری، مهدی مختاری، نرگس مانده گاری، قدیرعلی مختاری، جمیله مختاری، 
محسن مختاری همگی به وکالت آقای سید شهاب الدین امامی به نشانی شهرستان خمینی 
شهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان ســاختمان امیر طبقه سوم واحد شش،  به خواسته 
مطالبه اجرت المثل اموال ودر جریان رسیدگی می باشــد اخطار می نماید که برای جلسه 
رسیدگی روز شنبه مورخ 97/6/10 ساعت 8/30 صبح در دادگاه شعبه چهارم عمومی حقوقی 
دادگستری خمینی شهر مراجعه نماید و یاچنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از 
موعد مقرر دادگاه بدفتر مربوطه اعالم و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیابًا 
رای صادر خواهد نمود و جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر 
دادگاه مربوطه مراجعه نماید. این آگهی  وفق ماده 73 آئین دادرسی مدنی در یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 1482 اجرای احکام شعبه چهارم  

دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر )194 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/526 شماره ابالغنامه: 9710106795200731 شماره پرونده: 9609986795200074 
شماره بایگانی شعبه: 960075  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
حمید خیرخواه، خواهان آقای مسعود بشــیری دادخواستی به طرفیت  خواندگان 1- آقای 
حمید خیرخواه 2- خانم زهرا ابراهیمی به خواسته مطالبه خســارت و ... مطرح که به این 
شــعبه  ) اصفهان خیابان ســجاد خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرســه نیلی پور جنب 
ساختمان صبا پالک 57( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986795200074 شعبه 
22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهید حججی( ثبت و  وقت رسیدگی  
مورخ  1397/06/03 ســاعت 17  تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.  
م الف: 199199 شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شهید 

حججی( )174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/527 در خصوص پرونده کالســه 970202  خواهان مهران رفیعی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه چک به طرفیت حســین پهلوان زاده تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
97/6/4 ساعت 5/30 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- 
پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 28 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 199141 

شعبه 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/528 شماره درخواست: 9710460351400019 شماره پرونده: 9609980351401276 
شماره بایگانی شــعبه: 961464 خواهان جواد الماسی فرزند حسن دادخواستی به طرفیت  
اکبر عبدی فرزند حسین به خواسته مطالبه وجه چک و اعســاراز پرداخت هزینه دادرسی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه 
عمومی حقوقی ارجاع و به کالسه ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/6/10 و ساعت 
10/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد. )آدرس: 
اصفهان خ جی چهار راه مسجد علی خ شهدای ســتار مجتمع قضائی شهید بهشتی واحد 
205(  م الف:199356 شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) مجتمع 

شهید بهشتی( )164 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/529 شماره درخواست: 9710460351400018 شماره پرونده: 9609980351401313 
شماره بایگانی شعبه: 961509 خواهان پروانه سورانی دادخواستی به طرفیت  محمد اقارزی 

و مرتضی مطاع و علی اصغر کاشــی  به خواسته اســترداد ثمن معامله تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 
ارجاع و به کالســه 961509 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1397/6/10 و ساعت 
10 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان وبه 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خواندگان پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد. )آدرس: 
اصفهان خ جی چهار راه مسجد علی خ شهدای ســتار مجتمع قضائی شهید بهشتی واحد 
205(  م الف:199355 شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) مجتمع 

شهید بهشتی( )165 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/530 در خصوص پرونده کالسه 970106  خواهان زهرا غفوری با وکالت مسعود شریفی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد مراغه تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 97/6/10 ساعت 9  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 45 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 199101 شعبه 45 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/531 در خصوص پرونده کالسه 970110  خواهان مجید جعفری دادخواستی به طرفیت 
هاجر بهرامی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 97/6/10 ساعت 8/30  تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان 
ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 
مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 199094 شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/532 در خصوص پرونده کالســه 970179  خواهان مجید مسعودی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه چک به طرفیت مهران کیان ارثی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
97/6/10 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 13 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 199204 
 شــعبه 13 مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )116 کلمه، 

1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/556 شــماره: 139721702027012823-97/4/19 چون تحدید حدود ششــدانگ 
یکبابخانه پالک شماره  10393/3698  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی 
به نام حمید کرباسی زاده فرزند حسین در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت 
به عمل نیامده طبق رای شماره  1396603022027013416- 96/12/17 مفروز گردیده 
با توجه به اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 
قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
سه شنبه مورخ 97/5/23 ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:204179 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)194 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
4/557 شــماره: 129721702027012825-97/4/19 چون تحدید حدود ششــدانگ 
یکبابخانه پالک شماره  10393/3697  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی 
به نام حمید کرباسی زاده فرزند حسین در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت 
به عمل نیامده طبق رای شماره  1396603022027013417- 96/12/17 مفروز گردیده 
با توجه به اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 
قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
سه شنبه مورخ 97/5/23 ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:204181 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

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

4/558 شــماره: 139721702027012757-97/4/19 چون تحدید حدود ششــدانگ 
یکبابخانه پالک شماره  7897/3366  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به 
نام محمد حسینی فرزند سید مرتضی در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت 
به عمل نیامده طبق رای شماره  1396603022027011793- 96/11/3 مفروز گردیده 
با توجه به اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 
قانون ت.ت مصوب ســال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز شنبه مورخ 97/5/20 ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:204183 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)193 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/559 شــماره: 139721702027012662-97/4/17 چون تحدید حدود ششــدانگ 
یکباب خانه پالک 3334 فرعــی از 11548 اصلی  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام زهرا قربانی کاونانی فرزند سلطانعلی در جریان ثبت است و رای شماره 
139660302027012577 مــورخ 1396/11/25 از طرف هیــات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه 
به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور تبصره 
13 قانون تعیین تکلیف  و بر طبق تقاضای نامبــرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 1397/05/16 روز سه شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبــان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  
م الف:204186 شبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان)266 کلمه، 

3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/560 شــماره: 139721702027012497 -97/4/16 چون تحدید حدود ششــدانگ 
یکباب خانه پالک 13 فرعی از 11903 اصلی  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی به نام  سید محمد قائد امینی هارونی فرزند ســید رمضان در جریان ثبت است و رای 
شماره 139660302027000400 مورخ 1397/1/19 از طرف هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه 

به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور تبصره 
13 قانون تعیین تکلیف  و بر طبق تقاضای نامبــرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 1397/05/15 روز دو شنبه ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبــان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  
م الف:204194 شبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان)270 کلمه، 

3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/561 شــماره: 97/921707370-97/4/16 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه 
پالک شــماره  11548/3332  واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتی 
به نام حســن زارعی گیشــیری فرزند غدیرعلی و غیره در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت به عمل نیامــده طبق رای شــماره  139660302027012591 و 
139660302027012592- 96/11/25 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  
بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 97/5/17 ساعت 
9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد اعتراضیات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 14 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 
30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید.  م الف:204196 شبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان)196 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/562 شــماره: 97/921703339-97/4/16 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه 
پالک شماره  7741/364  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام محمد 
علی باقری فرزند رمضان در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل 
نیامده طبق رای شــماره   مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی 
نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  بر طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 97/5/17 ساعت 9 در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 14 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد 
و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح 
قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:204197 شبان 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)191 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/563 شماره ابالغنامه: 9710106836102821 شماره پرونده: 9709986836100001 
شماره بایگانی شعبه: 970001  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای  
مجید عزیزی فرزند حسین، خواهان  خانم بادام گل عزیزی دادخواستی به طرفیت  خوانده 
آقای مجید عزیزی به خواسته طالق  مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ میرفندرسکی)خ 
میر(- حدفاصل چهار باغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شــهید قدوسی- طبقه 4 - اتاق 
403(  ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709986836100001 شعبه 1 دادگاه خانواده 
شهرستان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/05/27 و 
ساعت 8/30  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:204156 شعبه 1 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( )169 کلمه، 2 کادر(
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ابالغ وقت رسیدگی
4/555 نظر به اینکه خواهان سید محمد آقایی به طرفیت مسعود حدادی تبار به خواسته 
مطالبه وجه چک دادخواستی  به مجتمع شوراهای حل اختالف آران وبیدگل تقدیم نموده 
است که پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقی آران و بیدگل به کالسه پرونده 443/97 ثبت 
و برای تاریخ 97/5/30 ساعت 19:45 وقت رســیدگی تعیین گردیده از آنجاییکه خوانده 
فوق مجهول المکان بوده لذا با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب به نامبرده 
ابالغ می گردد تا در جلسه دادرسی حاضر گردیده . ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه 
رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به شعبه دوم حقوقی شورای 
حل اختالف آران و بیدگل مراجعه نماید . م الف : 231 مهدی عموزاده رئیس شورای حل 

اختالف-شعبه دوم حقوقی، شهرستان آران و بیدگل)130 کلمه،1 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

4/513 نظر به اینکه خواهان سید محمد آقایی به طرفیت مسعود حدادی تبار به خواسته 
مطالبه وجه چک دادخواستی  به مجتمع شوراهای حل اختالف آران وبیدگل تقدیم نموده 
است که پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقی آران و بیدگل به کالسه پرونده 1143/96 ثبت 
و برای تاریخ 97/5/30 ساعت 19:15 وقت رســیدگی تعیین گردیده از آنجاییکه خوانده 
فوق مجهول المکان بوده لذا با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب به نامبرده 
ابالغ می گردد تا در جلسه دادرسی حاضر گردیده . ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه 
رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به شعبه دوم حقوقی شورای 
حل اختالف آران و بیدگل مراجعه نماید . م الف : 232 مهدی عموزاده رئیس شورای حل 

اختالف-شعبه دوم حقوقی، شهرستان آران و بیدگل )130 کلمه،1 کادر(  
اخطار اجرایی

4/141 شماره: 1128/95 به موجب رای شماره 47 تاریخ 96/4/24 حوزه دوم شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه حمید خدایاری فرزند 
قاسم به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/250/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له محمد 
حاج حیدری فرزند فرج اله به نشانی خمینی شهر خ پاسداران ترمینال باربری به انضمام 
پرداخت نیم عشــر دولت در حق صندوق دولت ضمنا دراجرای حکم تبصره 2 ماده 306 
رعایت گردد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
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 مفــاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:1547 شعبه دوم حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )195 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/514 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 492/97 حل 8 ، وقت رسیدگی ساعت 4/30  بعداز ظهر روز شنبه مورخه 97/6/3، 
مشخصات خواهان : علی اکبر مهدوی فرزند احمد  به نشــانی خمینی شهر جوی آباد خ 
شمس تبریزی خ محمدی روبروی دانشگاه مهرگان، مشخصات خوانده: اسکندر رضایی 
فرزند جواد، خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال مطابق دو فقره قرارداد، 
دالیل خواهان: کپی مصدق قرارداد مورخ 94/10/28 ،کپی مصدق قرارداد، 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 کثیراالنتشــار 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: 1545 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )187 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/515 آقای اسداله مشهدی حســینی ورنوســفادرانی با وکالت آقای سید محسن بنی 
هاشمی دارای شناسنامه شماره 2016  به شرح دادخواست به کالسه  280/97 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس حسینی 
دشتبانی ورنوسفادرانی به شناسنامه 7843 در تاریخ 1369/8/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- فردوس مشهدی حسینی 
ورنوسفادرانی فرزند عباس، ش.ش 2017 فرزند 2- اسداله مشهدی حسینی ورنوسفادرانی 
فرزند عباس، ش.ش 2016 فرزند 3- حسین حسینی دشتبانی ورنوسفادرانی فرزند عباس، 
ش.ش 146 فرزند 4- حسن حسین دشــتبانی ورنوسفادرانی فرزند عباس، ش.ش 170 
فرزند 5- زبیده حسین دشتبانی ورنوسفادرانی فرزند عباس، ش.ش 341 فرزند و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1539 شعبه 7 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )172 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/516 آقای اسداله مشهدی حســینی ورنوســفادرانی با وکالت آقای سید محسن بنی 
هاشمی دارای شناسنامه شماره 2016  به شرح دادخواســت به کالسه  281/97 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ربابه مشهدی 
حسینی ورنوسفادرانی به شناسنامه 6757 در تاریخ 1369/1/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- عباس حسینی دشتبانی 
ورنوسفادرانی فرزند آقاجان، ش.ش 7843 همســر  فرزند 2- اسداله مشهدی حسینی 
ورنوسفادرانی فرزند عباس، ش.ش 2016 فرزند 3- حسین حسینی دشتبانی ورنوسفادرانی 
فرزند عباس، ش.ش 146 فرزند 4- حسن حسین دشتبانی ورنوسفادرانی فرزند عباس، 
ش.ش 170 فرزند 5- زبیده حسین دشتبانی ورنوســفادرانی فرزند عباس، ش.ش 341 
فرزند 6- فردوس مشهدی حسینی ورنوســفادرانی فرزند عباس، ش.ش 2017  فرزند و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1538 شعبه 7 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )182 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/517 مرجع رســیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1887/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ســاعت 9/45  صبح روز شنبه مورخه 
97/5/27، مشخصات خواهان : بهروز گلکار به نشانی خمینی شهر ابتدای امیرکبیر روبروی 
ترمینال اتوبوسرانی نبش خ سفیر امید، مشــخصات خوانده: گشتاسب مرادی، خواسته و 
بهای آن:  مطالبه وجه، دالیل خواهان: کپی چــک و گواهی 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: 1542 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )172 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

4/518 کالسه پرونده 7027/96 مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف خمینی 
شهر، خواهان: بهروز گلکار با وکالت سید محسن بنی هاشمی به نشانی خمینی شهر ابتدای 
بلوار امیرکبیر روبروی ترمینال  اتوبوسرانی نبش خ سفیرامید، خوانده: البرز سرملی آب نی  
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای 
قاضی شورا:در خصوص دادخواست تقدیمی آقای بهروز گلکار با وکالت سید محسن بنی 
هاشمی به طرفیت آقای البرز سرملی آب نی به خواسته مطالبه مبلغ 46/000/000 وجه 
دو فقره چک به شماره های 1310/798439/35 و 1310/798440/25 مورخ 92/6/25 
به شماره عادی 20154009/34 عهده بانک ملت شعبه ایزه به انضمام خسارت دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت 
مصدق چک و با توجه به اظهارات خواهان در جلســه رســیدگی مورخه 97/3/8  و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا  و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از 
پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 97/3/8 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین و مستنداً 
به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  

و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 46/000/000 بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم که در زمان اجرا  بر اساس شاخص 
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ 1/615/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 
خمینی شهر می باشد.  م الف:1541 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف خمینی شهر )379 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

4/519 کالسه پرونده 729/96 مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف خمینی شهر، 
خواهان: بهروز گلکار با وکالت سید محسن بنی هاشمی به نشانی خمینی شهر ابتدای بلوار 
امیرکبیر روبروی ترمینال اتوبوسرانی نبش خ سفیر امید، خوانده: خدارحم گپی اوندی به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی 
شورا:در خصوص دادخواست تقدیمی آقای بهروز گلکار با وکالت سید محسن بنی هاشمی 
به طرفیت آقای خدارحم گپی اوندی به خواســته مطالبه مبلغ 50/000/000  وجه یک 
فقره چک به شماره 621754 مورخ 94/8/12 به شماره عادی 399342224 عهده بانک 
کشاورزی شعبه شتاب بانک به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به 
محتویات پرونده دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به اظهارات 
خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 97/3/8  و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا  
و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده 
فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/3/8 و با احراز 
اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون 
شــوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 311 و 313 از قانون تجارت و 
تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
50/000/000  ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص 
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتصد و 
پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظــرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در 
محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد.  م الف:1540 شعبه 11 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر )384 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

4/520  آقای غالمحســین سازی دارای شناسنامه شــماره 144  به شرح دادخواست به 
کالسه  146/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان بیگم لباف  قاسمی به شناســنامه 17 در تاریخ 94/11/30 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- غالمحســین 
ســازی فرزند حبیب اله، ش.ش 1189509466 نســبت فرزند 2- بهرام سازی فرزند 
حبیب الــه، ش.ش 34 نســبت فرزند 3- طاهره ســازی فرزند حبیب الــه، ش.ش 57 
نســبت فرزند. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 203512 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان زواره )136 کلمه، 

1 کادر(
حصر وراثت

4/522  آقای بهروز حقیقی دارای شناسنامه شماره 41378 به شرح دادخواست به کالسه 
97/349 ح ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد علی حقیقی به شناسنامه 17 در تاریخ 97/3/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- پریوش عطائی پور فرزند حبیب اله، 
ش.ش 3889 متولد 1333 صادره از آبادان )همسر متوفی( 2- محمد حقیقی فرزند محمد 

علی، ش.ش 11 متولد 1364 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 3- بهروز حقیقی فرزند محمد 
علی، ش.ش 41378 متولد 1349 صادره از اصفهان )پسر متوفی( 4- مژگان حقیقی فرزند 
محمد علی، ش.ش 1769 متولد 1352 صادره از اصفهان )دختر متوفی( 5- مریم حقیقی 
فرزند محمد علی، ش.ش 46755 متولد 1354 صادره  از اصفهان )دختر متوفی( 6- زهرا 
حقیقی فرزند محمد علی، ش.ش 2177 متولد 1355 صــادره از دهاقان )دختر متوفی( 
7- زهره حقیقی فرزند محمد علی، ش.ش 89185 متولد 1359 صادره از اصفهان) دختر 
متوفی( 8- فاطمه حقیقی فرزندمحمد علی، ش.ش 2263 متولد 1360 صادره از دهاقان 
)دختر متوفی( 9- فیروزه حقیقی فرزند محمد علی، ش.ش 5120041450 متولد 1373 
صادره از دهاقان )دختر متوفی( متوفی به جز نامبردگان فوق فاقد ورثه دیگری می باشد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 97/111 شعبه 

دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )254 کلمه،3 کادر(  
ابالغ 

4/523 شماره نامه: 9710113633600314 شــماره پرونده: 9609983633600951 
شماره بایگانی شعبه: 960962 از دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر 
در پرونده مطروحه کالســه 960962 به آقای محمد حیدری خوزانی و فرزانه کبیریان 
خواندگان پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن محمد علی 
غفوری به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و در جریان رسیدگی می باشد اخطار 
می نماید جهت مالحظه نظریه کارشناسی ظرف مهلت یک هفته در دادگاه شعبه پنجم 
محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی 
قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید و اال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه 
غیابا رای صادر خواهد نمود. جهت دریافت نســخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن 
به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه 
 های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از رونامه های کثیراالنتشار درج 
می شود. م الف: 1481 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی 

شهر )171 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/525 شــماره: 97/2027011738 - 97/4/20 چون آقای فــرزاد حاجی عبدالرحمن 
فرزند حسین به شناسنامه شماره 9928 صادره از اصفهان طبق وکالتنامه شماره 14045-
1394/03/05 دفترخانه اسناد رسمی 414 اصفهان به وکالت از طرف خانم ثریا محمدی 
کمال آبادی فرزند مرتضی نسبت به نیم دانگ مشاع از ششدانگ آپارتمان با تسلیم 2 برگ 
استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما طی 90714-1397/04/20 گواهی شده و به 
تایید دفتر 34 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت نیم دانگ مشاع از جمله 
یکدانگ مشاع از ششدانگ آپارتمان پالک 14336 فرعی از 15191 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که به موجب سند صلح مشروط به شماره 4797 مورخه 1392/05/24 دفترخانه 
اسناد رسمی 432 اصفهان )با قید اینکه منافع یکدانگ به انضمام بقیه تا ششدانگ مادام 
الحیات مصالحین مندرج در سند صلح مشروط یاد شده فوق بوده و پس از فوت هر یک از 
مصالحین و عدم فسخ عقد صلح منافع و حق سکونت نسبت به ششدانگ مورد مصالحه 
دیگر انتقال و بعد از فوت هر دو مصالح منافع تابع عین است را بنام خانم ثریا محمدی کمال 
آبادی فرزند مرتضی صلح مشــروط نموده که در صفحه 536 دفتر 543 ذیل ثبت شماره 
108845 بنام وی ثبت و سند چاپی شماره 659924 ب/ 96 صادر و تسلیم وی گردید که 
به شرح خبر مندرج در دفتر امالک مصالح از اختیارات خود استفاده و با توجه به فسخ شرایط 
سند صلح مشروط تمامت نیم دانگ از جمله یکدانگ مشاع آپارتمان مورد معامله را بنام 
مالک اولیه اقاله نموده و مقدار نیم دانگ مشاع بقیه از آپارتمان مورد معامله هنوز در بنام 
ثریا محمدی کمال آبادی می باشد و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده 
و در رهن و وثیقه نمی باشد. به علت نامعلوم سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 203550 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک شرق اصفهان  )409 کلمه، 4 کادر(

اجراییه
4/496 شماره اجراییه:9710420350700111  شماره پرونده:9609980350700804 
شماره بایگانی شعبه:960967 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه و شماره دادنامه 
9609970350702047 محکوم علیه فهیمه عشقی زاده فرزند محمد به نشانی مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت 225/000/000 ریال اصل خواسته و 8/667/000 ریال 
هزینه دادرسی و 6/600/000 ریال حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه وجه هر چک از 
تاریخ سررسید )9 برگ چک به شماره های 258720/43-96/3/12 به مبلغ چهل میلیون 
ریال، 258717/30-96/3/6 به مبلغ 15/000/000 ریال، 258712/49-96/2/6 به مبلغ 
بیست میلیون ریال، 258716/44-96/3/3 و 258705/41-96/2/17 و 258709/36-
96/2/30 و 258708/50 - 96/2/19 و 258711/12-96/2/10 و 258715/58-
96/1/31 هر یک 25/000/000 ریال که همه چکها به عهده بانک ملت است( تا زمان 
اجرای حکم وفق شاخص تغییر قیمت های ساالنه اعالم بانک مرکزی محاسبه خواهد شد 
در حق محکوم له زهره اسفندیاری فرزند محمد به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان 
شهرک ولیعصر خ مشفق کاشــانی جنوبی فرعی 18 پ 189 با وکالت الهه همتی فرزند 
غالمرضا به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان سه راه حکیم نظامی کوچه سعدی جنب 
آموزش و پرورش پالک 7 و نیز پرداخت حق االجرای دولت در حق صندوق دولت)رای 
غیابی می باشد(.  محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
 م الف: 199218 شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان )490 کلمه،

5 کادر(  
اجراییه

4/497 شماره اجراییه:9710420351400113  شماره پرونده:9609980351400668 
شماره بایگانی شعبه:960768 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9709970351400085 محکوم علیه حســین شــفیعی فرزند یداله به 
نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 205/000/000 ریال به عنوان 
اصل خواســته و همچنین مبلغ 7/375/997 ریال بابت پرداخت هزینه دادرسی مربوطه 
در حق محکوم له پرویز مفید فرزند رحیم به نشــانی استان اصفهان شهر اصفهان خ امام 
خمینی خ بســیج کوی مهران پالک 2 و پرداخت نیم عشــر در حق صندوق دولت بابت 
هزینه عملیات اجرایی. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 

دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 199358 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) مجتمع شهید 

بهشتی( )399 کلمه،4 کادر(  
اجراییه

4/499 شماره اجراییه:9710426839200105  شماره پرونده:9609986839200111 
شماره بایگانی شعبه:960133 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976839201574 محکوم علیــه محمود نوربخش حبیب آبادی 
فرزند حسن به نشــانی مجهول المکان محکوم است به مبلغ 600/000/000 ریال بابت 
وجه یک فقره چک به شماره 743871-95/2/29 بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش 
واقعی وجه چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی که پس از محاسبه از طریق اجرای احکام مدنی به حیطه 
وصول در خواهد آمد و پرداخت مبلغ 22/025/200 ریال بابت هزینه های دادرســی در 
حق محکوم له محمد کوتوالی فرزند احمدرضا به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ 
جی خ تاالر کوی مهر پالک 109 هزینه اجــرا مبلغ 30/000/000 ریال برعهده محکوم 
علیه می باشد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحــوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 199351 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) مجتمع شهید 

بهشتی( )442 کلمه،4 کادر(  
اجراییه

4/500 شماره اجراییه:9710426839200112  شماره پرونده:9609986839200429 
شــماره بایگانی شــعبه:960496 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره و 
شــماره دادنامه مربوطه 9609976839201564 محکوم علیه علیرضــا عبداللهی به 
نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به مبلغ 610/000/000 ریال بابت وجه تعداد 3 
فقره سفته واخواست نشده به شــماره خزانه داری کل 466907 و 659360 و 466908 
بانضمام خسارت تاخیر تادیه وارزش واقعی ســفته بر مبنای نرخ تورم از تاریخ 96/5/26 
تا زمان وصول بر اســاس شــاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اســالمی که پس 

ازمحاســبه از طریق اجرای احکام مدنی به حیطه وصول در خواهــد آمد و پرداخت مبلغ 
21/840/000 ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ 28/040/000 ریال بابت حق الوکاله 
وکیل در حق محکوم له محمد قجاوند فرزند علی به نشــانی استان اصفهان بهارستان 
خ ولیعصر مجتمع نان کدپستی 8174815833 همراه 09136435759 با وکالت زینب 
شکری فرزند جمعلی به نشــانی اصفهان خیابان مقداد )آتش سابق( بعد بانک صادرات 
ساختمان زیتون ط 1 همراه 09136435759 هزینه اجرا مبلغ 30/500/000 ریال برعهده 
محکوم علیه می باشد. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 199347 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) مجتمع شهید 

بهشتی( )473 کلمه،5 کادر(  
اجراییه

4/501 شماره اجراییه:9710426839200111  شماره پرونده:9609986839200936 
شماره بایگانی شعبه:961095 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976839202027 محکــوم علیه داریوش دلفانی فرزند عباس به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به حضور در احد از دفاتر اسناد رسمی و الزام به انتقال 
سند رسمی یک دستگاه پژو 206 به شماره انتظامی 623 ی 89 ایران 77 و پرداخت مبلغ 
7/040/350 ریال بابت هزینه دادرســی در حق محکوم له مهدی گلی فرزند نادعلی به 
نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ ابوذر کوی شاهزاده ابراهیم بن بست موال پ 61 
هزینه اجرا مبلغ 10/000/500 ریال برعهده محکوم علیه می باشد. محکوم علیه مکلف 
اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 

له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 199346 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان) مجتمع شهید بهشتی( )413 کلمه،4 کادر(  
اجراییه

4/502 شماره اجراییه:9710426796300221  شماره پرونده:9609986796301590 
شــماره بایگانی شــعبه:961591 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096796300226 و شــماره دادنامه مربوطــه 9709976796300143 محکوم 
علیه حسین محوری حبیب آبادی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 131/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/887/500 ریال بابت هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره های 242330 مورخه 95/2/5 به 
مبلغ 66/000/000 ریال و چک 24228 مورخه 95/2/10 به مبلغ 65/000/000 ریال تا 
تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له سید علی ابوطالبی فرزند سید اصغر به نشانی استان 
اصفهان شهر اصفهان خ ابوذر کوچه دکتر شیرزادی مجتمع کاشانه پالک 1 واحد 21 ک 
.پ 8134864113 ک.م 1288906511 همراه 09131143930 و پرداخت نیم عشــر 
حق االجرا. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحــوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 199093 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )432 کلمه،4 کادر(  
حصر وراثت

4/521  آقای ســید مهدی عقدائی اردســتانی دارای شناسنامه شــماره 144 به شرح 
دادخواست به کالسه  190/97 ش 1 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان سید حسین عقدائی اردســتانی به شناسنامه 2459 در 
تاریخ 78/4/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به  شش پسر و یک دختر و یک همسر دائمی که عبارتند از: 1- سید مجید عقدائی 
اردستانی به شماره شناسنامه 81 صادره از اردســتان فرزند متوفی 2- سید وحید عقدائی 
اردستانی به شماره شناسنامه 7496 صادره از اردستان فرزند متوفی 3- سید عبدالحمید 
عقدائی اردستانی به شــماره شناسنامه 7432 صادره از اردســتان فرزند متوفی 4- سید 
مهدی عقدائی اردستانی به شماره شناسنامه 144 صادره از اردستان فرزند متوفی 5- سید 
حسن عقدائی اردستانی به شماره شناسنامه 158 صادره از اردستان فرزند متوفی 6- سید 
سعید عقدائی اردستانی به شماره شناسنامه 45 صادره از اردستان فرزند متوفی 7- جمیله 
سادات عقدائی اردستانی به شــماره شناسنامه 6918 صادره از اردســتان فرزند متوفی 
8- بیگم عقدائی به شماره شناسنامه 6085 صادره از اردستان همسر متوفی. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 203832  شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اردستان )233 کلمه، 2 کادر(
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حکم ناظم مدرسه غرب تهران 
صادر شد

رییس کل دادگســتری اســتان تهران اظهار کرد: 
رای پرونده ناظم خاطی مدرســه ای در غرب تهران 
صادر شد، این رای از ناحیه دادگاه رسیدگی کننده 
به پرونده اتهامی ناظم مدرسه معین در مهلت مقرر 
قانونی مبنی بــر محکومیت نامبرده صادر شــده 
است.»غالمحسین اسماعیلی« ادامه داد: رای صادره 
قابل تجدید نظر است و در صورت تجدید نظر خواهی 
از ناحیه شــکات، متهم یا وکیل او جهت رسیدگی 
به تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر ارســال 
خواهد شــد و چنانچه ظرف مدت 20  روز از تاریخ 
ابالغ دادنامه از ناحیه اشــخاصی کــه حق اعتراض 
به تجدیدنظرخواهی دارند، اعتراضی به عمل نیاید 

دادنامه قطعی و به اجرای احکام ارسال خواهد شد.

30 میلیون نفر با هاتگرام و تلگرام 
طالیی، فیلتر را دور می زنند

دبیر کارگروه تعیین مصادیــق محتوای مجرمانه  و 
معاون دادستان کل کشور در کانال شخصی خود در 
پیام رسان سروش نوشت: بر اساس آماری که مرکز 
ملی فضای مجازی در تاریخ نوزدهم تیر ماه 1397 
اعالم کرده اســت، تعداد 30 میلیون و یکصد هزار 
نفر از طریق فیلترشکن های »هاتگرام« و »تلگرام 

طالیی« فیلتر تلگرام را دور می زنند. 
»عبدالصمد خرم آبادی« افزود:  اینترنت بدون فیلتر 
هاتگرام و تلگرام طالیــی را وزارت ارتباطات تامین 
می کند. این در حالی است که فعالیت فیلترشکن های 
داخلی نظیر هاتگرام وتلگرام طالیی برخالف اهداف 
و سیاست های تعیین شده در مصوبه شورای عالی 

فضای مجازی است.

نه گفتن »بهزیستی« به درمان 
اردویی معتادان متهاجر

رییس سازمان بهزیستی کشور به برنامه ریزی این 
سازمان برای درمان و ساماندهی معتادان متجاهر 
اشــاره کرد و گفت: در ســال 96، 71 هزار و 600 
نفر در مراکز ماده 15 و 16 پذیــرش و مورد درمان 
قرار گرفتند. »انوشیروان محســنی« با بیان اینکه 
ریاست مدیریت ساماندهی معتادان در مراکز ماده 
16 برعهده سازمان بهزیستی اســت، گفت: اخیرا 
دادستانی مطلبی را در خصوص معتادان اشاره کرده 
که این موضوع در واقع به خرده فروشان مواد مخدر 
برمی گردد. وی در ادامه نشســت خبری با اشاره به 
اینکه ســازمان نگاه اردویی را به معتادان متجاهر 
در فرآیند درمان ندارد، گفت: در ســال 97 برنامه 
ویژه ای برای درمان معتادان و همچنین مباحثی از 
جمله توانمندسازی، اشتغال و اسکان آنها پیش بینی 

شده است.

 تکذیب خبری درباره 
حقوق تابستانی معلمان

روابط عمومی وزارت آموزش وپــرورش خبر قطع 
حقوق معلمان در تابستان را جعلی خواند.

این مرکز در اطالعیه خود درباره این خبر نوشــت: 
پیرو انتشار خبری جعلی در فضای مجازی و به نقل 
از توییتر وزیر آموزش و پرورش، به اطالع می رساند: 
چنین خبری از اســاس کــذب بــوده و در توییتر 
»سیدمحمد بطحایی« وزیرآموزش و پرورش، درج 
نشده است. در شرایطی که مشکالت اقتصادی باعث 
ایجاد تنگناهای معیشــتی برای معلمان عزیز شده 
است، جعل خبر و ادعای قطع حقوق تابستان نه تنها 
کمکی به فرهنگیان نیست، بلکه باعث ایجاد تشویش 
و نگرانی بیشتر می شــود. ضمن تشکر از همراهی 
و توجه فعاالن رســانه، شایسته است فعاالن فضای 
مجازی، قبل از حصول اطمینــان از صحت اخبار، 

نسبت به انتشار آن اقدام نکنند. 

نیروی انسانی مدارس تا پایان 
مرداد ماه ساماندهی می شوند

رییس مرکز برنامه ریزی، نیروی انســانی و فناوری 
اطالعات آموزش و پرورش  اظهار کرد: در سال های 
گذشته 30 هزار نفر نیروی انســانی به واحدهایی 
که مدرســه نیســتند، مانند کانون هــا می دادیم 
که امســال اعالم کردیــم مدرســه اولویت مطلق 
است.»اسفندیارچهاربند« با بیان اینکه اگر معتقدیم 
مدرسه کانون تربیت است، باید در ساماندهی نیروی 
خود را نشان دهد، گفت: در سال تحصیلی جاری باید 
در مقایسه با سال گذشته، مدارس کمتر نیرو نگیرند 
یعنی حداقل به اندازه ســال گذشــته نیرو بگیرند.

چهاربند تصریح کرد: تامین نیروی انسانی مدرسه تا 
پایان مرداد ماه انجام می شود و اگر نیرویی باقی بماند، 

به فعالیت های در بیرون مدرسه تعلق می گیرد.

عکس  روز 

خداحافظیبامدیرانبیلیاقت

پیشنهاد سردبیر:

 شیرجه با سر 
در کانال های سیمانی اهواز!

شــهر »مالثانی« در 25 کیلومتری شهر اهواز، 
مرکز استان خوزســتان قرار دارد. این شهر در 
بیشتر ماه های ســال با گرمای باالی 50 درجه 
درگیر است. جوانان این شهر برای فرار از گرما 
در کانال های سیمانی که برای آبیاری زمین های 

کشاورزی استفاده می شود، به شنا می پردازند.

از سوی مرکز تحقیقات بیابان زایی و 
بیابان زدایی دانشگاه آزاد صورت گرفت؛
مهارریزگردها درمنطقه سجزی

مدیر مرکز تحقیقات بیابان زایی و بیابان زدایی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 
با تشــریح اقدامات ایــن مرکز بــرای کنترل 
ریزگردها از موفقیت اجرای این طرح در منطقه 
سجزی اصفهان خبر داد.» احمد جاللیان« در 
گفت وگو با »آنا« اظهار کرد: مســاحت اراضی 
بیابانی در اســتان اصفهان حدود 3/2 میلیون 
هکتار است که از این مســاحت 88/1 میلیون 
هکتار معادل 59 درصد اراضــی بیابانی تحت 
فرســایش بادی قرار دارد که مهم ترین کانون 
فرســایش بــادی در منطقه ســجزی در 25 
کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد. جاللیان در 
توضیح فعالیت های این مرکز در بخش اجرایی 
ـ پژوهشــی نیز بیان کرد: با توجه به مشکالت 
زیست محیطی که فرسایش بادی در کشور ایجاد 
کرده است، ضرورت مهار ریزگردها و جلوگیری از 
حرکت آنها احساس می شود، لذا برای نخستین 
بار در کشور پس از دســتیابی به غلظت بهینه 
مالچ در مرکز تحقیقات بیابان زایی و بیابان زدایی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(، 
طرح تثبیت ریزگردها با استفاده از مالچ رسی 
در منطقه فوق بحرانی سجزی اجرا شد. وی در 
توصیف نتایج این طرح به آنــا گفت: با اجرای 
این طرح، نه تنها خاک تثبیت شد بلکه از مدفون 

شدن نهال های کاشته شده نیز جلوگیری شد. 

سگ های آموزش دیده  به 
کمک محیط بانان قمیشلو آمدند

رییس اداره پارک ملی و پناهگاه حیات وحش 
»قمیشلو« اصفهان گفت: برای نخستین بار در 
استان اصفهان، از ســگ های آموزش دیده در 
گشت های محیط بانی و پاســگاه های در این 

منطقه استفاده می شود.
»مرتضی جوهری« در این باره اظهار کرد: این 
سگ ها طی دو سال گذشــته آموزش الزم در 
خصوص همراهی با محیط بانان در گشــت ها، 
مراقبت از حیات وحش و شناســایي متخلفان 
شکار و صید به صورت نامحسوس را فرا گرفتند.

وی گفت: در حــال حاضر چهار  قالده ســگ 
آموزش دیــده در این زمینه در پــارک ملی و 
پناهــگاه حیات وحش قمیشــلوی اصفهان به 
کارگیري شدند و در آینده نیز افزایش خواهند 
یافت. رییس اداره پــارک ملی و پناهگاه حیات 
وحش قمیشلو اظهار کرد: این سگ ها با استفاده 
از حس بویایی خود، مسیر متواري و مخفي شدن 
متخلفان شــکار را براي محیط بانان مشخص 
مي کنند و در بســیاري از موارد، وقتي وحوش 
به مزارع و جاده ها نیز نزدیک مي شــوند آنها را 
به سمت زیستگاه هاي خود هدایت مي کنند.

به گفته وی استفاده از این روش موجب کاهش 
قابل مالحظه تخلفات شکار وصید در این منطقه 

شده است.

رهاسازی یک پرنده شکاری 
دلیجه در سمیرم

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
سمیرم گفت: یک پرنده شکاری »دلیجه« پس 
از تیمار و درمان در طبیعت شهرستان سمیرم 
رها سازی شد.»پژمان خاکسار« اظهار داشت: 
یک  شهروند دوستدار محیط زیست،  یک پرنده 
شکاری دلیجه آسیب دیده را به  اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان ســمیرم تحویل داد. 
وی افزود: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست 
شهرســتان ســمیرم، ضمن درمان و تیمار آن 
پرنده و بررسی وضعیت جسمی، قدرت پرواز و 
اطمینان از سالمت پرنده، آن را در در طبیعت 
منطقه شــکارممنوع »حنا« در این شهرستان 

رهاسازی کردند.

محیط زیست

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان، درخصوص 
آخرین وضعیــت اعــزام حجــاج از اصفهان به 
عربستان اظهار کرد: از استان اصفهان ۴5 کاروان 
شامل ۴1 کاروان از زائران اصفهان، چهار کاروان از 
زائران استان چهار محال و بختیاری و یک کاروان 
از استان یزد اعزام می شود. »غالمعلی زاهدی« با 
بیان اینکه 6 هزار و 596 نفر از ایســتگاه اصفهان 
به سرزمین وحی اعزام می شــوند، افزود: از این 
تعداد 6 هزار و پنــج نفر از اصفهــان، ۴51 نفر از 
چهار محال و بختیاری و 1۴0 نفــر از یزد به این 
سفر اعزام می شوند. مدیرکل حج و زیارت استان 
اصفهان با بیان اینکه زمان پروازهای رفت اصفهان 
به عربستان مشخص شده است، اضافه کرد: بر این 
اساس کاروان های ایستگاه اصفهان از هشتم تا 19 
مرداد ماه به سرزمین وحی اعزام خواهند شد. وی 
با بیان اینکه پروازهای برگشت از سرزمین وحی 
نیز از هشتم تا 21 شهریور اعالم شده است، ادامه 
داد: هنوز برنامه ریزی جزئی برای برگشت زائران 
انجام نشده اســت.زاهدی درخصوص عدم صدور 

ویزا از سوی عراق برای زائران ایرانی گفت: مشکلی 
در صدور ویزا برای زائران اصفهانی وجود نداشته 
و تا دو روز گذشــته ویزا صادر شــده است. وی 
همچنین با اشاره به آغاز هفته حج اظهار کرد: به 
مناسبت این هفته تجدید میثاق با خانواده شهدا 
به ویژه شهدای منا، حضور در نماز جمعه، برپایی 
نمایشگاه عکس، تبلیغات شهری و ... را در دستور 

کار داریم.

مدیر کل حج و زیارت استان اصفهان:
برنامه پروازهای رفت کاروان حجاج از اصفهان مشخص شد

مدیر کل ثبــت احوال اســتان اصفهــان گفت: از 
جمعیت چهارمیلیون و 39 هزار نفری هدف کارت 
ملی هوشمند در این استان، تا کنون 70 درصد کارت 
ملی هوشــمند دریافت کرده اند. »حسین غفرانی« 
با بیان اینکه ۴10 هزار اصفهانی امســال تقاضای 
تعویض کارت ملــی قدیمی را به هوشــمند ثبت 
کردند، گفت: تا پایــان خردادماه دو میلیون و 632 
هزار کارت ملی تحویل شــهروندان شده است.وی  
افزود: ثبت نام کارت ملی هوشــمند در دو مرحله 
 اســت که متقاضیان باید در مرحله اول در ســایت
 www.ncr.ir ثبــت نام و کد رهگیــری دریافت 
کنند و در مرحله بعد با مراجعه به دفاتر پیشخوان ، 
اثر انگشت و عکس از آنان گرفته می شود.مدیر کل 
ثبت احوال اســتان اصفهان گفــت: ثبت نام کارت 
هوشمند ملی در 200 دفتر پیشخوان پست و ادارات 
ثبت احوال اســتان انجام می شود و پس از ثبت نام 
یک ماه طول می کشــد تا از طریق پست کارت ها 
ارسال شــود.غفرانی با بیان اینکه ثبت نام تا پایان 
امسال ادامه دارد، گفت: در سال آینده برای مراجعه 

به ادارات و دستگاه های دولتی، کارت ملی هوشمند 
نیاز است. وی کمبود پالستیک و کاغذ برای صدور 
کارت ملی هوشمند را رد کرد و گفت: هیچ مشکلی 
برای صدور کارت ملی هوشمند وجود ندارد. برخی از 
دفاتر ثبت احوال اعالم کرده بودند برای صدور کارت 
ملی هوشمند کاغذ و پالستیک کمیاب شده است.

طرح تعویض کارت ملــی و تبدیل آن به کارت ملی 
هوشمند در سال 92 آغاز شد.

مدیر کل ثبت احوال استان:

 70 درصد اصفهانی ها صاحب کارت ملی هوشمند شده اند

 مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: یک مرکز شنوایی سنجی، با تخلف نداشتن مجوز و خدمات 
غیراستاندارد به بیمار  در شهر اصفهان عالوه برتعطیلی و جریمه نقدی به نفع دولت،  اموال آن هم جمع آوری شد.
»غالمرضا صالحی« افزود: براساس گزارش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مبنی برعرضه سمعک 
معیوب یک مرکز شنوایی سنجی به بیمار، پس از تایید تخلف در کمیســیون ماده 11 دانشگاه علوم پزشکی ، 
پرونده مرکزمتخلف به شعبه ششم رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی تعزیرات حکومتی این استان ارسال 

و تخلف آن تایید شد.

خبر
  

ثبت احوالحج و زیارت

جلسه معاونان آموزش ابتدایی 
و مســئوالن آموزش وپرورش 
عشایر سراسر کشور، صبح دیروز با حضور 
وزیر آموزش وپروش و اســتاندار اصفهان به 

میزبانی این استان برگزار شد .
وزیر آموزش و پرورش در این جلسه اظهار داشت: 
امروز مدارس ما دانش آموزان را به ســمت رقابت 
کشانده و افزایش روحیه رقابتی در بین دانش آموزان 
آســیب های زیادی را در زندگی فردی و اجتماعی 

به بار آورده است.
»محمد بطحایی« ادامــه داد: تفکیک و رده بندی 
دانش آموزان به ضعیف، متوسط و قوی و قراردادن 
آنهــا در کالس های متفــاوت یا ایجاد مدارســی 
برای دانش آموزان پولــدار، غیرپولدار و غیره معنا 
ندارد و آســیب های زیادی را وارد ســاخته است؛ 
درصورتی که باید یک دانش آموز از خانواده کارگر 
در کنار دانش آموز از خانــواده وزیر درس بخواند، 
یک دانش آموز قوی، نخبه و باهــوش در کنار یک 
دانش آموز ضعیف تحصیل کند تا به دانش آموزان 
تعلیم دهیم که همه از یک بدنه هســتیم و باید در 

کنار یکدیگر، پیش برویم.
وی خود را منتقد آموزش و پرورش خواند و با بیان 
اینکه از طریق شناسایی و بیان ضعف های آموزش و 
پرورش می توان آن را اصالح کرد، گفت: از مهرماه 
شکل مسابقات رقابتی و فردی به سمت مسابقات 
گروهی مــی رود تا دانش آمــوزان بیاموزند که در 
قالب یک گروه می توانند موفق شوند و شایستگی 

تشویق را دارند.
وی با اشــاره به اینکه تربیت و تعلیــم در مدارس 
ابتدایی از مســیر اصلی خود منحرف شــده است، 
اضافه کرد: در قالب یــک طرح، به زودی صالحیت 
مدیران را می سنجیم و در یک دوره آموزشی سطح 
آمــوزش، مهارت و شایســتگی مدیــران را تعلیم 
می دهیم و پــس از یک آزمون،  مدیــران بی الیق 
را از سیســتم آموزش حذف و بــا آنها خداحافظی 

می کنیم.
بطحایی بیان داشــت: سیســتم آموزش و پرورش 

را از حالتی که از ســوی 
وزیر، اداره کل آموزش و 
پــرورش، ادارات مناطق 
و ناحیه دســتور العمل و 
بخشــنامه برای مدارس 
برود و آنهــا را نوکر خود 
بدانیــم و ملزم بــه اجرا 
کنیــم، خــارج خواهیم 
کرد؛ چراکــه ما باید نوکر 

مدارس باشــیم و باید به سمت »مدرسه محوری« 
پیش برویم.

کلی گویــی معلمان ســبب ارتقای علم 
دانش آموزان نمی شود

اســتاندار اصفهان نیز با بیان اینکه ما امروز هر چه 
هستیم، بر اســاس آموزش هایی است که از دوران 
ابتدایی خود یادگرفته ایم، اظهار داشت: امروز هر 
چه به کودکانمان در پیش دبستانی و دبستان تعلیم 

دهیم، آینده ایران را خواهد ساخت.
»محســن مهر علیزاده« بیان داشــت: امروز باید 
به دانــش آموزان تعلیــم داد، زمانــی که صاحب 
ایده، ســبک، فکر و ســرمایه شــدند و به یک کار 

آفرین تبدیل شــدند، به 
استقالل اقتصادی کشور 
کمک کــرده و در راهی 
ســرمایه گذاری کنند که 
سبب رشــد و خودکفایی 
شود. اســتاندار اصفهان 
ادامــه داد: دانش آموزان 
را باید طوری تعلیم دهیم 
که ســبب باال رفتن بهره 
وری و توان اقتصادی کشور شــوند. وی با اشاره به 
اینکه روحیه خاص کمال و تعالی جویی در مدارس،  
موتورهای اصلــی آموختن در آموزش هســتند، 
اضافه کرد: یک معلم باید بتوانــد در کنار آموزش 
مسائل کالن اجتماعی، پایبندی به اخالق اسالمی 
و اجتماعی، آموزه های مختلف فرهنگی، استقالل 
فکری و خوداتکایی را نیز بــه دانش آموزان تعلیم 
دهد. مهرعلیزاده با بیان اینکــه دانش آموزان را از 
زمان پیش دبســتانی و دبســتانی باید برای تولید 
آماده کرد، ادامه داد: در شرایطی که سال های سال 
است آمریکا با اعمال تحریم ها و فشارهای اقتصادی 
به دنبال از پای درآوردن ایران است، نیاز به تربیت 

 نسلی داریم که مثل نسل امروز متکی به درآمدهای 
نفتی نباشد.

وی بیان داشــت: تعلیــم اســتقالل اقتصادی به 
دانش آموزان ابتدایی باید اولویــت تعلیم و تربیت 
قرار گیرد که اگر ۴0 سال پیش این اقدام شده بود، 

ما امروز هیچ نگرانی نداشتیم.
اســتاندار اصفهان تصریــح کرد: ما امروز نســلی 
معتاد بــه درآمدهای نفتی هســتیم و به راحتی با 
بستن شــیرهای نفتی، اســتقالل اقتصادی از ما 
گرفته می شــود؛ از امروز باید کلید بهره برداری از 

توانمندی ها و قابلیت ها را به مردم آموزش دهیم.
وی بیان داشــت: ما امروز انســان هایــی بر پایه 
آموزه های 15 سال پیش هستیم و هر آنچه اکنون 
آموزش دهیم، بر اســاس آن نسل آینده را خواهیم 

ساخت.
اســتقبال 52 درصــدی دانش آموزان 

اصفهانی از طرح »جابربن حیان«
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان در این 
جلســه اظهار کرد: بیش از 52 درصد دانش آموزان 
اصفهان در طرح جابربن حیان شــرکت کردند که 
نسبت به چند سال پیش رشــد بیش از 3 برابری 
داشــته اســت.  »علی اکبر کمالی« با بیان اینکه 
اصفهان مهد تمدن و فرهنگ ایران اســالمی، شهر 
خوبی ها، زیبایی ها و شــهر گنبدهای فیروزه ای و 
استان 23 هزار شهید است، بیان کرد: تعداد باالی 
دانش آموزان استان اصفهان نشان از دستگاه عریض 
و طویل آموزش و پرورش در این اســتان اســت؛ 
طرح های متعددی در استان طی سال های گذشته 
اجرا شده اســت. مدیرکل آموزش و پرورش استان 
اصفهان ادامــه داد: طرح جابربن حیــان، با هدف 
توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش اجرا می شود.  وی 
با بیان اینکه مدارس عشایری در سال 93 و 9۴ به 
ثبت رسیدند و بیش از 6 هزار دانش آموز عشایر در 
161 مدرسه در 6 منطقه استان وجود دارد، تصریح 
کرد: در خصوص تجهیز و توسعه مدارس در حوزه 
فناوری های نوین در ســال جاری بــه بیش از 60 
درصد رسیده ایم که نشان از چشم انداز روشن دارد.

خداحافظیبامدیرانبیلیاقت
  وزیر آموزش و پرورش در  اصفهان خبر داد:   

 تعلیم استقالل اقتصادی به 
دانش آموزان باید اولویت تعلیم و تربیت 

باشد. اگر ۴۰سال پیش این اقدام 
شده بود،امروز هیچ نگرانی نداشتیم

تعطیلی  مرکز شنوایی 
سنجی غیر استاندارد

باحکم تعزیرات حکومتی استان  
اصفهان صورت گرفت؛

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد اصفهان خبر داد:
ارائه خدمات بهداشتی به بیش از ۱۶ هزار مددجو

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان، طرح آموزش سالمت را مهم ترین 
زمینه ارائه خدمات بهداشتی و باعث افزایش آگاهی و ارتقای سطح سالمت مددجویان دانست و افزود: بیش از 
15 هزار نفر در سال 96 با اجرای ۴63 طرح آموزش سالمت و هزینه 28۴ میلیون تومان، توسط کمیته امداد 
اصفهان از این خدمت بهره مند شدند.»جالل یزدانی« گفت: این نهاد با اجرای 17 طرح و هزینه کرد بیش از 
1۴۴ میلیون تومان به ۴35 نفر از نیازمندان اصفهانی این خدمات را ارائه کرد. وی  به دیگر طرح های بهداشتی 
این نهاد اشاره کرد و گفت: معاینات دوره ای مجریان طرح های خودکفایی، ارزیابی سالمت زنان، بینایی سنجی 

قالی بافان، ارتقای بهداشت محیط های خودکفایی و غربالگری سالمندان ازجمله این طرح ها هستند.

رییس جمعیت هالل احمر اصفهان:
 ۱0هزار نفر در کالس های تابستانه هالل احمر  شرکت کردند

رییس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان گفت: تابستان امسال 10 هزار نفر در کالس های تابستانه با عنوان طرح 
شوق رویش شرکت می کنند.»شهریار انصاری« اظهار داشت: اوقات فراغت ایام تابستان، فرصتی است تا با اجرای 
برنامه های مختلف آموزشی، بشردوستانه، فرهنگی، اجتماعی و امدادی در راستای ارتقای توانمندی های جوانان 
به ویژه اعضای جمعیت هالل احمر گام موثری برداشته شود. وی افزود: طرح شوق رویش با عنوان »تابستان هشت 
ریشتری« با هدف تربیت، شکوفایی و رشد استعدادهای جوانان و نوجوانان و توانمندسازی آنان برای فعالیت های 
انسان دوستانه و امدادی اجرا می شود. انصاری با بیان اینکه شعار امسال طرح شوق رویش »جوانی، جنبش و نشاط 
اجتماعی« است، گفت: فعالیت های بشردوستانه و عام المنفعه از قبیل اهدای خون، برپایی ایستگاه اهدای عضو، اعزام 

کاروان نیکوکاری به مناطق محروم و کم برخوردار و... از جمله برنامه های این جمعیت در تابستان است.

۱00 کلمه ای
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بهترین رژیم غذایی بعد از زایمان را بشناسید
پیشنهاد سردبیر:

زل
من

کافه 

مواد الزم:
یک لیوان شکر

 دو لیوان آب
کمی زعفران

آبلیمو یک قاشق چای خوری
تخم شربتی یک قاشق چای خوری

طرز تهیه:
ابتدا شــکر، آب و زعفران را روی حــرارت قرار 
می دهیم تا به جوش بیاید و در ادامه یک قاشــق 
چای خوری آبلیموی تازه را به مواد اضافه کرده 
و اجازه می دهیم تا سرد شود. تخم شربتی را از 
چند دقیقه قبل بــا آب جوش خیس کرده و 
بعد داخل شربت بریزید. داخل تخم شربتی 
زعفرانی می توان از عرق بیدمشــک و 

گالب هم استفاده کرد.

تخم شربتی زعفرانی

روغن درخت کاج
از اسانس روغنی برگ های سوزنی کاج بیشتر برای مبارزه با گلو درد و عفونت  های تنفسی، خستگی، درد عضالنی و ورم مفاصل استفاده می  شود.این روغن مفید 
در ساخت محصوالت آرایشی، عطرها، روغن  های حمام، خوشبوکننده هوا و بخور مورد اســتفاده قرار می  گیرد. روغن برگ سوزنی کاج به عنوان یک عامل ضد 
سرطان موثر شناخته شده است. مطالعات مدرن در فرانسه نشان داده  اند که بسیاری از ویژگی  های ضد تومور در روغن کاج وجود دارد و این باعث می  شود که 
این روغن سودمند یک درمان طبیعی برای سرطان باشد.اسانس برگ سوزنی کاج را می توان برای بهره مندی از مزایای آروماتراپی اش منتشر و یا استنشاق کرد. 
طب سنتی اغلب از روغن کاج به عنوان یک ضد درد طبیعی استفاده می کند. برای آرام کردن ماهیچه  ها و تسکین درد، روغن کاج را می توان به طور روزانه در 

یک نسبت با یک عامل حامل به کار برد.

شی
ر با

طا
ع

عشق به یادگیری 
»عشــق بــه یادگیــری« هم یک 
تفــاوت فــردی عمومــی را در 
بر مــی گیــرد و هم شــامل یک 
آمادگــی عمومــی بــرای درگیر 

 شــدن و مشــغول شــدن بــه آموختن یــک موضــوع خاص
 )مانند زبان التیــن، بازی هــای کامپیوتری، موســیقی( یــا یک عالقه 

خوب رشــد یافته می شــود. عشــق به یادگیری نحــوه درگیری فرد بــا اطالعــات و مهارت های 
 جدید به صــورت کلی و عالقــه فردی خوب رشــد یافته ای که فــرد درگیر یادگیری آن اســت را 

توصیف می کند. 
افرادی که دارای این توانمندی هستند، از بعد شناختی درگیر مسائل می شوند. آنها معموال در جریان 
فرآیند کسب مهارت های جدید، ارضای حس کنجکاوی، افزایش دانش و آگاهی و یادگیری موضوعی 
کامال جدید، احساسات خوبی را تجربه می کنند. این ویژگی به افراد کمک می کند  هنگامی که به علت 
مواجهه با موانع در رسیدن به هدف شان با مشکل مواجه شده اند و احساسات مثبت شان کاهش یافته 

است، برای ادامه مسیر انگیزه پیدا کنند.
 عشــق به یادگیری فرآیند پرداختن به موضوعی اســت که ممکن اســت منجر به منافع یا موفقیت 
های فوری نشــود. در عوض، این توانمندی به فرد کمــک می کند در خالل زمــان دانش و آگاهی 
 خود در حیطه مورد نظر را بســط و گســترش داده و آن را بــه اطالعاتی که از قبل داشــته، پیوند 

دهد.

یادداشت های یک مشاور

فریز کردن غذاها موجب می شود تا حد امکان از دور ریختن غذا جلوگیری شود، به عنوان مثال حبوبات و مواد 
الزم برای پختن سوپ بیشتر از اندازه ای است که شما نیاز دارید، پس بهتر است به جای اینکه تصمیم بگیرید 

آنهــا را دور بریزید، برای اســتفاده بعدی در فریزر 
نگهداری کنید.شاید تنها مشکلی که در این زمینه 
وجود داشته باشد این اســت که غذاها قبل از فریز 
شدن خیلی خوشمزه تر باشــند و بعد از فریز کمی 
زننده به نظر بیایند.  با یادگیری روش های درست 
فریز کردن مواد غذایــی، به راحتی مواد غذایی تان 
 را منجمد کنید و طعم عالی آنها را نیز حفظ کنید. 
ما در این مطلب نحوه چگونگــی فریز کردن مواد 
غذایی را یاد می گیریم.داشــتن ظروف مناســب 

برای منجمد کردن غذا عالوه بر آســان تر کردن فرآیند یــخ زدن غذاها، در جهت کمک بــه تازه تر ماندن 
غذاها نیز موثر هســتند؛ همچنین برای فریز کردن غذاهای شــخصی از ظرف های کوچک و برای غذاهای 
بیشــتر مانند خوراک گوشــت از ظرف های بزرگ تر اســتفاده کنید. اگــر قصد گرم کــردن ظرف غذای 
فریز شــده را دارید حتما از ظرف هایی که در برابر گرما و شــعله مقاوم هســتند اســتفاده کنید. عالوه بر 
 این می توان از ظروف پالســتیکی و فویل آلومینیوم و پاکت هایی که از قســمت باال چفت می شــوند نیز

 استفاده کرد.

نوشابه، از نوشیدنی هایی است که طعم دلچســب آن ضرر و زیان هایش را برای سالمتی کمرنگ می کند و 
با اینکه همه می دانند چه ضرر هایی برای ســالمتی دارد باز هم  به مصرف نوشابه روی می آورند.با این حال 

نوشابه ها طعم و رنگ های متفاوتی دارند و به همین علت از افزودنی های متفاوتی تشکیل شده اند.شهاب 
از آب، شکر، اولیایی، متخصص تغذیه می گوید: هر کدام از مواد تشــکیل دهنده نوشابه ها اعم 

نگ طعم دهنده، اسید کربنیک، اسید فسفریک، افزودنی ها،  ر
دهنده و مــواد نگهدارنده )که بــرای جلوگیری از کپک 
زدن نوشابه به دلیل وجود شکر اســتفاده می شود( می 
توانند مضر باشــند.اولیایی رنگ نوشابه های مشکی را به 

خاطر کارامل ) وقتی قند را زیاد حرارت می دهند به آن رنگ 
تبدیل می شود( بدون مشکل دانست و افزود: در عوض رنگ 
دهنده های مصنوعی اضافه شده به نوشابه های زرد باعث ایجاد 

سرطان های مختلف می شود.این متخصص تغذیه با بیان اینکه 
ضرر تمام نوشابه ها یکسان است و تفاوت رنگ آنها ماجرا را عوض 

نمی کند، گفت: نوشابه  های سفید )به دلیل نداشتن رنگدانه ها(، 
سپس مشکی )با داشــتن کارامل تقریبا بی ضرر( و در نهایت زرد 
)به دلیل رنگ دهنده های مصنوعی( به ترتیب در وضعبت بهتری 
 نسبت هم مطرح می شوند؛ اما هیچ یک از آنها به دیگری ارجحیت

بهترین رژیم غذایی بعد از زایمان را بشناسید ندارد.

ماهی سالمون
در واقع غذایی که از تمامی مــواد مغذی همراه با یکدیگر 
برخوردار باشــد وجود ندارد؛ اما ماهی سالمون تقریبا این 
گونه است.ماهی ســالمون به دلیل این که منبع انرژی و 
مواد مغذی است به عنوان رژیم غذایی بعد از زایمان مفید 
اســت و برای مادرانی که تازه زایمان کرده اند بسیار مفید 
می باشد. این ماهی همانند سایر ماهی های چرب سرشار 
از نوعی چربی به نام DHA است؛ DHA برای رشد سیستم 
عصبی نوزاد بسیار ضروری می باشد.شیر مادر به خودی 
خود حاوی DHA است؛ اما مقدار این چربی در شیر زنانی 
که آن را از طریق مواد غذایی دریافت می کنند بیشتر است.

DHA موجود در ماهی ســالمون به بهبود خلق و خو نیز 
کمک می کند.بررسی ها حاکی از این است که DHA نقش 
بسیار مهمی را در پیشگیری از افسردگی بعد از زایمان ایفا 
می کند.میزان کمی جیوه در ماهی سالمون وجود دارد؛ اما 
برخی از دیگر ماهی ها مانند شمشیر ماهی یا ماهی خال 
خالی از میزان باالیی جیوه برخوردار هستند و باید از مصرف 
آنها به طور کل جلوگیری شود. میزان متوسط مصرف این 
ماهی ها ۱۲ اونس است.خوردن این ماهی ها بیش از یک 
مرتبه در هفته یا خوردن آنها در هر سه وعده غذایی به جای 
دو وعده مادامی که در هفته های بعــدی مصرف خود را 

کاهش دهید، آسیبی به همراه نخواهد داشت.
لبنیات

 لبنیات کم چرب نیــز می تواند به رونــد بازیابی بدن در 
پروسه پس از زایمان کمک کند. در استفاده رژیم غذایی 
بعد از زایمان فرقی نمی کند که ماست را ترجیح می دهید 
یا شــیر و پنیر، لبنیات از جمله مواد غذایی ســالم برای 
مادران شیرده محســوب می شوند.شــیر به دلیل اینکه 
حاوی ویتامین D است باعث تقویت استخوان ها می شود.

فرآورده های لبنی عالوه بر تامین پروتئین و ویتامین های 
B مورد نیاز بدن از بهترین منابع کلســیم هســتند.اگر 
 به فرزند خود شــیر می دهید، شــیر شــما برای تقویت

 استخوان های فرزندتان سرشار از کلسیم است؛ بنابراین 
مصرف کلســیم کافی برای برآورده کردن نیازهای بدن 

بسیار حائز اهمیت می باشد پس روزانه دست کم سه لیوان 
شیر بنوشید.

اهمیت گوشت گاو
به عنوان مادری که تازه زایمان کرده است با مصرف مواد 
غذایی سرشار از آهن مانند گوشت گاو انرژی مورد نیاز بدن 
خود را تامین کنید.کمبود آهن موجب کاهش میزان انرژی 
بدن می شود در نتیجه در برآورده کردن نیازهای فرزند تازه 
متولد شده خود با مشکل مواجه می شوید.مادران شیرده 
به پروتئین و ویتامین B۱۲ بیشتری نیاز دارند و گوشت گاو 

منبع غنی از هردوی اینهاست.
حبوبات

لوبیا به ویژه لوبیاهایی که رنگ تیره ای دارند مانند لوبیای 
سیاه و لوبیای قرمز سرشار از آهن هستند؛ بنابراین از جمله 
رژیم غذایی بعد از زایمان برای مادران شــیرده مخصوصا 
افراد گیاه خوار به شمار می آیند.لوبیا از جمله مواد غذایی 

ارزانی است که سرشار از پروتئین غیر حیوانی است.
زغال اخته

مادران شیرده روزانه باید در دو یا بیش از دو وعده غذایی 
از میوه و آب میوه استفاده کنند. زغال اخته یکی از بهترین 
میوه هایی محسوب می شــود که به تامین نیازهای بدن 
شــما کمک می کند. این توت های لذیــذ و خوش طعم 
سرشــار از ویتامین ها و مواد معدنی مفیــد بوده و میزان 
مناســبی از کربوهیدرات را برای افزایش انرژی بدن شما 

فراهم می کنند.
پرتقال

این میوه ســبک و مغذی برای افزایش میزان انرژی بدن 
بسیار مناسب اســت.از آنجایی که مادران شیرده بیش از 
زنان باردار به ویتامین C نیاز دارند، پرتقال و سایر مرکبات 
از جمله مواد غذایی مفید برای آنها به شــمار می آیند.در 
بررسی بهترین رژیم غذایی بعد از زایمان اگر برای خوردن 
میان وعده وقت کافی ندارید دست کم باید روزانه یک لیوان 
آب پرتقال بنوشید تا ویتامین C مورد نیاز بدن تان تامین 
شود.همچنین می توانید برای دریافت انرژی بیشتر عالوه 
بر نوشیدن آب پرتقال از انواع مختلف مواد غذایی سرشار 

از کلسیم بهره ببرید.
تخم مرغ 

تخم مرغ یکی از بهترین مواد غذایی برای تامین پروتئین 
روزانه مورد نیاز بدن است.برای صبحانه دو عدد تخم مرغ 
پخته میل کنید همچنین می توانید بــرای ناهار دو عدد 
تخم مرغ پخته را در ساالد مخلوط کنید یا برای شام املت 
و ساالد میل کنید. خوردن تخم مرغ باعث افزایش میزان 
DHA که از اســیدهای چرب ضروری است در شیر شما 

می شود.
نان گندم کامل

فولیک اسید برای رشد جنین در مراحل اولیه بارداری بسیار 
ضروری است؛ اما اهمیت این نوع ویتامین به اینجا ختم نمی 
شود.فولیک اسید یکی از مواد مغذی موجود در شیر مادر 
است که نوزاد برای سالمتی به آن نیاز دارد. همچنین برای 

سالمت خود مادر نیز باید به میزان کافی مصرف شود.
غالت صبحانه

پس از سپری کردن یک شب بی خوابی یکی از بهترین رژیم 
غذایی بعد از زایمان برای افزایش انرژی مادران در صبح، 
غالت صبحانه است.بسیاری از غالتی که طبع سردی دارند 
سرشار از ویتامین ها و مواد مغذی مورد نیاز بدن هستند. با 
مخلوط کردن زغال اخته، شیر کم چرب و بلغور جو دوسر 
برای خود یک صبحانه سالم و مقوی مطابق غذاهای بعد از 

زایمان درست کنید.
آب

مادران شیرده در معرض کم آب شدن بدن هستند. برای 
افزایش میزان انرژی و تولید شــیر باید همــواره مایعات 
بنوشید.گزینه های مختلفی در جهت تامین آب مورد نیاز 
بدن وجود دارد برای مثال می توانید آب میوه و شیر میل 
کنید؛ اما در رابطه با مصرف نوشــیدنی های کافئین دار 
مانند چای یا قهوه باید جوانــب احتیاط را در نظر بگیرید.
در روز بیش از دو یا ســه فنجان چای یا قهوه ننوشــید یا 
از چای های بدون کافئین اســتفاده کنید. از آنجایی که 
کافئین وارد شیر مادر می شود امکان دارد نوزاد کج خلق 

و بی خواب شود.

احتماال پس از زایمان به کم کردن وزن خود اهمیت زیادی می دهید؛ اما مسئله مهم تری که برای بدن پس از زایمان وجود دارد خوردن غذاهایی است که انرژی الزم را 
برای شما تامین کنند تا بتوانید از فرزند خود به خوبی مراقبت کنید. خوردن غذاهای ســالم در طول روز باعث می شود کمبود انرژی ناشی از زایمان جبران شود.اگر به 
فرزند خود شیر می دهید میزان شیر شما صرف نظر از نوع غذایی که می خورید به همان مقداری که هست باقی می ماند؛ اما نکته ای که در رژیم غذایی بعد از زایمان باید 
به آن توجه داشت این است که اگر مواد مغذی مورد نیاز خود را از طریق غذا خوردن دریافت نکنید بدن این مواد را از اندوخته های موجود در خود تامین می کند؛ بنابراین 

مطمئن شوید که تمامی مواد مغذی مورد نیاز خود و فرزندتان را با خوردن غذاهای سالم فراهم می کنید.

چطور غذاهای فریز شده را سالم تر نگهداری کنیم؟

کدام رنگ نوشابه کم ضرر تر است؟

این رنگ نوشابه از سایر 
نوشابه ها کم ضررتر است

پریسا سعادت

»سالمندی« یکی از مراحل حساس زندگی است؛ 
سالمندان به دلیل شــرایط ویژه بدنی و ناتوانی 
های طبیعی حاصل از باال رفتن ســن، نیازها و 
خواســته های ویژه ای دارند که معموال از سوی 
محیط و اطرافیان به درســتی جواب داده نمی 
شود به همین دلیل شیوع افسردگی در بین طیف 
سالخوردگان شدت بیشــتری دارد. این مسئله 
معموال با بدخلقی، غر و لند و یا بهانه گیری های 
مداوم خود را نشان می دهد که در صورت برخورد 
درست و آگاهی دادن به سالمندان می توان تا حد 

زیادی از تبعات این دوره مهم از زندگی کم کرد.
با اضطراب سالمندان چه کنیم؟

اضطراب، یکی از شایع ترین عوارض پا گذاشتن 
افراد به سنین باالست؛ دوره سالمندی سرشار از 
انواع احســاس کمبودهایی مانند از دست دادن 
همسر، دوســتان و نزدیکان، عدم استقالل مالی 
و نارسایی های جســمانی اســت و در صورتی 
که اصولی بــرای مقابله بــا این عوامــل به کار 
گرفته نشــود، می تواند باعث تشــدید استرس 
و اضطراب در افراد ســالمند شــود. به عبارتی، 
ســالمندان در نتیجه کاهــش اعتمادبه نفس یا 
از دســت دادن آن، کاهش فعالیــت و تحرک و 
همچنین از دســت دادن دوســتان و نزدیکان، 
کاهش استقالل مادی و جسمانی و بیماری های 
مزمن، در معرض اســترس و فشارخون، افزایش 
بی نظمی تنفســی، تپش قلب اختالل در تمرکز 
و انجام فعالیت های روزانه قــرار می گیرند. در 
 نتیجه ایــن عوامــل و مجموع علل ذکر شــده 

می توان نتیجه گرفت که استرس و اضطراب افراد 
ســالمند را به میزان زیادی تحت تاثیر قرار می 
دهد و سالمتی آنها را به خطر می اندازد. بهترین 
و موثر ترین راه برای کاش اضطراب سالمندان 

این اســت که به آنها دوباره حس مفید 
بودن بدهیم و آنهــا را وادار کنیم که 
خود را در چرخه روزمرگی و کارهای 
مداوم نگه دارند؛ اگر چه شــاید این 

کار به دلیل بیماری های موجود 
در این ســن گاهی دشــوار 
باشد؛ اما داشــتن وظیفه و 
 کار و هدف برای سالمندان
 می تواند تا حد زیادی حس 
اضطــراب را در آنها کاهش 

دهد. بهتر است برای 
اینکه اســترس را از 
سالمندان دور کنید 
و آنها را بــه آرامش 
برسانید تشویق شان 
کنید که از سالمت 
روانی و جســمی 
شــان تــا جایی 
که امــکان دارد 
مراقبــت کنند. 
مثــال داشــتن 
ســالم  رژیــم 

غذایی، ورزش یا شرکت در فعالیت هایی که از آن 
لذت می برند به آنها کمک می کند. همچنین می 
توانید سالمندان را تشویق کنید روابط اجتماعی 
خود را حفظ کنند و آن را گسترش دهند. 
این مسئله می تواند تاثیر قابل توجهی 
در زندگی شــان داشــته باشد و 
زمینه رسیدن آنها را به آرامش 

فراهم کند. 

چطور به یک سالمند حس خوب بدهیم؟
مطمئن ترین روش برای داشتن احساس خوب  
در یک سالمند این است که بداند هنوز تواناست و 
افرادی به او نیاز دارند. روش دیگری که می تواند 
حس و حال خوب را به افراد سالخورده بازگرداند 
کمک کردن به همنوعان است. این کمک کردن 
شــاید به معنای بودن در کنار یکــی از اعضای 
خانواده باشــد یا شــاید کمک داوطلبانه به یک 
موسسه خیریه یا مشابه آن. مهم نیست چه روشی 
را انتخاب می کنید، مهم این است که این کار در 
نهایت می تواند احساس خوب را به آنها بازگرداند. 
یکی دیگــر از راهکارهای کمک به ســالمندان 
این اســت که با آنهــا مانند افراد عــادی رفتار 
کنید؛ افرادی که به مرحله سالمندی می رسند 
 نســبت به برقراری ارتباط با دیگران حساس تر 

می شوند.
 نوع ارتباطی که اطرافیان یک سالمند با او برقرار 
می کند می تواند تاثیر زیادی روی نشــاط آنها 
بگذارد. در این مرحله از زندگی، سالمند احساس 
می کند ناتوان شده اســت و اگر اطرافیانش به او 
بی توجهی کنند می تواننــد به طرز فکر او دامن 
بزنند؛ بنابراین باید با ســالمندان ارتباطی عادی 
داشــت. تقویت حس اعتماد به نفــس نیز یکی 
دیگر از راهکارهای داشتن یک سالمند با نشاط 
است؛ وقتی یک سالمند احساس ارزشمند بودن 
را داشته باشد بانشاط تر و سرحال تر می شود. از 
اینکه از افراد سالخورده بخواهید تا تجربیات شان 
را در اختیار شــما قرار دهند هرچند  شاید شما 
 آنها را بدانید؛ اما با این کار حــس مفید بودن و 

تایید شدن را در فرد مسن ایجاد می کنید.

به سالمندان حس ارزشمند بودن بدهید
  سالمندی و عوارض ناشی از آن؛  
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بارسا به دنبال »کانته«
بارســلونا به دنبال خرید »کانته« از چلســی 
است. اســکای ایتالیا 
مدعــی شــده که 
بارســلونا درصدد 
است تا در تابستان 
امسال برای خرید 
ملی پوش  کانتــه، 
فرانسوی چلسی وارد 
عمل شــود. آنها حاضرند عالوه بر ارائه مبلغ 
الزم، آندره گومز را هم به استمفوردبریج منتقل 
کنند؛ اگرچــه کانته، جــزو بازیکنان کلیدی 
چلسی محسوب می شود و در جام جهانی هم 
خوش درخشیده ولی بارسلونا امیدوار است تا 
تغییر روی نیمکت چلسی و حضور جورجینیو، 
موجب شود ســران چلســی راضی به فروش 
کانته شوند؛ بر همین اساس پیشنهاد خود را 
ارائه کرده و منتظر جواب هستند.ضمن اینکه 
آندره گومز نیز در لیست فروش بارسلوناست 
و آبی  و اناری ها حاضرنــد با دریافت چیزی در 
حدود ۱۷.۵ میلیون پوند، او را به تیم دیگری 
واگذار کنند. پیش تر گفته می شد که یوونتوس 

خواهان خرید این بازیکن پرتغالی است.

 ستایش کلوپ
 از خرید جدید تیمش

»ژردان شــکیری« خرید جدید لیورپول لقب 
گرفت که از استوک سیتی به این تیم پیوست.

این بازیکن سوئیســی 
در جــام جهانــی 
روســیه   20۱8
عملکــرد  هــم 
بســیار خوبی از 
خود نشان داد و از 
بهترین های تیمش 
بود.یورگن کلوپ، ســرمربی آلمانی لیورپول 
به ســتایش از خرید جدید تیمش پرداخت و 
گفت : اگر بخواهم منطقی دربــاره این انتقال 
سخن بگویم باید بگویم که »شکیری« بازیکن 
باکیفیتی اســت و به همین خاطر هم دوست 
داشتم  او را جذب کنم. وقتی بازیکن با کیفیتی 
را سراغ دارید نباید در جذب او شک کرد. کلوپ 
ادامه  داد:» شکیری از سرعت و اعتماد به نفس 
باالیی برخوردار است و شجاعت خاصی در کار 
کردن با توپ دارد و این درســت همان چیزی 

است که ما می خواهیم«.

 رئال، روی »مارسلو«
 50 میلیون یورو قیمت گذاشت

کریســتیانو رونالــدو، انتقــال بــزرگ فصل 
جابه جایی تابســتانی لقب گرفت. این بازیکن 
پرتغالی تصمیم گرفت 
کــه رئــال مادرید 
را بعد از 9 ســال 
ترک کند و راهی 
یوونتوس شــود. 
او در رئــال مادرید 
رابطه بسیار خوبی با 
مارسلو برزیلی داشــت و خواستار حضور این 
بازیکن در یووه شده اســت. روزنامه الموندو 
اعالم کرد که رئال، رقم فروش مارسلو را اعالم 
کرده و تنها با ۵0 میلیون یورو حاضر به جدایی 
این بازیکن با تجربه برزیلی است.مارســلو 30 
سال ســن دارد و ســاالنه یازده میلیون یورو 
حقوق از رئال مادرید دریافت می کند و به نظر 
می رسد که ســران این باشگاه اسپانیایی رفته 
رفته به دنبال انتخاب جایگزینی برای بازیکن 

سرشناس خود هستند.

 جدال اینتر و سویا
 بر سر نیمکت نشین بارسا

اینتر میالن و سویا امیدوارند با جذب »الکس 
ویدال« بخشــی از مشــکالت خود را برطرف 
الکــس ویــدال  کنند.
بازیکن 28 ســاله 
بارسلوناست  تیم 
که فصل گذشته 
2۷ بــازی برای 
این تیــم انجام داد 
و به نظر می رســید 
بازیکن مورد عالقــه والورده 
برای پســت های مختلف نباشــد. با این حال 
ویژگی چند پســته بودن این بازیکن ســبب 
شده تا مهره ای کارگشــا برای تیم هایی باشد 
که می خواهند باکمترین هزینه، بیشــترین 
 اســتفاده را ببرند.»اســتودیو دپورتیــوو« 
 که یکــی از رســانه های معتبر اســپانیایی 
 به حســاب می آید، چنــد روز پیش ســویا

  را مشــتری دســت به نقد ویدال دانســت و 
 خبر داد که باشــگاه اینتر رقیبی سرســخت

 برای سویا خواهد بود.

سپاهانی ها به دنبال جذب 3 بازیکن خارجی

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

ســرمربی تیم فوتبال اســتقالل قصد دارد »مارکوس نئومیار«، 
هافبک آلمانی را در اختیار بگیرد تا با جدایی امید ابراهیمی خط 
میانی آبی ها دچار ضعف نشود.مارکوس نئومیار، هافبک 32 ساله 
اهل آلمان است که فوتبال خود را در رده بزرگساالن در تیم فوتبال 
منچستریونایتد آغاز کرد؛ اما بدون اینکه در این تیم بازی انجام 

دهد در سال 2006 راهی تیم فوتبال دویسبورگ شد.

بازیکن قرمزها در دو قدمی استقالل! 

مدافع اصفهانی تیم پدیده در خصوص صحبت های مطرح شده مبنی 09
بر مذاکراتش با سایر تیم های لیگ برتری اظهار کرد: مذاکره ام با دیگر 
تیم های حاضر در لیگ را تکذیب می کنم.  حسین مرادمند گفت: در 
چند سال اخیر همواره با وجود تمامی مشکالت ، با جان و دل از سهمیه 
خراسان رضوی در لیگ برتر  دفاع کرده ایم . امیدوارم در لیگ هجدهم 

نیز پدیده بتواند یکی از تیم های موفق لیگ برتر باشد.

با جان و دل از پدیده دفاع کرده ایم

04

 فرشاد آقای گل 
منتقد کی روش شد

از جدیدترین منتقد ســرمربی تیم ملی رونمایی 
شد. او کسی نیست جز »فرشــاد پیوس« که در 
نشست خبری پیش از اکران فیلم »فرشاد آقای 
گل«، کی روش را مربی ترســو خطــاب کرده و 
گفته: »مربی تیم ملی فرد  باســوادی اســت که 
دانش علمی باالیی دارد؛ اما با توجه به سیســتم 
۱- 3- 2-4 نشان داده که برای یک بازی تهاجمی 
و رسیدن به برتری ترس زیادی دارد.کی روش اگر 
کمی جسارت بیشتر به خرج می داد می توانست 
در برابر اسپانیا و پرتغال نتایج بهتری بگیرد و حتی 
با تعویض در نوک حمله شرایط مناسب تری برای 

رسیدن به گل و برتری ایران ایجاد می شد«.

رسول خطیبی، مالک باشگاه 
ماشین سازی تبریز شد

محمدرضا زنوزی، رییس هیئت مدیره شــرکت 
توســعه ســرمایه گذاری دریک، امتیاز باشگاه 
ماشین سازی را به رســول خطیبی واگذار کرد 
و ســرمربی پیشین ماشین ســازی رسما مالک 
این باشگاه شد.همچنین حسین خطیبی، برادر 
رسول خطیبی به عنوان سر مربی انتخاب شد و 
سعید حاجی زاده به عنوان مدیرعامل باشگاه به 
کار خود ادامه خواهد داد. اعضای کادر فنی جهت 
آماده سازی تیم برای حضور در رقابت های لیگ 

یک نیز انتخاب خواهند شد.

 چرا سرمربی کرواسی
 تسبیح در دست دارد؟ 

»زالتکو دالیچ« با  تیم   ملی فوتبال کرواسی دست 
به تاریخ سازی بزرگی زد. این مربی جوان توانسته 

با کروات ها برای نخستین بار در 
تاریخ فوتبال این کشور به فینال 
جام جهانی 20۱8 روســیه راه 

یابد و در انتظار رقم زدن 
شگفتی بزرگی باشد.او 
در دیدار نیمه نهایی 
تسبیحی در دست 
داشت و دانه های 
آن را بــه حرکت 

در می آورد و انگار که 
مشــغول عبادت و تسبیح 
خــدای خــود در چنین 
شرایط سختی بود.سرمربی 
تیم   ملی فوتبال کرواســی 
درباره این حرکت خود، گفت : 
این تسبیح سفید هیچ وقت 

از  من جدا نمی شود و آرامش 
خاصی به من می دهد. همه آن 

چه را که در زندگی به دســت 
آورده ام لطفی از  جانب پروردگارم است و خودم را 
مدیون او می دانم.دالیچ در پایان صحبت های خود 
همچنین،  اضافه کرد: ایمان قوی دلیل خوشبختی  
من در زندگی است. وقتی انسان امیدش را از دست 
می دهد باید به خدای مهربان خود تکیه کند و به 

او ایمان داشته باشد.

تغییر رسمی زمان برگزاری 
جام جهانی 2022 قطر

فیفا اعالم کرد که جام جهانی 2022 در ماه های 
پاییز برگزار خواهد شد. بر این اساس این رقابت 
از 2۱ نوامبــر 2022 )30 آبــان ۱40۱( تا ۱8 
دســامبر 2022 )2۷ آذر ۱40۱( برگزار خواهد 
شــد.اینفانتینو، رییس فیفا در نشســت خبری 
خود که در ورزشــگاه لوژنیکی برگزار می شــد 
گفت: برگزاری دیدارهــای جام جهانی از دو ماه 
ژوئن و جوالی به ماه های نوامبر و دسامبر تغییر 
خواهد یافت.بر این اساس برای اولین بار در تاریخ 
جام جهانی جهانی این رقابت به جای اواخر بهار و 

اوایل تابستان در پاییز برگزار می شود.

در حاشیه

پیشخوان

شاید زیباتر از فینال بیســت و یکمین دوره رقابت های جام جهانی فوتبال، امشب 
با برگزاری دیدار تیم های ملی فرانسه و کرواسی در ورزشگاه 
لوژنیکی به کار خــود پایان می دهد تــا هیاهوی بزرگ ترین 
فستیوال فوتبالی جهان که از یک ماه پیش شروع شده بود به 

پایان برسد.
رقابت های جام جهانی 20۱8 روسیه در شرایطی از 24 خرداد سال جاری 
آغاز شد که این دوره از مسابقات با اتفاقات و حواشی خاصی همراه بود و 
بسیاری از تیم های مطرح جهان از جمله آلمان، آرژانتین، اسپانیا، پرتغال 
و برزیل پیش از رسیدن به دیدارهای نیمه نهایی از گردونه بازی ها  حذف 
شدند تا رقابت بر سر کسب جام قهرمانی بین تیم های بلژیک، فرانسه، 

کرواسی و انگلیس صورت بگیرد.
 با برگزاری دیدار های نیمه نهایی، تیم های فرانسه و کرواسی توانستند 
با شکست بلژیک و انگلیس به دیدار پایانی رقابت های جام جهانی 20۱8 
روسیه راه یابند تا جدال شــاگردان دیدیه دشان  و زالتکو دالیچ تعیین 
کننده قهرمان بیست و یکمین دوره رقابت های جام جهانی باشد.تیم 
ملی فرانسه برای سومین بار این فرصت را پیدا کرد تا در فینال رقابت های 
جام جهانی حضور داشته باشد تا به همراه تیم هلند تنها تیم های باشند 
که سه بار در فینال جام جهانی حضور داشته اند. این تیم در سال های 
۱998 و 2006 نیز به فینال راه یافت که بار اول با پیروزی برابر برزیل به 
عنوان قهرمانی رسید ولی بار دوم با شکست مقابل تیم ایتالیا به مقام دوم 
بسنده کردند و اگر در این دوره بتوانند به مقام قهرمانی دست پیدا کنند 
باالتر از اروگوئه، پنجمین تیم پرافتخار جهان خواهند 

شد؛ اما در مقابل تیم ملی کرواسی که با شکست تیم انگلیس 
حریف تیم فرانسه در دیدار نهایی شد برای اولین بار است که به 

فینال رقابت های جام جهانی راه پیدا می کند و اگر شاگردان زالتکو 
دالیچ بتوانند شاگردان دیدیه دشــان را از سر راه بردارند یکی 
دیگر از نتایج شگفت انگیز در طول تاریخ جام جهانی به وقوع 

می پیوندد. کارشناسان رسانه های ورزشی جهان معتقدند اگر چه 
تیم کرواسی توانسته تیم های قدرتمندی را از سر راه بردارد ولی تجربه 
تیم ملی فرانسه می تواند پاشنه آشــیل این تیم برای رسیدن به اولین 
قهرمانی در جام جهانی باشد و از آنجایی که تیم کرواسی برای رسیدن به 
بازی فینال چند بازی سنگین را پشت سرگذاشته ممکن است اثرات آن 

بازی ها خودش را در فینال نشان دهد.
مسیر فرانسه برای رسیدن به فینال 

تیم فرانسه برای رســیدن به دیدار فینال در مرحله گروهی دو بر یک از 
سد استرالیا گذشت. در بازی دوم خود در مرحله گروهی به مصاف پرو 
رفت که با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید. این تیم در بازی آخر در 
مرحله گروهی با  دانمارک به میدان رفت که این دیدار با نتیجه تساوی 
به پایان رسید تا فرانسه به عنوان تیم اول گروه به مرحله بعد صعود کند.
در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی به مصاف آرژانتین رفت که این 
بازی با برتری 4 بر 3 به سود فرانسه به پایان رسید و این تیم توانست راهی 
مرحله یک چهارم نهایی شود. در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی، 
با اروگوئه به میدان رفت که این بازی با نتیجه 2 بر صفر به پایان رسید تا 
فرانسه به عنوان اولین تیم حاضر به نیمه نهایی جام جهانی صعود کند و در 
 انتها فرانسه در مرحله نیمه نهایی در  مصاف با بلژیک توانست به فینال راه

 یابد.

مسیر کرواسی برای رسیدن 
به فینال 

تیم کرواسی برای رســیدن به فینال در مرحله گروهی با نتیجه دو بر صفر 
توانســت نیجریه را از پیش روی بردارد. در بازی دوم خود  3 بر صفر مقابل 
آرژانتین به پیروزی رسید و در بازی آخر گروهی با نتیجه 2 بر یک توانست 
ایسلند را شکست دهد تا بتواند به مرحله یک هشــتم نهایی صعود کنند.
کرواسی در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی به مصاف دانمارک رفت که 
در نهایت بازی پس از ۱20 دقیقه تالش دو تیم، با تساوی یک بر یک به پایان 
رسید تا کار به ضربات پنالتی ها کشیده شــود. در ضربات پنالتی کرواسی 
توانست 3 بر 2 دانمارک را شکســت دهد و راهی مرحله یک چهارم نهایی 
شود. در این  مرحله کرواسی توانست با شکست روسیه به مرحله نیمه نهایی 
راه یابد و به مصاف انگلیس برود که این دیدار در 90 دقیقه با نتیجه ۱ بر ۱ 
به پایان رسید و در نهایت کرواسی با نتیجه 2 بر ۱ در ۱20 دقیقه به مرحله 

فینال جام جهانی راه یافت.

  عکس روز

شباهت اهالی فوتبال به شخصیت های کارتونی
اختالف نظر میان رییس و سرمربی؛

تهدید »کوالکوویچ« جواب داد
فدراســیون والیبال چند روز پیش بیانیه ای صادر و بابت اشــتباه رخ داده در اعالم اســامی نفرات 
اعزامی به بازی های آسیایی عذرخواهی کرد. شنیده می شود موضوع اشــتباه اپراتوری هم بهانه ای 
بیش نبوده اســت! چون ظاهرا آقای رییس، نام مربی محبوبش یعنی جهانگیر سیدعباســی را برای 
حضور در بازی های آســیایی جاکارتا به کمیته ملی المپیک هم اعالم کرده بــود؛ اما محدودیت در 
اعزام نفرات موجب شــد تا لحظه آخر نام مربی ارومیه ای و همشــهری ضیایی از لیست خارج شود. 
در این بین دیوار اپراتور از همه کوتاه تر بود و تقصیرات به گردنش افتاد!گفته می شــود اصرار ضیایی 
برای گنجاندن نام سیدعباسی در لیســت تیم ملی موجب دلخوری ایگور کوالکوویچ، سرمربی تیم 
ملی شد و کار به جایی رســید که ایگور اعالم کرد اگر تغییری در کادر من ایجاد شود، ایران را ترک 
خواهم کرد. به نظر می رســد آقای سرمربی راه درســتی را درپیش گرفته و این روزها تنها به تهدید 
کارهایش را انجام می دهد.ضیایی، رییس فدراســیون والیبال هم چندی پیش در یکی از برنامه های 
تلویزیونی اعالم کرد که کوالکوویچ در حقیقــت به نوعی تهدید به ترک تیم ملــی کرد و ما مجبور 
شدیم تیم اصلی را به این مســابقات اعزام کنیم. به دلیل اینکه سیدعباســی قول مدال طال را نداد 
در نهایت تصمیم گرفته شــد تا تیم اصلی به این مسابقات اعزام شــود.به نظر می رسد آقای رییس 
از حاال کمر همت بســته تا نام سیدعباســی را برای مســابقات قهرمانی جهان به اعضای کادر فنی 
اضافه کند. باید منتظر ماند و دید که اختالف بین ســرمربی تیم ملی و رییس فدراســیون والیبال 
چه ســرانجامی خواهد داشــت؟ آیا ایگور کوالکوویچ با ادامه تهدید ها کارش را پیش خواهد برد یا 
ضیایی به خاطر حضور سیدعباســی در کادر فنی تیم ملی، قید کوالکوویــچ را می زند؟ به هر حال 
 چیزی که در این بین واضح به نظر می رســد این است که دود این اختالف به چشــم والیبال ایران 

می رود.

 قلعــه نویی: عــادل به 
کی روش جفا کرد

 بمب ســاعتی در آستانه 
انفجــار، امید اســتقالل به 

بازگشت فرمانده

با گزینه های مدنظر قلعه نویی موافقت شد؛
سپاهانی ها به دنبال جذب 3 بازیکن خارجی

باشگاه سپاهان که در ابتدای فصل نقل  و انتقاالت، سروصدای زیادی به خاطر جذب بازیکنان مختلف به 
پا کرد، حاال به دنبال جذب 3 بازیکن خارجی است.امیر قلعه نویی، سرمربی تیم فوتبال سپاهان 3 بازیکن 
خارجی را در پست های مختلف به مسئوالن باشگاه سپاهان معرفی کرده که جذب این بازیکنان با موافقت 
باشگاه همراه شده است.در همین راستا، مسئوالن باشگاه سپاهان در حال حاضر به صورت همزمان با 3 
بازیکن خارجی در حال مذاکره هستند تا پیش از آغاز لیگ برتر از سهمیه خارجی  خود هم استفاده کنند.

چشم سپاهانی ها از خرید های خارجی فصل قبل شان ترسیده و به همین دلیل عجله ای در جذب بازیکنان 
جدید ندارند.گفتنی است؛ این تیم برای برپایی اردو در ترکیه و برگزاری چند بازی دوستانه با تیم های 

داخلی این کشور به تهران سفر کرد تا از آنجا عازم استانبول شود.

بیرانوند ساز جدایی کوک کرد؛
»رادو« شماره یک می شود

اگر تا یکی دو روز قبل ماندن یا رفتن وحید امیری مهم ترین نگرانی برانکو و قرمزها بود، حاال آنها سوژه جدیدی 
برای نگرانی پیدا کرده اند. اینکه علیرضا بیرانوند بر خالف صحبت های قبلی اش درباره ماندن در پرسپولیس، 
حاال ساز جدایی کوک کرده و در مصاحبه تلویزیونی ضمن رونمایی از پیشنهادهای خارجی اش طوری حرف 
زده که به نظر می رسد احتمال ماندنش در پرســپولیس کمتر از احتمال جدایی اش باشد. اگر این اتفاق رخ 
دهد و تالش های برانکو برای نگه داشتن بیرانوند به جایی نرسد )پروفسور پیش از این از باشگاه خواسته بود 
که رضایتنامه بیرانوند صادر نشــود ( آن وقت قرمزها به دلیل محرومیت از نقل و انتقاالت، باید در نیم فصل 
اول از »بوژیدار رادوشوویچ« به عنوان گلر یک تیم شان اســتفاده کنند؛ دروازه بانی که عملکرد او در اردوی 

کرواسی انتقاداتی را به همراه داشته؛ اما اگر بیرانوند برود، برانکو چاره ای جز استفاده از رادو نخواهد داشت.

 بلژیک- انگلیس، دیدار 
رده بندی با سوت فغانی

جدال فرانسه_ کرواسی بر سر جام 

قهرمانی رقابت های جام جهانی روسیه:

 تکرار قهرمانی 
یـا  تاریخ سازی

سمیه مصور
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باغ های بانوان از حداقل امکانات محروم هستند
پیشنهاد سردبیر:

بامسئوالن

اخبار

برگزار ی جشنواره فیلم کوتاه 
»مهر سالمت « در اصفهان 

اولین جشنواره کشوری فیلم کوتاه »مهر سالمت 
« با هدف بهــره گیری از هنر ســینما در عرصه 
ســالمت ، مهر امســال به میزبانی شهر تاریخی 
اصفهان برگزار می شود.ســید حسین رضا زاده، 
مدیر عامل مجمع خیران سالمت استان اصفهان 
گفت: این جشــنواره با هدف بهره گیری از هنر 
هفتم در راستای ترویج کارهای خیر، ایجاد حس 
مســئولیت در جامعه و تبیین نقــش خیران و 
دستاوردهای خیریه ها در حوزه سالمت برگزار 
می شود.دبیرجشــنواره فیلم کوتاه مهر سالمت 
نیز گفت: امــروزه فرهنگ ســازی نقش مهمی 
در پیشــگیری و بهداشــت و همچنین درمان 
بهتردرجامعه دارد.سید مهدی ســیدنیا افزود: 
اولین جشــنواره فیلم کوتاه مهر سالمت 23 تا 
26 مهرمــاه در اصفهان برگزار خواهد شــد.وی 
اضافه کرد: این جشــنواره با محوریت فیلم های 
کمتر از 45 دقیقه دربخش های مستند، داستانی، 
فیلم نامــه و تولیدات دانش آمــوزی برگزار می 
شــود.وی با بیان اینکه آخرین مهلت ارسال آثار 
15 مرداد امسال اســت، گفت: بیش از 100 اثر 
از سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره رسیده 
است. دبیرجشنواره فیلم کوتاه مهر سالمت ادامه 
داد: این رویداد هنری با محوریت مجمع خیران 
ســالمت و با همکاری دانشــگاه علوم پزشکی ، 
استانداری، معاونت فرهنگی و هنری شهرداری، 
حوزه هنری تبلیغات اسالمی، صدا و سیما، اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، خیریه های بخش 
سالمت، دانشگاه علمی کاربردی هنر و دانشگاه 

سپهر اصفهان برگزار می شود.

 برگزاری الکترونیک 
مسابقات معارف

رییس اداره امور قرآنــی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان گفت: مسابقات معارف 
قرآن کریم اســتان اصفهان به طور همزمان با 
حضور بیش از  هزار نفر در مرحله شهرستانی 
به شکل الکترونیک برگزار شد.یحیی قاسمی 
اظهار کرد: مرحله شهرستانی مسابقات معارف 
قرآن کریم در رشــته های تفسیر قرآن کریم، 
حفظ و معارف احادیث اهــل بیت)ع( و حفظ 
موضوعی قرآن کریم ویژه بزرگســاالن باالی 
1۸ سال برگزار شــد. وی ادامه داد: باتوجه به 
برنامه ریزی های انجام شده و هماهنگی های 
به عمل آمده، مرحله اســتانی این مسابقه به 
صورت همزمان و متمرکز در شهرســتان های 
کاشان، خمینی شــهر، نایین، شهرضا، نجف 
آباد و اصفهان صبح روز پنجشنبه، 21 تیر ماه 
برگزار شــد. رییس اداره امور قرآنی اداره کل 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اضافه کرد: 
در مرحله شهرســتانی این آزمون 1062 نفر 
شرکت کرده اند و در این مرحله بایکدیگر برای 
راهیابی به مرحله کشوری به رقابت پرداختند.

در اصفهان صورت گرفت؛
 برگزاری آیین استقبال

 از کاروان سفیران کریمه 
مدیر اجرایی امامزاده زینب بنت موســی بن 
جعفر)ع( اصفهــان گفت: آیین اســتقبال از 
کاروان سفیران کریمه در حرم مطهر امامزاده 
زینب بنت موســی بــن جعفــر )ع( اصفهان 
برگزار شد.بهزاد صبری اظهار داشت: خادمان 
حرم مطهر حضــرت فاطمــه معصومه)س( 
روز جمعــه در قالب کاروان ســفیران کریمه 
با حضــور در امامزاده زینب بنت موســی بن 
جعفر )ع( زائران و مجــاوران این بارگاه نورانی 
 را سرمست از بوی خوش حرم کریمه اهل بیت 

 ساختند.

رقابت 700 داور وخبرنگار  برای 
حضور در جشنواره  کودک

700 داور و خبرنــگار نوجوان در آزمون کتبی 
داوران کودک و نوجوان سی و یکمین جشنواره 
بین المللی فیلم های کــودکان و نوجوانان در 
بنیاد فرهنگی امام صادق)ع( اصفهان شرکت 
کردند. قائم مقام مدیر اجرایی اصفهان این دوره 
جشنواره گفت: در این آزمون کتبی اطالعات 
عمومی شرکت کنندگان شامل 200 خبرنگار 
و 500 داور  9 تا 14 ســاله در زمینه سینمای 
کــودک و نوجوان، درک مفاهیــم حوزه هنر، 
خالقیت و میزان آشنایی با هنرهای مرتبط به 
سینما ازجمله موســیقی محک زده شد.عادل 
دهدشــتی افزود: پس از اعــالم نتایج آزمون،  
150 داور و 70  خبرنگار بــه مرحله مصاحبه 
تخصصی جمعه این هفته راه مــی یابند و در 
نهایت  در یک دوره آموزشــی و کارورزی 31 
داور و 15 خبرنگار برای داوری  انتخاب بهترین 
 اثر بخش ســینمایی ایران آمــاده و برگزیده 

می شوند.

شهردار اصفهان:
تمام مناطق 15 گانه شهرداری 
اصفهان صاحب سینما می شوند

شــهردار اصفهان گفت: تمام مناطق 15 گانه 
به خصوص بخــش های محروم شــهر صاحب 

سینما می شوند.
قــدرت ا... نوروزی بیان داشــت: بــرای اولین 
بار در شــهرداری منطقه 15در خوراســگان با 
حوزه هنری قرارداد احداث و  تجهیز یک سالن 
سینما منعقد شده است.وی با بیان اینکه عمده 
ســینماهای شــهر اصفهان در محور چهارباغ 
متمرکز شده اســت، اذعان داشــت: مدیریت 
شهری اصفهان درصدد اســت در تمام مناطق 
شــهر به خصوص بخش های محروم شــهر به 
صورت ســرمایه گذاری و مشــارکتی سینما 

احداث کند.

نماینده مردم اصفهان:
داربست های مسجد امام)ره( 

بخشی از میراث فرهنگی این اثر 
شده است

نماینــده مردم اصفهــان در مجلس شــورای 
اســالمی درباره وجود داربســت ها در میدان 
نقش جهان اصفهان، گفت: از آنجایی که مدت 
زیادی اســت داربست مســجد امام)ره( نصب 
شده می توان آن را بخشــی از میراث فرهنگی 

این اثر دانست.
حیدرعلی عابدی درباره وجود داربســت ها در 
میدان نقش جهان اصفهان، گفت: نظام بخشی 
به چارچوب آثار باســتانی یکــی از مهم ترین 
اولویت های اســتان اصفهان است که در برخی 
موارد ایــن مهم محقق شــده به طــور مثال 
داربست ها در عالی قاپو و چهلستون جمع آوری 

شده است.
نماینــده مردم اصفهــان در مجلس شــورای 
اســالمی افزود:  طی صحبت هایی که با مدیر 
کل میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان 
انجام شــد این ســازمان به علت کمبود اعتبار 
نمی تواند عملیات بازســازی و استحکام بخشی 
 را انجام دهد و باید اعتبارات الزم برای این کار 

تخصیص یابد.

مدیرعامل سازمان پارک ها وفضای سبز 
شهرداری اصفهان مطرح کرد:

اجرای پویش مردمی سهم من 
در حفظ درختان کهنسال شهر

طرح »پویش مردمی سهم من در حفظ درختان 
کهنسال شهر« در اصفهان آغاز شد.

مدیرعامل ســازمان پــارک ها وفضای ســبز 
شهرداری اصفهان گفت: شهروندان عالقه مند 
به حفاظت درختان کهنسال با پیوستن به این 
پویش می توانند با شناسایی ، معرفی و حفاظت 
درختان قدیمی محل زندگی خود در پاسداشت 

سرمایه های طبیعی سبز سهیم باشند.
فروغ مرتضایی نژاد افزود: دراین طرح فرهنگی 
شــهروندان تا 10 مرداد فرصت دارند با شرکت 
دراین پویــش مردمی درختانی زنده وســالم 
دارای قدمــت بــاالی 70 ســال یا  قطــر تنه 
بیش از 70 ســانتی متر  را از طریــق تماس با 
ســامانه 137 و تلفن پاســخگوی  24 ساعته  
32670706 و یا ارســال کد پنج به ســامانه 

پیامکی 3000401717 معرفی کنند.
وی حفظ و نگهداری درختان به ویژه درختان 
تنومند وکهنســال شــهر را یکی از مهم ترین 
دغدغه های این مدیریت برشمرد و گفت: حفظ 
و نگهداری این گنجینه های ارزشمند و میراث 
کهن شهر نیازمند  عزم جدی  شهروندان است.

کاهش تــوان تولید بــرق نیروگاه هــای برق آبی 
در ســال جاری به دلیــل کاهــش بارندگی ها و 
ایجاد اشــکال در شبکه برق کشــور سبب شد تا 
خاموش های مکرر و خارج از برنامه، اختالالتی در 
زندگی شهروندان ایجاد کند. خاموشی چراغ های 
راهنمایی و رانندگی و ترافیک های شدید از جمله 
مشکالتی بود که به دنبال قطع برق در شهر ایجاد 

شد و صدای مردم  را در آورد. 
به گفته رییس پلیس راهور استان اصفهان قطعی 
برق چراغ های راهنما بیــش از پلیس به معاونت 
حمل و نقل ترافیک شهرداری و اداره برق منطقه ای 
مرتبط است و باید تا زمان اقدام در زمینه جداسازی 
برق چراغ های راهنما، اداره برق نقاطی که دارای 
قطعی اســت را به پلیس راهور اعالم کند تا نیروی 
پلیس برای کنترل ترافیک در این مناطق مستقر 

شود.
در حالی که رییس پلیس راهور اســتان اصفهان 
معتقد اســت  اداره برق در هرج و مرج های ایجاد 
شده در شهر به دلیل در جریان قرار ندادن نیروی 
پلیس مقصر اســت، مدیر روابط عمومی شــرکت 
توزیع بــرق شهرســتان اصفهان گفتــه جدول 
قطعی های برق اصفهان از پیش به نیروی انتظامی 
اعالم شــده و امکان برنامه ریزی درباره آن وجود 

داشته است.
همچنیــن رییس پلیس راهور اســتان اصفهان از 

مسئوالن شهری خواسته بود برق چراغ های راهنما 
را از شبکه برق شهری جدا کنند و یا تمهیدی دیگر 
بیندیشند که در این ارتباط  برخی از کارشناسان 
مطرح کردند که در تامین بــرق خدمات عمومی 
شهر، استفاده از فناوری های نوین و متناسب مانند 
انرژی خورشــیدی در دســتور کار قرار گیرد و در 
همین راستا معاون حمل ونقل شهرداری اصفهان از 
تجهیز چراغ های راهنمایی و رانندگی به سلول های 

خورشیدی خبر داد.
 علیرضا صلواتی با اشاره به مشکالت ناشی از قطع 
برق چراغ هــای راهنمایی و رانندگی کالن شــهر 

اصفهــان اظهار کرد: در ســریع ترین راه حل، طی 
مکاتباتی که با پلیس راهور اســتان انجام شــد، 
قرار شده اســت که نیروهای راهور مطابق جدول 
زمان بندی در تقاطع های خاموش حضور داشــته 

باشند.
وی ادامه داد: شرکت برق، به صورت شبکه ای برق را 
قطع می کند و امکان اینکه برق خیابان ها به صورت 
مجزا قطع نشود، وجود ندارد و  ناچار به حرکت به 

سمت راه های جایگزین هستیم. 
معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهردای اصفهان 
افزود: گام بعدی این است که چراغ ها در کوتاه ترین 

زمان ممکن به المپ های LED مجهز شوند و بتوان 
با سلول های فتوولتائیک انرژی آنها را تامین کرد.

صلواتی ادامه داد: گزینه دیگر این اســت که برق 
شبکه معابر و تقاطع ها از دو مســیر گرفته شود تا 
اگر یک مسیر دچار مشکل و قطعی شد، مسیر دوم، 
برق تقاطــع را تامین کرده تا مشــکالت ترافیکی 

ایجاد نشود.
معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهردای اصفهان 
تصریح کرد: این مشکلی است که حداقل تا یک ماه 
آینده با آن مواجه هســتیم و تبعاتی را برای شهر و 

شهروندان ایجاد می کند.

چراغ های راهنمایی ورانندگی به انرژی خورشیدی مجهز می شوند

 اســتاندار اصفهان گفــت: آب موردنیاز طرح توســعه مجتمع 
فوالد ســبا که به تازگی به بهره برداری رسیده، از محل تصفیه و 
بازچرخانی پساب صنعتی تامین شــده و از رودخانه زاینده رود 
تامین نمی شــود.مهرعلیزاده در صفحات خود در شــبکه های 
اجتماعی در پاسخ به دغدغه شــهروندان درباره مسائل کم آبی 
استان اصفهان و افتتاح پروژه توســــــعه فـــوالد سبا گفــت: 

پساب خطوط تولید مجتمع سبا و شرکت ذوب آهن اصفهان، پس 
از تصفیه در تصفیه خانه های به روز، در خطوط تولید بازچرخانی 
می شود و در مجتمع فوالد سبا نیز از این آب استفاده می شود. به 
عبارت دیگر، آب موردنیاز طرح توسعه مجتمع فوالد سبا که به 
تازگی به بهره برداری رسیده، از محل تصفیه و بازچرخانی پساب 
صنعتی تامین شــده و از رودخانه زاینده رود تامین نمی شــود.

محسن مهرعلیزاده با اشــاره به اهمیت صنایع به عنوان سرمایه 
ملی و اشــتغالزا برای چندین هزار نفر نوشت:» آب تخصیصی به 
صنایع کاهش زیادی پیدا کرده و آنهــا موظف به صرفه جویی و 
تغییر روش های مصرف و همچنین بازچرخانی آب و استفاده از 
پساب شده اند و طی ماه های اخیر، منبع آب جدیدی به این حوزه 

اضافه نشده است«.

  استاندار اصفهان:
آب مورد نیاز طرح توسعه سبا، از رودخانه زاینده رود تامین نمی شود

راهکار مدیریت شهری برای جلوگیری از ترافیک حاصل از خاموشی های مکرر؛

رییس اداره ممیزی درآمد شــهرداری اصفهان 
گفت: شهروندان باید بدانند که 55 تا 60 درصد 
از بودجه شهر برای توســعه، 15 تا 20 درصد از 
بودجه برای نگهداری، رفت و روب و نگهداری از 
درختان و 25 درصد از بودجه نیز برای جلوگیری 

از استهالک شهر هزینه می شود. مهدی زارعی 
اظهارکرد: هر جریان مالی اعــم از نقدی یا غیر 
نقدی که به شهرداری وارد شود، جزو ردیف های 

درآمدی شهرداری ها قرار می گیرد. 
وی با بیان اینکه درآمدهای شهرداری اصفهان از 
طریق دریافت عوارض نوسازی، کسب و پیشه، 
خودرو و عوارض از محــل ارزش افزوده و بهای 
خدمات به دســت می آید، افزود: برای کمک به 
تامین هزینه های شــهر باید عــوارض به موقع 
پرداخت شود تا شهرداری ها برای توسعه و آبادانی 
شهر با مشــکالت کمتری رو به رو باشند.رییس 

اداره ممیزی درآمد شــهرداری اصفهان با بیان 
اینکه »عوارض« منبع تامین مالی شهرداری ها 
برای توســعه و آبادانی شهر اســت، تاکید کرد: 
هزینه کرد درآمدهای شهرداری در مسیر توسعه 
و آبادانی شهر است، از این رو شهروندان با پرداخت 
به موقع عوارض می توانند در تحقق 
اهداف مدیریت شهری گام بردارند.

وی با اشــاره به نحوه محاسبه نرخ 
عوارض، اظهارکرد: عوارض نوسازی 
و عمران شهری بر اساس یک و نیم 
درصد قیمــت منطقه بندی همراه 
با برخی محاســبات دیگــر انجام 
می شــود که ریز آن را شــهروندان 
می توانند با مراجعه به شــهرداری منطقه محل 
سکونت خود جویا شوند؛ نحوه محاسبات عوارض 
کسب و پیشــه نیز طبق آخرین مصوبه شورای 
اسالمی شهر اصفهان بر اساس متراژ و موقعیت 
مکانی واحد تجاری، همچنین منطقه شــهری 
صــورت می گیرد.   رییس اداره ممیــزی درآمد 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: در شهرداری ها 
60 ردیف فعال درآمدی به شــکل های مختلف 
وصول و همه آنها در مجموع بودجه شهرداری را 
 تشکیل می دهد که صرف عمران و آبادانی شهر 

می شود.

رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان:

۶0 درصد از بودجه شهرداری صرف توسعه اصفهان می شود

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 تکمیل مرکز سالمت مسکن مهر خمینی شهر

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس  poshtibani.mui.ac.ir مراجعه فرمایند.
شرایط متقاضیان حقوقی:

1. تصویر صفحه اول اساسنامه شرکت، تصویر آگهی تاسیس و تصویر آخرین آگهی تغییرات در روزنامه رسمی برای شناسایی صاحبان امضای مجاز شرکت
2. تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکاری )رتبه بندی 5 در رشته ابنیه( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

3. ارائه تایید صالحیت ایمنی کار
4. تصویر حداقل دو مورد گواهی حسن انجام کار از دستگاه های دولتی حداکثر تا 3 سال قبل به همراه تصویر قراردادهای مربوطه

5. گواهی بازدید یکی از اعضای شرکت از محل پروژه
برآورد پروژه : 5/۸۸۸/919/499 ریال براساس فهارس بهای سال 97

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 295/000/000 ریال
نوع تضمین شرکت در مناقصه : فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماه

تاریخ توزیع اسناد مناقصه : از روز یکشنبه مورخ 1397/04/24 لغایت روز یکشنبه مورخ 97/04/31

رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: باغ های بانوان اصفهان از حداقل 
امکانات محروم هستند و شرایط مناسب بانوان 
را ندارند.فریده روشــن در خصــوص بازدید از 
باغ های بانوان اصفهان اظهار کرد: در این بازدید 

مشخص شد که این باغ ها از حداقل 
امکانات محروم هســتند و شرایط 
این باغ ها مناسب بانوان نیست.وی 
با بیان اینکه تعــدادی از این باغ ها 
به لحاظ حصارکشــی و امنیت نیز 
دارای شرایط مناســبی نیستند، 
تصریح کــرد: در برخی موارد برای 
راه اندازی ایــن باغ ها تنها به حصار 

کشی مختصر در قســمتی از پارک بسنده شده 
اســت که از حداقل امکانات نیز محروم اســت. 
رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه باغ های 
بانوان اصفهان از داشتن آب آشامیدنی نیز محروم 
هستند، افزود: همچنین تجهیزات مورد استفاده 
در این باغ ها مناسب نیست و این مراکز از داشتن 
یک ســوپر مارکت و یا کافی شــاپ نیز محروم 
هستند. وی با بیان اینکه برنامه های فرهنگی و 
تفریحی که برای بانوان در این مراکز برنامه ریزی 
می شــود در راســتای افزایش اعتماد به نفس و 

توانمندسازی آنهاست، گفت: این در حالی است 
که این برنامه ها نیز غنای الزم را ندارد و سازمان 
فرهنگــی تفریحی باید بیش از گذشــته به این 
موضوع توجه داشــته باشد. روشــن با تاکید بر 
اینکه قصد جداســازی بانوان از آقایان را نداریم، 

افزود: شرایط کنونی جامعه و عدم حضور مردان 
در کنار خانواده در طــول روز ایجاد فضایی ویژه 
بانوان را الزام آور کرده است که البته با وضعیت 
فعلی اصال مناســب نیســت.وی با بیان اینکه 
پیشنهاد می شود فضای باغ های بانوان از ساعت 
19 به بعد به خانواده ها تخصیص یابد، اضافه کرد: 
شهرداران مناطق باید نســبت به باغ های بانوان 
توجه بیشــتری داشته باشــند، در سال جاری 
برنامه ای برای افزایش تعداد این باغ ها نداریم؛ اما 
تجهیز و بهبود شــرایط و تجهیزات این باغ ها در 

دستور کار قرار دارد.

رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر اصفهان:

باغ های بانوان از حداقل امکانات محروم هستند

مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان:
برنامه ریزی برای کنترل آلودگی هوا در فصل سرما آغاز شد

مدیر بحران و پدافند غیرعامل شــهرداری اصفهان گفــت: برنامه ریزی ها برای کنتــرل و کاهش آلودگی 
هوا در فصل پاییز و زمســتان از اکنون آغاز شــده اســت.احمدرضا مرادی اظهارکرد: تقویت ناوگان  حمل 
 و نقل عمومی تاثیر بسزایی در کاهش اســتفاده از خودروهای شــخصی و به دنبال آن کاهش آلودگی هوا 

دارد. 
وی افزود: خوشــبختانه با تکمیل و بهره برداری از مترو پیش بینی می شــود بتوانیم در کنترل آلودگی هوا 
وضعیت بهتری در مقایسه با سال های گذشته داشته باشیم.مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان 
با اشاره به تاثیر فضای سبز در کنترل آلودگی هوا گفت: در شرایط بحرانی آب، به منظور جلوگیری از خشک 
شدن درختان به عنوان ریه های تنفسی شهر، آبیاری فضاهای سبز به سختی صورت می گیرد، حتی در برخی 
مناطق به وسیله تانکر آبیاری انجام می شود.وی فرهنگ سازی در کنترل بحران را امری مهم دانست و گفت: 
در حال حاضر با توجه به وضعیت خشکسالی، تابلوهای کمیته فرهنگ شهروندی مصرف بهینه آب و برق را 
 آموزش می دهد؛ همچنین آموزش مدیریت در بحران های مختلف به کودکان و نوجوانان در دستور کار قرار 

دارد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

م الف: 204500
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امام صادق )علیه السالم:
   ما را حرمى است و آن »قم« است. بانويى از 

فرزندان من به نام فاطمه در آن دفن خواهد شد 
كه هر كس او را زيارت كند، بهشت بر او واجب 

شود .
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

یادداشت

مادر یک دختر که باشی، دنیایت پر از رنگارنگ های دلپذیر 
اســت. می توانی کنار دخترت از دنیای زنانه های بی نظیر 
لذت ببری. با او بخندی و تمام داشــته هایی را که روزها 
برای فهمیدن و رسیدن به آن بی وقفه تالش کرده ای،  در 
اختیارش بگذاری. می توانی تمام رازها و همه ناگفته های 
دخترانــه ات را با او در میــان بگذاری. دختــران به طرز 
شــگفت آوری می توانند دنیای مادران شان را ساده کنند؛ 
الزم نیست برای شان هزار حرف، حدیث و مقدمه بچینی 
تا بفهمند چه می خواهی بگویی؛ انگار آنها آفریده شده اند 
تا مادرشان را به سوی آســایش هدایت کنند. درست مثل 
اینکه خودت برای خودت یک دوست بیافرینی، در کنارش 
باشی و در نهایت یک همراِه دوست داشتنی و شگفت انگیز 
برای ادامه زندگی داشته باشی. مادر یک دختر بودن البته 
همیشــه این قدرها هم رویایی و خالی از ســختی نیست. 
همواره مادر بــودن، مترادف با هــزاران لحظه پرالتهاب و 
دلهره های بی انتهاست. حاال اگر در این کشاکش بی رحم، 
دختر هم داشته باشی مســئولیتت هزاران برابر سنگین تر 
می شــود. دختر که داشــته باشــی، برای هر ثانیه ای که 
جلوی چشمت نیســت، دلت می لرزد. برای هر بار لرزیدن 
دلش، پشتت تیر می کشد. برای هر غریبه ای که از کنارش 
می گذرد، نفست حبس می شود. مادر است دیگر! عزیزتر از 

این دختر ظریف و نحیف چه در دنیا دارد؟ 
بزرگ ترین دغدغه یک مادری که دختر دارد، این است که 
چطور انسانی مستقل، استوار و در عین حال زنی خوشحال 
و موفق تربیت کند؛ آن هم در دنیایی که تربیت یک فرزند 
خوب کــه بتواند در آینده نیز مســتقل باشــد و از هجوم 
صدمات جامعه سالم بیرون بیاید، به نظر یکی از دشوارترین 
پروسه های زندگی است. اینکه دخترت هم زمان بخندد، 
بگردد و ســالم بماند، جمع اضدادی است که برای سامان 
دادنش نیاز به یک دنیا تالش، فکر و استراتژی دارد. داشتن 
یک دختر سالم و البته شــاد در جامعه ای با ساختارهای 
مردانه که زنان را بیشتر ســرکوب می کند، کاری دشوار 
است. سختِی بزرگ دیگر اینکه یک مادر بتواند به دخترش 
یاد بدهد چگونه هم خودش باشد و هم از وجودش در برابر 

هجوم بدی ها محافظت نماید. 
بهترین روش برای داشتن یک دختر ســالم این است که 
یک مادر خوب باشــیم با ویژگی های نرمال. هیچ چیز در 
دنیای محدود و پر از چالش امروز نمی تواند بیشتر از مادر 
بودن سخت باشد؛ مخصوصا اینکه رفتار مادران امروز، آینه 
دختران می شــود. هر چقدر دنیای اطراف پر از ســیاهی 
باشد یک آینه خوب می تواند نور را از میان سیاهی بازتاب 
بدهد و البته یک آینــه خوب باید صادق باشــد. صداقت 
می تواند مانند چراغی، راه تاریک و پــر از دلهره بیرون را 
برای دخترکان معصومان روشــن نماید؛ هر چند تفکرات 

بسته تنگ نظراِن بیرون با هزاران اما و اگر، راه را بر 
مــا روشنگری های درست ببندند،  ا

مادرانگی حکــم می کند، 
بــه دختــرم یــک 
چراغ بدهــم؛ نوری 

که بــا آن راه را 
پیــدا کند تا 
بیراهــه هــا 
آرامش دنیای 

زیبایش را به هم نریزد.

بهدخترمیکچراغمیدهم

مرضیهمحبرسول

رییسجمهورآمریکا
وهمسرشکه
بهانگلستانسفر

کردهاند،جمعهشب
دراقدامی

غیرتشریفاتیبا
ملکهانگلیسدیدار

کردند.

عکس روز

رزمندهوراویدوراندفاعمقدس:
دهههفتادوهشتادیهاروزگار

راعوضمیکنند
رزمنده و راوی دوران دفاع مقدس، در مراســم رونمایی از کتاب 
»مربع های قرمز« با بیان اینکه این کتاب یادی از شهدا بوده است، 
اظهار داشــت: امام )ره( فرمودند: »دزدی آمده و سنگی انداخته؛ 

جوانان آن را حل کنید.« 
هرچه امام  )ره( فرمودند، انجام شد. ایشان فرمودند: »یک لحظه 
از این جنگ پشیمان نیســتیم. صدام رفتنی اســت و کاری جز 
خودکشی ندارد.«»حاج حســین یکتا« تاکید کرد: امروز انقالب 
با ســرعت به جلو می رود و تا نماز خوانــدن در بیت المقدس یک 
یاحسین باقی است؛ خوشــحالیم که خون شهیدان پایمال نشده 
و به ثمر رســیده اســت. حاال هم به بچه های دهه ۷۰ و دهه ۸۰ 
امیدواریم؛ زیرا می دانیم به یــاری جوانان امروز که متولد دو دهه 
قبل هستند، با دستاوردهای انقالب 
آشنا می شــوند و به یک نبرد 
تمام عیار با جبهه کفر در بعد 
 اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

 می پردازند.

پاسخسردارکمالی
دربارهمعافیتفوتبالیستها

سردار »موســی کمالی« رییس اداره ســرمایه انسانی ستاد کل 
نیروهای مسلح، درخصوص نامه وزیر ورزش برای معافیت هفت 
فوتبالیست از خدمت مقدس سربازی گفت: تقاضای وزیر ورزش 
برای معافیت هفت فوتبالیست کشور، کاری غیرقانونی و غیرقابل 
اجراست و ستاد کل نیروهای مســلح هیچ اقدامی برای معافیت 

انجام نخواهد داد.
کمالی در پست اینستاگرامی خود نوشته است: معافیت از خدمت 

سربازی فقط برای ورزشکارانی است که قهرمان جهان می شوند.
 گفتنــی اســت وزیــر ورزش و جوانــان در نامه ای بــه رییس 
ســتاد کل نیروهای مسلح خواســتار معافیت ســردار آزمون، 
سیدمجیدحســینی، علیرضاجهانبخــش، علیرضابیرانونــد، 
مهدی ترابی و علی قلی زاده  از خدمت مقدس ســربازی شده بود. 
»مسعود سلطانی فر« در این نامه آورده بود: با توجه به درخشش 
تیم ملی در رقابت های جام جهانی که با تفقد مقام معظم رهبری 
نیز همراه بود، به منظور قدرشناسی از این بازیکنان اقدامات الزم 
درخصوص  اعطای معافیت از انجــام خدمت وظیفه این فرزندان 
غیــور  و افتخارآفرین میهن عزیزمان بــا اذن مقام معظم رهبری 

صورت پذیرد .

دوخط کتاب

گشایشدراینتنگهاست!
»حسین شــریعتمداری« در ســرمقاله شــماره دیروز روزنامه 
»کیهان« نوشت: باتوجه به مواد یاد شــده از دو کنوانسیون ژنو و 
جامائیکا، فقط عبور کشتی هایی از تنگه هرمز مجاز خواهد بود که 
برای امنیت، نظم، آسایش و حقوق ملی جمهوری اسالمی ایران، 
بی ضرر تشخیص داده شود. اکنون باید گفت در صورتی که صدور 
نفت ایران از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی تحریم شود، آیا عبور 
کشتی های حامل نفت برای کشورهای یاد شده که در حالت مورد 
اشاره، دشمن تلقی می شوند »عبور بی ضرر«! خواهد بود؟ بدیهی 
است که پاسخ این پرسش منفی است و ایران اسالمی حق دارد و 
می تواند با جلوگیری از عبور این کشتی ها مانع توانمندی دشمن 
در تهدید امنیت ملی خود شــود. این فرمــول درباره صدور نفت 
سایر کشــورها از تنگه هرمز نیز صدق می کند؛ چرا که زمینه ساز 
اقدام خصمانه دولت های متخاصم خواهد بود. عبور کشتی هایی 
که از مبدا کشــورهای تحریم کننده به مقصد ســایر کشورهای 
خلیج فارس، تســلیحات نظامی حمل می کنند نیز به طریق اولی 
و مطابق همان مواد از کنوانسیون های ژنو و جامائیکا، مخل و در 
تعارض با امنیت ملی کشورمان تلقی شده و بستن تنگه هرمز به 

روی این کشتی ها حق مسلم و قانونی ایران اسالمی است.

واکنش

یا بیشــترین رنــج ممکــن به 
تــاوان خوشــی ها  عنــوان 
و شــادی های مفــرط که تا 
امروز به ندرت کسی لذت آن 
را چشیده است!اگر راه اول 
را انتخاب می کنید، یعنی اگر 
می خواهید رنج های انسانی 
را کاهش دهید، بسیار خوب! 
باید همین طور توان شادمانی 

خود را هم کاهش دهید!

تسلی بخشی های فلسفی 
»آلن دوباتن«

»لذت« و »رنج« به هم 
وابسته هستند

لــذت و رنــج، چنان بــه هم 
وابســته اند که اگر کسی 
قصد حداکثــر بهره مندی 
از لــذت را داشــته باشــد 
ناگزیــر اســت بیشــترین 
مقــدار ممکــن را از رنــج 
بچشد... انتخاب با شماست: 
یا کمتریــن رنج ممکن و به 
عبارت دیگر، نداشــتن درد 

و غم...

»دیوارنگاری« یا »گرافیتی«، کشیدن نقوش مختلف و اشکال و نمادهاست 
که اغلب بر دیوارهــای مکان های عمومی نقش می بندد. یک کلیســای 
تاریخی 1۰۰ ســاله در »یانرا« -اســپانیا- قرار دارد که اسکیت سواران 
گرافیتــی کار و هنرمنــدان خیابانی، آن را اشــغال کرده اند. کلیســای 
»سانتابارابارا« در سال 1912 توســط یک معمار اتریشی طراحی شد؛ اما 
برای سال های ســال متروک مانده بود تا اینکه قرار شد به یک مجموعه 
اسکیت سواری تبدیل شود. دیوارها و سقف کلیسا با اشکال مختلف مملو 
از رنگ شده و رنگین کمانی از رنگ بر سر در پنجره های بلند کلیسا نقش 

بسته است.

تغییرکاربریکلیسای100ساله

پیدا شدن یک موجود انسان نمای دریایی عجیب در سواحل چین، خبرساز 
شد. این موجود که در کنار ســاحل و روی آب دریا شناور بود، توسط یک 
گردشگر چینی پیدا شد. عده ای از افراد بومی، ابتدا از نزدیک شدن به این 
موجود خودداری کردند؛ اما سرانجام یکی از گردشگران وارد آب شد و آن را 
به ساحل منتقل کرد. تکان خوردن سر و لب این موجود، موجب حیرت افراد 
محلی شد. این ویدئو بالفاصله روی یوتیوب قرار گفت و تبدیل به ویدئویی 
داغ شد. منتشر کننده در توصیف این ویدئو در یوتیوب نوشت: این موجود 

سری شبیه به انسان دارد و دارای دست و پای مخصوصی است. 

پیداشدنموجودانساننمادرسواحلچین!

پیشنهاد»همایونشجریان«برایلغویکنمایش؛
ورودسلبریتیهابهپروژه»اعتصاببازار«!

به تازگی خبری رسمی از خانه سینما منتشر شد که بر اساس آن »منوچهر شاهســواری« مدیر عامل خانه سینما در نشستی خبری، 
عدم برگزاری جشن خانه سینما را در سال جاری اعالم کرده است.

او در توضیح این اقدام که همه ساله برگزار می شد، گفته است: آنچه اعالم می کنم شاید با فضای کنونی به نوعی هم  پیمانی داشته باشد 
و در حالی که از زوایای گوناگون تعرضات اقتصادی و فرهنگی وارد می شود، باید سهم  خود را ادا کنیم.

شاهسواری تصریح می کند: ایام پرغصه و پرقصه ای را می گذرانیم و به اتکای آن راز عمیق تاریخ ما که میهن دوستی را در خود دارد، امسال 
براساس سیاست چند سال خود که می گوید سینمای ایران قابل تفکیک نیست و رو به مردم ایران دارد، تصمیم گرفتیم جشن سینما 
را با داوری خوب به قوت اجرا کنیم؛ اما از مراســم بزرگ  و هزینه اضافی خودداری می کنیم. او با بیان اینکه عدم برگزاری جشن امسال 
یک تصمیم جمعی بود، گفته است: چنین تصمیمی  برای ما سخت بود چون قرار بود یک روز خوش داشته باشیم؛ ولی این یک تصمیم 
جمعی است. مجوز این کار باید از رییس جشن هم گرفته می شد و خوشحالم که از سوی »نصیریان« تشویق هم شدیم. همچنین طی 
روزهای اخیر، مهدی پاکدل، از بازیگران سینما و تئاتر نیز متنی را به نقل از روابط عمومی کنسرت_نمایش »سی« )که خود از بازیگران 
آن است(، منتشر کرد که در آن با تاکید بر نهایی شدن پروژه برای نمایش و آمادگی همه عوامل برای اجرای این نمایش، آمده بود: »به 
سبب مساعد نبودن شرایط اجتماعی و خاص و ویژه بودن پروژه »سی«، به صالحدید و پیشنهاد همایون شجریان، در جلسه ای فوری 
با حضور سهراب پورناظری، حسن معجونی، تهمورس پورناظری)مدیریت پروژه( و محمدرضا حسین زاده)مدیریت تولید( و در نهایت 
تمامی عوامل سی، با مشورت و تصمیم جمعی، این پروژه به حالت انتظار درآمد تا در زمانی بهتر و در روزگاری مهربان تر، با دلی خوش تر 
و اذهانی سبک بال تر در روزگاری که مردم شریف این مرز و بوم غم ها و نگرانی های معیشتی کمتری نسبت به حال و آینده خود داشته 

باشند و زمین و زمان محکم تری زیر پایشان باشد، به مرحله ی اجرا درآید.«

پیشنهاد روز

کیوسکدیدگاه

دونده اتیوپیایی که در تیم نوجوانان مسابقات جهانی دو، در شهر »تامپره« 
فنالند خود را شانزده ساله معرفی کرده بود، با واکنش های بسیاری از سوی 
دیگران مواجه شــد؛ زیرا برای همه این تصور پیش آمده بود که او آنها را 
دست انداخته است، درحالی که تمام اسناد و مدارک نیز بر ادعای وی مهر 
تایید می زدند. با توجه به پروتکل انجمن بین المللی فدارســیون دو، این 
دونده متولد 21 نوامبر سال 2۰۰1 اســت؛ اما باور این موضوع برای تمام 

کسانی که از این موضوع با خبر شدند بسیار سخت بود.

ادعاییکورزشکاردربارهسنشخبرسازشد!

اینستاگردی

تبریک»موالوردی«برایروزدختر

عکسیخوشحسوحالازعشقهای»وریاغفوری«

»شــهین دخت موالوردی« دســتیار ویژه رییس جمهور درامورحقوق شهروندی با انتشار 
عکسی در اینستاگرامش نوشت: سالروز میالد کریمه اهل بیت حضرت معصومه )س( و روز 

ملی دختر مبارک؛ روزی برای همه دختران ایران فارغ از همه تعلقات.

»وریا غفوری« با انتشار عکسی در اینستاگرامش نوشت: تولدتون مبارک زندگی های بابا.
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