
قابل توجه مودیان محترم مالیاتی ) اشخاص 
حقوقی و صاحبان درآمد امالک اجاری (: 

مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 96 و پرداخت مالیات مربوطه از 

طریق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری می باشد.

 ) روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان (
1526 مرکز ارتباط مردمی

م الف:206764

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در نظر دارد اجرای پروژه های زیر را به پیمانــکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)ستاد( واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/4/27 می باشد.

آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 1397/05/03 
آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14/30 روز یکشنبه تاریخ 1397/05/14 

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 7/30 صبح روز دوشنبه تاریخ 1397/05/15 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس اصفهان خیابان 22 بهمن، مجموعه 

اداری امیرکبیر، شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان و تلفن 0311570 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 021-41934 

دفتر ثبت نام در تهران: 88969737 و 85193768-021 و دفتر ثبت نام در اصفهان 5- 03132645870 )داخلی 3299(
 هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

موضوع مناقصه: خرید و حمل آسفالت توپکا جهت شهرک صنعتی مبارکه )شماره 200971281000035 در سامانه ستاد( )تجدید(
مبلغ برآورد اولیه: 9/900/000/000 ریال و بر اساس قیمت روز )اعتبار طرح جاری(

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 495/000/000 ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران : رتبه 5 یا باالتر در رشته راه و ترابری

مدت اجرا: 5 ماه
موضوع مناقصه: خرید و حمل آسفالت توپکا جهت شهرک صنعتی اشترجان ) شماره 200971281000036 در سامانه ستاد()تجدید(

مبلغ برآورد اولیه: 4/180/000/000 ریال و بر اساس قیمت روز)اعتبار طرح جاری(
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 209/000/000 ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته راه و ترابری
مدت اجرا: 5 ماه

موضوع مناقصه: حفاری و ترمیم ترانشه شبکه مخابرات شهرک صنعتی امیرکبیر کاشان )شماره 200971281000037 در سامانه ستاد( )تجدید(
مبلغ برآورد اولیه: 4/084/262/885 ریال و بر اساس فهارس بهای سال 1397 سازمان برنامه و بودجه کشور )اعتبار طرح جاری(

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:204/220/000 ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته ارتباطات

مدت اجرا: 8 ماه
موضوع مناقصه: نگهداری فضای سبز و تاسیسات شهرکها  و نواحی صنعتی تودشک، سید دشت، رامشه، چادگان، دهاقان، خمینی شهر، اسفرجان، 

هسنیچه، مهاباد، محمدآباد جرقویه و فناوری )شماره 200971281000038 در سامانه ستاد( )تجدید(
مبلغ برآورد اولیه: 4/186/800/000 ریال و بر اساس قیمت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی )اعتبار طرح جاری(

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 209/340/000 ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: گواهی صالحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مدت اجرا: 12 ماه
موضوع مناقصه: خرید مصالح و تکمیل شبکه آب شهرکهای صنعتی علویجه، تودشک مورچه خورت، سگزی و چادگان) شماره 200971281000039 

در سامانه ستاد( )تجدید(
مبلغ برآورد اولیه: 2/997/719/854 ریال و بر اساس فهارس بهای سال 1397 سازمان برنامه و بودجه کشور ) اعتبار طرح جاری( 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 149/900/000 ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته آب

مدت اجرا: 6 ماه

»آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای« نوبت اول

مادران بلند همتی که از دامان پاکشان مردان غیور و جوانمرد پا به عرصه شهادت می نهند، یقینا 
در سرای آخرت مورد لطف و عنایت ساقی کوثر، موالی متقیان حضرت علی ابن ابیطالب )ع( و 

حضرت فاطمه )س( قرار خواهند گرفت.
درگذشت مادر شهیدان »ردانی پور«، اندوهی بزرگ بر وجودمان فرونشاند؛ مادری که خالصانه 
و برای رضای حضرت حق از عزیزترین سرمایه های خود گذشت تا روح قدسی آن طائر ملکوت، 

حافظ و پاسدار نظام و میهن اسالمی مان باشد.
درود می فرستیم به روح این سفر کرده به ملکوت و ارواح تابناک فرزندان شهیدش.

بسم ا... الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون

روزنامه زاینده رود

پایان دلتنگی 35 ساله
پیکر مادر شهیدان »ردانی پور« در جایگاه ابدی فرزندش، آرام گرفت؛ 
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سلیمی: نام اصفهان روی سمیرم سنگینی می کند

مصیبت اصفهانی بودن!
پس از کاشــان و خمینی شهر، حاال چشــم مان به »سمیرم« 
روشن شده است. به شهرستانی زیبا، سبز و پر از عطر سیب که  
نماینده اش گفته: سمیرم تاکنون »چوب نام استان اصفهان« را خورده 
زیرا هرچه به دنبال دریافت بودجه برای این شهرســتان رفته ایم، نام 

اصفهان روی آن سنگینی می کند...

8

 رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛

کمترین بودجه پژوهشی را داریم!

»مالیات«؛ تنهاراه برون رفت 
از مشکالت اقتصادی

3

11

مدیرعامل کارخانه فوالد مبارکه:

شرایط برای کسب قهرمانی 
»سپاهان« فراهم است

10

11

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان خبر داد:

 80  اتوبوس تازه نفس در راه اصفهان
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علیرضا کریمیان

طی چند روز اخیر خط و نشان کشــیدن دو تن از 
مدیران ارشــد کشور بر ســر تلگرام و مشتقات آن 
در حالی صورت گرفت که دو ســر این ماجرا یکی 
وزیر جوان و جسور ارتباطات و دیگری مدیر عامل 
پدافند غیر عامل و یکی از ســرداران کشــور بوده 
اســت؛ اینکه مطلبی تا به این حد وســیع بازخورد 
داشته باشــد و جوابیه و تکذیبیه آن با مستندات و 
ادله به این ســرعت ارائه و در اذهان عمومی شفاف 
سازی شود، مسئله ای است که در خوش بینانه ترین 
حالت باید مورد ســپاس و تقدیر از ســوی مردم و 
مسئوالن قرار بگیرد؛ اما آنچه در این ماجرا دیده نشد 
همین شــفافیت در ارائه اطالعات بود. این جریان 
بیشتر شبیه تسویه حساب و حالگیری سیاسی بود 
موضوعی که این روزها در سایه بی تدبیری در ارائه 
عریان برخی از مطالب زیاد به ذهن متبادر می شود. 
روزهاســت که وزیر اطالعات در مورد فیلتر شبکه 
های اجتماعی تحت فشــار اذهان عمومی است؛ او 
که خود در صف مخالفان این اقــدام بوده در حالی 
فشــارها را متحمل می شــود که همواره متهم به 
مســامحه با این رویه در جامعه بوده است ؛ اما این 
بار آذری جهرمی مســئله بســیار مهمی را مطرح 
 کرد و آن اینکه اتاق فکری تشــکیل شده تا با ایجاد 
جو ســازی های روانی مانع از رســیدگی به برخی 
از مهم تریــن پرونده هــای مهم اقتصادی کشــور 
شــود. داســتان ها و موضوعاتی که همــواره یکی 

پس از دیگری به فضای روانی جامعه شــوک وارد 
کــرده و ناگهان محــور اصلی بحث هــای عمومی 
می شــود. ماجراهایی که توجهــات زیادی به خود 
جلب می کند و زمینه ســاز بحث هایی می شــود 
که بسیاری از آنها بســیار قدیمی هستند و الینحل 
جلوه می کنند. داستانی که هنوز اوج نگرفته، رقیب 
دیگری برای گرفتــن جایگاهش در صــدر اخبار 
خودنمایی می کند؛ ماجرای جانشینان تلگرام و محل 
قرارگیری سرورهایشان هم از این دست اظهار نظرها 
به نظر می رسد. ادعای اینکه سرور های »هاتگرام« 
و »تلگرام طالیی«،در وزارت ارتباطات است  به نظر 

تالشــی برای در مخمصه قرار دادن وزیر بی پروای 
دولت است. به نظر می رسد اظهارنظر درباره اینکه 
آیا سرور های فالن نسخه تلگرام در طبقه نهم بهمان 
ســاختمان در زیرمجموعــه وزارت ارتباطات قرار 
گرفته یا جــای دیگری؛) مورد ویــژه ای که موجب 
شده بســیاری با وزیر جوان کابینه هم عقیده شوند 
که معتقد است اتاق های فکری مانع از آن می شوند 
تا بحث های کلیدی  مانند شــفاف سازی ارزی پی 
گرفته شود!( در حالی که مردم به شدت در تنگنای 
اقتصادی قرار دارند، بیشــتر حاشیه هایی است که 

به عمد پر رنگ می شود تا متن اصلی دیده نشود.

ترامپ: 
پوتینمیخواست
برجامحفظشود

رییس جمهور آمریکا می گوید همتای روسی اش 

خواهان حفظ برجــام بوده؛چراکــه این توافق 
برای روســیه توافق خوبی است؛ اما برای آمریکا 
و جهان، نه.»دونالد ترامپ« در مصاحبه ای گفت: 
»پوتین احتماال دوست داشت که برجام پابرجا 
بماند، چون این توافق برای روســیه خوب بود، 
چون روسیه با آنها تجارت می کرد. این توافق برای 
بسیاری از کشورها که با ایران تجارت می کردند، 
خوب بود.« او بــا بیان اینکه »صــد در صد« از 
ناآرامی در ایران حمایت می کند، گفت: »آنها در 
سرتاسر کشــور تظاهرات  بزرگی دارند، احتماال 
بزرگ تــر از هرآنچه که پیش از این داشــته اند. 
همه اینها از زمانی رخ داده کــه من آن توافق را 

لغو کردم.«

عراقبهجایایران
ازعربستانبرقواردمیکند

حیدرالعبادی، دســتور جایگزینی واردات برق 
ایران با عربستان را صادر کرد.رسانه های عراقی 
همزمان با صدور بیانیه شکســت مذاکرات برای 
ادامه تامین بــرق از ایــران، از ماموریت جدید 
وزیر برق این کشــور برای مذاکره جهت تامین 
انرژی مورد نیاز از عربســتان خبر دادند.پایگاه 
اطالع رســانی »ان ار تی« عــراق در خبری به 
نقل از بیانیه مطبوعاتــی وزارت برق عراق خبر 
داد: هیئــت عراقی که به تهران ســفر کرده بود 
نتوانســت طرف ایرانــی را بــرای ادامه فروش 
برق به عــراق متقاعد کرده و در ایــن کار ناکام 
ماند.بر اســاس بیانیه وزارت برق عــراق در پی 
شکســت مذاکرات صورت گرفته این وزارتخانه 
طرحی را بــرای جایگزینی تامیــن واردات برق 
 مورد نیاز خود از ایران در دســتور کار خود قرار

 داده است.
این پایــگاه خبری عراقی به نقــل از بیانیه دفتر 
عبادی خبــر داد: وی بــه وزیر بــرق ماموریت 
داد به همراه مســئولین ارشــد ایــن وزارتخانه 
طی یک هفته عازم عربســتان شده و یادداشت 
 تفاهمی در زمینه انرژی با مســئولین این کشور

 امضا کند.

غیبتطوالنیمدتومشکوک
شاهاردنپسازدیدارباترامپ

طوالنی شدن غیبت عبدا... دوم، شاه اردن پس از 
دیدار با رییس جمهوری آمریکا بدون اعالم هیچ 
دلیلی از جمله مرخصی ساالنه، زمزمه ها و گمانه 
زنی ها را در این کشــور برانگیخته است.مسئله 
این است که امسال هیچ اعالمی از مرخصی شاه 
اردن و خانواده اش در دســت نیست و رادارهای 
مردمی و رســمی هیچ توضیحی را در این باره 
رصد نکــرده اند. برخی موضــوع غیبت خانواده 
پادشاهی یا مرخصی آنها را با معامله قرن مرتبط 

دانسته است.
»ایدی کوهن« پژوهشــگر سیاسی اسرائیلی در 
این باره گفته است که اساســا سفر شاه اردن به 
واشنگتن برای بحث درباره جانشینی فرزندش 
)ولیعهد( به پادشاهی اردن بوده است. بزرگ ترین 
دغدغه درباره اردن این است که این کشور بعد از 
معامله قرن و مهاجرت فلسطینیان به آن، تبدیل 
به فلســطین دوم شــود، زیرا اکثریت جمعیت 
اردن را فلســطینی تبارها تشــکیل می دهند و 
می توانند تهدیدی برای حاکمیت هاشــمی ها 

در اردن باشند. 

حاشیه هایی پر رنگ تر از متن دومینسفیرزنایران
درراهفنالند

»پروین فرشــچی« گزینه پیشنهادی ایران 
برای تصدی مســئولیت ســفارت تهران در 
فنالند اســت. وی گفته اســت، انتخابش به 
عنوان ســفیر ایران در فنالند، مراحل اداری 
خود را طی می کند و هنــوز آگرمان خود را 

دریافت نکرده است.
 پروین فرشــچی که پنج ســال مسئولیت 
معاونت بخــش دریایی در ســازمان محیط 
زیست را بر عهده داشته است، در گفت وگو 
با ایســنا  با تکذیب برخی از اخبار منتشــر 
شده مبنی بر اینکه دو تابعیتی است، تصریح 
کرد: محل ماموریت پیشنهادی به وی جهت 
پذیرفتن مسئولیت ســفارت ایران در کشور 
فنالند است.وی ادامه داد: این موضوع مراحل 
اداری و تشریفاتی خود را طی می کند و هنوز 
آگرمانش را دریافت نکرده اســت.برخی از 
رسانه های خبری با طرح این ادعا که فرشچی 
دو تابعیتی است، مدعی شــدند که او برای 
مسئولیت سفارت ایران در ســوئد انتخاب 
شده این در حالی اســت که در حال حاضر 
سفیر ایران در ســوئد »رسول مهاجر« است 
که از سال 95 مسئولیت سفارت ایران در این 

کشور را بر عهده گرفته است.

فرصتمجلسبهدولتبرای
برخوردباایرالینهایمتخلف

محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون 
عمــران مجلس گفــت: مجلــس، فرصت 
6ماهه ای را بــه وزارت راه و شهرســازی و 
سازمان هواپیمایی کشوری داده تا گزارشی 
از برخــورد با ایرالین هــای متخلف و دارای 
بیشــترین تاخیرهــا ارائه دهند. خواســته 
کمیسیون عمران مجلس این است که برای 
ایرالین هایی که بیشــترین میزان تاخیر در 
پرواز را دارند، محدودیت هایی ایجاد شــود. 
محمدرضا رضایــی کوچی ادامــه داد:طی 
ســال های اخیر شــاهد رشــد بی قاعده و 
بی حســاب و کتاب ایرالین های کوچک در 
کشور بوده ایم. اصالح آیین نامه های مربوط 
به ایجاد ایرالین ها موضوعی اســت که باید 
 مورد توجه ســازمان هواپیمایی کشــوری

 قرار بگیرد.

تولیدمحصوالتمشترک
نظامیایرانوپاکستان

رییس ســتاد کل نیروهای مسلح در جریان 
سفر به پاکستان از تولید محصوالت نظامی 
مشــترک  بین ایران و پاکســتان خبر داد. 
سرلشــکر باقری بیان کرد: تالش می کنیم 
محصوالت دفاعی مشــترک با پاکســتان 
تولید کنیم که به عنوان محصول مشــترک 

کشورهای اسالمی مطرح شود.
 وی همچنین با دریا ســاالر »ظفر محمود 
عباســی«، فرمانده نیروی دریایی پاکستان 
دیــدار کــرد. در این دیــدار بر گســترش 
همکاری های دریایی بین ایران و پاکســتان 
و افزایش رزمایش هــای دریایی بین نیروی 
دریایی دو کشور تاکید شد.باقری و وزیر امور 
خارجه پاکستان نیز بر توسعه مناسبات مرزی 
و مبارزه با تروریســم تاکید کردند. در دیدار 
رییس ســتاد کل نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران با »عبدا... حسین هارون«، وزیر 
امورخارجه دولت انتقالی پاکستان، دو طرف 
بر همکاری های مرزی و مبارزه با تروریســم 
به عنوان دشمن مشــترک ایران و پاکستان 

تاکید کردند.

عباسعلی کدخدایی
سخنگوی شورای نگهبان:

وزیر امور خارجه کشــورمان با بیــان اینکه همه 
شــرکای ایران در برجام پس از خروج غیرقانونی 
آمریکا از برجام آماده همکاری با ما هستند، از ادامه 
مذاکرات برای تضمین روابط بانکی و ادامه فروش 
نفت ایران خبر داد.محمدجــواد ظریف گفت: در 
جلســه ای که با سه کشــور اتحادیه اروپا و قبل از 
آن با چین و روسیه داشــته ایم، همگی بر جبران 
خسارت های ایران در خروج آمریکا از برجام اشاره 
داشته اند. وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: 
شرکای ما در برجام تعهد کرده اند که فروش نفت 
ایران به میزان کنونی، حمل و نقل، روابط بانکی و 
موارد اقتصادی که در توافق نامه آورده شده است، 
ادامه یابد، پس اراده سیاســی در جهان برای ادامه 
حضور فعــال در جمهوری اســالمی ایران باوجود 
فشارهای آمریکا کامال وجود دارد. به گفته ظریف، 
جهان اکنون بر سر یک دوراهی است که آیا آمریکا 
اراده سیاســی خود را بر دنیا تحمیــل می کند یا 
دنیا بر اســاس یک نظام قانونمند، تصمیم گیری 

می کند؟

برایروابطبانکیوفروش
نفتمذاکرهمیکنیم

وزیر امور خارجه:

کافه سیاست

عکس  روز 

سید عباس عراقچی، معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه 

ایران در سفر به هند  

تذکر به صدا و سیما برای پخش مستند »بی راهه«

پیشنهاد سردبیر:

عباســعلی کدخدایی گفت: ما طبــق قانون، 
کاری که می توانیم برای بررسی صالحیت ها 
در محدوده زمانی انتخابــات انجام دهیم این 
است که بتوانیم اقدامات قانونی خود را انجام 
دهیم؛ اما طبیعتا اگر کســی گزارشی نسبت 
به فردی می دهد و یا مرجعی مطلبی برای ما 
ارســال می کند، ما نمی توانیم از دریافت آن 
امتناع کنیم. سخنگوی شورای نگهبان افزود: 
اخبار و گزارشات به دست ما می رسد و دوستان 
هم بررسی و دســته بندی می کنند و هر کدام 
در پرونده افراد ضبط می شــود؛ اما هیچ کدام 
تصمیم گیری نمی شود، بلکه تصمیم گیری در 
همان مقطع قانونی بررسی صالحیت هاست 
که با حضور اعضای شــورای نگهبان صورت 
می گیرد؛ زمان برای بررسی صالحیت ها واقعا 
کم است، در برخی از کشــورها این زمان،دو 

سال است.

شوراینگهبانتحتفشار
تصمیمگیرینمیکند

عبدالرضا رحمانی فضلی
وزیر کشور:

ســخنگوی دولت گفت: 100 هزار میلیارد تومان از 
بدهی فعاالن اقتصادی، پیمانکاران و واحدهای تولیدی 
به بانک ها که از دولت طلب دارند بر اســاس مصوبه 
هیئت وزیران تسویه می شود.محمدباقر نوبخت افزود: 
بر اساس مصوبه تبصره 5، افرادی که از دولت طلبکار 
و به بانک ها نیز بدهکار هستند، اسناد تسویه خود را از 
دولت دریافت و به بانک ها بابت بدهی خود ارائه می 
کنند.سخنگوی دولت افزود: با این مصوبه بار بزرگی 
از دوش افرادی که عمدتا فعاالن اقتصادی، پیمانکاران 
یا واحدهای تولیدی بدهکار به بانک هستند، برداشته 
می شود. نوبخت ادامه داد: بانک ها مطالباتی از این افراد 
دارند که آنها نمی توانند پرداخت کنند و با این اقدام 
صورت وضعیت مالی بانک ها روشــن شده و از سوی 
دیگر بانک ها نیز از جهت بدهی خود به بانک مرکزی 
آسوده می شوند. وی به مصوبات جلسه اخیر شورای 
پول و اعتبار اشاره کرد و اظهارداشت: در این جلسه با 
توجه به ترازنامه مالی مشخص شــد بدهی دولت به 
بانک مرکزی حدود 10 هزار میلیارد تومان است که به 

هشت هزار و 500 میلیارد تومان تقلیل یافت.

بدهیپیمانکارانبهبانکها
تسویهمیشود

نوبخت:

وزیر کشور گفت: حل آسیب های اجتماعی باید 
مردم محور باشد؛ یعنی موضوعات اجتماعی 
فقط با اجتماعی شدن قابل حل است.به گفته 
رحمانی فضلی در حوزه مقابله با آســیب های 
اجتماعی راه های بسیاری طی شده است که 
هیچ کدام از آنها به صورت 100 درصد موفق 
نبوده اند؛ البته موفقیت های نسبی حاصل شده 
و نتیجه آن این اســت که در حوزه مواد مخدر 
در بهترین شرایط ۲0 درصد کسانی که معتاد 
می شوند قدرت پاک شدن و ســالم ماندن را 
دارند. رحمانی فضلی گفت: تغییر نسل و تغییر 
سبک زندگی امری است که علت آسیب های 
اجتماعی است؛ البته این امر فقط مختص به 
آسیب اجتماعی نیســت. تغییرنسل و سبک 
زندگی از موضوعاتی اســت کــه مقام معظم 
رهبری حدود 1۲ سال قبل طی سخنرانی به 

صورت مفصل به آن اشاره کردند.

آسیبهایاجتماعیباید
مردممحورباشد

پیشخوان

بین الملل

نماینده روســیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی، از توافق این 
کشور با طرف های اروپایی بر ســر طراحی تدابیری جهت مقابله 
با تحریم هــای آمریکا علیه ایــران خبر داده اســت. »میخائیل 
اولیانوف«، از توافق کشورش با طرف های اروپایی برای محافظت 
از فعالیت های اقتصادی شرکت ها در برابر تحریم های آمریکا علیه 
ایران خبر داده است. اینترفکس به نقل از »اولیانوف« نوشت: »با 
اروپایی ها درباره تدوین تدابیر مشترک برای محافظت از فعاالن 

 اقتصادی در برابر تحریم های آمریکا علیه ایران به توافق دســت
 یافته ایم.« »اولیانوف« همچنین گفــت: پس از خروج آمریکا از 
توافق هسته  ای، ایران بایستی به اجرای تعهدات خودش، به ویژه 
اعطای دسترســی به آژانس برای انجام بازرسی های الزم ادامه 
بدهد. او همچنین تصریح کرد: آمریکا نباید کاری بکند که ایران را 
به خروج از برجام وادار کند. این دیپلمات روس تاکید کرد: نیاز به 
انجام هیچ تغییری در رویه های موجود برای تحویل اقالم هسته ای 

و اقالم دارای کاربری های دوگانه به ایران وجود ندارد. »اولیانوف« 
درباره تالش های آمریکا برای توافق با کره شمالی جهت دستیابی 
به توافقی برای خلع سالح های هسته ای این کشور هم اظهارنظر 

کرد و گفت آژانس ممکن است به این تالش ها بپوندند. 
اینرفکس به نقل از این دیپلمات روس نوشت: »آژانس بین المللی 
انرژی اتمی ممکن است بعد از برچیدن تاسیسات هسته ای نظامی 

کره شمالی به روند خلع سالح هسته ای این کشور بپیوندند.«

روسهابهدنبالراهحلیبرایدورزدنتحریمهایایران

  وقتی همه به دنبال سرورهای هاتگرام  هستند؛  

ارز خــواران و رانت 
خواران الفرار!

130 دقیقــه محرمانه 
با پوتین

صدا ســیما شاکیان 
راببیند

چرا نیــرو گاه اتمی 
بوشهربه داد صنعت برق 

نمی رسد؟

چهره ها

تذکربهصداوسیمابرایپخشمستند»بیراهه«
مصوبه شورای نظارت بر صداوسیما درخصوص پخش مستند »بی راهه« منتشر شد.جلسه 449 شورای نظارت 
بر سازمان صدا و سیما به ریاست حجت االسالم والمســلمین محسنی اژه ای و با حضور نمایندگان قوای سه 
گانه در محل دبیرخانه شورا برگزار و درخصوص پخش مستند بی راهه در سازمان صداوسیما تصمیماتی اخذ 
شد.در این جلسه عنوان شد که اگر چه شورای نظارت، سازمان صداوسیما را موظف به روشنگری و تنویر افکار 
عمومی نسبت به وجوه مختلف و ابعاد متنوع این پدیده می داند و از رویکرد این سازمان در مواجهه منطقی و 
حرفه ای با مفاسد اجتماعی سازمان یافته حمایت می کند ولی  در موضوع مستند اخیر »بیراهه« بررسی شورای 
نظارت نشان داد که پخش این برنامه بدون هماهنگی با قوه قضائیه بوده است؛ از این جهت به سازمان تذکر 

الزم داده می شود.     

ممنونروسیههستیم
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اکنون مسئولین باید موضع خود را در برابر آمریکا مشخص کنند و بگویند 
که وقتی فرزندان شان در آمریکا اقامت دارند، دلیل دشمنی شان با این کشور چیست؟ تناقض بزرگ از همین 
جا آغاز می شود؛ بنابراین تا این مسئله حل نشود به نتیجه ای نمی رسیم. هدایت ا... خادمی، درباره تهاتر نفت 
با کاالی روسیه اظهار داشت: در شرایطی که به ما اجازه نمی دهند نفت بفروشیم و کاالی مورد نیازمان را وارد 
کنیم، ممنون روسیه هم هستیم که به ما کاال می دهد تا از گرسنگی نمیریم. وی تصریح کرد: در حال حاضر 
وضعیت ما به گونه ای است که باید بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم، باید بین اینکه نفت به روسیه بدهیم 
و در قبال آن مواد روزانه مان را تامین کنیم و یا اینکه اصال نتوانیم مواد اولیه مورد نیازمان را هم تامین کنیم، 

یکی را انتخاب کنیم.

مجمعتشخیصمصلحت
نظامالیحهپالرمورا

ردکرد
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در نامــه ای به دبیر شــورای نگهبان 
نظر این مجمع دربــاره الیحه پالرمو 
را اعــالم کرد.آیت ا...ســیدمحمود 
هاشمی شــاهرودی، رییــس مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام طی نامه ای 
به آیت ا... احمد جنتی، دبیر شــورای 
نگهبان، نظر این مجمع درباره الیحه 
الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران 
به کنوانســیون ســازمان ملل متحد 
برای مبارزه با جرایم ســازمان یافته 
فراملی )الیحــه پالرمو( را اعالم کرده 
است.  در این نامه ذکر شده، به دلیل 
اینکه ایران نمی تواند مفاد کنوانسیون 
را برابر قوانیــن و مقررات داخلی خود 
تفسیر کند و حتی موظف است قوانین 
و مقررات خود را با پیوســتن به این 
کنوانسیون اصالح کند به همین دلیل 
با سیاست های امنیتی و ملی در حوزه 
های دفاعی و سیاست خارجی مغایر 
است و در شرایط تحریم تسلیم شدن 
در برابر خواســته هــای مخرب نظام 
ســلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود  
و توان کشو ر را در دور زدن تحریم ها 

کاهش خواهد داد.
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پروژه های کاهش مصرف »آب« خدمت به 
صنعت و جامعه است

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

 نقش فرهنگ سازی 
در ارتقای جایگاه مالیات

مردم باید حــس کنند که پرداختــن مالیات 
یک نوع مشــارکت ملی است و برای رسیدن به 
پیشرفت اقتصادی، عظمت و اقتدار کشور نیاز 
به همکاری افراد جامعه با دولت است و تنها در 
چنین شرایطی است که مردم ارائه اظهارنامه را 
تکلیف دانسته و پرداخت به موقع مالیات و بها 
دادن به سیاســت های اقتصادی و مالیاتی را، 

یاری نمودن دولت در قبال برنامه های اقتصادی 
مقاومتی خواهند دانست. در یک حکومت مردم 
ساالر، در تمام زمینه ها مردم خود را در آینده و 
سرنوشت دخیل دانسته و باید عالوه بر مشارکت 
در انتخابات جهت امور سیاسی، به این باور نیز 
برسند که برای رفاه و آسایش بیشتر وآینده خود 

و فرزندانشان، مالیات پرداخت کنند. 
پرداخت کِم مالیات بــه منزله کاهش خدمات 
عمومی است و باور این مسئله، افراد را تشویق به 
پرداخت مالیات به صورت داوطلبانه می کندکه 
تمام این مطالب مستلزم اعتماد مردم به دولت 

است.
 تالش در جهــت فرهنگ ســازی درخصوص 
مالیات، یک راهبرد حیاتی و جدی اســت. اگر 
مودی مالیاتی و افراد جامعه بدانند پولی که به 
عنوان مالیات به دولت می پردازند، صرف آبادانی 
کشــور و ایجاد امکانات رفاهی برای خودشان 
می شود، با میل و رغبت بیشتر حاضر به مشارکت 
هســتند؛ در مقابل، عدم توجه به ایجاد زمینه 
فرهنگ ســازی و نپرداختن بــه موقع مالیات، 
خســارات جدی را به بدنه اقتصاد کشــور وارد 

می کند. 

بازار

سِت کتری و قوری

رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان:
گرانی میوه در سطح 

خرده فروشی بیشتر است
رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان با بیان 
اینکه هر چه رو به جلو می رویم، کمبود میوه های 
تابستانه بیشتر به چشم می خورد، گفت: با وجود 
کاهش بار در میدان میوه و تره  بار، افزایش قیمتی 
نسبت به هفته گذشته نداشــته ایم و گرانی میوه 
بیشتر مربوط به سطح خرده فروشی و مغازه های 
سطح شهر است.»ناصر اطرج« در خصوص گالیه 
مردم مبنی بر گرانی میوه های تابســتانه و دالیل 
آن، اظهار کرد: متاسفانه سرمازدگی قبل و بعد از 
سال 97 در آذربایجان، کردستان، شهریار، کرج و ... 
موجب از بین رفتن سردرختی ها شد، از سوی دیگر 
بی آبی و خشکسالی نیز سبب کاهش سردرختی 
میوه های تابستانه شد. وی با بیان اینکه هر چه رو 
به جلو می رویم، شاهد کاهش بار در میدان میوه و 
تره بار می شویم، افزود: سال گذشته سردخانه های 
کرج و شهریار پر از بار انواع میوه های تابستانه بود؛ 
اما امسال به دلیل کاهش شــدید بار، بسیاری از 

سردخانه ها خالی یا خاموش هستند.

قیمت مرغ به ۸۶۰۰ تومان رسید؛
افزایش ۳۴۰۰ تومانی در ۲ هفته

در حالی که پیــش از این قیمت مــرغ در تهران 
کاهش ۵۰۰ تومانی را تجربه کرده بود، اما قیمت 
این محصول در اصفهان با افزایش ۲۰۰ الی ۵۰۰ 
تومانی همراه و به هشت هزار و ۶۰۰ تومان رسید.
این قیمت را » محمدعلی فروغی« اعالم کرد و در 
ادامه از افزایش حدود ۲۰۰ الی ۵۰۰ تومانی قیمت 
مرغ خبــر داد و اظهار کرد: به دلیــل گرمای هوا 
تولیدات کاهش پیدا کرده و یکی از علل  گرانی مرغ 
همین موضوع اســت. وی از کاهش قیمت کاذب 
مرغ در بازار خبر داد و گفت: قیمت مرغ گرم هشت 
هزار و ۱۵۰ تومان توزیع می شود و تا هشت هزار 
و ۶۰۰ تومان به فروش می رســد؛  البته در برخی 
مغازه ها مرغ گرم به قیمت هفت هزار و 9۰۰ تومان 

هم به فروش می رسد.

 سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان:

 فروش مدت دار خودروهای 
وارداتی ممنوع شد

سخنگوی ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکننــدگان اعــالم کــرد: تا اطــالع ثانوی 
هرگونه فروش مــدت دار خودرو ممنوع اســت.

درپی دســتورالعمل اخیــر ســازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان بــه مدیران 
عامل شرکت های واردکننده خودرو، سخنگوی 
این ســازمان گفت: براســاس این دستورالعمل 
شــرکت های واردکننده موظف شــدند تا اطالع 
ثانوی نسبت به قطع  برنامه های فروش مدت دار 
بیش از ۳۰ روز انواع خودرو با عناوین مختلف شامل 
پیش فروش، فروش مشارکتی و مشارکت در تولید  
اقدام کنند.»غالمرضاکاوه« از شهروندان خواست  
موارد تخلف یا تخطی از توافقات به عمل آمده را با 

تلفن ۱۲۴ برای رسیدگی در میان بگذارند.

 مدیر ساخت و توسعه راه های اداره کل 
راه و شهرسازی استان:

 ۵۸ پروژه راه سازی 
در حال اجراست

مدیرســاخت و توســعه راه هــای اداره کل راه و 
شهرسازی استان گفت: ۵۸ پروژه راه سازی، ابنیه 
فنی و روکش آســفالت گرم و ۴۲ پروژه روستایی 
در حال اجراست.»حمیدرضا امیرخانی« با بیان 
اینکه بیش از ۸۵ درصد محورهای مواصالتی استان 
به صورت چهار خطه و با اســتانداردها و مطابق با 
ضوابط راهسازی ساخته و به بهره برداری رسیده 
است، افزود: برای بهبود و ایمنی وضع جاده های 
موجود نیاز است تا سایر محورهایی که به صورت 
دو خطه هستند را به چهارخطه تبدیل کنیم. وی 
افزود: تامین مالی صورت گرفته ســبب شد تا در 
تقاطع های غیرهمسطح جاده ها، روکش آسفالت 
گرم محورهای قدیم انجام شــود.  مدیرساخت و 
توسعه راه های اســتان با بیان اینکه کلیه راه های 
مواصالتی بین اســتانی با استان های همجوار که 
به صورت بزرگراه و آزاد راه اســت، با اســتفاده از 
دستورالعمل های راه ســازی احداث شده است، 
افزود: اکثر محورهای بین شهرستان های استان 
به صورت چهارخطه اســت. وی با بیان اینکه ۵۸ 
پروژه راهســازی و احداث ابنیه فنــی و روکش 
آســفالت گرم در حال حاضر در سطح استان در 
دست اجراست، گفت: ۴۲ پروژه روستایی نیز در 

حال اجراست.

سکه تمام 
بهار آزادی

 26,310,000
تومان

13,510,000 نیم سکه
تومان

6,960,000ربع سکه
تومان

4,050,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

2,350,200
تومان

      قیمت سکه و طال

ست کتری و قوری 
یونیک مدل 7537

 108,900
تومان

ست کتری و قوری 
یونیک مدل 7533

 82,900
تومان

    ست کتری وقوری پرانی مدل385

 205,000
تومان

بازخورد ورود خودروهــای »چینی« به ایران 
برخالف سایر اقالم وارداتی، چندان مثبت نبود. 
بازار به شدت در برابر خرید خودرو های چینی 
مقاومت کرد و در دو سال اخیر و با تبلیغات پر 
سر و صدای شرکت های بزرگ خودروسازی 
مانند »پژو« و »سیتروئن« به ایران، برخی عمال 
فروش و خرید خودروهای چینی را در ایران، 
پایان یافته می دانســتند اما به رغم کیفیت 
پایین برخی از برندهــا و تولیدات چینی در 
ایران، قیمت مناسب و کیفیت پایین خودروهای 
داخلی منجر شد تا این خودروها پس از چندین 
ســال حضور در بازار ایران، باالخره با اقبال و 

چراغ سبز خریداران مواجه شوند. 
سهم بازار چینی ها در حالی در سال 9۶ به باالی ۱۲ 
درصد کل بازار رسیده که این گروه از خودروسازان 
تا پیش از سال 9۰ ســهمی ۱ درصدی از بازار ایران 
داشــتند. ضمنا »چری« در حالی پرتیراژترین برند 
چینی حاضر در بازار ایران است که هم اینک حدود 
۱۵ برند مختلف چینی در کشور به فعالیت مشغول 
بوده و ۱۲ گونه از آنها در سطحی گسترده به تولید و 

فروش اتومبیل مشغول هستند. 
وضعیت بازار خودرو در چین چگونه است؟

اگرچه چین به عنــوان بزرگ ترین بــازار خودروی 
جهان، گوی سبقت را از آمریکا ربوده و بین یک سوم 
تا نصف سود جهانِی بسیاری از خودروسازان جهان را 
در ســال های اخیر به خود اختصاص داده است، اما 
کارشناسان هشدار می دهند: خودروسازی چین هنوز 
جهانی نیست. بر خالف تالش چینی ها صنعت خودرو 
سازی در این کشور هنوز تهدیدی برای خودروسازی 
بزرگ دنیا نیست و بســیاری از خودروسازن مطرح، 

امیدوارند این روند تا سال های بعد نیز ادامه یابد. 
علی رغــم اقتصــاد رو به پیشــرفت این کشــور، 
خودروســازی در چین چندان ســودده نیســت؛ 
بخشــی از این رویه به دلیل نرخ رشد فروشی است 
که به کندی رو به جلو می رود  و این مسئله به علت 
افتتــاح کارخانه های جدید و ســرمایه گذاری های 

گسترده روی این صنعت 
نگــران کننــده اســت.
طی ســال های گذشــته، 
کارخانه هــای جدید ۵/۳ 
میلیون خودروی ســبک 
در سال تولید کردند. طبق 
یک معیار قدیمی مرسوم 
در صنعت خودروســازی، 

با فرض بر اینکه یــک روز کاری عــادی از دو نوبت 
هشت سـاعته تشکیل می شود، کارخانه جات مونتاژ 
قطعات باید با بیش از 7۵ درصد ظرفیت کار کنند تا 

به سودآوری برسند. 
با کاهـــش خرید خودروهای نــو در چین، برخی از 
شــرکت های پرفروش خارجی در این کشور، مانند 
فورد و فولکس واگن، تخفیف ها و تســهیالتی ارائه 
کردند تا فــروش را باال ببرند و ایــن موضوع موجب 

فروش پایین محصوالت تولیدی در چین شد.
چینی ها چگونه خودروهای خود را می فروشند

خودروســازان چینی به خوبی تبلیغــات و معرفی 
محصوالت خود را یاد گرفتــه اند، آن ها می دانند که 
مواردی نظیر ستاره های ایمنی برای مشتریان در اکثر 
نقاط جهان اهمیت دارد یا استفاده از تکنولوژی های 

جدید و آپشن های رفاهی 
متعدد مــی توانــد روی 
تصمیم گیری خریدار تاثیر 
گذار باشــد؛ اما معموال در 
الیه های پنهــان صنعت 
خودروسازی چین، موارد 
متعددی از پلت فرم های 
کپی شده، موتورهای شبیه 
سازی شــده، گیربکس های مشــکل دار و ضعیف 
و ایمنی اندک دیده می شــود کــه در کاتالوگ ها 
مطرح نمی شود. در ایران اما به نظر می رسد حضور 
خودروهای چینی بخشی از حضور پر رنگ چین در 
بازارهای مالی ایران است، درحالی که بخش بزرگی از 
خودروسازان چینی متعهد به تولید در ایران بوده اند؛ 
اما در سال جدید واردات این ماشین ها بر تولید پیشی 
گرفته است؛ اما درنهایت این ماشین های کپی برداری 
شده به خوبی توانسته اند حداقل بخشی از انتظارات 
خریداران ایرانی را بر طرف سازند. موتورهای چینی 
عموما موتورهای پر بازدهی نیستند؛ ولی از نظر دوام 
حداقل از موتورهایی که در چند ســال اخیر توسط 
ایران خودرو و ســایپا عرضه شده، شــرایط بهتری 
دارند و شرایط پشــتیبانی و لوازم یدکی آنها اگر چه 

ضعیف اســت، اما گارانتی و خدمــات پس از فروش 
این ماشین ها بســیار بهتر از خودرو های تولید ایران 

بوده است.
آیا باید به خودرو های چینی اطمینان کرد؟

حرف و حدیث های زیادی در مورد کیفیت و خدمات 
پس از فــروش خودروهــای چینی مطرح اســت؛ 
موضوعی که به شــدت موجب ایجاد تردید در میان 
خریداران این خودرو ها در بازار ایران شــده؛ اما در 
نهایت، رضایت خریداران این خودروها موجب شده 
تا آنها جای خود را در میان سایر برندهای ارزان قیمت 

در بازار ایران باز کنند.
 البته این اتومبیــل ها از نظر تکنولــوژی و امکانات 
نیز با ســایر خودروهــای روز و برنــد در دنیا رقابت 
می کنند؛ زیرا  خودروســازان چینی با شرکت های 
بزرگ خودروســازی دردنیا همکاری دارند. مطابق 
قوانین چین، حضور مســتقل خودروسازان خارجی 
در بازار این کشور مشمول مالیات و عوارض گمرکی 
بسیار اســت؛ از این رو خودروســازان جهان معموال 
محصوالت خــود را در قالب جوینــت ونچر )انتقال 
تکنولوژی و تولید مشــترک( با خودروسازان چینی 
عرضه می کنند؛ برای همیــن فولکس واگن، جنرال 
موتورز، مزدا، فورد و ... همگی در چین دارای کارخانه 
هستند و مدل هایی را به صورت مشارکتی با شرکای 

چینی راهی بازار می کنند. 
در کنار این دسته از خودروسازان چینی، شماری از 
کارخانه ها نظیر لیفان، جک و چری به تولید مستقل 
خودرو مشغولند و کمتر به تکنولوژی خودروسازان 

جهانی دسترسی دارند.
در یک بــرآورد کلــی، خودروهای چینــی کیفیت 
چندانــی ندارند اما در بازار ایــران میان خودروهای 
کره ای و ژاپنی گــران قیمــت و خودروهای ایرانی 
بی کیفیت، انتخاب خوبی برای قشرمتوسط به شمار 
می روند که به دنبال قیمت پایین و کیفیت های قابل 
قبول هستند. اگر چه برخی از مدل های تولیدی این 
خودروسازان، کیفیت های پایینی داشته و مشتریان 
از خدمات پس از فروش آنها ناراضی هســتند، اما در 
مجموع در هر برند چینی می توان یک یا دو مدل قابل 

اطمینان و کارآمد پیدا کرد.

کپی هایی که در ایران خوب می فروشند
پیشروی آرام خودروهای چینی در بازار؛

 مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت : نتایج قابل 
توجه وکارآمدی  در جهت ارتقای دانش و آگاهی مودیان 
نسبت به انجام وظایف و تکالیف قانونی ایشان در قبال 
پرداخت صحیح و به هنگام مالیات های ، میسر شده و 
به تبع آن، بســتر الزم به منظور تحقق فرهنگ سازی  

مالیاتی  در سطح استان فراهم شده است
»بهــروز مهدلو« عصــر دوشــنبه در دومین همایش 
»فرهنگ ســازی مالیاتی؛ گامی در راســتای تحقق 

اقتصادی مقاومتی«، اظهار کرد:
مــردم باید به ایــن باور برســند که دولت براســاس 
سیاســت های اقتصادی کارآمد، با بهره گیری از نظام 
آماری علمی، مالیات های جمع آوری شده را به صورت 
کاالهای عمومی و خدمات رفاهی در اختیار عموم مردم 
قرار می دهد. فرهنگ ســازی هر مقوله ای دارای ابعاد 
وســیعی اســت؛ به ویژه اگر این موضوع، اقتصادی و از 
نوع مالیاتی باشــد پیچیده تر و گسترده تر خواهد بود. 
بنابراین، موثر و کارســاز بودن آن، مستلزم همکاری 
همگان و اســتفاده از تمــام ظرفیت هــا خواهد بود. 
کشورهای توســعه یافته به دلیل اتکا به منابع مالیاتی 
در اقتصادشان از دهه های گذشته، به صورت نظام مند 
و قانونی از این ظرفیت بهره می برند. در این میان برخی 
از کشورهای درحال توسعه نیز که از منابع زیرزمینی و 
طبیعی بی بهره اند، از ظرفیت مالیاتی به خوبی استفاده 
می کنند. در کشــور ما نیز که مدتی است این موضوع 
به جد مورد تاکید مســئوالن و کارگزاران کشــور قرار 
گرفته است، با توجه به بازدهی آن در اقتصاد تا حدودی 
مورد توجه برنامه ریزان کشــور بوده است که افزایش 
سهم مالیات در بودجه ســنوات اخیر موید این مطلب 
است. بدون تردید، مالیات یکی از اثرگذارترین مقوالت 
فرهنگی و اقتصادی جوامع توسعه محور است و فرهنگ 
مالیاتی، مجموعه ای نظام یافته از باورها و مولفه های 
فرهنگی قلمداد می شود که نقش ویژه ای را در توسعه 

اقتصادی کشور ایفا می کند؛ لذا پرداختن به این قبیل 
موضوعات و تبیین اهمیت وکارکرد آن در جامعه و نظام 
اقتصادی کشــور که با دغدغه ها و شرایط خاصی توام 

است، نیازمند فرهنگ سازی ویژه ای است.
بدیهی است، پرداخت مالیات وظیفه ای است همگانی 
بر دوش هر یــک از افراد جامعه تا دولــت بتواند نقش 
خود را به درستی ایفا کند.  مادامی که پرداخت مالیات 
به عنوان یک باور و تکلیف  اجتماعی نهادینه نشــده، 
نمی توان انتظار داشــت مردم به راحتــی این نقش را 
بپذیرند. مدیرکل امورمالیاتی استان در بخش دیگری 
از صحبت های خود با اشــاره به این نکته که ســالمت 
اقتصادی کشور منوط به ایجاد ساختار درآمدی و مالیاتی 
سالم با استقرار نظام مالیاتی قوی و هدفمند است، افزود: 
از آنجا که یکی از شروط اساســی ایجاد نظام مالیاتی 
مطلوب، مقبولیت آن از سوی مردم و پرداخت داوطلبانه 
مالیات است، راهی به جز تقویت فرهنگ مالیاتی نیست؛ 
چرا که با ایجاد بسترهای فرهنگی مناسب می توان انتظار 
ترغیب مردم به پرداخت مالیات را داشت.  به هر حال، 
باید این موضوع جا بیفتد کــه مالیات از پایه های مهم 
اقتصاد کشور محسوب می شود به گونه ای که پرداخت 
آن، موجب پی ریزی و اجرای برنامه های مدون و دقیق 
دولت برای پیشبرد امور می شود. با ارتقای آگاهی افراد 
نسبت به ضرورت پرداخت مالیات و تبعات جبران ناپذیر 
عدم وصول آن بر اقتصاد کشور، می توان حمایت مردم را 
در پرداخت مالیات افزایش داد. فرهنگ سازی مالیاتی 
و ترغیب مودیان،  با شــفاف سازی مســائل مالیاتی و 

چگونگی مصرف آن در کشور میسر می شود
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان تصریح کرد: البته 
درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی بر درآمدهای نفتی پیشی 

گرفت و ۳۸ درصد از بودجه دولت را تشکیل داد.مهدلو 
باتقدیر وتشکر از اصناف اســتان اصفهان دراستفاده از 
تسهیالت تبصره ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم افزود : 
در مدت زمانی که در اصفهان حضور داشتم، توانستیم با 
ارتباط با اصناف و کسبه خود اظهارنامه های مالیاتی را 
۸۰ درصد افزایش دهیم که این نشان دهنده همراهی 

خوب کسبه استان اصفهان است.
 کارگاه فرهنگ سازی مالیاتی  

 درحاشیه برگزاری همایش فرهنگ سازی مالیاتی گامی 
درراســتای تحقق اقتصادی باحضور علیرضا نریمانی  
وجمعی  از دانشــجویان ،اساتید وروسای اتحادیه های 
صنفی، فعاالن اقتصادی کارگاه فرهنگ سازی مالیاتی 
درمدت زمانی بیش از یک ساعت  برگزار ودرخصوص 
اصالحات انجام شــده در قانون مالیات های مستقیم و 
همچنین اجرای قانون مالیات برارزش افزوده، مطالبی 
بیان شد. نریمانی با اشــاره به اینکه رفتار همه فعاالن 
اقتصادی یکسان اســت، افزود: در اکثر کشورهای دنیا 
۸۰ الی 7۰ درصد شرکت ها، ۵ درصد مالیات و  ۱۰ الی 
۵ درصد شــرکت ها ۸۰ درصد مالیات را می پردازند. با 
این حال اگر مالیات مودی کم، اما از طریق خوداظهاری 
باشد، بهتر است؛ زیرا برای اخذ مالیات از ۸۰ درصد افراد 

باید نیروهای زیادی به کار گرفته شود. 
 نریمانی در ادامه این همایش با اشــاره به سخت بودن 
مفهود مالیات ســتانی افزود: درآمد هر مودی هزینه 
مودی دیگر است، یا هزینه هر مودی درآمد مودی دیگر 
است یا افزایش هزینه یک مودی، افزایش درآمد مودی 

دیگر است. 
وی با اشاره به اصالح قوانین مالیاتی افزود: تا سال 9۴ 
هدف سازمان وصول مالیات بود اما از سال 9۵ هدف اخذ 

و مدیریت اطالعات است؛ این هدف منجر شد به وصول 
مالیات هم دست یابیم.

این مسئول امورمالیاتی  اضافه کرد: با این روش شاهد 
کاهش 7۵ درصدی مالیات تمبر ســهام، ۳۸ درصدی 
درآمد اشخاص حقیقی، 7۸ درصدی مالیات ارث امالک، 
9۴ درصدی مالیات ارث وسایل نقلیه و ... بودیم. نریمانی 
با اشــاره به اینکه رفتار همه فعاالن اقتصادی یکسان 
است، افزود: در اکثر کشورهای دنیا ۸۰ الی 7۰ درصد 
شرکت ها، ۵ درصد مالیات و  ۱۰ الی ۵ درصد شرکت ها 
۸۰ درصد مالیات را می پردازند. با این حال اگر مالیات 
مودی کم باشد اما از طریق خوداظهاری باشد بهتر است 
زیرا برای اخذ مالیــات از ۸۰ درصد افراد باید نیروهای 

زیادی به کار گرفته شود. 
شایان ذکر اســت دراین جلســه »علیخانی« رییس 
اداره روابط عمومی امورمالیاتی اســتان اصفهان نیز با 
اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص اطالع رسانی 
وفرهنگ سازی مالیاتی، افزود: امسال دومین همایش 
فرهنگ سازی مالیاتی، درراستای تحقق اقتصاد مقاومتی 
با همکاری جهاد دانشــگاهی واحد اصفهان، در محل 
تاالر شریعتی اصفهان برگزار شد که استفاده از ظرفیت 
دانشجویان واساتید درفرهنگ سازری مالیاتی می تواند به 
برگزاری این همایش در سنوات بعد وبرنامه ریزی جهت 

فرهنگ سازی مالیاتی کمک بیشتری کند.
 او حضور مدیرکل امورمالیاتی اســتان در برنامه های 
متعدد صداوســیمای مرکز اصفهان، توزیع تراکت ها 
وبروشورهای مالیاتی دربین اصناف، مجامع حرفه ای، 
ســخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه مدیرکل، 
درج گــزارش های تحلیلــی در روزنامه های ســطح 
اصفهان و برگزاری جلســه تخصصــی دبیران حقوق 
شهروندی با رویکرد فرهنگ سازی مالیاتی را ازجمله 
 اقدامــات خوب درراســتای فرهنگ ســازی مالیاتی

 نام برد.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان خبر داد:

»مالیات«؛ تنهاراه برون رفت از مشکالت اقتصادی 

مطابق قوانین چین، حضور 
مستقل خودروسازان خارجی در 
بازار این کشور مشمول مالیات 
و عوارض گمرکی بسیار است

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان: 
دغدغه رانندگان در رابطه با تامین قطعات باید رفع شود

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان بر ضرورت تامین قطعات و الستیک خودروهای حمل بار 
و رفع دغدغه رانندگان تاکید کرد و گفت: حل مشکالت و تحقق مطالبات در حوزه استان با همکاری مسئوالن در 
حال انجام است، خواسته های رانندگان نیز در دستور کار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور قرار دارد.  
»مهدي خضري«خاطرنشان کرد: بنا بر اعالم ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، اگر وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و ادارات کل آنها در استان ها در تامین قطعات و الستیک مورد نیاز رانندگان همکاری های الزم 
را نداشته باشند، ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای این آمادگی را دارد که خود وارد این موضوع شده و 

الستیک و قطعات مورد نیاز رانندگان را تامین کند تا از افزایش قیمت این کاالها جلوگیری به عمل آید.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:
پروژه های کاهش مصرف »آب« خدمت به صنعت و جامعه است

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اظهار کرد: صرف نظر از پایداری آب، کاهش مصرف آن هم بسیار مهم است که 
در این راستا پروژه های بسیاری در گذشته تعریف شده و امسال نیز پروژه های جدیدی به آنها اضافه می شود 
تا با کاهش  مصرف آب، خدمتی به صنعت و مردم استان کرده باشیم. نتیجه این اقدامات کاهش ۲۸ درصدی 
مصرف آب است. »احمد صادقی« افزود: تامین ســنگ آهن نیازمند توجه ویژه است که در این راستا مبنا بر 
تعامل با تامین کنندگان سنگ آهن اســت و در این زمینه به صورت موثر ورود می کنیم. در خصوص تملک 
معادن نیز موانعی وجود دارد که در حال رفع آنها هستیم. وی کاهش ذخیره زغال سنگ کشور را از چالش های 
پیش رو دانست و گفت: تامین زغال سنگ مستلزم افزایش ســرمایه گذاری در معادن زغال است. با ارتباط 

خوبی که با انجمن زغال سنگ داریم برنامه هایی برای افزایش سرمایه گذاری در این حوزه اجرا می کنیم.

مرضیه محب رسول
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هدیه ای از جنس زیارت به مخاطبان 

پیشنهاد سردبیر:

اخطار اجرایی
4/625 شماره: 2512/96 به موجب رای شماره 33 تاریخ 97/1/22 حوزه دوم شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه رجبعلی خسروی فرزند 
غالمحسین شغل  آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 6/000/000 
ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ 205/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له قدرت 
اله جعفری فرزند قدمعلی شغل آزاد به نشانی خمینی شهر خ مدنی غربی پ 209 بر خیابان 
روبروی مجتمع  آفتاب گچ بری نمونه به انضمام پرداخت نیم عشر دولت در حق صندوق 
دولت ضمنا در اجرای 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 بــه بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:1590 شعبه دوم حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )207 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

4/626 کالسه پرونده 115/97 شــماره دادنامه: 547  مرجع رسیدگی: شعبه سوم شورای 
حل اختالف خمینی شهر، خواهان: امیر حاج حیدری فرزند حبیب اله به نشانی خمینی شهر 
خ خرم پالک 8، خوانــده: حامد محمدی  آذر فرزند غالمعلی به نشــانی مجهول المکان، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای امیر حاج حیدری فرزند 
حبیب اله علیه آقای حامد محمدی آذر فرزند غالمعلی به خواسته مطالبه مبلغ بیست و پنج 
میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 524687-96/6/20 به انضمام خسارت دادرسی 
و تاخیر تادیه، نظر به مفاد دادخواست، مالحظه رونوشــت مصدق چک  و گواهینامه عدم 
پرداخت و اینکه وجود اصول مســتندات در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و 
متعهدین آن دارد و اینکه از ناحیه خوانده دلیل که برائت ذمه خود را مدلل ارائه نداشــته اند 
با استصحاب دین، دعوی خواهان ثابت تشــخیص می گردد به استناد مواد 9 و 18 و 19 و 
25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف و مواد 310 و 311 و 313 قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به  ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرســی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیســت 
و پنج میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/325/500 ریال بابت خسارات 
دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک لغایت استهالک کامل 
دین بر مبنای شــاخص بهای کاال  و خدمات مصرفی در حق خواهــان صادر وا عالم می 
گردد رای غیابی اســت و ظرف مهلت بیســت روز  از تاریخ ابالغ قابــل واخواهی در این 
 شورا و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی خمینی شهر است.  
م الف:1598 شعبه سوم حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر 

)324 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

4/627 شماره: 1789/96 به موجب رای شماره 2070 تاریخ 96/12/28 حوزه سوم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه غالمعلی امیری 
فرزند محمد قلی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت 137/500 ریال بابت خســارات دادرسی و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 93/7/13  لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عشر 
دولتی رای صادره غیابی است. مشخصات محکوم له: قدرت اله جعفری فرزند قدمعلی به 
نشانی خمینی شــهر خ ش مدنی غربی پ 209 بر خیابان روبروی مجتمع آفتاب گچ بری 
نمونه. 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 مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 

را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:1591 شعبه سوم 
حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )194 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
4/628 شــماره صادره : 1397/42/506752-1397/4/24 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب ساختمان پالک شماره 478 فرعی از 4786 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای ابراهیم رحیمی  آغچه بدی فرزند غالم رضا در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
چهارشنبه مورخ 1397/5/24 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 205517 قویدل 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)147 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/629 شماره: 970720671714071 - 97/4/25 خانم زهره عموشاهی فروشانی فرزند 
علی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی 
است که سند مالکیت یکدانگ و نیم مشاع از شش دانگ یکباب خانه مسکونی پالک شماره 
1142 فرعی از 82 اصلی واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 537 
صفحه 179 به شماره ثبت 115749 امالک به نام ایشان ثبت و سند المثنی صادر و تسلیم 
گردیده و به کسی واگذار نگردیده همچنین اظهار داشته که سند مالکیتشان در اثر جابجایی 
مفقود شده اســت و معامله دیگری نیز انجام نگردیده است. چون درخواست صدور المثنی 
ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده 
است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 1604 نبی اله یزدانی رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )224 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

4/630 شماره: 592/96  به موجب رای شماره 123 تاریخ 97/2/22 حوزه دوم شورای حل 
اختالف شهرستان تیران و کرون که قطعیت یافته است محکوم علیه فرزاد حمیدی فرزند 
ذبیح اله به نشانی مجهول المکان محکوم است به الزام به انتقال سند رسمی یک دستگاه 
خودروی سواری ســمند مدل 82 به شــماره انتظامی 43-663 ص 45 به نام خواهان و 
پرداخت 2/200/000 ریال بابت هزینه دادرسی و تمبر الصاقی در حق خواهان اصغر کرمی 
فرزند مجید به نشانی تیران شهرک بهارستان خ بهارستان 13 شرقی ساختمان مسکن مهر 
فلزی بلوک دی 4 طبقه دوم شــرقی همچنین محکوم علیه محکوم است به پرداخت نیم 
عشر حق االجرا در حق صندوق دولت که توســط اجرای حقوقی احتساب و اخذ می گردد 
رای صادره غیابی می باشد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از 
آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:199 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان تیران و کرون )213 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/631 شماره ابالغنامه: 9710100354403172 شماره پرونده: 9609980359500366 
شماره بایگانی شعبه: 970423   دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالسه 9609980359500366 و 970423 ک 118 شکایت آقای 
مهران نصیری علیه آقای رضا قلی زاده به اتهام کالهبرداری ) با تغییر عنوان تحصیل مال 

از طریق نامشروع( تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ) اصفهان- کنار 
گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائی امور 
تجاری و بازرگانی( ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1397/06/04 ساعت 8/30 تعیین 
گردیده اســت . با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترســی به متهم و در اجرای 
مقررات مواد 344 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. 
 بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رســیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 
م الف: 203975 شعبه 118 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان 

اصفهان ) 118 جزایی سابق( )171 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

4/632 شماره ابالغنامه: 9710100354403167 شماره پرونده: 9609980359500562 
شماره بایگانی شعبه: 970422   دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالسه 9609980359500562 و 970422 ک 118 شکایت آقای 
محسن شیاسی علیه ملک خورشــید زرین جوی و حســین مهربان و مرتضی رحیمی به 
 اتهام مشــارکت در کالهبرداری تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه 
) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع 
قضائی امور تجاری و بازرگانی( ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1397/06/05 ساعت 
8/30 تعیین گردیده است . با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در 
اجرای مقررات مواد 344 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد 
آمد. م الف: 203979 شــعبه 118 دادگاه کیفری دو مجتمع امــور تجاری و بازرگانی 

شهرستان اصفهان ) 118 جزایی سابق( )170 کلمه، 2 کادر( 
تحدید حدود اختصاصی

4/624 چون تحدید حدود قسمتی از امالک بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل به علت عدم 
حضور مالک، تا کنون به عمل نیامده، لذا با توجه به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای مالکین ذیل، تحدید حدود اختصاصی امالک مرقوم در تاریخ های تعیین شده در 
ساعت 8 صبح شروع و انجام خواهد شد. و در صورت مصادف با روز تعطیل عملیات تحدیدی 

به روز بعد موکول خواهد شد. 
امالک وابنیه بخش 3 آران وبیدگل

شماره فرعی  از پالک 1  اصلی واقع در سرداریه
456 فرعی: شرکت آریا فرش ترنم کاشان)ســهامی خاص( ششدانگ یکباب کارخانه به 

مساحت 1810/60 مترمربع. 
شماره فرعی  از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل

3106 فرعی : آقای سیف اله نوروزپور بیدگلی فرزند عباس وخانم معصومه نوروزپور مقدم 
بیدگلی فرزند علی محمد )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 292/72 مترمربع. 

شماره فرعی از پالک 112  اصلی واقع در اماکن آران وبیدگل
223 فرعی مفروز و مجزا از 3 فرعی : آقای حســین رهبری فرد فرزند تقی وخانم فاطمه 
زهرا گل زاده آرانی فرزند عباسعلی )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 283/40 

مترمربع. 
شماره فرعی از پالک 1335  اصلی واقع در اماکن آران و بیدگل

33 فرعی مفروز و مجزا از 11 فرعی و قسمتی از مشــاعات : خانم زینب پهلوانی فرزند  آقا 
جان ششدانگ یکبابخانه به مساحت 168/50 مترمربع. 

97/05/20
شماره فرعی از پالک 1824  اصلی واقع در اماکن آران و بیدگل

23 فرعی مفروز و مجزا از 2و3و4 فرعی وقسمتی از مشاعات : آقای عباسعلی دهقانی آرانی 
فرزند حسین  وخانم زینب عسکری آرانی فرزند مجتبی )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت 129 مترمربع
شماره فرعی از پالک 2542  اصلی واقع در اماکن آران و بیدگل

15  فرعی مفــروز و مجــزا از 1و2و3و10مکرر و قســمتی از مشــاعات 2542 اصلی و 

1و2و5و6و7و8و10و11و12و13و15فرعی و قسمتی از مشاعات 2541 اصلی: آقای حبیب 
اله رحمتیان آرانی فرزند اسمعیل نسبت به 2 دانگ  و خانم معصومه رحمتیان آرانی فرزند 
حبیب اله نسبت به 2 دانگ و خانم خاتون مال باقری آرانی فرزند آقا محمد نسبت به 2 دانگ  

از ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 538/11 مترمربع.
پالک 2543  اصلی واقع در کوی سر گنگه

خانم حوراء رحمتی آرانی فرزند محمود ششدانگ  یکباب دکان  
شماره های فرعی از پالک 2637  اصلی واقع در مسعود آباد آران 

9386 فرعی مفروز و مجزا از 1189 فرعی : آقای ماشااله میرزا زاده آرانی فرزند میرزا  وخانم 
صدیقه میرزا زاده آرانی فرزند علی )بالمناصفه(، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 

232/25 مترمربع. 
97/05/21

9393  فرعی مفروز ومجزا از 1251 فرعی : آقای احســان خادم بیدگلی فرزند علی محمد  
و خانم خدیجه قدیری مفرد فرزند حسن )بالمناصفه(، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 

133/50 مترمربع
شماره های فرعی از پالک 2638  اصلی واقع در احمد آباد آران

3187 فرعی: آقای ابوالفضل حسامی آرانی فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
116/30 مترمربع. 

3188  فرعی: آقای احمد ســرکار آرانی فرزند محمد تقی  ششــدانگ  یکباب انباری  به 
مساحت 146 مترمربع.

3189  فرعی:  خانم زهرا قرنی آرانی فرزند حسین ششــدانگ  یکباب انباری به مساحت 
150 مترمربع

97/05/22
3190  فرعی: آقای قاسم سرکار آرانی فرزند محمد تقی ششــدانگ  یکباب ساختمان به 

مساحت 147 مترمربع.
3191  فرعی: آقــای علی ابوالحســن زاده آرانی فرزنــد اصغر  و خانم محبوبه ســیفی 
 زاده آرانــی فرزنــد محمــود )بالمناصفــه(، ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت 175 

مترمربع
3194 فرعی: آقای محمد مقنی فرزند داود وخانم زهره کاسنی فروش آرانی فرزند ماشااله 

)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 166/79 مترمربع. 
3195  فرعی: آقای عباس خان دل فرزند علی محمد  ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 

87/52 مترمربع.
97/05/23

3196  فرعی: خانم  صدیقه اشتیاقی آرانی فرزند حیدر ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 
250/10 مترمربع

شماره فرعی از پالک 2640  اصلی واقع در آران دشت 
1917 فرعی مفروز و مجزا از 235 فرعی : آقای ماشااله اکبرزاده آرانی فرزند علی ششدانگ 

یکباب حصار و طویله به مساحت 107/38 مترمربع. 
شماره فرعی از پالک 2645  اصلی واقع در وشاد

1187  فرعی مفروز و مجزا از 340 فرعی : آقای مصطفی ملکیان آرانی فرزند احمد  و خانم 
محبوبه درمســجدی آرانی فرزند مصطفی )بالمناصفه(، ششــدانگ  یکباب ساختمان به 

مساحت 62/50 مترمربع.
پالک 2687  اصلی واقع در مزرعه مشهور به سین آباد

خانم پروین خاکی آرانی احد از ورثه علی خاکی آرانی )احد از ورثه محمد خاکی آرانی فرزند 
اسمعیل(  ششدانگ مزرعه . 

97/05/24
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 

صورت مجلس تحدیدی تا 30 )سی( روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار:  97/04/27 

م الف: 205 عباس عباس زادگان رییس اداره  ثبت اسناد آران و بیدگل

»سارا عرفانی« نویسنده ای متعهد و جوان است که بزرگ ترین وجه 
غالب نوشــته هایش را می توان در ارائه مالیم به آنچه اعتقاد دارد 
دانست. اینکه مخاطب با خواندن داستان هایش نمی داند که دقیقا 
نویسنده چطور آدمی است؛ زیرا نگرش و جهان بینی اش در نوشته ها 
غالب نیست. روایت های او ساده و با رنگ مایه های مذهبی است که 
در هیچ کجا از خط اعتدال خارج نمی شود. کتاب »پنجشنبه های 
فیروزه ای« به عنوان شــاخص ترین اثر این نویسنده، روایتی است 
چند وجهی از نسل جوانی که میان تضادهای »مدرنیته« و »سنت« 
گیر کرده اند؛ در این میان آنچه به عنوان منجی این نسل سرگردان 

معرفی می شود، مذهب و بازگشت به ریشه های مذهبی است. 
سارا عرفانی کیست؟

ســارا عرفانی متولد 1361 از تهران و فارغ التحصیل کارشناســی 
الهیات گرایش فلسفه اسالمی دانشــگاه شاهد است. عرفانی پیش 
از انتشار کتاب »پنجشنبه های فیروزه ای« آثاری را مانند »پروانه 
ای که سوخت«، »عطر عطش« و... روانه بازار کرده است. عرفانی از 
نسل جوانان نویسنده ای است که تالش دارد دغدغه های دینی و 

اجتماعی خود را در کتاب هایش انعکاس دهد.
ریتم تند و آهســته؛ حربه ای برای جــذب مخاطب 

پنجشنبه های فیروزه ای
داســتان با ریتم تندی شــروع می شــود. شــاید این ریتم و نوع 
جمله بندی ها، تله  نویسنده برای به دام انداختن مخاطب و میخکوب 
کردن او باشد که گرچه شاید برای خیلی ها جذاب است، اما با سلیقه  
شــخصی برخی تضاد دارد. نویســنده راه های مختلف ارتباطات 
جوانان را به تصویر می کشــد. این ارتباط گرچه با محوریت ارتباط 
بین دو جنس مخالف است، اما زیرکانه رابطه  بین دختران و پسران 
با دوستان هم جنس خودشان را نیز روایت می کند. داستان از همان 
اوایلش اوج می گیرد و گویا اصــرار دارد در اوج بماند و تا آخر اوج را 
حفظ کند. کامال مشهود است که نویسنده عامدانه آرامشی را بر این 
اوج حاکم کرده اســت. با آنکه انواع و اقسام روایت ها و داستان های 
مختلف را شــاهدیم، اما یکپارچگی، نظم و پیوستگی کلی داستان 
فوق العاده است. از ســوی دیگر آرامش شــخصیت هاِی محوری 
این داســتان که اتفاقا مذهبی هم هستند، خواننده را عالقه مند به 
ریشه یابی این حد از آرامش می کند؛ مسئله ای که در نهایت انتخاب 
آن بر عهده خود خواننده گذاشته می شود. کشاکش عشق و تعهد 
در این داســتان با وجهی پر رنگ، به آموزه های دینی گرده خورده 
است؛ اما این اتصال برای خواننده آزاردهنده و تحمیل کننده نیست. 
خواننده با یک انتخاب به سوی علقه های مذهبی شخصیت های این 

 توقف اکران پرهزینه ترین 
فیلم تاریخ سینمای چین

پس از فروش فاجعه بــار پرهزینه ترین فیلم تاریخ 
ســینمای چین، تهیه کنندگان این فیلم تصمیم 
گرفتند از ادامه نمایش آن در سینماها جلوگیری 
کنند. فیلــم حماســی و فانتزی »آســورا« که با 
بودجه 1۰۰ میلیون دالر ســاخته شده و به عنوان 
پرهزینه ترین فیلم تاریخ سینمای چین از جلوه های 
ویژه بصری پیچیده، بازیگران تراز اول و تیم سازنده 
بســیار بزرگی بهره می برد، در هفته نخست اکران 
به فروش  7/5 میلیون دالر دست یافت و به همین 
دلیــل از پرده ســینماهای چین پایین کشــیده 
شد.تهیه کنندگان این فیلم با ارسال پیامی ضمن 
اعالم خبر توقف اکران فیلم »آســورا« پس از  یک 
هفته اکران، از کســانی که فرصت تماشای فیلم را 
نیافتند و از افراد چینی و بین المللی که در6 ســال 
گذشــته در این پروژه سینمایی ســهیم بوده اند 
عذرخواهی کرد.  داستان آســورا، روایتگر چوپانی 
1۸ ساله با بازی »وو لی« اســت که به عنوان یکی 
از ســرهای این موجود حلول کرده و قصد دارد به 
بهشت حمله کند. »تونی لونگ کافای« و »کارینا 
لو کارلینــگ« بازیگران دو نقــش اصلی دیگر این 

فیلم هستند.

 »کوپال« تنها نماینده  ایران 
در جشنواره  فیلم النگ آیلند

 »کوپال« به کارگردانــی »کاظم مالیی« به عنوان 
تنها نماینده  ســینمای ایران در بخش مسابقه  آثار 
سینمایی بیست و یکمین جشنواره  بین المللی النگ 
آیلند، در نیویورک آمریکا به نمایش در می آید. این 
فیلم در بخش آثار سینمایی، با 1۴ فیلم از کشورهایی 
چون اسپانیا، آرژانتین، آمریکا، بریتانیا، اسکاتلند و 
... به رقابت می پردازد.»کوپال« کــه این روزها در 
گروه سینمایی »هنروتجربه« در حال اکران است 
همچنان به حضور جشــنواره ای خود ادامه داده و 
هفته  آینده نیــز در بخش »موج بعدی ســینما از 
ایران« در هجدهمین جشنواره  بین المللی افق های 

نوی لهستان به نمایش درخواهد  آمد.

سینما

هدیه ای از جنس زیارت به مخاطبان 
   »پنجشنبه های فیروزه ای« تجربه ای متفاوت از رمان دینی؛  

داستان کشیده می شود .آرتا زاهد
چالش های اجتماعی، بی پروا نقد می شود

نشان دادن چند وجه از رابطه میان دختر و پسر در جامعه امروز، 
یکی از موضوعات محوری داستان »پنجشنبه های فیروزه ای« 
است. کتاب به جای پرداختن صرف به یک رابطه عاشقانه، بیشتر 
به ســمت ارائه چهره ای درســت و واقعی از معضــالت جوانان 
به خصوص در حیطه رابطه با جنس مخالف می رود. سیر داستان 
به گونه ای اســت که چند نوع ابراز عشق مرسوم بین نسل جوان 
را به موازات هم نشــان می دهد و خیلی راحت و بی تکلف، آنها را 
آسیب شناســی می کند. عاقبِت روش های غلط هم با صراحت و 
بدون ترس از نقد جماعت روشنفکر به تصویر کشیده می شود و 
نهایتا پخته ترین و پاک ترین عالقه  بین یک زوج جوان دانشجو که 
در رمان معرفی شده، در عشق به امام رضا )ع( ذوب می شود و با 

پیوستن به اقیانوس، رنگ می بازد. 
عشق زمینی که عاقبت آسمانی می شود

عرفان، وجه پر رنگ عشق در »پنجشنبه های فیروزه ای« است. 
اگر چه داستان با رابطه عاشــقانه و منع شده دختر و پسر جوانی 
آغاز می شــود، اما در خالل رخدادهای این داستان، آنقدر وجه 
مذهبی به واســطه عالقه قلبی شــخصیت های داستان به امام 
رضا )ع( پر رنگ می شود که در نهایت، عشق زمینی در فضایی از 
معنویِت به دست آمده، ذوب می شود. به عبارت دیگر، رسیدن از 
عشق مجازی به عشق حقیقی، مسیر عرفانی سخت و سهمگینی 
است که »پنجشنبه های فیروزه ای« به سادگی آن را ارائه کرده 
اســت؛ به گونه ای که در اواخر کتاب، عالقه  »سلمان« و »غزاله« 
در برابر عالقه به حضرت ثامن )ع( رنگ می بازد. این  دو شخصیت 
بدون آنکه از حــال هم خبر داشــته باشــند، ذوب در امام )ع( 
می شوند و حتی داستان با پایان باِز خود، در مورد عاقبت سلمان 
و غزاله، ماموریتش را در رسیدن از عشق زمینی به عشق آسمانی، 
موفقیت آمیز به اتمام می رساند. در کنار تمام این جنبه های ممتاز 
داستان، برخی از وجوه آن نیز برای خواننده مبهم و بی معنی باقی 
می ماند به عنوان مثال خالصه نویسی کتاب روی کاغذ و یا ایمیل 
هایی که هیچ وقت ارسال نشده، بخش هایی است که نویسنده می 
توانست در داستانش واقعی تر ارائه دهد؛ اما در مجموع داستان 
»پنجشنبه های فیروزه ای« روایتی درســت و قابل باور از خیل 
مشتاقانی است که همواره گرد حضور نورانی ثامن الحجج)ع(  گرد 
می آیند و هزاران حاجت نشدنی را از وجود حضرتش می گیرند. 
سارا عرفانی به خوبی توانسته در ورای همه فراز و نشیب ها، رمانی 
مذهبی ارائه دهد کــه عالوه بر همه جنبه هــای خوب و مثبت 
عرفانی و معنوی آن، دارای طیف وسیعی از خواننده های امروزی 

و جوان نیز باشد.
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سرور »تلگرام فارسی« در طبقه ۹ مرکز امام نبود

پیشنهاد سردبیر:

 رونمایی از ایموجی های جدید »اپل« 
در »روز جهانی ایموجی«

»اپل« با رونمایی از چند ایموجی جدید، روز جهانی ایموجی را جشن گرفت. با این 
رونمایی بــه زودی باید روی کیبوردهای اپل، چند ایموجی جدید دیده شــود. در 
آپدیت جدید ایموجی های اپل که به استاندارد Emoji 11/0 شناخته می شود، قرار 
است بیش از 70 ایموجی اضافه شود. در این پک جدید ایموجی، چند غذا، حیوان و 

شکلک جدید به ایموجی های کیبورد اپل اضافه خواهد شد.

زاینده رود

 )Skype( نرم افزار پیام رسان اســکایپ
محصولی از شــرکت مایکروسافت است 
که به شما امکان می دهد عالوه بر ارسال و 
دریافت پیام های متنی، مکالمات صوتی و 
تصویری را با کیفیت باال برقرار کنید و بدون 
کوچک ترین هزینه ای با دوستان خود در 

سراسر دنیا در ارتباط باشید.
»اسکایپ« از مرورگر، تلفن همراه، تبلت و 
رایانه قابل استفاده است و با استفاده از این 
نرم افزار هیچ محدودیتی در برقراری ارتباط 

نخواهید داشت.
تماس اسکایپ به اسکایپ

تماس های رایــگان ایــن نرم افزار محــدود به 
تماس های داخل شــبکه اســکایپ اســت. این 
تماس ها که اسکایپ به اسکایپ نام دارد، به شما 
اجازه می دهد با دیگر کاربران نرم افزار اسکایپ در 
سراسر دنیا تماس رایگان برقرار کنید. )چنانچه 
بخواهیــد از طریق نرم افزار اســکایپ با خطوط 
زمینی یا همراه در دیگر کشــورها تماس برقرار 
کنید باید با پرداخت هزینه، حساب کاربری خود 

را شارژ کنید.(
 تماس اسکایپ به تلفن ثابت یا همراه

همان طورکه گفته شد، این قابلیت نیازمند اعتبار 
مالی در حســاب شماســت و افزایش اعتبار نیز 
با پرداخت هزینه از طریــق کارت های اعتباری 
بین المللی امکان پذیر است. اسکایپ ادعا می کند 
هزینه برقــراری تماس های بین المللی بســیار 
ارزان قیمتی را دارد اما پیشــنهاد می کنیم برای 
برقــراری این گونــه تماس ها، از ســرویس های 
مخابراتــی داخل کشــور کمک بگیریــد، زیرا 
هزینه های به مراتب کمتــری دارند. در هر حال 
چنانچه به اســتفاده از این قابلیــت نیاز دارید و 
حسابتان را نیز شــارژ کرده اید، مراحل سختی 
پیش رو نخواهید داشت. برقراری تماس با خطوط 

تلفن ثابت یا همراه با فشردن آیکون تماس )گوشه  
پایین، سمت چپ نرم افزار( و شماره گیری مقصد 

امکان پذیر است.
تماس ویدئویی در اسکایپ

اگر از اینترنت پرســرعت اســتفاده می کنید و 
محدودیتی در مصرف ترافیک اینترنتی ندارید، 
می توانید از تماس های ویدئویی اسکایپ با کیفیت 
بسیار عالی بهره مند شوید. برای برقراری تماس 
ویدئویی، کافی اســت پــس از انتخاب مخاطب 
موردنظر، روی آیکون دوربین که در گوشه  پایین، 

سمت چپ قرار گرفته کلیک کنید.
آپدیت جدید اسکایپ

آپدیــت جدید اســکایپ، با بهبــود تماس های 
تصویری و ویژگی های جدید مایکروســافت پس 
از مدت ها، نســخه  جدید اسکایپ را با بهبودهای 
فراوان در بخش تماس تصویــری و ویژگی های 
جدید منتشر کرد. مایکروسافت از سال گذشته در 
حال تغییر و بازطراحی اپلیکیشن محبوب خود، 
اسکایپ است. اهالی ردموند پس از مدت ها، نسخه  
جدیدی از اسکایپ را با موارد بهبودیافته  بی شمار 
و ویژگی های جدید منتشر کردند. در نسخه  جدید 
اســکایپ، مواردی چون افزایش کیفیت تماس 
ویدئویی، قابلیت اشتراک گذاری صفحه و افزودن 
ویژگی منشــن کردن افراد به چشــم می خورد.

عالوه بر موارد ذکر شــده، ویژگی هــای دیگری 
نیز در نسخه  جدید Skype دیده می شود که از 
جمله  آن ها می توان به اضافه شــدن گالری برای 
فایل های چند رســانه  ای چت ها و افزایش حجم 
فایل های ارســالی به ۳00 مگابایت اشــاره کرد. 
همچنین در به روزرسانی آتی این نرم افزار شاهد 
اضافه شدن ویژگی های مهم دیگری چون قابلیت 
ضبط تماس ها و رمزنگاری پیام ها، تماس صوتی و 
فایل های ارسالی خواهیم بود.Microsoft نسخه  
هشتم اسکایپ را در پاییز گذشــته و با تمرکز بر 
المان های بصری، کدگــذاری رنگ ها در بخش 
چت  و ایموجی های واکنش گــرا بازطراحی کرد. 

در نســخه  جدید این نرم افزار که برای دسکتاپ 
منتشر شــده، ویژگی های افزایش حجم فایل ها 
و قابلیت اشتراک گذاری صفحه نمایش در هنگام 
تماس ویدئویی بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند.

طبق آمارها، درحال حاضر اپلیکیشــن اسکایپ 
از ۳00 میلیون کاربر فعال برخوردار اســت؛ اما 
به نظر می رســد این آمار در آینده رشد چندانی 
نکند. وجود رقبای قدرتمنــدی چون فیس تایم 
اپل و واتس آپ، عرصه  رقابت را برای ردموندی ها 
تنگ کرده است. اضافه شــدن ویژگی های نوپا و 
الهام از دیگر رقبا ســبب شده اســت تا اسکایپ 
همچنان گزینه  مناســبی برای کسب وکارهای 
مختلف و استفاده  روزانه به شمار آید. به طورحتم، 

مایکروســافت برای حضور در میدان 
رقابت باید تمــام ویژگی های قابل 

انتظــار در عصــر فعلــی را در 
محصول خــود بگنجاند 

حــال آنکــه ایــن 
شــرکت با افزودن 
ویژگی هایــی چون 
پشتیبانی از ویدئو با 
کیفیت HD، تماس 
تصویــری گروهی با 

ظرفیــت ۲۴ نفر و 
قابلیت پرکاربرد 
منشــن کــه از 

توییتر الهام گرفته 
شده است، حسن  نیت 

خود را ثابت کرده است. عالوه بر این، مایکروسافت 
قصد دارد به زودی قابلیت های جدید دیگری چون 
دعوت با پروفایل برای پیوستن به چت، اطالع از 
رسیدن پیام ها به افراد و لینک برای گروه ها را به 
اســکایپ اضافه کند؛ با این حال، ویژگی جدید و 
مورد انتظار اسکایپ، قابلیت رمزنگاری تماس های 
صوتی است که به وسیله  پروتکل هایی با استاندارد 
صنعتی ایمن ســازی خواهند شد. در نهایت باید 
گفت که نسخه  جدید اسکایپ با تمام ویژگی های 
ذکرشــده، به زودی برای کاربران iOS منتشــر 
خواهد شد. همچنین نســخه  جدید اسکایپ تا 
پایان ماه ســپتامبر جایگزین نســخه های قبلی 

خواهد شد.

 آپدیت جدید اسکایپ با بهبود تماس های تصویری و ویژگی های جدید 
فناوری  در نرم افزار کاربردی » اسکایپ «؛ 

کدام دولت های جهان الکترونیکی  شدند؟
سازمان ملل متحد در گزارش ساالنه خود 10 کشور برتر و پیشگام را در عرصه دولت 
الکترونیکی معرفی کرده اســت.دولت الکترونیکی شامل ارائه خدمات شهروندی، 
اداری و حقوقی دولت و دســتگاه های اجرایی کشورها به صورت الکترونیکی است 
و گزارش های ساالنه ای که از سوی ســازمان ملل متحد منتشر می شود، همواره به 
بررسی بهترین و پیشگام ترین کشورهای جهان از لحاظ حرکت و گذار به سمت و 
سوی دولت الکترونیکی در سال های گذشــته می پردازد. آخرین این گزارش های 
ساالنه از برترین کشورها در ســال ۲01۶ میالدی منتشر شده که در زیر به مرور و 

بررسی این کشورها پرداخته شده است:
1. انگلستان۲. استرالیا۳. کره جنوبی۴. سنگاپور۵. فنالند۶. سوئد7. هلند۸. نیوزلند

۹. دانمارک10. فرانسه.
افزایش قابل مالحظه ای در تعداد کشــورهایی که درصدد حرکت به سوی دولت 
الکترونیکی هستند، به چشم می خورد، در سال ۲00۳ میالدی تنها ۳۳ کشور در 
جهان بودند که نامه نگاری های اداری و حــذف و انتقاالت مالی و اداری آنالین را با 
آن جایگزین کرده بودند. این در حالی است که اکنون ۹0 کشور در جهان هستند 
که تمام خدمات خود را به صورت آنالین و اینترنتی کرده اند. همچنین الزم به ذکر 
است که 1۴۸ کشور در جهان هستند که حداقل یکی از گزینه های پرداخت مالی و 

تبادالت اداری آنها آنالین است. 

در هنگام تردد؛
جاده های انگلیس، خودروهای برقی را شارژ می کنند

طرحی جدید در انگلیس پیشنهاد شده تا با بودجه ۵۳ میلیون دالری، پدهایی در کف 
جاده نصب شــود. این پدها خودروهای الکتریکی را هنگام تردد شارژ می کنند. این 
پدهای شارژی در جاده تعبیه می شوند که می توانند الکتریسیته را به زیر خودروهای 
در حال حرکت منتقل و در نتیجه به سطح شارژ آنها بیفزایند. روش گفته شده مشابه 
شیوه ای است که در خودروهای اسباب بازی Scalextric  به کار می رود؛ یک صفحه 
تماس فلزی زیر این اسباب بازی ها نصب می شود  که برق را از مسیر به خودرو منتقل 
می کند. مزیت این طرح بی سیم آن اســت که که نیازمند هیچ گونه تماس فیزیکی 

میان خودرو و سطح جاده 
نیست؛ شارژرهای بی سیم 
به وســیله فرآیندی به نام 
القای الکترومغناطیســی 
فعــال می شــود. پدی در 
زمین جریان الکتریســیته 
را از طریق یک ســیم پیچ 
منتقل می کند تا یک حوزه 

مغناطیسی ایجاد شود. 

سرور »تلگرام فارسی« در طبقه ۹ مرکز امام نبود
به دنبال انتشــار اخباری مبنی بر اســتقرار سرورهای نســخه های فارسی شبکه 
اجتماعی تلگرام از جمله »هاتگرام« و »تلگرام طالیی« در طبقه نهم مرکز مخابراتی 
امام خمینی)ره( و حمایت وزارت ارتباطات از این شــبکه ها که از ســوی سازمان 
پدافند غیرعامل مطرح شده است، این وزارتخانه بعدازظهر دیروز دوشنبه ۲۵ تیرماه، 
امکان بازدید رسانه ها از این مرکز را فراهم کرد.در این بازدید که با حضور جمعی از 
رسانه ها و عکاسان خبری انجام شد، سهراب آغ بیات مدیرکل کنترل و هماهنگی 
مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرســاخت و جمال هادیان مدیر روابط عمومی 
وزارت ارتباطات، خبرنگاران را همراهی کرده و به سواالت آنها پاسخ دادند. سهراب 
آغ بیات مدیرکل کنترل و هماهنگی مدیریت شــبکه شرکت ارتباطات زیرساخت 
در توضیح خود، از تجهیزات نصب شده در این طبقه از ساختمان شرکت ارتباطات 
زیرساخت، گفت: به دنبال شفاف سازی موضوع استقرار نسخه های تلگرام در این 
طبقه، این بازدید برنامه ریزی شده است و همان طور که مشاهده می کنید تجهیزات 
در این طبقه مربوط به مکالمات بین شهری و خارج از کشور است و این تجهیزات 
مسیریابی مکالمه را برای خارج از شــهر تهران انجام می دهد. سالن تجهیزات بین 
شهری مکالمات را برای شهر تهران پشتیبانی می کند و به طور کلی این طبقه مربوط 
به بخش نگهداری سوئیچ های ارتباطات تلفنی بین شهری و بین المللی است و به 

بیان دیگر مسیریابی مکالمات خارج از کشور از این طبقه پشتیبانی می شود.

  عکس روز

قدیمی ترین »نان« با قدمت ۱۴ هزار سال کشف شد
باستان شناسان موفق به شناسایی نشــانه هایی از پخت قدیمی ترین نان جهان با قدمت 

بیش از 1۴ هزار سال در یک اجاق بسیار کهن در »اردن« شده اند.

دنیای موبایل

 دلیل کاهش فالوورهای 
»توییتر« مشخص شد

از آنجا که »توییتر« در راستای سیاست های شفاف سازی خود 
اعالم کرده قصد دارد صفحات کاربری قفل شده را از این پس 
جزو دنبال کنندگان کاربران حساب نکند، فالوورهای کاربران 

توییتر به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
توئیتر که یکی از پلت فرم های بزرگ شبکه اجتماعی در جهان 
را داراست،  یک هفته پیش در گزارشی اعالم کرد که در دو ماه 
گذشته یعنی ماه مه و ژوئن ســال جاری ۲01۸ میالدی، 70 
میلیون اکانت و حساب کاربری مشکوک و مورددار را که خالف 
قوانین و مقررات این شبکه اجتماعی عمل کردند، مسدود کرده 

و به حالت تعلیق درآورده است.

 خبری از اینترنت
 بدون فیلتر

اینترنت بدون فیلتر برای دانشــگاهیان، رســانه ها وعده ای 
بود که نزدیک به یک ســال از آن می گــذرد و اگرچه ظاهرا 
برخی از خبرنگاران به صورت محدود از آن بهره مند شــدند 
اما هنوز از بهره مندی دانشــگاهیان خبری اعالم نشده است.

شــرکت ارتباطات زیرســاخت در راســتای رفع محدودیت 
ارتباطات رســانه ها اعالم کرد: به منظور تسهیل در ارتباطات 
خبرگزاری ها، سایت های خبری، نشریات خبری و روزنامه ها، 
پیرو هماهنگی هــای صورت گرفتــه با مراجــع ذی صالح، 
پس از دریافت لیســت از معــاون مطبوعاتی وزارت ارشــاد، 
هماهنگی هــای الزم برای رفع محدودیت ها توســط مراجع 
ذی صالح قانونــی به عمل خواهــد آمد. البته ابتدای ســال 
جاری اعالم شــد با درخواســت معاونــت مطبوعاتی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و پیگیری وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، کارگروه تعیین مصادیــق محتوای مجرمانه با ارائه 
اینترنت بدون فیلتر به 100 روزنامه نگار، موافقت کرده است 
اما درخصوص اینترنت بــدون فیلتر و رفــع فیلتر یوتیوب و 

بالگ اسپات برای دانشگاهیان هنوز خبری نیست.

 استیکرها 
به»واتس آپ«می آیند

مدت هاست بســیاری از اپلیکیشــن های پیام رسان همچون 
فیس بوک مســنجر، گوگل الو، وی چت، الین و اسکایپ در 
پلت فرم های خــود ، میزبان اســتیکرهای مختلف و جذابی 
هستند اما برای بسیاری از کاربران واتس آپ هنوز جای تعجب 
بود که چرا این اپلیکیشــن با وجود میزبانــی از بیش از یک 
میلیارد کاربر در جهان، هنوز به فکر افزودن اســتیکر نیفتاده 
 WABetainfo اســت! بر اســاس پیامی که صفحه کاربری
در شــبکه اجتماعی توییتر، منتشر کرده می توان دریافت که 
کاربران واتس آپ به زودی در آینده نزدیک شاهد اضافه شدن 

استیکر به پلت فرم های این پیام رسان سبزرنگ خواهند بود.

موبایل بعدی »سامسونگ« اسکنر عنبیه خواهد داشت
به تازگی سامسونگ اعالم کرده قصد دارد تکنولوژی اسکن عنبیه چشم را از تلفن  های 
هوشمندی بعدی  خود حذف کرده و آن را با یک سنسور تشخیص چهره  سه بعدی دقیق تر 
جایگزین کند. به نظر می رســد این تغییر، تنها در پرچمداران بعدی این شرکت یعنی 
گلکسی نوت ۹ و گلکسی اس 10 ایجاد خواهد شد. بدین ترتیب موبایل اقتصادی بعدی 
سامسونگ اسکنر عنبیه خواهد داشت.رســانه  های کره ای تخمین زده اند که این تولید 
کننده  معروف، تا اوایل سال ۲01۹ میالدی از تکنولوژی اسکن عنبیه چشم در موبایل های 
ارزان تر خود استفاده کرده و در روند تولید آنها تغییری ایجاد نمی  کند. بدین ترتیب اولین 
موبایل اقتصادی سامسونگ که قرار اســت در آینده ای نزدیک به همراه اسکنر 

عنبیه روانه بازار شود، نسخه  آپدیت شــده گلکسی گرند پرایم 
پالس خواهد بود. به احتمال قوی، موبایل یاد شده به صورت پیش 

فرض از سیستم عامل اندروید اوریو بهره خواهد برد.
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طرح جهادگران برخوار در 
انتظار حمایت ۳میلیون تومانی!

حوزه مقاومت بسیج امام حسین  برخوار
علیه السالم شهرستان برخوار، شروع به اجرای 
طرح دیوار نویسی های فرهنگی در سطح شهر با 
محتوای ارزشی با نام »طرح جهادگران فرهنگی 
سازندگی بســیج« کرده است. مســئول روابط 
عمومی حوزه امام حســین )ع( در این خصوص 

گفت: این طرح تــا پایان تابســتان با همکاری 
نیروهــای فرهنگــی و ســازندگی حــوزه امام 

حسین)ع( در سطح شهر دولت آباد ادامه دارد.
محمد طغیانی با بیان اینکــه با صرف هزینه ای 
حدود پنج میلیون تومان می توان این طرح را به 
بهترین حالت ممکن انجام داد، خاطرنشان کرد: 
دیوار نویسی دبیرستان امام سجاد )ع( دولت آباد 
به عنوان اولین طرح تابستان انجام شد و پیش از 
آن هم دیوار نویســی مدرسه حاج حسین نوایی 

توسط حوزه امام حسین )ع( انجام شده بود.
وی عنوان کــرد: در حال حاضر نیــز آماده کار 
هستیم؛ اما نیازمند حمایت مالی از طرف ارگان ها 
و ادارات شهرستان برای تکمیل اجرای این طرح و 

اجرای آن در بهترین حالت هستیم.
طغیانی با بیان اینکه در صورت تامین مالی، این 
طرح را در کل شهرستان به اجرا در خواهیم آورد، 
خاطرنشــان کرد: به رغم پیگیری های صورت 
گرفته، تاکنون هیچ یک از ارگان های شهرستان 

برای همکاری با ما مسئولیت قبول نکرده اند.
وی اظهار کرد: اگر حتی در حدود سه میلیون نیز 
هزینه کنند، می توانیم بسیاری از مکان های پر 
بازدید شهر دولت آباد که چهره نازیبایی دارند را 
با طرح های عالی مذهبی و فرهنگ شــهروندی 

جایگزین کنیم.

اخبار

روستاییان شهرضا رایگان ویزیت می شوند

پیشنهاد سردبیر:

سوژه

روستاییان شهرضا رایگان 
ویزیت می شوند

رییس مرکز بهداشت شهرضا از  شهرضا
ارائه خدمات تخصصی دندانپزشکی رایگان به 

روستاییان این شهرستان خبر داد.
حجت ا... موسوی در جمع خبرنگاران با اشاره 
به ارائه خدمات درمانی تخصصی به روستاییان 
این شهرســتان، تصریح کــرد: تیم تخصصی 
دندانپزشــکی بخش خصوصی شهرســتان با 
حضور در روستای اسفرجان، بیماران این روستا 
را ویزیت کردند.وی ادامه داد: این تیم تخصصی 
در مدت دو روز حضور در مرکز جامع سالمت 
روستای اسفرجان، ضمن ویزیت بیماران و ۵۲ 
مورد معاینه کلی، ۳۴ مورد ترمیم، ۱۵۷ مورد 
کشیدن، هشــت مورد جرم گیری و ۸۰ مورد 

آموزش بهداشت دهان و دندان را ارائه کردند.
رییس مرکز بهداشــت شهرضا،کمبود پزشک 
عمومی را از چالش های حوزه بهداشت و درمان 
این شهرستان برشمرد و افزود: تغییر تقسیمات 
روستاهای اسفرجان و هونجان از دو بلوک به 
یک بلوک درمانی، منجر به کاهش پزشک در 

این منطقه شده است.

در حاشیه بازدید از فعالیت های 
بهزیستی تیران و کرون مطرح شد؛

پرداخت۸۵ وام خود اشتغالی 
به مددجویان 

علی اصغر شــاه زیدی،  تیران و کرون
معاون مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی 
استان اصفهان با حضور در شهرستان تیران و 
کرون از فعالیت های انجام شــده توسط اداره 
بهزیستی تیران و کرون برای مددجویان بازدید 
کرد و به بررسی مشکالت مددجویان پرداخت.

مدیر بهزیســتی تیران و کــرون پیرامون این 
بازدید گفت: اداره بهزیستی تیران و کرون در 
سال 96، ۸۵ وام خود اشــتغالی را با اعتباری 
بالغ بر یک میلیــارد و ۱۰۰ میلیــون تومان 
به مددجویــان پرداخت کرده کــه بازدید از 
تعدادی از این پروژه های اشــتغال زایی انجام 
شــد.اکبر حاجی عرب اظهار کــرد: 9 کمک 
هزینه به خانواده های تک معلولی روستایی با 
اعتباری بالغ بر ۵6 میلیون تومان و ۳۵ میلیون 
تومان هزینه ساخت منزل خانواده دو معلولی 
روســتایی پرداخت شــد و از تعدادی از این 

مسکن ها هم  بازدید به عمل آمد.

پس از کاشان و خمینی شــهر، حاال چشم مان به 
»سمیرم« روشن شده است. به شهرستانی زیبا، سبز 
و پر از عطر ســیب که  نماینده اش گفته: »سمیرم 
تاکنون »چوب نام اســتان اصفهان« را خورده زیرا 
هرچه به دنبال دریافت بودجه برای این شهرستان 

رفته ایم نام اصفهان روی آن سنگینی می کند«.
اشــاره »اصغر ســلیمی« حتما به مصیبت هایی 
است که سال هاست گریبان اصفهان را گرفته، به 
لقب »برخوردار« که این اســتان یدک می کشد و 
بهانه ای شده تا به وسیله آن، بیشترین مالیات را از 
اصفهان بگیرند و کمترین بودجه را هم به اصفهان 

اختصاص دهند. 
چوب این القاب دهان پرکنی که به قول قدیمی ها 
»درونش خودمان را کشته و بیرونش بقیه را« به تن 

شهرستان های اصفهان هم خورده است. 
نماینده مردم ســمیرم در مجلس شورای اسالمی 
می گوید: »سمیرم، توســعه ای نداشته و امروز به 
دنبال ایجاد زیرساخت های الزم در این شهرستان 

هستیم«.
اصغر سلیمی در دومین جشــنواره خیران مدرسه 
ساز و مدرسه یار با اشاره به وجود محرومیت ها در 
شهرستان گفت: سمیرم تاکنون »چوب نام استان 
اصفهان« را خورده زیرا هرچه بــه دنبال دریافت 
بودجه برای این شهرســتان رفته ایم نام اصفهان  

روی آن سنگینی می کند.
البته شاید هم منظور نماینده سمیرم از »سنگینی 
کردن نام اصفهان بر سمیرم« مشابه همان دالیلی 
است که سایر شهرســتان ها دارند؛ خمینی شهر 

ماه ها فرماندار نداشت و مسئوالن می گفتند علت 
تاخیر در معرفی فرماندار برای این شهر، این است 
که می گویند خمینی شهر درواقع جزئی از اصفهان 
است و اداره آن چندان مشــکل نیست و زیر سایه 
اصفهان می تواند روزگار بگذراند یا تالش هایی که 
برای جدایی کاشان از اصفهان صورت گرفت برای 

اینکه کاشان زیر نظر اصفهان نباشد.  
و حــاال نماینده ســمیرم هــم می گویــد که این 
شهرســتان چوب نام اصفهان را می خــورد. گویا 

اصفهانی بودن این روزها جرم شده است!
نماینده مردم سمیرم در مجلس که در حضور خیران 
مدرســه ســاز و بنیاد برکت در شهرستان سمیرم 
حرف می زد، خبرهای خوشی هم در این باره داشت 
و گفت: خوشــبختانه حرکت خوبی بــرای بهبود 
وضعیت مدارس در شهرستان سمیرم آغاز شده که 
در این زمینه می توان به مجهز شدن ۱۴ مدرسه به 

سیستم گرمایشی در سال گذشته اشاره کرد.
سلیمی با اشــاره به وظایف دولت در بخش مدرسه 

ســازی تصریح کرد: باتوجه به اینکه مدرسه سازی 
یکی از وظایــف اصلی دولت به شــمار می آید؛ اما 
متاســفانه کمبود منابع مالی مانــع از اجرای این 

پروژه است.
وی با اشــاره به اهمیت حضور خیــران در جامعه 
افزود: خیران مدرسه ساز همان گونه که تاکنون در 
صحنه حضور داشته اند باید در این عرصه به فعالیت 
 خود ادامه دهنــد تا الگویی مناســب برای جامعه

 باشند.

مصیبت اصفهانی بودن!

فرماندار کاشان با بیان اینکه کنگره عظیم حج  کاشان
فرصتی برای مبادله افکار و گفت وگو بین مسلمانان است، گفت: 
امروز ایران بیش از هر زمان دیگــر نیاز به ارائه چهره ای متفاوت از 
اســالم دارد.حمیدرضا مومنیان در دیدار با کارگــزاران حج 9۷ 
شهرستان های کاشان و آران و بیدگل که در محل فرمانداری کاشان 
برگزار شد، با اشــاره به اینکه در حقیقت زائران و کارگزاران حج، 
سفرای نظام جمهوری اسالمی هستند؛بنابراین باید مراقبت کرد تا 

هیچ گونه مباحث تفرقه انگیز در این آیین عبادی سیاسی رخ ندهد، 
افزود: باید دقت کنیم تا یک رفتار به ظاهر متعارف موجب تفسیر 
نادرست از سوی سایر مذاهب نشود؛ چرا که این موضوع در عصر 
ارتباطات امروزی از اهمیت باالیی برخوردار بوده و ممکن است با 
انتشار سریع یک محتوا در فضای رسانه ای و مجازی، تصویری غلط 
از ایرانیان نزد افکارعمومی جهان شکل گیرد.فرماندار کاشان افزود: 
اداره حج و زیارت کاشان از ادارات موفق و بنام سطح شهرستان و 

استان بوده و باعث خرسندی اســت که مباحث وحدت آفرین که 
انسجام و نظم را در پی دارد، از ابتدا برای زائران خانه خدا طرح و بیان 
می شود.مومنیان تصریح کرد: به گفته متولیان حج و زیارت کشور، 
کاروان های منطقه کاشان در مقایسه با سایر مراکز استان ها از نظم 
و انضباط بهتر و بیشتری برخوردار هستند و امیدواریم امسال نیز با 
برنامه ریزی و درایت عوامل ســخت کوش و مدیران خوشنام این 
کاروان ها، سفری پربرکت و عاری از هرگونه حادثه را داشته باشند.

فرماندار کاشان:
حجاج، مراقب رفتار خود باشند

سلیمی: نام اصفهان روی سمیرم سنگینی می کند

اخطار اجرایی
4/613 شماره: 2547/96 به موجب رای شماره 296 تاریخ 97/2/19 حوزه چهارم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه حافظ کزج فرزند 
بهار علی به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 114/500/000 ریال 
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/560/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم و نیم عشر دولتی رای صادر 
غیابی است. مشخصات محکوم له: بهنام علیشاهی خوزانی فرزند حسین شغل آزاد به نشانی 
خمینی شهر منظریه خ یزدان پناه شرقی ک صبا 2 پالک 84،  ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:1589 شعبه 4 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر )189 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/614 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 500/97 حل 4 ، وقت رسیدگی ساعت 9/45 روز دوشنبه مورخه 1397/6/12، 
مشخصات خواهان: قرض الحسنه حضرت حجت با مدیریت نعمت اله طاهری به نشانی 
خمینی شــهر خ مدرس صندوق قرض الحسنه حضرت حجت، مشــخصات خوانده: رضا 
نصری نصرآبادی فرزند اکبر،  خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال، هزینه 
های دادرسی، خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل، دالیل خواهان: کپی مصدق ظهر و 
روی چک، کپی گواهی عدم پرداخت، کپی آخرین تغییرات موسسه، گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی 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: 1562 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 
شماره یک( )200 کلمه، 2 کادر(

مزایده
4/615  اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 96/6422 
له آقای وحید نصیری علیه خانم کبری عروجی به خواســته مطالبه در نظر دارد یکدستگاه 
اتومبیل پراید به رنگ نقره ای متالیک مدل 1387 به شماره انتظامی 428 ن 91 ایران 43 را 
که کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 60/000/000 ریال ارزیابی نموده را طریق مزایده 
به فروش رساند لذا جلسه مزایده ســاعت 11 صبح  روز دوشنبه مورخ 97/05/15 در محل 
اجرای احکام شورای حل اختالف خمینی شهر واقع در بلوار پاسداران مجتمع شوراهای حل 
اختالف خمینی شهر برگزار می گردد. طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی 
مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند.  خریدار کسی است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید خریدار می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را  ظرف 
یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر این صورت ده درصد 
اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. تذکر: متقاضیان شرکت 
در مزایده می بایســت 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ای به حساب سپرده 
دادگستری خمینی شهر به شــماره 2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دست 
داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام کیفری 
مراجعه و درخواست شــرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش 
سپرده تحویل اجرا نمایید. م الف: 1587 اجرای احکام مدنی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف خمینی شهر )249 کلمه، 3 کادر(
مزایده اموال غیر منقول)اسناد ذمه(

پرونــده:  شــماره   139703902003000007 آگهــی:  شــماره   4 /616
139504002003001254 آگهی مزایده پرونده: 9502419 بــه موجب پرونده اجرائیه 

کالسه 9502419 مقدار چهار و نیم دانگ مشــاع از ششدانگ یکدستگاه آپارتمان پالک 
5000/13093 به انضمام انباری به شماره 13088 فرعی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 
سند آن در صفحه 392 دفتر 843 امالک با شماره چاپی 643461 به شماره ثبت 149993 
به نام آقای علیرضا فامیل دردشتی ثبت و صادر شده است به نشانی اصفهان خیابان آبشار 
اول - کوی نصر- مجتمع ارم- طبقه زیرزمین )60- - واحد 103( که در قبال طلب خانم 
مریم محتشمی فرد بابت مهریه مندرج در سند نکاحیه 1605 مورخ 1374/5/23 دفترخانه 
ازدواج شماره 44 اصفهان )هدیه یک جلد کالم ا... مجید پانصد هزار ریال و بعنوان مهرالسنه 
حضرت فاطمه زهرا )س( دویست و شصت و دو ریال و نیم و مبلغ یکصد میلیون ریال بابت 
خرید سه دانگ خانه مسکونی یا آپارتمانی و یکصد و ده عدد سکه بهار آزادی و مبلغ پانصد 
هزار ریال بابت بهاء طاقه شال و مبلغ سی میلیون ریال بابت خرید سرویس جواهرات و آیینه 
و شمعدان نقره بارزش پنج میلیون و پانصد هزار ریال( توقیف گردید و حدود و مشخصات 
آن بدین شــرح می باشــد: اول حدود آپارتمان پالک 13093 فرعی فوق: از شمال در سه 
قسمت پنجره و درب و دیواریست به حیاط خلوت 13092 فرعی بطولهای 10 متر و 0/25 
متر و 1/30 متر و قسمت دوم غربی است و از شرق اول دیواریست اشتراکی با سالن عمومی 
13094 فرعی بطول 11 متر دوم در 2 قسمت درب و دیوار اشــتراکی است با راهرو و راه 
پله و آسانسور 13066 فرعی بطولهای 4/4 متر و 1/7 متر قسمت دوم بصورت پخ است و 
از جنوب اول در 2 قسمت دیواریست اشــتراکی با راهرو و راه پله و آسانسور 13066 فرعی 
بطولهای 4/2 متر و 0/15 متر دوم پنجره و دیواریســت انتهــای پارکینگ 13067 فرعی 
بطول 1/25 متر سوم پنجره و درب و دیواریست بحیاط خلوت احداثی بطول 5/2 متر و از 
غرب دیواریســت بدیوار پالک 944 فرعی بطول 6/9 متر که حقوق ارتفاقی طبق قانون 
تملک آپارتمانها می باشد.دوم: حدود انباری 13088 فرعی: از شمال دیواریست اشتراکی با 
انبار 13087 فرعی بطول 3/3 متر از شرق درب و دیوار اشتراکی است با پارکینگ 13067 
فرعی بطول 2 متر از جنوب دیواریست اشتراکی با انبار 13089 فرعی بطول 3/3 متر از غرب 
دیواریست به عرصه پالک 944 فرعی از 5000 بطول 2 متر که حقوق ارتفاقی طبق قانون 
تملک آپارتمانها می باشد. طبق نظر کارشناس رســمی با قدمت حدود 25 سال در شمال 
طبقه همکف و در تراز- 60 سانتیمتر واقع می باشد. مساحت واحد فوق 193/5 متر مربع به 
انضمام ششدانگ انباری به شماره 13088 فرعی به مساحت 6/60 متر مربع و حق العبور 
از پارکینگ به شماره 13067 فرعی با قدرالحصه از عرصه مشاعی و حق استفاده ازحیاط 
خلوت اختصاصی 13092 فرعی و مشاعات دیگر مشروح در سند، همچنین اشتراکات آن 
شامل آب و برق و گاز و دارای آسانسور، اسکلت باربر بتنی و سقف تیرچه بلوک، عمده نمای 
بنا آجری و بقیه از ســنگ،  درب ورودی فلزی، پنجره ها آلومینیومی با روکوب و دربهای 
داخلی از چوب و فلز، پوشش داخلی گچ رنگ شده با کف  سرامیک و پارکت، قرنیز چوبی، 
پوشش حمام و دستشویی از کاشی با کف ســرامیک، کابینت آشپزخانه MDF و سیستم 
گرمایش شوفاژ مرکزی و سرمایش کولر آبی می باشد. از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 
1397/5/16 در شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در اصفهان خیابان هشت 
بهشت شرقی چهار راه حمزه اصفهانی ابتدای خیابان الهور اداره اجرای اسناد رسمی طبقه 
چهارم از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 6/966/000/000 ریال شروع و 
به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود.  الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان مورخ 97/4/27 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده 
به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شــرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی 
چک تضمین شده بانک ملی در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بابت پرونده کالسه فوق  به 
همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل 
مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد 
و امالک سپرده نماید. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از 
تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف:205432  اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان)814 کلمه، 8 کادر(

فقدان سند مالکیت
4/617 شماره صادره: 1397/42/505801- 1397/4/20 نظر به اینکه سند مالکیت 19 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک شماره 5000/17330 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که در ذیل ثبت 215647 صفحه 188 دفتر جلد 1175 امالک به نام کوروش هرندی فصیح 
تحت شماره چاپی 486570  ثبت و صادر و تســلیم گردیده و به موجب سند انتقال شماره 
63069 مورخ 1384/05/05 دفترخانه 67 اصفهان به نامبرده انتقال یافته ســپس با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده  13952170200247602 مورخ 1395/06/24 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 78786 مورخ 1395/06/10 به 
گواهی دفترخانه 6 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت مرقوم در اثر نامعلوم 
مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت  المثنی نموده است لذا مراتب  به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 205408 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان )244 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/618 شــماره صادره:1397/04/506494-1397/4/23 چون تمامی حدود ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی باغ عبداله یک جریبی پالک شماره 551 فرعی از 183  اصلی واقع در 
میالجرد جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای رحمن 
ذوالفقاری فرزند غالمحسین در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1397/05/22  ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 

م الف:180 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز )139 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/619 شماره:1397/04/506466-1397/4/23 چون تمامی حدود ششدانگ سه قطعه 
زمین تقریبا دو جریبی مشــهور پابیده  پالک شــماره 545 فرعی از 183  اصلی واقع در 
روستای میالجرد جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای 
علی ذوالفقار بیک  فرزند غالمحسین در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1397/05/22  ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف:178 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز )142 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/620 شــماره:1397/04/506491-1397/4/23 چون تمامی حدود ششــدانگ قطعه 
زمین مزروعی مشهور زیر بید یک جریبی پالک شماره 516 فرعی از 183  اصلی واقع در 
روستای میالجرد جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای 
علی ذوالفقار بیک فرزند غالمحســین در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1397/05/22  ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف:179 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز )142 کلمه، 1 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
4/621 شــماره:1397/04/506558-1397/4/23 چون تمامی حدود ششدانگ یکباب 
اطاق تحتانی و ایوان جلو آن پالک شــماره 1333 فرعی از 141  اصلی واقع در طرق جز 
بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم زهرا کبیری فرزند علی 
اصغر در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز شنبه مورخ 1397/05/27  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:177 اداره ثبت اسناد 

و امالک نطنز )141 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/623 شــماره صادره : 1397/42/505652-1397/4/19 نظر به اینکه به موجب رای 
شــماره 226 مورخ 1397/01/21 صادره از هیات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند 
رسمی تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 4348/2781  واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام فرج اله مجیدی فرزند اسداله در جریان ثبت 
است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک با استناد ماده 13 قانون 
مذکور  طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1397/05/20 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 203371  اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 

)153 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/458 شــماره: 139721702027012796-97/4/19 چون تحدید حدود ششــدانگ 
یکبابخانه پالک شماره  7897/3353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی 
به نام محترم اکبــری بابوکانی فرزند حبیب اله در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شــماره  139660302027010437- 96/9/26 
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 متقاضی تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 97/5/20 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 اعتراضات مجاورین و صاحبــان امالک مطابق ماده 14 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 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:203057 شبان رئیس ثبت 

اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)195 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/553 خواهان علیرضا عرب پور دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت خوانده رسول 
ایزدی ثانی به شورای حل اختالف شعبه اول شهرســتان تیران و کرون تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره 390/97 ثبت گردیده و وقت دادرســی به تاریخ 97/6/12 ساعت 
9/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشانی معینی نمی 
باشد به تقاضای خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک بار در روزنامه های رسمی کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار 
می گردد که از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور 
یابد بدیهی است در صورت عدم حضور، شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته 
 اتخاذ خواهد نمود و  چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد.  
 م الــف:197  شــبه اول حقوقــی شــورای حــل اختــالف تیــران )161 کلمــه،

 2 کادر(

سمانه زاغی نژاد
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۸ میراث ناملموس چهارمحال و بختیاری ثبت ملی شد

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

استاندار چهارمحال و بختیاری اعالم کرد:
میزان آورد آب به زاینده رود 

کاهش یافت
استاندار استان در نشست با فعاالن فضای مجازی 
با اشاره به اینکه کاهش بارش ها و خشکسالی در 
چهارمحال وبختیاری از مهم ترین چالش های 
این استان به شمار می رود، بیان کرد: بارندگی 
در این اســتان حدود ۵۰ درصد کاهش یافته 
است. اقبال عباسی بیان کرد: کاهش بارندگی 
روی رودخانه های چهارمحال و بختیاری تاثیر 
گذاشته و  میزان خروجی آب این رودخانه ها را 
کاهش داده است.استاندار چهارمحال و بختیاری 

با اشاره به اینکه آورد آب از چهارمحال و بختیاری 
به زاینده رود کاهش  یافته است، گفت: در حال 
حاضر میزان آورد آب به زاینده رود، ۴۰۰ میلیون 

متر مکعب است.
وی گفت: در سال گذشــته میزان آورد آب در 
زاینده رود به ۹۰۰ میلیون متر مکعب رســیده 

بود. 
عباسی با اشــاره به اینکه در حال حاضر زاینده 
رود تامین کننده آب در استان های چهارمحال و 
بختیاری، اصفهان و یزد است، بیان کرد:  کمبود 
منابع آب در منطقه جنوبی غربی و مرکز کشور 
جدی است و باید فرهنگ صرفه جویی در مصرف 
آب نهادینه شود. وی با اشــاره به اینکه در حال 
حاضر شهرســتان بروجن با کمبود آب شرب 
مواجه اســت، بیان کرد: یکی از طرح های مهم 
انتقال آب در این اســتان طرح انتقال آب  بن - 

بروجن است.
اســتاندار چهارمحال و بختیــاری ادامه داد: با 
اجرای این طرح زمینه برای حل مشکالت آب 
این منطقه فراهم می شــود. وی گفت: میزان 
اعتبار این طرح افزایش یافته و به ۵۲۰ میلیارد 

ریال رسیده است. 
 عباسی در ادامه با اشاره به اینکه افزایش بیکاری 
در این استان یکی از مهم ترین چالش هاست، 
بیان کرد: حل مشکل بیکاری در این استان در 
دستور کار مسئوالن کشوری و استانی قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
چهارمحال و بختیاری:

نقش دالالن در حوزه حمل و نقل 
استان کم رنگ شود

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال 
و بختیاری گفت: یکی از راه هایی که می تواند سبب 
تقویت سالن اعالم بار و کم شدن نقش دالالن شود 

مکانیزه کردن سالن  است.
احمد جمشیدی، در آیین افتتاحیه راه اندازی سامانه 
یکپارچه اعالم بار رانندگان اظهار داشت: امروزه  در 
دنیا از حوزه حمل و نقل تحت عنــوان صنعت یاد 
می شود که نشــانه ارزش و وســعت خدمات آن به 
عنوان حلقه اتصال صنایع با یکدیگر و عامل ارتباط 
میان تولید و رونق اقتصادی است. وی با بیان اینکه 
این سالن ســومین و پرترافیک ترین سالن اعالم بار 
در استان است، افزود: یکی از کارهایی که می تواند 
موجب تقویت ســالن اعالم بار و کم شــدن نقش 
دالالن شود، مکانیزه کردن سالن اعالم بار است که 
با استفاده از آن می توان درباره میزان بارهای اعالم 
شده و یا رسوب شده در سالن شفاف سازی کرده و 

نتیجه گیری شود.

زندگی دوباره مرد 58 ساله 
لردگانی

مســئول روابط عمومی اورژانس استان چهارمحال 
و بختیاری گفت: آقای ۵8 ســاله لردگانی به کمک 
کارشناسان فوریت های پزشکی، زندگی دوباره پیدا 
کرد. محسن ابراهیمی با اعالم این خبر، اظهار کرد: 
در ساعت ۲1:3۰ دقیقه روز  یکشنبه، طی تماسی با 
مرکز پیام اورژانس 11۵ لردگان کاهش هوشیاری 

آقای ۵8 ساله گزارش شد. 
وی افزود: پــس از دریافت این گــزارش بالفاصله 
کارشناسان فوریت های پزشکی اورژانس در کمترین 
مدت زمان در محل حادثه حاضر شدند. ابراهیمی 
خاطرنشــان کرد: پس از انجام معاینــات متوجه 
شــدند که بیمار دچار ایســت قلبی تنفسی شده و 
فاقد عالئم حیاتی است که بالفاصله احیای قلبی و 
ریوی پیشرفته را آغاز و برای ادامه درمان بیمار را به 

بیمارستان شهدا لردگان منتقل کردند.

اعضای کمیسیون آموزش مجلس و نمایندگان 
وزارت خانه های آموزش و پرورش و آموزش 
عالی روز گذشته در سفری  دوروزه به بام ایران، 

وارد استان چهارمحال و بختیاری شدند. 
»محمدرضا عــارف« و همراهانش  بــرای دیدار با 
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری، حضور 
در نشســت کارگروه آموزش، پژوهــش، فناوری و 
نوآوری استان، بازدید از چند مرکز علمی و آموزشی، 
حضور در شــورای آموزش و پــرورش و حضور در 
شهرستان های اســتان ، راهی خنک ترین شهر این 

روزهای ایران شدند. 
اعضای این کمیسیون در آغاز سفر دو روزه خود به 
چهارمحال و بختیاری با حضور بر سر مزار شهدای 
هشت سال دفاع مقدس این استان،  به مقام شامخ 

ایشان ادای احترام کردند. 
عارف: چهارمحال، پتانسیل های فراوانی دارد

محمدرضا عارف در بدو ورود به این استان و در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه توسعه شاخص های آموزش 
اســتان های کمتر برخوردار اولویت مجلس است، 
گفت: در استان های کمتر توسعه یافته و مرزی رشد 
شاخص های آموزش از متوسط کشوری باالتر است؛ 
با این وجود باید کار بیشــتری در این زمینه صورت 
گیرد. رییس کمیســیون آموزش مجلس شــورای 
اسالمی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه در نظر داریم 
شاخص های هر اســتان را با توجه به ظرفیت های 

موجود گسترش دهیم.
عارف، با اشــاره به اینکه 
به منظور بررســی مسائل 
آموزشــی، فرهنگــی و 
تکنولوژی به چهارمحال 
و بختیــاری ســفر کرده 
است، گفت: این استان از 
پتانسیل ها و ظرفیت های 

فراوانی برخوردار اســت. شــاخص های آموزش در 
چهارمحال و بختیــاری وضعیت خوبــی دارد و بر 
این باور هستیم که برای رســیدن به شاخص های 

مطلــوب در چهارمحال و 
بختیاری فاصلــه داریم و 
در جلســات مختلفی که 
در شهرستان های استان 
در این سفر برگزار می شود 
به این امر رسیدگی خواهد 
شد. عارف اضافه کرد: برای 
رسیدن به وضعیت مطلوب 
عالوه بر جمع بندی ظرفیت ها و وضعیت استان باید 
بتوانیم با همکاری مدیران و نمایندگان استانی نقشی 

در توسعه علم و فناوری کشور داشته باشیم.

اوالدقبا: مجلس و دولت شنونده پیشنهادات 
حوزه دانشگاه باشند 

فریده اوالدقبا، یکی از اعضای کمیسیون آموزش نیز 
در حاشیه سفر اعضای این کمیسیون  به چهارمحال 
و بختیاری در خصــوص تعیین تکلیــف نیروهای 
حق التدریس و آموزشیاران سوادآموری، گفت: این 
طرح مورد بررسی قرار داده شــده و در کمیسیون 
آموزش رای آورده اســت تا در صحن علنی مجلس 

مطرح شود. 
وی در ادامه افزود: اساتید و دانشجویان مغز متفکر 
جامعه هستند و باید در تمام عرصه های اجتماعی و 

سیاسی، فرهنگی و هنری با آنان در تعامل بود. 
اوالدقباد تاکید کرد: باید از کرسی های آزاد اندیشی 
دانشجوبان بهره برد  و پیشنهادات و انتقادات آنان را 

به مجلس و دولت منتقل کرد. 
نماینده مــردم تهران در مجلس ادامــه داد:  فضای 
دانشگاه ها باید از نظر پیشرفت های علمی کامال باز 
باشد و تشکل های دانشجویی بر اساس قانون اساسی 

فعالیت های خود را ادامه دهند. 
عضو هیئت رییسه کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شورای اســالمی همچنین گفت: نقدهای 
منصفانه موجب رشد و توسعه کشور شده و مجلس و 
دولت باید شنونده خوبی برای طرح ها و پیشنهادات 
حوزه دانشگاه باشند و نباید مانع نقدهای منصفانه 
آنها شــد که اگر این تحرک را از دانشــگاه بگیریم، 
جامعه دچار مرگ علمی و فکری خواهد شــد و این 

یک زندگی نباتی است.

چهارمحالی ها در انتظار »تدبیر« و »امید«

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال 
و بختیــاری گفت: 8 پرونــده میراث ناملموس در شــورای عالی 
سیاست گذاری ثبت ســازمان میراث فرهنگی کشور به ثبت ملی 
رسید. بهمن عسگری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ثبت آثار 
تاریخی گویای هویت ملی مردمان هر منطقه است؛ بنابراین صیانت 
و حفاظت از میراثی که یادگار نیاکان ما هستند، امری ضروری است.

وی با اشــاره به ثبت هشت اثر ناملموس اســتان در فهرست ملی 

افزود: پرونده آثار مافه گه»بیان اشعار التیام بخش در سوگ عزیزان 
و بزرگان طایفه«، مهارت ســنتی پخت کباب بختیاری، مهارت 
سنتی پخت کلگ و یا همان نان بلوط از مهم ترین آثاری است که به 
ثبت رسید. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهارمحال و بختیاری بیان کرد: مهارت پخت آش ترش مانند آش 
انار، مهارت سنتی تولید گز در شهر بلداجی، مهارت سنتی بافت 
آرخالق قشقایی که نمونه ای از پوشش بلند و جلوباز مختص مردان 

ایل قشــقایی در چهارمحال و بختیاری است نیز از دیگر آثار ثبت 
شده است.عسگری خاطرنشان کرد: همچنین مهارت سنتی بافت 
مفرش، مهارت سنتی پخت قزآشی یا پلو گردو در جلسه شورای 
ثبت میراث فرهنگی کشور مطرح شد که پس از بررسی نهایی در 

فهرست آثار ناملموس کشور به ثبت رسیدند.
وی ادامه داد: احکام ثبتی این پرونده، در روزهای آینده از ســوی 

سازمان میراث فرهنگی کشور به استان ابالغ می شود.

8 میراث ناملموس چهارمحال و بختیاری ثبت ملی شد

اعضای کمیسیون آموزش مجلس به چهارمحال و بختیاری سفر کردند؛

 اساتید و دانشجویان مغز متفکر 
جامعه هستند و باید در تمام 

عرصه های اجتماعی و سیاسی، 
فرهنگی و هنری با آنان در تعامل بود

حصر وراثت
4/595  آقای علی امینی دارای  شناســنامه شــماره 60 به شــرح دادخواست به کالسه  
1074/97  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان نسرین ال اقا به شناسنامه 29524 در تاریخ 97/1/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک دختر و یک همسر 
به اسامی: 1- پدرام امینی، ش.ش 10740 نسبت با متوفی فرزند 2- مریم امینی، ش.ش 
3773 نسبت با متوفی فرزند 3- علی امینی، ش.ش 60 نسبت با متوفی همسر 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: 204451 شعبه 54 

مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )147کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/596  خانم مینا اسحاقی سیچانی دارای  شناسنامه شماره 666 به شرح دادخواست به 
کالسه  1073/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عطا خانم صالحی اصفهانی به شناسنامه 28174 در تاریخ 96/3/27 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و چهار 
دختر به اسامی: 1- منوچهر اسحقی سیچانی، ش.ش 16066 نسبت با متوفی فرزند 2- 
محبوبه اسحقی سیچانی، ش.ش 736 نسبت با متوفی فرزند 3- مهین اسحقی سیچانی، 
ش.ش 1290 نسبت با متوفی فرزند 4- مینا اسحقی سیچانی، ش.ش 666 نسبت با متوفی 
فرزند 5- مهناز اسحقی سیچانی، ش.ش 360 نسبت با متوفی 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: 204450 شعبه 54 مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف استان اصفهان )169 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/597  آقای اکبر سلیمانی نوکابادی دارای  شناسنامه شماره 28259 به شرح دادخواست 
به کالسه  1046/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان فاطمه نوری لنجانی نوکابادی به شناسنامه 397 در تاریخ 1367/12/25 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد 
ذیل: 1- اکبر ســلیمانی نوکابادی ، ش.ش 28259 نســبت با متوفیه فرزند 2- محمود 
سلیمانی نوکابادی ، ش.ش 1418 نسبت با متوفیه فرزند 3- حسن سلیمانی، ش.ش 940 
نسبت با متوفیه فرزند 4- نصرت ســلیمانی نوکابادی ، ش.ش 1 نسبت با متوفیه فرزند 
5- شهربانو ســلیمانی نوکابادی ، ش.ش 18 نســبت با متوفیه فرزند 6- بتول سلیمانی 
نوکابادی ، ش.ش 16 نسبت با متوفیه فرزند 7- اشرف سلیمانی نوکابادی ، ش.ش 1305 
نسبت با متوفی فرزند 8- رجبعلی سلیمانی نوکابادی ، ش.ش 786 نسبت با متوفیه فرزند 
9- احمد سلیمانی نوکابادی ، ش.ش 491 نســبت با متوفیه فرزند 10- رحیم سلیمانی 
نوکابادی ، ش.ش 707 نسبت با متوفی همسر. 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: 204449 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان 

اصفهان )211 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/598  آقای داریوش شیرانی بیدآبادی دارای  شناسنامه شماره 954 به شرح دادخواست 
به کالسه  1071/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمد شیرانی بیدآبادی به شناســنامه 56 در تاریخ 97/3/15 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  هفت پسر و دو 
دختر به اسامی: 1- علی شیرانی بیدآبادی، ش.ش 181 نسبت با متوفی فرزند 2- رحمه 
اله شــیرانی بیدآبادی، ش.ش 1159 نسبت با متوفی 3- جهان شــاه شیرانی بیدآبادی، 
ش.ش 1139 نسبت با متوفی فرزند 4- داریوش شیرانی بیدآبادی، ش.ش 954 نسبت با 

متوفی فرزند 5- مسعود شیرانی بیدآبادی، ش.ش 1265 نسبت با متوفی فرزند 6- کورش 
شیرانی، ش.ش 424 نسبت با متوفی فرزند 7- مهران شیرانی بیدآبادی، ش.ش 55859 
نسبت با متوفی فرزند 8- مهین شــیرانی بیدآبادی، ش.ش 1234 نسبت با متوفی فرزند 
9- زهره شیرانی بیدآبادی، ش.ش 1107 نســبت با متوفی 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: 204448 شعبه 54 مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف استان اصفهان )210 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/599  خانم سکینه ناقه مورنانی دارای  شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کالسه  
1070/97  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عبدالحسین ناقه مورنانی به شناسنامه 62726 در تاریخ 94/6/25 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک برادر و پنج خواهر 
به اسامی: 1- علی اصغر ناقه مورنانی، ش.ش 172 نسبت با متوفی برادر 2- سکینه ناقه 
مورنانی، ش.ش 6 نســبت با متوفی خواهر 3- زهرا ناقه مورنانی، ش.ش 160 نسبت با 
متوفی خواهر 4- فاطمه ناقه مورنانی، ش.ش 148 نســبت با متوفی خواهر 5- نرکس 
ناقه مورنانی، ش.ش 187 نسبت با متوفی فرزند خواهر 6- صغری ناقه مورنانی، ش.ش 
161 نسبت با متوفی خواهر 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 204447 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 

)180 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/600  خانم مریم دهنانی دارای  شناسنامه شماره 10340 به شرح دادخواست به کالسه  
1044/97  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان وجیهه شیرویه زاد به شناسنامه 42431 در تاریخ 97/1/10 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و یک دختر و همسر 
به اسامی: 1- هادی شیرویه زاد، ش.ش 1241 نسبت با متوفی فرزند 2- رسول شیرویه 
زاد، ش.ش 1285953231 نســبت با متوفی فرزند 3-  لیال شیرویه زاد، ش.ش 3367 
نسبت با متوفی فرزند 4- عباسقلی شیرویه زاد، ش.ش 857 نسبت با متوفی همسر و ال 
غیر. 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: 204446 شعبه 54 

مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )160 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/601  آقای سپهر نصیری دارای  شناسنامه شماره 1272866408 به شرح دادخواست 
به کالسه  1054/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اسفندیار نصیری به شناسنامه 1921 در تاریخ 96/10/17 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک دختر 
و یک همسر به اسامی: 1- سپهر نصیری، ش.ش 1272866408 نسبت با متوفی فرزند 
2- ســپیده نصیری، ش.ش 0480031932 نســبت با متوفی فرزند 3- اعظم نصیری، 
ش.ش 1437 نسبت با متوفی همسر 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: 204444 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان 

اصفهان )146 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/602  آقای مسیب عابدی دارای  شناسنامه شماره 5590 به شرح دادخواست به کالسه  
1057/97  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 

شادروان اصغر عابدی  به شناسنامه 10323 در تاریخ 92/8/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  یک پسر و یک دختر و یک همسر 
به اسامی: 1- مسیب عابدی، ش.ش 5590 نســبت با متوفی فرزند 2- حمیده عابدی، 
ش.ش 4358 نسبت با متوفی فرزند  3- طیبه شریفی رنانی، ش.ش 263 نسبت با متوفی 
همسر 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: 204443 

شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )148 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/603  خانم مهری شــیران دارای  شناســنامه شماره 40558 به شــرح دادخواست به 
کالسه  1050/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان پری دخت اصالنی به شناسنامه 32 در تاریخ 96/12/17 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار پسر و دو دختر به 
اسامی: 1- هوشنگ قصاب شیران، ش.ش 168 نسبت با متوفی فرزند 2- محمد قصاب 
شیران، ش.ش 1150 نســبت با متوفی فرزند 3- محسن شیران، ش.ش 42332 نسبت 
با متوفی فرزند 4- مرتضی قصاب شــیران، ش.ش 928 نسبت با متوفی فرزند 5- زهره 
قصاب شیران، ش.ش 40557 نسبت با متوفی فرزند 6- مهری شیران، ش.ش 40558 
نسبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 204442 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 

)175 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/604  آقای اصغر آقاجان دارای  شناسنامه شماره 5880 به شرح دادخواست به کالسه  
1069/97  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محسن آقاجان  به شناسنامه 726 در تاریخ 97/1/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و سه دختر و یک همسر 
به اسامی: 1- عباس آقاجان، ش.ش 818 نسبت با متوفی فرزند 2- اصغر آقاجان، ش.ش 
5880 نســبت با متوفی فرزند 3- مریم آقاجان، ش.ش 72819 نســبت با متوفی فرزند 
4- منصوره آقاجان، ش.ش 3632 نسبت با متوفی فرزند 5-  سمیه آقاجان، ش.ش 4295 
نســبت با متوفی فرزند 6- زهره قرائت خیابان، ش.ش 41066 نسبت با متوفی همسر و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 204441 شعبه 

54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )174 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/605  خانم لیال بیگم امین الرعایایی دارای  شناسنامه شماره 47 به شرح دادخواست به 
کالسه  1053/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مرتضی شیرکش به شناسنامه 12443 در تاریخ 96/10/27 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و سه دختر 
و یک همسر به اسامی: 1- اصغر حامدی نســب، ش.ش 31563 نسبت با متوفی فرزند 
2- مجید حامدی نسب، ش.ش 700 نسبت با متوفی فرزند 3- سعید حامدی نسب، ش.ش 
2963 نســبت با متوفی فرزند 4-  فاطمه حامدی نسب، ش.ش 31562 نسبت با متوفی 
فرزند 5- زینت شیرکش، ش.ش 2104 نسبت با متوفی فرزند 6- اقدس حامدی نسب، 
ش.ش 862 نسبت با متوفی فرزند 7- لیال بیگم امین الرعایایی، ش.ش 47 نسبت با متوفی 
همسر 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: 204440 

شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )191 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
4/606  خانم پانته آ غالمی کیا دارای  شناســنامه شماره 123 به شــرح دادخواست به 
کالسه  1064/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مرتضی غالمی کیا به شناســنامه 3 در تاریخ 97/2/11 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو دختر و یک همسر 
به اسامی: 1- پانته آ غالمی کیا، ش.ش 123 نســبت با متوفی فرزند 2- آرمیتا غالمی 
کیا، ش.ش 3254 نســبت با متوفی فرزند 3- شــهناز نخ کوب، ش.ش1551 نسبت با 
متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 204435 شعبه 54 مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)149 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/607  آقای اکبر پهلوانی نژاد خوابجانی دارای  شناســنامه شــماره 62392 به شــرح 
دادخواست به کالســه  1058/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان بتول توکل پناه علی به شناسنامه 725 در تاریخ 96/1/21 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به شش 
پسر و چهار دختر به اسامی: 1- حسن پهلوانی نژاد اصفهانی، ش.ش 862 نسبت با متوفی 
فرزند 2- رضا پهلوانی نژاد خوابجانی، ش.ش 62390 نســبت با متوفی فرزند 3- احمد 
پهلوانی نژاد خوابجانی، ش.ش 62391 نســبت با متوفی فرزند 4- اکبــر پهلوانی نژاد 
خوابجانی، ش.ش 62392 نسبت با متوفی فرزند 5- جواد پهلوانی نژاد خوابجانی، ش.ش 
55239 نســبت با متوفی فرزند 6- جالل پهلوانی نژاد خوابجانی، ش.ش 1816 نسبت 
با متوفی فرزند 7- صدیقه پهلوانی نژاد خوابجانی، ش.ش 861 نســبت با متوفی فرزند 
8- طاهره پهلوانی نژاد خوابجانی، ش.ش 20 نسبت با متوفی فرزند 9- ایران پهلوانی نژاد 
خوابجانی، ش.ش 13 نســبت با متوفی فرزند 10- زهرا پهلوانی نژاد خوابجانی، ش.ش 
62393 نسبت با متوفی 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 204434 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 

)230 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/612 شــماره: 139721702027013664- 97/4/24 چــون علــی جلوانی فرزند 
عبدالحســین  با تسلیم 2 برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شــهود رسما گواهی 
شــده و به تایید دفتر 62 اصفهان رسیده مدعی است که ســند مالکیت دو دانگ مشاع 
از  ششــدانگ پالک 15190/5303 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به شــماره چاپی 
054482 در صفحه 277 و دفتر 74 امالک و در صفحه 455 دفتر 99 یک دانگ مشــاع 
دیگر از ششدانگ پالک مذکور تحت شــماره 802443  به نام نامبرده فوق سابقه  ثبت 
و صادر و تســلیم گردیده و پالک طی صورتمجلس تفکیکی 8012 مورخ 1385/5/12 
تفکیک گردیده است و شــماره های 29451 الی 29479 از آن جدا گردیده است و طبق 
گواهی دفتر امالک در رهن و بازداشــت نبوده  و به علت جابجایی اسناد 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 شــود که هر کس مدعی انجام معامله 
) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خــود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل ســند مالکیت و ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 205453 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )250 کلمه، 

2 کادر(

سمانه خزائلی
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ایجاد شبکه ارتباطی 
فارغ التحصیالن علوم و تحقیقات

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی واحد علوم 
و تحقیقات، با بیان اینکه تاکنون بالغ بر ۷۰ هزار 
دانشــجوی از این واحد فارغ التحصیل شده اند، 
گفت: دانش آموختگان، از جمله ســرمایه های 
اصلی دانشگاه ها هســتند. دانشگاه ها با برقراری 
و حفظ ارتباط موثر بــا دانش آموختگان و ایجاد 
شــبکه های ارتباطی با آنهــا می توانند موجب 
ارتقای سرمایه اجتماعی و تعمیق وابستگی های 
هویتی فارغ التحصیالن با دانشــگاه محل تصیل 

شوند.
دکتر »کرم الــه دانش فرد« ادامــه داد: از جمله 
فواید ارتباط دانشگاه و دانش آموختگان، دریافت 
بازخورد فعالیت های تربیتی و آموزشی دانشگاه 
است؛ چراکه دانش آموختگان با به کارگیری علم 
و دانش حاصل از تحصیل خــود در محیط کار 
و حوزه فعالیت خود، بازگو کننــده میزان تاثیر 
و مفید بودن فعالیت های دانشــگاه متبوع خود 

هستند.

سوابق تحصیلی در آزمون 
دستیاری پزشکی تاثیر داده شود

رییــس مرکز اســتعدادهای درخشــان وزارت 
بهداشــت، خواســتار تاثیر ســوابق تحصیلی 
دانشجویان پزشکی در آزمون دستیاری شد.دکتر 
»پروین پاساالر« در مراسم تقدیر از برترین های 
چهل و پنجمین آزمون دستیاری پزشکی گفت: 
آزمون دستیاری باید به گونه ای باشد که تنها یک 

امتحان صرف مالک عمل نباشد.
وی افزود: به طور جدی باید از ســوابق تحصیلی 
دانشجویان برای آزمون دستیاری استفاده شود. 
البته این کار در یک مقطعی در دبیرخانه شورای 
آموزش پزشکی پیش رفت؛ اما هنوز تکلیف این 

موضوع مشخص نیست.
رییــس مرکز اســتعدادهای درخشــان وزارت 
بهداشت یادآور شــد: از میان ۱۰ نفر اول آزمون 
دســتیاری دوره چهــل و پنجم، ۸ نفر رشــته 
رادیولوژی و ۲ نفر چشــم پزشــکی را انتخاب 

کرده اند.

آغاز توزیع کارت شناسایی 
زائران حج ۹۷ در کاروان ها

با نزدیک شــدن به آغاز اعزام زائران خانه خدا، 
ســازمان حج و زیــارت روند توزیــع کارت ها 

شناسایی زائران خانه خدا را آغاز کرد.
کارت شناسایی حجاج ایرانی بر اساس تاریخ پرواز 
کاروان ها در حال توزیع است که در وهله نخست 
مدارک کاروان هایی که این هفته اعزام می شوند، 
تحویل داده شده است. همچنین با توجه به مبدا 
و مقصد ایستگاه های حمل و نقل درون شهری و 
شماره خط نقل هر کاروان، یک رنگ خاص برای 
آن تعیین شده است و زائران خانه خدا می توانند 
با توجه به رنگ کارت شناسایی مسیر درست را 

برگزینند.

ممنوعیت رانندگی در جاده ها 
با داشتن دو تخلف

پلیس، خط قرمزهای جدیــدی برای رانندگان 
متخلف وضع کرده است. محدودیت هایی که به 
رانندگان اجازه نمی دهد با وجود دو تخلف بیشتر، 

پشت فرمان بنشینند.
 آن طور که سردار »مهری« رییس پلیس راهور 
می گوید: این دســتورالعمل جدید پلیس است 
که به سراسر کشور ابالغ شــده است. بنابراین از 
این پس کســی که دو تخلف انجام دهد، از ادامه 
سفر در جاده ها بازمی ماند. به گفته رییس پلیس 
راهور ناجا، هم اکنون خط قرمزهای جدیدی به 
فرماندهان سراسر کشــور اعالم شده است، تا از 
تصادفات و تخلفاتی که منجر به جرح و فوت افراد 

می شود، جلوگیری کنند.
 استان های مسافرپذیر شمالی وخراسان رضوی 
هم چنان در صدر شــهرهای تصادف خیز کشور 
قرار دارند. این شــهرها به گفته ســردار مهری، 
امســال هم بیشــترین آمار تصادفات را به خود 

اختصاص داده اند.

عکس  روز 

ارسال پیامک برای رانندگان متخلف در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

 حرکت کاروان پیاده 
امام رضا)ع( از قم

همزمان با آغاز دهه کرامــت و میالد حضرت 
فاطمه معصومه)س(، حرکت کاروان پیاده امام 
رضا)ع( نیز با حضور بیش از ۱۵۰ نفر زائر پیاده 

از قم به سمت مشهدالرضا آغاز شد.

سردار معصوم بیگی خبر داد:
 دستگیری ۱۳۳سارق 

و محکوم فراری در 6 ساعت
فرمانده انتظامی اســتان اظهار کرد: به منظور 
پیشــگیری از وقوع جرایم و افزایش احســاس 
امنیت مــردم، عملیــات مرصــاد ۷ در قرارگاه 
عملیاتی اقدام و عمل طراحی و ظرف 6 ســاعت 

به اجرا گذاشته شد.
ســردار »مهدی معصوم بیگی« افزود: درنتیجه 
اجرای این عملیات ضربتی، منسجم و هماهنگ 
تعداد ۴۱ نفر از محکومان غایب و فراری و ۹۲ نفر 
از سارقان شناسایی و دستگیر شدند. معصوم بیگی 
ادامه داد: در این عملیات، اعضای یک باند ســه 
نفره ســارقان منازل که باقدرت نمایی و اعمال 
خشونت، اقدام به سرقت می کردند نیز دستگیر و 
به ۲۰ فقره سرقت منزل اعتراف کردند. این مقام 
ارشد انتظامی استان اصفهان ، کشف ۱۱ دستگاه 
خودرو و پنج دســتگاه موتورسیکلت مسروقه را 
از دیگر دســتاورد های این عملیات عنوان کرد 
و افــزود: در مجموع هفت میلیــارد ریال اموال 
مسروقه به دســت آمده که پس از طی مراحل 
قانونی به مالکان آن ها بازگردانده می شــود.وی 
اضافه کرد: همچنین بــرای متصدیان ۱۰ انبار 
ضایعاتی که اموال مسروقه را خریداری و به فروش 

می رساندند، اخطاریه پلمب صادر شد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان در پایان از تداوم 
این گونــه برنامه ها برای مقابلــه با مخالن نظم 
وامنیت عمومی جامعه خبر داد و گفت: اســتان 
اصفهان جوالنگاه سارقان، اراذل و اوباش و برهم 
زنندگان نظم وامنیت جامعه نیســت و ماموران 
پلیس با این افراد برخورد قاطع و قانونی می کنند .

رییس پلیس فتای اصفهان خبر داد:
سوءاستفاده از نوسانات قیمت 

خودرو در فضای مجازی
رییس پلیس فضــای تولید و تبــادل اطالعات 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار کرد: با 
مرور برخی از پرونده های تشکیل شده در پلیس 
فتا، می توان رشــد کالهبرداری در این زمینه را 
شاهد بود؛ مجرمان با شــیوه های مختلف اقدام 
به کالهبرداری از کاربــران کرده و از هر فرصتی 
برای عملی کردن اهداف مجرمانه خود استفاده 

می کنند.
»ســید مصطفی مرتضوی« با بیان اینکه زمینه 
فعالیت مجرمان ســایبری در فضــای مجازی 
بسیار گســترده و متفاوت اســت، افزود: از این  
رو با انواع تبلیغات کاال و خدمات از ســوی این 
مجرمان روبه رو هســتید؛ از تورهای گردشگری 
گرفته تا فروش اجناس عتیقــه و آنتیک، دارو و 
حتی کاالهای مجرمانــه و ممنوعه. وی در ادامه 
به شــهروندان توصیه کرد: با توجه به تغییرات 
صورت گرفتــه در قیمت خودرو، شــاهد اعالم 
قیمت های مختلف از ســوی فروشــندگان در 
این زمینه هستیم. برخی افراد ســودجو با ارائه 
قیمت هایی پایین تر از قیمــت واقعی، به دنبال 
طعمه های خود بــوده و در ادامه برای اطمینان 
از فروش خودروی خود، درخواســت مبلغی به 
عنوان پیش پرداخت کرده و پس از دریافت آن، 
دیگر پاسخگو نیستند، انتظار می رود شهروندان 
در صورت مشاهده محصول و اطمینان از صحت 

مطالب گفته شده اقدام به پرداخت وجه کنند.

فرمانده انتظامی اصفهان:
کشف لوازم آرایشی ۳میلیاردی 

قاچاق در اصفهان
با تالش ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان 
اصفهان محموله لوازم آرایشی خارجی قاچاق به 

ارزش سه میلیارد ریال کشف و جمع آوری شد.
 سرهنگ »حسن یاردوستی« گفت: ماموران در 
بازرسی از سه دستگاه خودروی سواری 6 هزار و 
3۲۰عدد انواع لوازم آرایشی خارجی کشف کردند.

یاردوستی افزود: در این زمینه سه نفر دستگیر و 
تحویل مراجع قضائی شدند.

ناجا

معاون فرهنگــی کمیته امداد اصفهــان گفت: 3۰ 
هزار نفر از مددجویان تحــت حمایت کمیته امداد 
اصفهان از سفرهای زیارتی، تفریحی و آموزش های 
فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در تابســتان امسال 
بهره مند می شــوند. »کریم زارع« با بیان اینکه در 
زندگی نیازمندان جامعه، ســهم هزینه های اوقات 
فراغت بسیار ناچیز و در حد صفر است، اظهار داشت: 
کمک به بهره مندی ایــن اقشــار از مواهبی مانند 
سفرهای زیارتی، تفریحی و آموزش های فرهنگی و 
اجتماعی، کمک به کاستن از عوارض فقر و افزایش 
عزت نفس این اقشار است. وی ارائه خدمات فرهنگی 
و آموزشی به نیازمندان را یکی از اولویت های کمیته 
امداد اصفهان در راســتای فراهم کردن زمینه های 
توانمندی مددجویان اعالم کرد و افزود: بر اســاس 
پیش بینی ها، در تابســتان امسال تعداد مددجویان 
بهره مند از این خدمات با ۲۰ درصد رشد به 3۰ هزار 
نفر خواهد رسید. او با  بیان اینکه یک هزار و ۵۵۰ نفر 
از دانش آموزان تحت حمایت این نهاد در تابســتان 
امسال به اردوهای سراسری در اســتان های البرز، 

قم، همدان، گیالن و خراسان رضوی اعزام می شوند، 
خاطرنشان کرد: یک هزار و ۲۰۰ نفر از مددجویان نیز 
در قالب طرح شوق زیارت به زیارت امام رضا )ع( نائل 
می شوند. وی افزو: ۴ هزار و 3۰۰ نفر در کانون های 
دائم، هزار نفر به واســطه کانون های فرهنگی موقت 
این نهاد و۲ هزار و ۵۰۰ نفر بــا معرفی به ارگان ها و 
نهادهای فرهنگی در تابستان از کالس های فرهنگی، 

مذهبی، هنری و ورزشی بهره مند می شوند.

معاون فرهنگ کمیته امداد اصفهان:
بهره مند ی۳0 هزار نفر از برنامه های اوقات فراغت کمیته امداد

معاون حمل و نقــل اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اســتان اصفهان گفت: با توجه به استقبال 
خوب زائران، پیــش فروش بلیت اتوبــوس اربعین 

حسینی از ۱۵ مهر آغاز می شود.
»علیرضا جعفری« پــس از اســتماع نقطه نظرات 
ارگان های ذی ربط و انجمن هــای صنفی رانندگان 
در این حوزه اظهار کرد: نقاط ضعف خدمت رســانی 
به زائران در سال های گذشته احصا و حل شده است.

وی ابراز امیدواری کرد:  با برنامه ریزی های انجام شده 
سطح خدمت رسانی به زائران ارتقا یافته و با کمترین 
مشکل مواجه شــوند. معاون حمل و نقل اداره کل 
راهداری ارتقا سطح خدمت رسانی به زائران را ماحصل 
افزایش ارتباطات دستگاه های خدمت رسان دانست 
و افزود: در ســال جدید خدمات بهتر و کامل تری به 

زائران ارائه می شود.
جعفری از تشــکیل کمیته های فرعی ســوخت و 
پشتیبانی با مسئولیت اداره راه و شهر سازی، کمیته 
فرعی انتقال و جابه جایی زائــران با محوریت کانون 
انجمن های صنفی، کمیته فرعی انتظامی و ترافیکی 

با محوریت پلیس راه استان، کمیته فرعی هماهنگی 
مستقر در مرزها با مسئولیت سپاه صاحب الزمان)عج( 
خبرداد و گفت:  توزیع سوخت توسط شرکت پخش 
فرآورده های نفتی باید به صــورت مطلوب در میان 
جایگاه داران انجام شود.وی خاطرنشان کرد: آمادگی 
کامل جایگاه های سوخت و مجتمع های خدماتی بین 
راهی که در مسیرهای اصلی آغاز حرکت زائران قرار 

دارند، ضروری است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان:

پیش فروش بلیت اربعین از ۱۵ مهر آغاز می شود

رییس اداره پارک ملی و پناهگاه قمیشلو، با بیان اینکه منطقه حفاظت شده قمیشلو 
با ۱۱3 هزار و ۷۰۰ هکتار وسعت در شمال غرب اصفهان قرار دارد، اظهار کرد: در 
این منطقه ۸۱ گونه پرنده از ۹ تیره شنایی شده است که سه گونه از این پرندگان 
در آستانه انقراض قرار دارد.»مرتضی جوهری« با بیان اینکه طی سال های اخیر، 
مردم این منطقه نسبت به حفاظت از پرندگان حساس شده و واکنش های خوبی 
را در برخورد با حیوانات دارند، افزود: بر این اســاس از ابتدای سال جاری تاکنون 

هشت گونه پرنده از جمله  ایثار گپه، دلیجه، عقاب شاهین و ... توسط دوستداران 
محیط زیست شناسایی و در این منطقه رها سازی شده است. رییس اداره پارک 
ملی و پناهگاه قمیشلو همچنین به رهاسازی یک بهله دلیجه در منطقه حفاظت 
شده قمیشلو اشاره کرد و گفت: این پرنده توسط دوستداران طبیعت در شهرستان 
نجف آباد پیدا و به محیط بانان تحویل داده شد. وی ادامه داد: محیط بانان ضمن 

بررسی وضعیت جسمی، قدرت پرواز و اطمینان از سالمت ،پرنده را رها کردند.

خبر
   

راهداریکمیته امداد

 نشست هم اندیشی معاون پژوهشی و فناوری 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 
رییس دانشگاه، اعضای هیئت رییسه، شورای 
پژوهشی دانشگاه و تعدادی از اعضای هیئت 
علمی دانشگاه، در تاالر زیتون مرکز مطالعات 
و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه برگزار شد.

در این جلســه که به منظور معرفــی حمایت های 
وزارت بهداشــت از تحقیقات و فناوری، همچنین 
معرفی برنامه ها و نقاط قوت و چالش های موجود 
تحقیقــات و فناوری در دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهان برگزار شد، »ملک زاده« معاون پژوهشی 
و فناوری وزارت بهداشــت طی ســخنانی به ارائه 
وضعیت علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
و مروری بر رشد کمی و کیفی علم و فناوری وزارت 
متبوع پرداخت و مســائل مختلف همکاری مابین 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور را با دانشگاه های 

خارج از کشور بررسی کرد.
معاون پژوهشی و فناوری وزارت بهداشت، در جمع 
مســئوالن دانشــگاه، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: بعضی از 
اعضای هیئت علمی قدیمی دانشگاه ها، اجازه ورود 
افراد جوان تر را نمی دهند پس ما باید برای رفع این 
مشکل، پژوهشگر خوب تربیت کنیم که این مهم در 

پیشرفت دانشگاه ها خیلی تاثیر گذار است.
»رضا ملک زاده« با اشــار به اینکه بودجه پژوهشی 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان کم است، گفت: 
مسئوالن مربوطه دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
برای گرفتن یک ردیف بودجه، الزم اســت بیشتر 
پیگیری کنند؛ یعنــی در فصل بودجه  به ســراغ 
نمایندگان مجلس بروند که اینان در جریان کار قرار 
گیرند. البته باید با صراحت گفت گاهی در اجرای 

طرح ها عدالت اجرا نمی شــود و افراد با صبوری و 
پشتکاربیشتر، باید پیگیرحل موضوع شوند.

ملک زاده در ادامــه بیان کرد: در مقاله نویســی، 
استعداد کافی نیســت؛ بلکه پشتکار نیز مهم است 
و باید پیگیر بود که وضع پژوهشــی اصفهان از این 
بهتر شــود. با این اوصاف رســالت ما این است که 
 وضع موجود را خوب حفظ کنیم و بــه فکر آینده

 باشیم.
هر سال 13  درصد از طرح های تحقیقاتی 

دانشگاه ها پذیرفته می شود
وی در بحــث اولویت های تحقیقاتی دانشــگاه ها 
مطرح کرد: ما اولویت های تحقیقاتی را از قبل اعالم 

می کنیم و کمیته مربوطه، سالی یک بار اولویت ها 
را اعالم می کند و تقریبا به دلیل محدودیت منابع، 
۱3 درصد از طرح های تحقیقاتی پذیرفته می شود. 
پیرو این بایــد گفت یکی از مشــکالت ما در بحث 
بودجه های تخصیص داده شده به مراکز تحقیقاتی 
دانشگاه ها این است که فقط ۵۰ درصد بودجه را به 
محققان می دهند و این فرصتی اســت که از مدیر 
بودجه دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان خواستار 
افزایش بودجه تحقیقاتی دانشــگاه باشم.  معاون 
پژوهشــی و فناوری وزارت بهداشت، در خصوص 
آموزش و پژوهش گفت: پژوهــش و آموزش یکی 
است و بهترین اســاتید افرادی هستند که پژوهش 

خوب داشته باشند و ارتباط بین پژوهش و آموزش 
را بیشتر کنند.

513 مجلــه علمــی در ایران منتشــر
 می شود

وی درباره وضع کیفــی مجالت علمــی در ایران 
عنوان کرد: در ایران بالغ بر ۷۰۵ مرکز تحقیقاتی،  
همچنیــن ۵۰ پژوهشــکده و ۵۱3 مجله علمی-

پژوهشــی وجود دارد. با وجود آمار باالی مجالت 
علمی، با صراحت باید گفت: بــرای اینکه مجالت 
علمی قوی داشــته باشــیم، باید تعداد مجالت را 
محدود و شــماره ها را بیشــتر کنیم. یعنی تعداد 
مجالت ضعیف را کاهش دهیم و به کیفیت مجالت 
بیشــتر توجه کنیم.  رییس دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان درادامه این نشست، در پاسخ به سخن ملک 
زاده مبنی بر اینکه از طریق مجلس شورای اسالمی 
پیگیر بودجه باشــید، گفت: طی دو هفته اخیر از 
طریق مجلس و معاونت وزارت خانه، پیگیر افزایش 
بودجه  هستیم؛ لذا بودجه جاری معاونت پژوهشی 
دانشگاه ما، ۱3 میلیارد تومان است که  این میزان در 
مقایسه با دانشگاه های هم سطح ، از کمترین اعتبار 
برخوردار است. برای مثال بودجه معاونت پژوهشی  
دانشــگاه ما قبل دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان،  
۲۰ میلیارد تومان اســت که هفت میلیارد تومان با 
کمترین بودجه تفاوت دارد! طاهره چنگیز به آمار 
تعدادمجالت علمی، تعداد پژوهشکده و تعداد مراکز 
تحقیقاتی اشاره و عنوان کرد: دانشگاه علوم پزشکی 
دارای ۴۵ مرکز تحقیقاتی، دو پژوهشکده و دارای 

۱۸ مجله علمی است.
وی هــدف از برگــزاری ایــن نشســت را معرفی 
حمایت های وزارت بهداشــت از مرکز تحقیقات و 
فناوری و معرفی برنامه ها و نقاط قوت و چالش های 
موجود تحقیقات و فناوری دانشــگاه علوم پزشکی 

اصفهان دانست.

کمترین بودجه پژوهشی را داریم!

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان بــا بیان اینکه 
عدم اطالع رسانی به موقع به شهروندان در خصوص اعمال جرایم 
رانندگی، تاکنون مشــکالتی را برای شهروندان ایجاد کرده است، 
اظهار کرد: از جمله این مشــکالت، ناآگاهی از میــزان جریمه و 
اعتراضات پس از اســتعالم جرایم انباشته شده از دفاتر پیشخوان 
است.»علیرضا صلواتی« با بیان اینکه ارسال پیامک پس از هر گونه 

تخلف برای فرد خاطی می تواند تاثیر بسزایی در کاهش تخلفات 
داشــته باشــد، افزود: نتایج این اقدام را در دیگر شهرهای کشور 
شاهد بوده ایم. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه طی برگزاری جلسه ای با پلیس راهور، شرکت مخابرات 
استان اصفهان و شرکت زیرساخت، ارسال پیامک برای رانندگان 
متخلف در کمترین زمان ممکن را بررسی کرده ایم، افزود: در حال 

حاضر زیرساخت های اجرای این طرح در اصفهان موجود است و 
در صورت موافقت کامل پلیس راهور، این طرح تا پایان تابســتان 
اجرایی خواهد شــد. وی در خصوص تجهیز ایســتگاه های مترو 
برای آنتن دهی اپراتورهای تلفن همــراه گفت: در این زمینه نیز با 
نمایندگان شرکت همراه اول، ایرانسل و رایتل رایزنی داشته و این 

طرح نیز تا شهریورماه اجرایی خواهد شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری خبر داد:
ارسال پیامک برای رانندگان متخلف در اصفهان

 رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛

 یک بهله »دلیجه« 
در قمیشلو رهاسازی شد

رییس اداره پارک ملی و پناهگاه 
قمیشلو:

رییس سازمان بهزیستی خبر داد:
رونمایی از قانون حمایت از معلوالن 

رییس سازمان بهزیستی در حاشیه جشن مراســم تقدیر از دست اندرکاران تدوین و تصویب قانون حمایت از 
حقوق معلوالن در جمع خبرنگاران به قانون 3 درصد اســتخدام معلوالن در دستگاه های دولتی اشاره کرد و 
گفت: این قانون دستگاه های اجرایی را مکلف کرده است که 3 درصد استخدام معلوالن را رعایت کنند در غیر 

این صورت بهزیستی از طریق مراجع قضایی می تواند پیگیر تخلفات باشد.
»انوشیروان محسنی بندپی« گفت : در شهریور سال گذشته دولت الیحه  »قانون حمایت از حقوق معلوالن« را 
به مجلس پیشنهاد داد و با تشکیل کمیسیونی مشترک بین کمیسیون های اجتماعی و بهداشت مجلس، در 

دستور کار قرار گرفت و سرانجام در بهمن سال ۹6 به تصویب رسید. 

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان:
مهلت ثبت نام کارت ملی هوشمند تمدید نمی شود

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان، با بیان اینکه صدور کارت ملی هوشمند به صورت ویژه از دو سال گذشته در دستور 
کار سازمان ثبت احوال قرار گرفته است، اظهار کرد: چهار میلیون و 3۹ هزار نفر در استان اصفهان مشمول اجرای این 
طرح هستند.»حسین غفرانی کجانی« با بیان اینکه از ابتدای اجرای طرح تاکنون دو میلیون و 63۲ هزار کارت ملی 
هوشمند برای مردم استان اصفهان صادر شده است، افزود: یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از مشموالن دریافت کارت 
هوشمند در استان هنوز برای دریافت این سند ملی اقدام نکرده اند.مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با بیان اینکه 
آخرین مهلت ثبت نام و دریافت کارت ملی هوشمند در کشور تا پایان سال جاری اعالم شده است، اظهار کرد: این 
زمان تمدید نخواهد شد. وی  با بیان اینکه در حال حاضر در ۲۰۰ نقطه در استان اصفهان صدور کارت ملی هوشمند 

انجام می شود، گفت: هر شهروند در بازه زمانی 3۰ تا ۴۵ روز می تواند کارت ملی هوشمند خود را دریافت کند.

۱00 کلمه ای

 اعظم محمدی
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دانستن زمان مرگ تنها با یک آزمایش!
پیشنهاد سردبیر:

زل
من

کافه 

مواد الزم:
یک عدد موز، یک چهارم پیمانه کره بادام زمینی

 یک پیمانه شیر بادام 
یک پیمانه توت فرنگی 

مقداری نمک
طرز تهیه:

 برای داشتن بافتی بهتر، ازتوت فرنگی یخ زده 
استفاده کنید و توجه داشته باشید که موزها 

رسیده باشند. در کنار توت فرنگی می توانید 
از شاه توت تمشــک و یا بلوبری هم استفاده 

کنید. تمامی مــواد را در مخلوط کن ریخته و 
هم بزنید تا کامال یکدست شوند. سپس  آنها 

را در لیوان های مورد نظر ریخته و فورا 
سرو کنید. 

اسموتی بادام زمینی و توت فرنگی 

جوشیر )جاشیر(
»جوشیر« یکی از داروهایی است که برای بیماری های کلیوی استفاده می شود. ادرار آور اســت و حتی در مواردی، قطره قطره ادرار کردن که از مشکالت 
مجاری ادراری است توسط این گیاه قابل درمان است. برای سرد مزاج ها، داروی خوبی است که در رابطه با لقوه و رعشه استفاده می شود. از سرشاخه های 
این گیاه دارویی به صورت سبزی های خوراکی استفاده می شود و از کوبیده برگ و عصاره آنها برای درمان دندان درد بهره می برند.از عصاره ریشه جوشیر 
استفاده های صنعتی می شود مثل تهیه مواد آرایشــی یا تهیه آرام بخش.این گیاه مثل بعضی از گیاهان، گیاهی سمی است؛ بنابراین مقدار مصرف، زمان 
مصرف و دوره درمانی آن باید توسط پزشک تعیین شود. جوشیر  را همراه مرزن جوش استفاده می کنند زیرا مرزن جوش عوارضی را که این گیاه می تواند 

به وجود آورد، تعدیل کرده یا کاهش می دهد.

شی
ر با

طا
ع

خانواده وابسته
خانواده  هایی که اعضای آنها، فردیت 
و استقالل را تجربه نکرده  اند و تنها با 
پیوندهای اجتماعی احساس وجود 
و هستی می  کنند، الگوی وابسته را 

به وجود می  آورند. اعضای خانواده وابســته، به شــدت به یکدیگر 
نیازمندند. تا جایی که امکان دارد  از تنهایی اجتناب می  کنند و حتی گاه از 

آن گریزان و وحشت زده  اند. به هنگام دوری یکی از اعضای خانواده، اعضای دیگر نگران هستند و برای 
بازگشت او لحظه شماری می  کنند. فرد دور مانده از خانه نیز، خود تاب تحمل دوری را نداشته و گاه از 
این دوری دچار اضطراب می  شود و در اسرع وقت و به بهانه  های گوناگون، راه بازگشت به خانه را در 
پیش می  گیرد.خانواده  های وابسته، تا آنجا که ممکن اســت از اقداماتی که بین اعضا فاصله بیندازد، 
دوری می  کنند. حتی ممکن است برخی از فرزندان چنین خانواده  ای، به بهانه  های مختلف از ازدواج 
سرباز بزنند، مبادا که فاصله  ای بین آنان و دیگر اعضای خانواده بیفتد و این تنها خود پسر یا دختر نیست 
که از ازدواج هراسان است، سایر اعضای خانواده نیز در چنین مواقعی با دالیلی به ظاهر پسندیده، او 
را از ازدواج منع می  کنند. ایرادهای مختلفی که به عروس یا داماد وارد می  کنند، برخوردهای سرد و 
زننده با او و خانواده  اش، برخوردهای حذفی و ناراحت کننده با دختر یا پسری که قصد ازدواج دارند، 
نمونه  هایی از رفتارهایی است که اعضای خانواده وابسته برای جلوگیری از جدایی یک عضو از خانواده 

انجام می  دهند.
ادامه دارد...

یادداشت های یک مشاور

حدیث زاهدی

» نان های کپک زده را به ســرعت از خانه دور کرده و در زمین دفن 
کنید؛کپک نان سرشار از سم »آفالتوکسین« است که عامل سرطان 
خون می باشد. تغذیه دام ها با نان کپک زده باعث ورود آفالتوکسین 
به شیر و گوشت می شود پس از فروش نان کپک زده به دوره گردها 
جدا پرهیز کنید.« این پیام به سرعت در شبکه های اجتماعی منتشر  

شد و نگرانی های فراوانی را برای مخاطبان ایجاد کرد.
در مورد حرمت نان، هم  از بزرگان و هم درکالس های درسی بسیار 
شنیده ایم. در دوران کودکی وقتی دســت در دست بزرگ ترها در 
خیابان با تکه ای نان مواجه می شــدیم که روی زمین افتاده، آن را 
برمی داشتیم، می بوسیدیم و در کنار دیوار و یا بلندی قرار می دادیم؛

اما افت کیفیت نان، شیوع فرهنگ مصرف گرایی و عادات بدغذایی با 
اخالقیات و روحیات ما عجین شده تا جایی که امروز شاهد دور ریز 

هزاران تن نان در کشور هستیم. 
عبدالرضا مرادی، رییــس اداره نظارت بر بهداشــت و مواد غذایی 
دامپزشــکی اســتان اصفهان در گفت وگــو با »زاینــده رود« در 
خصوص اثرات مخرب و گسترده سم آفالتوکســین اظهار داشت: 
مهم ترین سموم قارچی در ضایعات نان و نانوایی هاست که بایستی 
تمهیدات الزم برای خنثی ســازی و یا تقلیل آنها به زیر سطح مجاز 
اندیشیده شود.سموم قارچی سبب ایجاد مسمومیت و باقی ماندن 
 در محصــوالت دام و طیور از قبیل شــیر و تخم مرغ می شــوند. 
آفالتوکسین ها گروهی از متابولیت های سمی قارچ ها تحت عنوان 
»مایکوتوکسین« ها هستند که توسط کپکی به نام »آسپرژیلوس« 
که روی برخی از مــواد غذایی از قبیل نان ضایعاتی رشــد می کند 

تولید می شود.
مرادی ادامه داد: افالتوکسین، یک ماده بسیار سمی است که موجب 
بروز مسمومیت حاد و مزمن انســان و حیوانات می شود و می تواند 
عامل بروز سرطان به ویژه سرطان کبد باشد. زمانی که مادران شیرده 
و یا حیوانات از غذای آلوده به آفالتوکســین تغذیه کنند، متابولیت 
های ســمی این ماده در شــیر مادر بروز کرده و به کودک منتقل 
می شود، این احتمال در مورد شیر مصرفی کارخانجات لبنی وجود 
دارد که آفالتوکسین M1,M2  وارد چرخه تولید محصوالت و بازار 

مصرف شود . 

وی تاکید کرد : مصرف مقادیر ناچیز این سم به مدت طوالنی موجب 
بروز سرطان کبد ، هپاتیت ، یرقان ، سیروز و اختالل متابولیکی ریز 
مغذی ها می شود. آفالتوکســین، به عنوان یک سرطان زای قطعی 
کبدی معرفی و شناخته شده است، ضمن اینکه می تواند مشکالت 
دیگر از جملــه ناهنجاری های جنینی را در شــکم  مادر ایجاد کند 
و چنانچه کودکان از این شــیرها تغذیه کنند عوارض و مشــکالت 
 دیگری نیز برای آنها پیش خواهد آمد که مهم ترین آنها سرطان زایی

 است.
مرادی با بیان اینکه دامپروری های صنعتی و بزرگ برای غذای دام 
و طیورشان از نان خشــک مصرف نمی کنند و صرفا در واحدهای 
پرورشی سنتی به علت اینکه نان خشــک معموال در حجم پایین و 
بی کیفیت نگهداری می شود، احتمال دارد از آن استفاده کنند، گفت: 
نان خشک در صورتی که شرایط خشک کردن و جداسازی اصولی در 
خانه داشته باشد یک منبع تغذیه ای کربوهیدراته است که می توان 

در خوراک دام و طیور با رعایت موارد تغذیه ای استفاده کرد.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه برخی مواقع به علت کپک  زدگی ها و 
پسماندگی های خورانده شده به دام، بیماری آفالتوکسیکوزیس در 
دام ها ایجاد می شود، گفت : آثار آن در شیر آنها نیز وجود دارد، ولی 
به دلیل اینکه این میزان از شدت باالیی برخوردار نیست، ظاهرا به 
صورت بالینی انسان ها بیمار نمی شوند ولی در درازمدت اثرات سوء و 

خطرناکی را در سالمت و بهداشت انسان ها ایجاد می کند.
رییس اداره نظارت بر بهداشــت و مواد غذایی دامپزشــکی استان 
اصفهان  در مورد جمع آوری ناصحیح نان های خشــک ادامه داد : 
ممکن اســت البه الی آنها چیزهایی مانند تیغ، سوزن و پالستیک 
وجود داشته باشدکه اگر به مصرف دام برسند ، موجب ناراحتی های 

مختلف برای آنها خواهد شد.
با توجه به مضرات نان کپــک زده و تاثیرات جبــران ناپذیر آن بر 
سالمتی انســان و حیوان ، به نظر می رسد راه حل پیشگیری مقدم 
بر درمان بسیار ساده تر است . اگر فروش نان خشک ها را در خانه ها 
متوقف کنیم و در نانوایی ها با حساسیت نسبت به خشک کردن کامل 
ضایعات نان اقدام کنیم، دامــداران به جای خرید و مصرف نان های 
کپک زده از مواد غذایی ســالم اســتفاده کنند و سالمتی جامعه را 
سالمتی خود و خانواده های خودشــان در نظر بگیرند تا حدودی از 

تهدیدات این خطر جلوگیری کرده ایم . 
نگهداری صحیح و درســت نان های خشــک و تهیه خوراکی ها و 
میان وعده های خوشــمزه و باب طبع به جای دور ریز کردن آنها ، 
نگهداری در ظرف مناسب  و یا خرد کردن مانده های هر وعده و قرار 
دادن در فضایی مناســب برای مصرف پرندگان هم راه حل دیگری 
است که هم با آموزه های دینی ما  ارتباط دارد و از اسراف جلوگیری 

می کند .

ساالنه افراد بسیاری فقط به خاطر درد کمر نزد پزشک 
می روند تا با هر دارو و مسکنی، از این درد رها شوند. 
کمردرد شما چه به خاطر بلند کردن جسم سنگین 
باشد، چه به خاطر ایستادن طوالنی مدت یا مشکالت 
مزمن دیگر، حتما الزم نیست دارو مصرف کنید تا این 
درد تســکین یابد. روش هایی که در ادامه ذکر شده 
روش های ثابت شــده و مطمئنی برای تسکین درد 
کمر هستند و دیگر نیازی نیست از دارو برای درمان 

کمردرد استفاده کنید.
یوگا 

در یک تحقیق انگلیسی که در مجله پزشکی داخلی 
منتشر شــد، افرادی که کمردرد داشتند و یک بار در 
هفته به مدت ســه ماه کالس یوگا می رفتند، بهبود 
بیشتری نسبت به افرادی که درمان های عادی مانند 

دارو یا فیزیوتراپی انجام می دادند، یافتند.
حرکات کششی

تحقیقات محققان ثابت کرد که حرکات کششــی به 
اندازه یوگا در درمان کمردرد موثر هستند. کالس های 
52 دقیقه ای حرکات کششــی شــامل 15 حرکت 
می شدند که همه عضالت مهم بدن را تمرین می دادند 

و بیشتر بر باالتنه و پاها متمرکز بودند. 
ماساژ

»خودتان را درمان کنید.«  افرادی که از کمردرد مزمن 
رنج می برند و به طور هفتگی ماساژ می روند، پس از 
10 هفته درد کمتری نسبت به افرادی که ماساژ انجام 

نمی دهند، دارند. 
طب سوزنی

اگر از فکر قــرار گرفتن ســوزن های متعــدد روی 
پوست تان ناراحت هستید، به این فکر کنید که شاید 
طب سوزنی کلید حل مشکل کمردرد مزمن شما باشد. 
در یک تحقیق مشخص شــد افرادی که درمان های 
طب سوزنی را دریافت می کنند بیشتر از افرادی که 

درمان های رایج دارند، تسکین می یابند.
گفتار درمانی 

صحبت کردن در مورد کمر دردتان با یک تراپیست 
به شما آرامش و تســکین می دهد. در یک پژوهش 
انگلیسی، مشخص شــد افرادی که کمردرد دارند و 
به مدت 6 ماه یک بار در هفتــه به مدت 90 دقیقه در 

گروه هــای درمان ادراکی رفتاری حضــور می یابند، 
کمردرد کمتری دارند. درمــان ادراکی رفتاری روی 
حل مشــکل از طریق تغییر در افکار و رفتار متمرکز 
است. یک ســال بعد، 59 درصد آنها اعالم کردند که 

کمردردشان  کامال درمان شده است. 
درمان دستی استخوان و عضله

در درمان دستی اســتخوان و عضله، آسیب شناس 
استخوان و عضله یا کارشــناس »کایروپرکتیک« با 
استفاده از تکنیک های عملی مانند کشش، فشار کم و 
مقاومت، عضالت پشت و کمر شما را حرکت می دهد. 
یک پژوهش مشخص کرده افرادی که این تکنیک ها را 
به مدت 12 هفته امتحان می کنند، 30 درصد کاهش 

درد کمر دارند.
کاهش استرس

اینکه یاد بگیرید خونســردی خود را حفظ کنید هم 
برای کمرتان و هم برای ســالمت روانــی تان خوب 
اســت. وقتی مضطرب هستید، بدن شــما واکنش 
 »مبارزه یا پرواز« می دهد و این شامل تنش در عضالت
 می شود تا اینکه شما آماده حرکت شوید. یک تحقیق 
نشان داده است افرادی که نســبت به افکار منفی و 
اضطراب آسیب پذیر هستند، بیشتر احتمال ابتال به 

کمردرد را دارند. 
مدیتیشن

در تحقیقــات علمی متعدد ثابت شــده اســت که 
مدیتیشن به کاهش دردهای مزمن کمک می کند. یک 
تحقیق از دانشگاه دوک مشخص کرده است افرادی که 
از کمر درد مزمن رنج می برند، پس از تمرین یک نوع از 
مدیتیشن که محوریت آن آزاد کردن عصبانیت است، 
کاهش قابل توجهی در ناراحتی های روانی و درد دارند. 
در تحقیق دیگر مشخص شد که مدیتیتورها 40 درصد 

کمتر شدت درد دارند.
ریشه گاوزبان

اســتفاده 5 روزه از پمادهایی حاوی عصاره گیاهی به 
کاهش شــدت درد کمر تا 95 درصد کمک می کند. 
تحقیقات و مطالعات دانشــگاهی ثابت کرده اند پماد 
ریشه گاوزبان )comfrey root( که در عطاری ها 
یافت می شود برای کاهش کمردرد بسیار موثر است. 
ولی نباید بیشتر از 10 روز از آن اســتفاده کرد، زیرا 

ممکن است سمی باشد. 
آب درمانی

آب درمانی در واقع همان فیزیوتراپی در استخر است. 
به جای آنکه با وزنــه تمرین کنیــد، از مقاومت آب 
برای فیزیوتراپی اســتفاده می کنید. مطالعات نشان 
داده اند که آب درمانی، درد کمــر را به میزان زیادی 
کاهش می دهد. طی یک تحقیق که در سال 2013 
انجام شد، افراد بزرگسال که بیشتر ساکن بودند، در 
آزمایشــی به مدت دو ماه، 5 بار در هفته آب درمانی 
شدند و در نهایت کمردرد آنها کاهش یافت و کیفیت 
زندگی شان باال رفت. در تحقیق دیگری مشخص شد 
که آب درمانی به بانوان بارداری که کمردرد دارند نیز 

کمک می کند. 
تای چی

این فرم آهســته از ورزش های رزمی 
چینی هم می توانــد برای درمان 
کمردرد موثر باشد. در مطالعه ای 
که در کالج روماتولوژی آمریکا در 

سال 2011 انجام شد، افرادی که 
دو بار در هفتــه به مدت 

10 هفته، جلسات 40 
دقیقه ای تای چی 
داشــتند، از شدت 
درد آنها کاسته شد.

تکنیــک 
الکساندر

این تکنیــک نوعــی از 
فیزیوتراپی اســت که پزشــکان 

به بیماران یــاد می دهند تــا بیمار در 
فعالیت هــای روزانه اش حالــت بدنش 
را اصــالح کنــد و بدین ترتیــب تنش و 
اســترس عضالنی او کاهش یابد. در یک 
 تحقیق دیگر مشخص شــد افرادی که
 درس هــای تکنیــک الکســاندر را 

می گذرانند، بهبودهای بلندمدتی داشته 
و درد آنها تســکین می یابد و در کل کیفیت 

زندگی آنها بهتر می شود.
پیالتس

وقتی از کمــردرد رنج می برید، به راحتی وسوســه 
می شوید تا ورزش را کنار بگذارید، ولی باید خودتان 
را مجبور کنید کــه به ورزش و تمریــن ادامه دهید. 
پیالتس، گزینه بسیار خوبی است. طی تحقیقی که 
در سال 2014 انجام شد و در مجله اروپایی پزشکی 
توانبخشی جسمانی چاپ شد، پژوهشگران دریافتند 
بیمارانی که از کمردرد مزمن رنج می برند و به مدت 6 
ماه، 5 ساعت در هفته پیالتس کار می کنند، بهبود و 
کاهش درد کمر و در کل بهبود سالمت روانی بیشتری 
دارند. در این میان افرادی که غیرفعال می مانند، درد 
کمرشان بدتر می شود. در تحقیق دیگری ثابت شد که 
دو جلسه کالس پیالتس یا کالس های ورزشی دیگر 
در هفته به مدت 6 ماه، کمردرد را تسکین می دهد و 

کیفیت زندگی را باال می برد.

روش هایی برای درمان طبیعی کمر درد

خطرات نان کپک زده بر سالمت جسم
دانشمندان دانشگاه »ییل« مدعی شدند که اخیرا 
یک آزمایش خون توســعه داده اند که توســط آن 
می توانند دریابند یک فرد چند سال دیگر از عمرش 

باقی مانده است.
به گفته محققان، نتایج آزمایشات آنها بسیار دقیق ، 
عملی  و آسان تر از هر مطالعه ای است که تا به امروز 
محققان دیگر ارائه داده اند.مورگان لوین، پزشــک 
آسیب شناس دانشگاه ییل تاکید کرد که  هدف او 
شناسایی عوامل موثر بر پیری سلول است؛ بنابراین 
پزشــکان می توانند به بیماران خــود کمک کنند 
که طول عمر خود را با رژیم های غذایی مناســب 
و عادات ورزشــی افزایش دهند. تقریبا اکثر افراد 
جوان یا میانســال، فکر می کنند که سالم هستند؛ 
اما همیشه اینطور نیســت. این آزمایش می تواند 
بیماری افراد را دقیق شناســایی کنــد؛ بنابراین 
پیش از آنکه مشکلی برای آنها رخ دهد از پیشرفت 

بیماری جلوگیری کنند.
در این مطالعه محققان 9 نشــانگر زیستی را مورد 
بررســی قرار دادند. آنها برای تعییــن اینکه کدام 
نشانگرهای زیستی نقش مهمی دارند، 42 نشانگر 
زیستی مختلف را که در مجموعه داده های بزرگ 
»مرکز بهداشــت ملی و بررســی آزمایشی تغذیه 
آمریکا« )NHANES( موجود بود، مورد تجزیه و 
تحلیل قرار دادند.در نهایــت، آنها از یک الگوریتم 
به نام »elastic net mode « برای اندازه گیری 
میزان قدرت نشانگرهای زیستی که شامل شمارش 
گلبول های سفید و سطح پروتئین های حلقوی بود، 

استفاده کردند.
گام بعــدی محققــان توســعه راه هــای بنیادی 
است که نشــان دهند چگونه شــیوه زندگی یک 
 فرد می توانــد بر ســن بیولوژیکی آن فــرد تاثیر

 بگذارد.

داشــتن فرزندی باهوش و فعال آرزوی همه والدین 
است و توجه به این باور که » فرزند ما باهوش است« 
به یک ارزش اجتماعی در جوامع انسانی تبدیل شده 
است. خوشبختانه از نظر روان شناسی، مفهوم هوش 
ماهیت رتبه ای ندارد و روان شناسان هرگز به کسی 
عنوان زرنگ یا خنگ نمی دهند.باور سنتی در مورد 
ماهیت هوش و اســتعداد از نظر علم نوین، کامل به 
نظر نمی رسد. طبق باور ســنتی، افرادی هستند که 
به طور ذاتی از موهبت هوش بیشــتری برخوردارند 
و در این میان افرادی هستند که باز هم به طور ذاتی 
هوش و استعداد ضعیف تری دارند. از آنجایی که علم 
روان شناسی همچنان در حال کشــف ابعاد جدید 
و ناشناخته انسان اســت؛ بنابراین بهتر است بدانیم 
که هوش و استعداد یک مفهوم ساده و ذاتی نیست، 
بلکه هوش و استعداد نیازمند شکوفایی است و این 
وظیفه پدر و مادر است که اســتعداد فرزند خود را 
در گام اول شناســی کنند و در مراحل بعد در جهت 
شکوفایی آن گام بردارند.از نظر روان شناسی مدرن، 

مفهوم هوش و استعداد به عواملی همچون مراقبت 
صحیح والدین، سیستم آموزش و پرورش مطلوب، 
شرایط جسمی و ذهنی مطلوب، انگیزه باال و توانایی 
کشف، تمرکز و کنترل احساسات وابسته است. از نظر 
علم روان شناسی هوش و استعداد صرفا کسب رتبه 
مشخصی در شاخص IQ نیســت، بلکه این مفهوم 
دارای ابعاد و مفاهیم پیچیده تری است که به شکل 
مستقل ظاهر می شوند؛ در واقع با گسترش و شکوفایی 
فرهنگ های جدید در مقایسه با گذشته، تقریبا همه 
انسان های متمدن به این باور دست یافته اند که مفهوم 
اســتعداد در فرهنگ های مختلف متفاوت اســت. 
همانطور که مفهوم کار و تالش در میان مردم آمریکا 
و ژاپن کامال متفاوت است؛ بنابراین برای جلوگیری 
از مقایســه و تحلیل هوش کودکان بهتر اســت به 
دسته بندی هوش و اســتعداد دکتر هاوارد گاردنر، 
روان شناس پرآوازه توجه کنید. وی هوش و استعداد 
را در هشت گروه طبقه بندی کرد و با طبقه بندی افراد 

صرفا از طریق شاخص IQ  مخالفت کرد.

محققان »دانشگاه ییل« مدعی شدند؛
دانستن زمان مرگ تنها با یک آزمایش!

مردم فقط »هوش زبانی« و »هوش منطقی« را می شناسند؛
ضرورت یک رویکرد جدید در شناخت وضعیت هوش کودکان
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 »مارادونا« رییس 
باشگاه بالروسی شد

کاپیتان آرژانتین که در جــام جهانی 1986 
بــه همــراه تیــم ملی 
کشــورش، جــام 
جهانــی را فتــح 
کرده بعــد از آنکه 
در جــام جهانــی 
روسیه به عنوان یکی 
از سفیران فیفا حضور 
داشت، با به پایان رسیدن جام جهانی توانست 
به بالروس سفر کرده و به عنوان رییس باشگاه 
دینامو برســت آغاز به کار کند.گفته می شود 
تا چند ســال پیش، وضع مالی باشگاه چنان 
بحرانی بوده که گاهی از هواداران برای اهدای 
کمک مالی به باشــگاه درخواست می شده تا 
دینامو برست بتواند برای بازیکنانش پیراهن 
خریداری کند؛ اما با یک ســرمایه گذار جدید 
از امــارات متحده عربی، باشــگاه در بالروس 
موفق به فتح دو جام شده و حاال برای ساخت 
اســتادیوم جدیدی با ظرفیت 30هــزار نفر 

برنامه ریزی کرده است.

مسی، »پوگبا« را در بارسلونا 
می خواهد

براساس اخبار منتشر شــده، منچستریونایتد 
اعالم کرده کــه اگر در 
تابســتان  طــول 
باشگاهی خواهان 
به خدمت گرفتن 
پل پوگبا باشــد، 
 132 او  قیمــت 
میلیــون پوند خواهد 
بود.گفته می شــود لیونل مسی بعد از عملکرد 
درخشــان پوگبای فرانســوی در جام جهانی 
روســیه، خواهان حضور او در بارسلوناســت. 
ولی یونایتد که مشــخص اســت عالقه ای به 
واگذار کردن پوگبا ندارد برای انتقال او رقمی 
شــگفت انگیز اعالم کرده اســت.باید منتظر 
ماند و دید که آیا بارســلونا حاضر است چنین 
مبلغ سرســام آوری را برای پوگبــا پرداخت 
کند یا نه؛ هر چند بارســایی ها بعد از عزیمت 
اسطوره شان »آندرس اینیستا« در خط میانی 
به هافبکی خالق نیاز مبرم دارند.پوگبا می تواند 
در خط میانی بارسلونا خالقیت مورد نیاز تیم را 
تامین کند. »پوگبا«ی 25ساله در جام جهانی 
روسیه، زمانی که در تیم ملی فرانسه، نسبت به 
منچستریونایتد نقش آزادتری به عهده گرفت 

نشان داد که چه فوتبالیست توانمندی است.

 واکنش جالب مورینیو
 به جدایی رونالدو

ژوزه مورینیو، سرمربی منچســتریونایتد که 
سه ســال با کریستیانو 
رونالــدو در رئــال 
مادرید کار کرد به 
جدایی این بازیکن 
از این تیم  واکنش 
نشــان داد.سرمربی 
 ، یتد نا یو منچســتر
گفت : در فوتبال تغییرات خیلی زود به وجود 
می آید. بدون شک لیگ ایتالیا با وجود رونالدو 
مورد توجه تر از قبل خواهد شد. در حال  حاضر 
دیگر تنها اللیگا ستاره های بزرگ را در اختیار 
ندارد. یوونتوس خرید بزرگی داشــته است و 
به آنها تبریــک می گویم.مورینیــو ادامه  داد: 
رقابت های سری A به خاطر حضور کریستیانو 
رونالدو بیشتر از قبل به چشــم می آید و عده 
زیادی ایــن رقابت ها را دنبــال خواهند کرد 
همچنان که به اللیگا بــه خاطر حضور لیونل 
مسی توجه خاص می شود و این توجه هم در 
لیگ برتر فوتبال انگلیس وجود خواهد داشت؛ 

چرا که بهترین لیگ است.

خوشحالی لوپتگی؛ 
رئال، بهترین باشگاه دنیاست

»خولن لوپتگی« در اولین جلسه تمرینی رئال 
مادرید از احساس خاص 
خودش نســبت به 
قهرمان اروپا گفت. 
او گفت: »دوست 
رئــال  نداشــتن 
مادرید سخت است. 
من همــه چیــز این 
تیم را دوست دارم، حتی سرود آن را. ما تیمی 
فوق العاده داریم. من قبال هم به زمین تمرینی 
والدبباس آمده بودم. با هیچ واژه ای نمی شــود 
آن را توصیف کرد. همچنین هیچ واژه ای نیست 
که با آن بتوانم عشق و محبتی را که در مراسم 
معارفه ای در این تیــم دریافت کردم، توصیف 

کنم. من همه چیز را دوست داشتم.«

شرایط برای کسب قهرمانی »سپاهان« فراهم است

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

وحید امیری بعد از درخشش در جام جهانی 2018 روسیه، مورد 
توجه چند باشگاه اروپایی و آسیایی قرار گرفته است. حمیدرضا 
گرشاسبی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس می گوید: »وحید امیری 
هم از قطر و هم از ترکیه پیشــنهاد دارد که هر دو پیشــنهاد هم 
با مبالغ خوبی به او شده اســت. پولی که این باشگاه ها به وحید 

می دهند، حدودا به پول ما 10 میلیارد تومان می شود«.

پیشنهاد ۱۰میلیاردی برای امیری

 سرمربی تیم ملی ایران ابراز امیدواری کرد تا سردار آزمون، مهاجم 09
روبین کازان نظرش را تغییر دهد و به تیم ملی ایران برگردد.کی روش 
درباره این موضوع گفت: جام جهانی 2018 روسیه تمام شد. باید تمام 
احساساتمان تا دو ماه آینده فروکش کند. طبیعی است که وضعیت 
خوبی نیست و من متاسفم که سردار آزمون تصمیم به خداحافظی از 

تیم ملی را گرفت، امیدواریم او به اردوی تیم ملی برگردد. 

بازگشت سردار؟
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 حریف استقالل 
به مصاف سپاهان می رود

تیم فوتبال الفتح رباط مراکش بعد از تســاوی 
2-2 مقابل استقالل تهران، امروز  نیز سومین و 
آخرین بازی دوستانه خود را در ادوی ترکیه به 
انجام می رســاند و مقابل دیگر تیم ایرانی؛ یعنی 

سپاهان قرار می گیرد.

قرارداد فوتبالی سریع ترین 
دونده جهان با استرالیایی ها

»اوســین بولت« عاقبــت می تواند بــه آرزوی 
دیرینه اش که بازی کردن در رشته فوتبال است، 
برســد.فاتح 8 عنوان دوی سرعت که از مدت ها 
قبل برای فعالیت در عرصه فوتبال تالش کرد، با 
تیم باشگاهی »سنترال کاست مارینرز« استرالیا 

قرارداد آزمایشی 6 هفته ای منعقدکرد.
همین باشگاه افزود: امضای قرارداد آزمایشی به 
منزله قطعی بودن همکاری طوالنی مدت نخواهد 
بود.تیم سنترال کاست مارینرز در لیگ حرفه  ای 
استرالیا حضور دارد و در ماه مارس نیز سریع ترین 
مرد جهان برای مدتی بــه عنوان میهمان با تیم 
بورسیادورتموند آلمان تمرین کرد.بولت بعد از 
اتمام دوران فعالیتش به عنوان دونده، در عرصه 
فوتبال کار می کند.او همیشه در مصاحبه هایش 
منچســتریونایتد  از 
به عنوان تیــم مورد 
عالقــه اش نام 
برده است.

در حاشیه

رییس هیئت اتومبیلرانی استان مطرح کرد:
پارکینگ ورزشگاه نقش جهان 

محل تمرین اتومبیل رانان
اردیبهشــت ماه ســال جاری بود که بــا نظر به 
این که کارشــناس فنی فدراسیون موتور سواری 
و اتومبیلرانی پیست اتومبیلرانی نقش جهان را 
غیر استاندارد دانست، اداره کل ورزش و جوانان 

استان اصفهان هم آن را تعطیل کرد.
رییس هیئت اتومبیلرانی استان اصفهان در این 
خصوص اظهار داشت: به فدراسیون موتور سواری 
و اتومبیلرانــی نامه نــگاری کرده تــا عیب ها و 
ایراد های پیست نقش جهان را به ما بگویند، در 
حالی که اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 

این کار را انجام نداد.
احمد بازوبندی ادامه داد: در حال حاضر نیز هیچ 
خبری از سوی فدراســیون نیست، وظیفه اداره 
کل ورزش و جوانان است که کار را پیگیری کند 
تا بتوانیم رفع ایراد کنیم و کارشــناس مربوطه 
پیست را تایید کند که مشخص نیست چه زمانی 
این اتفاق رخ دهــد؛ اما اگــر اداره کل ورزش و 
جوانان پیگیری کند حتما سریع تر این کار انجام 

می شود..
رییس هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی استان 
اصفهان یاد آور شــد: پیســت جایگزینی برای 
اتومبیل رانان نداریم و آنان در پارکینگ ورزشگاه 
نقش جهان تمرین می کنند؛ در ســطح استان 
اصفهان پیســتی برای تمرین بخش ســرعت و 
سنگین وجود ندارد و از پارکینگ هایی که باالتر 
از 4 هزار متر باشــند می توان فقط برای برخی 

کمیته ها استفاده کرد.

پیشخوان

برانکو: شاید نیم فصل اول  
شــرایط ما بحرانی باشد؛ اما 

هراسی نداریم
مدیر عامــل کارخانه فــوالد مبارکه در خصوص بودجه باشــگاه 
سپاهان در سال 9۷، گفت: تعیین بودجه باشگاه سپاهان مراحلی 
دارد که باید طی شود. بهرام ســبحانی در پاسخ به این سوال که با 
توجه به اینکه انتظارات هواداران از ســپاهان زیاد است، خواسته 
شما از این تیم چیست؟ تصریح کرد: امسال بهترین مربی را برای 
تیم فوتبال جذب کردیم، بهترین بازیکنان را در اختیار باشــگاه 

گذاشــتیم و کارهای الزم را انجام داده ایم و منتظر شنیدن اخبار 
 و توفیقات از ســوی باشــگاه هستیم.ســبحانی اضافه کرد: فکر
 می کنم باالترین بودجه را به باشگاه تخصیص دادیم و محدودیتی 
نگذاشته ایم و بقیه موارد به باشگاه برمی گردد و همتی که آن ها انجام 
خواهند داد. سبحانی در مورد انتظارش از تیم فوتبال سپاهان، اظهار 
کرد: با هزینه هایی که برای تیم فوتبال سپاهان می کنیم قطعا  از این 

تیم انتظار قهرمانی داریم. شرایط برای کسب قهرمانی فراهم است 
و دلیلی برای عدم کسب عنوان قهرمانی وجود ندارد. البته در این 
زمینه ها برخی موارد قابل پیش بینی نیست، ما به تعهدات و کارهایی 
که باید می کردیم از جمله در اختیار گذاشتن بودجه، سرمربی خوب 
و بازیکنان خوب عمل کردیم و همه شــرایط برای اینکه یک تیم 

ادعای قهرمانی کند، فراهم است.

مدیر عامل کارخانه فوالد مبارکه:
شرایط برای کسب قهرمانی »سپاهان« فراهم است

ماجرا با نامه وزیر ورزش و جوانان به ســتاد کل نیروهای مسلح برای درخواست 
معافیت هفت بازیکن تیم ملی شــروع  شد؛ جایی که مســعود سلطانی فر در پی 
درخشش ملی پوشان فوتبال ایران در رقابت های جام جهانی در نامه ای به رییس 
نیروهای مسلح، خواستار معافیت ســعید عزت اللهی، سردار آزمون، سید مجید 

حسینی، علیرضا جهانبخش، علیرضا بیرانوند، مهدی ترابی و علی قلی زاده شد.
درخواســت وزیر ورزش و جوانان اگرچه با مخالفت ســتاد کل نیروهای مسلح با 
استناد به قانون معافیت ورزشکاران قهرمان شد، اما این اقدام سلطانی فر با واکنش 
سخت  مسئوالن و  ورزشکاران سایر رشته های ورزشــی روبه رو شد و آنها وزیر 
ورزش و جوانان را مورد هجوم قرار داده و او را نسبت به رفتار تبعیض آمیز در قبال 

سایر رشته های ورزشی محکوم کردند.
رییس اسبق فدراسیون های کشتی و والیبال کشور در واکنش به این اقدام وزیر 
 ورزش و جوانان مبنی بــر معافیت هفت بازیکن تیم ملــی فوتبال ایران گفت: ما 
نمی توانیم به مسئوالن نیروی انتظامی و مسئوالن نظام وظیفه بگوییم این نفرات 
را معاف کنید. ورزشکاران رشته های دیگر و فعاالن سایر عرصه ها، افرادی که در 
سطح باالی علمی و دانش در حال فعالیت هستند هم این توقع را دارند که چنین 
شرایطی برایشان به وجود بیاید.یزدانی خرم مدعی شد که این رفتار تبعیض آمیز 
وزرات ورزش و جوانان ســبب می شود تا رشته های دیگر نســبت به این قضیه 
اعتراض کنند.دارنده مدال برنز کشتی آزاد جهان نیز درباره این اقدام گفت: چرا 
سال 2014 میالدی که من در رقابت های جوانان جهان مقابل حریف رژیم اشغالگر 

قدس حاضر نشدم، وزارت ورزش برای معافیت من کاری نکرد؟ 
علیرضا کریمی ادامه داد: مسئوالن وزارت ورزش به کشتی عالقه ندارند که این طور 
با ما رفتار می کنند. سال 2015 میالدی تیم کشتی ایران قهرمان جام جهانی شد 
آن هم در کشور آمریکا، گفتند جوانان تیم معاف می شوند، اما اصال خبری نشد و 
عنوان شــد که چنین قانونی نداریم؛ حاال می بینید که چطور برای فوتبالیست ها 

نامه نگاری می شود.
اعضای تیم ملی والیبال و بسکتبال کشور از دیگر ورزشکارانی بودند که نسبت به 
این رفتار موضع گیری کردند و  در صحبت ها و پیام های خود در صفحات مجازی 

آن را به سخره گرفتند و به این رفتار تبعیض آمیز اشاره کردند.

انتقادات ورزشکاران سایر رشــته ها به این درخواست وزیر ورزش و 
جوانان، سبب شد تا معاون وزیر با متفاوت دانستن فوتبال نسبت 

به سایر رشته ها این نامه نگاری را منطقی بدانند.
محمدرضــا داورزنی، با اشــاره به طرح معافیت ســربازی 
 ورزشــکاران قهرمان جهان مدعی شــد: گرفتن مدال در 
رشته های تیمی مثل فوتبال سخت اســت اما باید توجه 
داشــت که فوتبال تنها یک ورزش نیســت بلکه با توجه 
هیجاناتی که بین مردم ایجاد می کند، از آن به عنوان یک 

فرهنگ و آیین یاد مــی کنند؛ برای همین 
نباید این رشته را با سایر رشته ها 

مقایسه کرد.
اگرچــه معــاون وزیــر 

ورزش بــه حمایــت از 
درخواســت سلطانی 
فر مبنی بــر معافیت 
هفت بازیکن تیم ملی 
فوتبال پرداخت، ولی 

گفته های داورزنی هنوز 
نتوانسته ورزشکاران سایر 

رشــته ها ر امتقاعد ســازد و 
اعتراضات آنها ادامه دارد.

و  این ورزشکاران مدعی شــدند باید وزیر ورزش 
جوانان پاســخ دهد که چرا او که باید همــه اهالی ورزش و 

قهرمانان سایر رشته های ورزشی را مورد تفقد خود قرار دهد، 
با نادیده گرفتن تمام افتخارات رشته هایی چون کشتی، تکواندو، 

کاراته، جودو، والیبال، بسکتبال و ...، فقط تیم ملی فوتبال و ملی پوشان 
آن را مورد لطف خود قرار داده است و چرا متولی اصلی ورزش که باید 

رویه ای ثابت و غیر تبعیض آمیز در قبال تمام ورزش های قهرمانی داشــته باشد 
نه تنها برای رشته های دیگر تاکنون چنین کاری انجام نداده است، بلکه حتی در 
پرداخت جایزه مدال آوری ورزشکاران غیر فوتبالی نیز رفتاری تبعیض آمیز دارد.

  عکس روز

بازگشت علیرضا فغانی و رفقا
برای شروع یک فصل داغ فوتبالی زمان زیادی نمانده است؛

آب زنید راه را»لیگ برتر« می رسد
هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران، از 4 مرداد آغاز می شود تا بار دیگر عالقه مندان و طرفداران 

فوتبال، مسیر زندگی خود را به سمت فوتبال تغییر دهند.
پس از اتمام لیگ هفدهم، تیم های حاضر در لیگ برتر خیلی سریع شروع به جذب بازیکنان مورد نیاز 
خود کردند تا بتوانند تمرینات خود را سریع تر آغاز کنند. بعد از بازگشت تیم ملی از جام جهانی اکثر 
ملی پوشان با اســتراحتی چند روزه به تمرینات تیم های خود بازگشتند و کم کم تیم ها شکل کامل 

به خود گرفتند.
حاال عالمت سوال های زیادی از لیگ امسال در ذهن دوســتداران فوتبال وجود دارد، این که فالن 
بازیکن چگونه در عین مصدومیت به تیم لیگ برتری پیوست؟ آن یکی بازیکن چطور با حضور در تیم 
جدید کاپیتان شد؟ بازیکنی که تا دیروز تمرین نمی کرد به چه صورت با قراردادی میلیاردی بار دیگر 
به تمرینات بازگشــت؟ ولخرجی های نجومی برخی تیم های پایتخت نشین از کجا تامین می شود؟ 
سرانجام رفیق بازی های مدیر عامل در انتخاب ســرمربی چه خواهد شد؟ و سواالتی که شاید برای 

رسیدن به جواب آنها باید تا آخر لیگ صبر کرد.
از همه این موارد که بگذریم، باید بپذیریم فوتبال یک پدیده آمیخته با اجتماع اســت و می تواند در 
جامعه تاثیر مستقیم داشته باشد، آغاز لیگ برتر فوتبال مسیر زندگی فوتبالی ها را تغییر می دهد و 

آنها با یک تقویم فوتبالی 9 ماه را سپری می کنند.
برای شروع شــدن یک فصل داغ فوتبالی زمان زیادی نداریم، کم کم باید آب و جارویی کنیم تا لیگ 
هجدهم از راه برسد و سوار بر موج آن به جلو برویم. 9 ماهی که بر این موج سوار هستیم، قسط عقب 
افتاده، اجاره خانه، قیمت دالر، چرت و پرت های ترامپ، قیمت نفت خام دریای شمال و... همه رنگ 

می بازد؛ چرا که می خواهیم فقط فوتبال تماشا کنیم.

علیرضا فغانی و تیم داوری موفق کشــورمان در جام جهانی 2018 روسیه، روز گذشته با 
استقبال مسئولین وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال، وارد فرودگاه امام خمینی)ره( شدند.

بیرانوند نیم فصل به اسپانیا 
می رود

»مجید حسینی« طلسم ایرانی ها را می شکند؟
تجربه نشان داده که از ســال 198۷ که پای بازیکنان ایرانی به ترکیه باز شــد تاکنون، هیچ گاه ایرانی ها در 

ســوپرلیگ ترکیه موفق نبودند.با وجود این ناکامی ها در هفته های اخیر سیدمجید حسینی، 
مدافع تیم ملی و استقالل که حضور موفقی در جام جهانی 2018 روسیه داشت، از سوپرلیگ 
ترکیه پیشنهاد دارد. مجید حسینی از باشگاه ترابزون اسپور پیشنهاد سه ساله دارد و با این باشگاه 

فعال هم به توافق رسیده است؛ اما استقاللی ها به هیچ عنوان نمی خواهند این مدافع را از دست بدهند و 
رضایت نامه او را صادر نکرده اند.کار مجید حسینی برای حضور موفق در سوپرلیگ ترکیه بسیار سخت و مستلزم 
پشتکار و تالش فراوان این بازیکن است تا شاید حسینی بتواند طلسم ناکامی بازیکنان ایرانی در لیگ ترکیه 

را بشکند.

بازگشت اجباری شجاعیان به تبریز؟
مشکالت استقالل کم بود که حاال آبی ها باید دغدغه داریوش شجاعیان را هم داشته باشند؛ بازیکنی که این 
روزها زیر نظر دکتر نورزوی در کلینیک باشگاه استقالل مشغول گذراندن دوران مداوایش است؛ اما به خاطر 
بد قولی استقالل به گسترش، شاید این بازیکن مجبور به بازگشت به تبریز شود. داستان از این قرار است که 
چک 300 میلیونی استقالل به گسترش که مربوط به بخشی از رقم صدور رضایت نامه این بازیکن بوده هنوز 
پاس نشده و حاال مدیرعامل باشگاه گسترش اعالم کرده که دیگر با استقالل کنار نمی آید و شجاعیان باید به 
تبریز برگردد. نصیرزاده گفته:» به هیچ وجه از باشگاه استقالل نه پول می گیریم و نه چک جدید؛ اگر مسئوالن 
استقالل خارج از اراده ما، پولی را به حساب باشگاه واریز کنند، آن را برمی گردانیم. ما فقط خواستار بازگشت 

شجاعیان به تیم هستیم.«

انتقال جنجالی کریمی به 
اســتقالل با وجــود پرونده 
سرباز  پزشــکی،  مشکوک 

مجروح جای فرمانده!

چهار بازیکن لیگ برتری 
رجیستر نشدند، اولین گاف 

استیلی در تیم امید

منهای فوتبال

سمیه مصور

  ماجرای 
یک نامه خاص

   اعتراضات به درخواست
 وزیر ورزش و جوانان مبنی بر معافیت 7 

بازیکن تیم ملی ادامه دارد؛

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2466 | July  18,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



۵۴محورپیاده،مناسبسازیمیشود
پیشنهاد سردبیر:

آن قدر نیامدی تا »مادر« عزم سفر کرد. 
حاج خانم شاید خسته شده بود از این همه سال چشم 

انتظاری . از این همه ســال روی تخت روبه روی آن درب کوچک 
نشستن و چشم به در دوختن که شاید دسته گلش، پاره تنش باالخره از 

سفر برگردد و برنگشتی که ...
 سال گذشته، همین روزها بود به خانه تان سر زدم . به همان خانه قدیمی 
و همان کوچه پس کوچه هایی که شما در آن قد کشیدی و بزرگ شدی و 
»آقا« شدی . از همان خانه هم مادر آب و قرآن به دست گرفت و »فاهلل خیر 
حافظا« برایت خواند و راهی ات کرد. از اتاقی که مادر در آن بستری بود تا 
اتاقی که شما در آن بزرگ شدی، فاصله زیادی نبود. از این سوی حیاط تا 
آن سو ... کنار منبر، تصویر بزرگی از شما گذاشته بودند. توی دکور چوبی 
و قدیمی و دست نخورده اتاق تان، قابی زیبا منقش به نام حضرت دلبر، 
منجی عالم ، موعود غایب بود. خواهرتان گفت کاِر دست خودتان است. 
جانمازتان هنوز در همان اتاق بود. نمــاز خواندم روی جانمازی که بوی 

باروت و عشق می داد. بوی خدا ، بوی دلتنگی ... 
دلتنگی های مادر تمامی نداشــت. خواهرتان می گفت مــادر تا وقتی 
هوش و حواسش سر جایش بود، هرشب روی همان تخت روبه روی درب 
ورودی خانه می نشســت و منتظر بود آقا مصطفایش برگردد. می گفت 
مصطفی شب ها می آمد و شــب برای مادر حس و حال دیگری داشت. 
می گفت وقتی هنوز این قدر مریض و بیمار نشــده بود، مدام سراغ شما 
را می گرفت . وقتی مریض و خانه نشین شد، یک روز وقتی فکر می کرد 
مصطفی برگشته، گفت صبحانه برایش ببرید. بچه ام از راه رسیده، حتما 

گرسنه است... 
حاج خانم تمام این سال ها چه صبورانه ماند و دم نزد . ماند و صبوری کرد. 
ماند و انتظار کشید و چشمش به در خشک شد شاید کسی از راه برسد و 
خبری از جگرگوشه اش بیاورد، از شاه دامادی که ماه عسلش را در سنگرها 

گذراند، از کسی که دو هفته پس از ازدواجش راهی جبهه شد. 
رفت و هیچ وقت برنگشت. هیچ وقت نتوانســتم حال مادرانی را بفهمم 
که »سرو« فرستادند و »ســاقه« تحویل گرفتند؛ اما مادر شما به همان 
هم راضی بود. به پالک و اســتخوانی، به صد و چندسانتی متر قدی که 
قرار بود در یک پالستیک جا بشــود. همان هم که نبود. مادر حسرت به 
دل ماند و خبری نشــد.  انتظار، استخوان سوز اســت. باید جای مادری 
باشی که 35 سال چشم به دری دوخته است که یک روز پسرش از آن در 

بیرون رفــت و دیگر 
هیــچ وقــت برنگشــت. 

پســر رفــت تــوی قــاب بــاالی 
تخت مادری که خاطــر و خاطــره هایش پر از 

عطر حضور جــوان رعنایش بــود. یک عمر آرزو داشــت 
برای یک شب هم شــده از ســیم خاردارهای قاب رد شــوی، تنها 

یک بغل برگــردی و باز هم برایــش دلبری کنی، بچگــی کنی. صدای 
 خنده هایت در خانه پرشــود و مادر »جان« بگیــرد. مگر یک نفر چقدر 

می تواند زیر آوار بی امان دلتنگی تاب بیاورد آقا مصطفی؟
نکند شما هم شــرمنده یک مشــت خاک بی نشــان و پالک بودی که 
برنگشتی؟ من می گویم مادر که انتظار زیادی نداشت. می گفت »عیبی 
ندارد خاک هم باشی قبول است/ یک چفیه و یک ساک هم باشی قبول 
است« ... ولی برنگشتی. حتی یک مشت استخوان هم نیامد که دل مادر 
آرام بگیرد... یک قاب چوبی روی دست میخ ماند و مادر کنار قاب عکس 
جان داد. هی زیر لب الالیی خواند، زمزمه کرد و گفت سی سال شد ، تو 
هنوز توی قابی، خب یک تکانی الاقل مرد حسابی ... نشد که نشد. نیامدی. 
شهید مفقواالثر ، فرمانده دالور شــهرم، نیامدی و تا همیشه ماندی ... نه 
فقط در دل سرزمینی که جای تو را نشان مان نداد که در دل من و مایی 

که تا زنده ایم مدیون تان هستیم. 
آقا مصطفی! آن قدر نیامدی تا مادر آمد پیشــت. دیروز یک شهر »حاج 
خانم« را روی شانه های شان تشییع کردند. یک شهر به بدرقه مادرتان 
آمده بود تا آرامگاهی که حاال دیگر خالی نیست ... »حاجیه خانم« پس از 
35 سال ، حتما دیشب آرام گرفت. این همه سال منتظر مانده بود تا آغوش 
مادرانه اش را به روی تان باز کند . دیشب حتما شما به استقبال مادر رفتی. 
و شاید »حضرت زهرا)س(« به اســتقبال هردوی شما آمده بود. ما قصه 
ازدواج و کارت دعوت عروسی شما را از بریم از بس خواندیم و کیف کردیم 
. خوش به سعادت تان . سالم ما را به حضرت مادر، بانوی دوعالم، میراث 

دار آب و آینه و عشق ، مادر تمام شهدای سرزمینم برسانید. 

پایاندلتنگی3۵ساله

پیکر مادر شهیدان ردانی پور در جایگاه ابدی فرزندش، آرام گرفت؛ 

مشاور مناسب سازی شهرداری اصفهان اظهار 
کرد: افزایش تعداد خودروها، تلفات ناشی از کار 
در کارخانجات صنعتی و ماشینی شدن زندگی 
بر تعداد معلوالن افزوده اســت که این موضوع 

برنامه ریزی بــرای ارائــه خدمات 
هرچه بهتــر در آینــده را پررنگ تر 
می کنــد. علیرضــا ابراهیمیــان با 
بیــان اینکه پیش بینی می شــود تا 
سال۱۴3۰ وارد جامعه فوق سالمند 
شــویم، افزود: طبق این پیش بینی 
در آینده 3۰ میلیــون نفر کم توان 
خواهیم داشت که 3۴ درصد از این 
تعداد را بانوان تشــکیل می دهند؛ 

بنابراین ضــرورت دارد از اکنــون برای تمامی 
نیازهای اساســی آنها برنامه ریزی شود.مشاور 
مناسب ســازی شــهرداری اصفهان با اشاره به 
اقدامات مدیریت شــهری جهت مناسب سازی 
شهر ادامه داد: شهرداری اصفهان از سال ۱3۹۰ 
با تشکیل ستادی به طور جدی مباحث مربوط 
به مناسب سازی شهر برای تردد آسان معلوالن و 
نابینایان را دنبال می کند، هدف اصلی این ستاد 
مناسب سازی فضاهای عمومی، ساختمان ها و 
معابر شهری برای تردد آسان معلوالن، جانبازان، 
سالمندان و ســایر کم توانان است.ابراهیمیان 
خاطرنشان کرد: ستاد مناسب سازی شهری از 
طریق نیازسنجی، سیاست گذاری، اولویت بندی، 

ارائه پیشــنهادات و تخصیص، نظارت و کنترل 
بودجه ســعی در بهبود شرایط زندگی معلوالن 

کرده است.
مشاور مناسب ســازی شــهرداری اصفهان از 

برگزاری ۴۴ جلســه با حضــور کارگروه های 
مختلــف در معاونــت شهرســازی و معماری 
شهرداری اصفهان جهت برنامه ریزی های مدون 
برای معلــوالن خبر داد و گفــت: با تالش های 
صورت گرفته بودجــه اختصاصی این بخش از 
5۰۰ میلیون تومــان به چهار میلیــارد تومان 
رسیده است. وی با بیان اینکه در سال جاری 5۴ 
محور پیاده، 6 بوستان و ۱3 ساختمان شهرداری 
مناسب سازی می شود، اظهار کرد: مناسب سازی 
چهارراه ها با هدف هم سطح سازی، ایمن سازی 
و تســهیل تردد معلوالن و جانبــازان از دیگر 
برنامه هایی است که در آینده شاهد اجرای آنها 

خواهیم بود.

مشاور مناسب سازی شهرداری اصفهان:

۵۴محورپیاده،مناسبسازیمیشود
معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان با 
اشاره به تجمع کارگران فضای سبز شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: حــدود 7۰ نفر از کارگران 
فضای سبز و معاونت خدمات شهری نسبت به 

معوقات خود در دو نوبت در مقابل ســاختمان 
مرکزی شهرداری اصفهان تجمع داشتند.

حیــدر قاســمی افــزود: بخشــی از مطالبات 
پیمانکاران معاونت خدمات شــهری شهرداری 
اصفهان از ســال ۱3۹5 تاکنون باقی مانده، به 
عبارتی درصدی از صورت وضعیت آنان در هر ماه 

نگه داشته شده و پرداخت نشده است.
معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان با 
بیان اینکه عدم پرداخــت صورت وضعیت این 
پیمانکاران باعث تجمیع معوقات شــده است، 
گفت: در حال حاضر بــاالی 5۰ میلیارد تومان 
میزان مطالبات مربوط به ســال ۹6 و پیش از 

آن است.

وی خاطرنشــان کرد: این معوقات مربوط به ۴ 
هزار و 8۰۰ نفر از کارگران پیمانکار فضای سبز 
معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان است.

قاسمی اذعان داشت: میزان درآمد شهرداری در 
دیگر بخش ها نیــز همین وضعیت 
را دارد و روز بــه روز افت می کند؛ 
بنابرایــن شــهرداری اصفهان به 
شــرکت های پیمانکاران پیشنهاد 
داد تا 7۰ درصد معوقات به صورت 
نقــدی و 3۰ درصــد آن به صورت 

ملکی و غیر نقدی پرداخت شود.
وی اضافه کــرد: وضعیت درآمدی 
شــهرداری ها و به ویژه شهرداری 
اصفهان در ماه های ابتدایی ســال ۹7 مناسب 
نبوده و اکنون در شرایط دشواری به سر می برد؛ 
چراکه عمده درآمد شــهرداری ها بر اســاس 
آیتم هایی همچــون تفکیک، تراکــم و توافق 
در ساخت و سازهاســت و با رکود در وضعیت 
ساختمان این درآمدها نیز وجود نخواهد داشت.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان متذکر 
شد: حقوق کارگران پیمانکار شهرداری اصفهان 
در ســال جاری ۱۹/7 درصد افزایش پیدا کرده 
که در مقابل این میــزان افزایش هیچ تغییری 
در درآمدهای شهرداری رخ نداده است و حتی 
درآمدهای شهرداری با کاهش نیز مواجه بوده 

است.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان:

رکودساختوساز،درآمدشهرداریراکاهشدادهاست

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان:
60تقاطعبحرانیشهربهUPSمجهزمیشود

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان اظهار کرد: در زمان قطعی برق عالوه بر قطع برق چراغ های 
راهنمایی در چهارراه ها و تقاطع ها، برق مرکز کنترل ترافیک نیز قطع می شود و نمی توان روی چهارراه ها 
نظارت کرد.هادی کریمی افزود: برای رفع این معضل درصدد خرید دیزل ژنراتور برای مرکز کنترل ترافیک 
هستیم تا بر این اساس مرکز از دو منبع برق در شــهر تغذیه شود. وی  در خصوص رفع معضل خاموشی 
تقاطع ها ادامه داد: در گام نخست ۱۰۰ تقاطع بحرانی شهر شناسایی شده و پس از بررسی رفع بحران 6۰ 
تقاطع در اولویت قرار گرفته است.کریمی از تجهیز چهارراه ها و تقاطع های شهر به دستگاه UPS خبر داد 
و گفت: با استفاده از این دستگاه  در صورت قطعی برق در چهارراه، چراغ های راهنمایی از طریق باتری و 

برق اضطراری روشن باقی می ماند.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه خبر داد:
80اتوبوستازهنفسدرراهاصفهان

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه اظهارکرد: به منظور کیفی سازی ناوگان اتوبوسرانی به 
تعداد اتوبوس های جدیدی که وارد ناوگان حمل و نقل عمومی شهر می شود، به همان تعداد اتوبوس فرسوده 
خارج خواهد شد.قدرت افتخاری افزود: احداث دو پایانه مهم در شهر اصفهان از سال گذشته در دستور کار 
قرار گرفته که امیدواریم موانع موجود برطرف شود تا ســریع تر احداث این دو پایانه را آغاز کنیم.وی با بیان 
اینکه اتوبوس هایی که در شهر تردد می کند، هر کدام ماهانه بین ۹ تا ۱۲ میلیون تومان هزینه نگهداری دارد، 
تصریح کرد: بخشی از هزینه نگهداری اتوبوس ها به واسطه کرایه ای که مردم پرداخت می کنند، تامین می شود.

افتخاری خاطرنشان کرد: هفته آینده 8۰ دستگاه اتوبوس جدید شامل 5۰ دستگاه اسکانیا صفر یورو چهار و 
3۰ دستگاه اتوبوس بازسازی شده به ناوگان اتوبوسرانی شهر اصفهان اضافه می شود.

استانداراصفهاندرگذشت
مادرشهیدانردانیپورراتسلیتگفت

اســتاندار اصفهان در پیامی درگذشــت 
مادر شهیدان حجت االسالم و المسلمین 
مصطفی و رســول ردانی پور را به مردم 
شهید پرور این استان به ویژه خانواده آن 

مرحومه تسلیت گفت.
در پیــام محســن مهرعلیــزاده که روز 

سه شنبه صادر شد، آمده اســت: ارتحال مادری مومنه و پرهیزگار 
ام الشهدا مرحومه مغفوره حاجیه خانم عصمت عباس مجیدی، مادر 
بزرگوار شهیدان عظیم  الشأن حجت االسالم والمسلمین مصطفی 
ردانی پور از فرماندهان لشکر امام حســین )ع( و رسول ردانی پور 
موجب تاثر و تألم شد. این بانوی مومنه سال های با برکت عمر خویش 
را در سایه ســار قرآن و حب اهل بیت عصمت و طهارت )ع( سپری 
کرد و با تربیت فرزندان برومند و شیفته مکتب اهل  بیت )ع( و تقدیم 
آنان به انقالب اسالمی، برگی ماندگار از حماسه و ایثار زنان مکتب 

فاطمی را رقم زد.
مهرعلیزاده  از درگاه ایزد منان برای آن فقیده سعیده، علو درجات و 

برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت کرد.

سمیه پارسادوست 

درخواستمادرشهیدردانیپورازرهبرانقالب
مادر شــهید ردانی پور ســال ها پیش در دیدار با رهبر معظم انقالب از ایشــان 
درخواست کرد»وقتی از دنیا رفتم، جنازه ام را در قبر آقا مصطفی دفن کنید.« این 
درخواست روز گذشته پس از تشــییع پیکر این مادر بزرگوار جامه عمل پوشید.

پیکر مادر شهید ردانی پور در مزار یادبود فرزند شهید خود سردار حجت االسالم 
شهید مصطفی ردانی پور در جوار قبور مطهر شهیدان سردار احمد کاظمی و سردار 

حاج حسین خرازی آرام گرفت و مادر جای خالی پیکر فرزند شهیدش را پر کرد.

شهرداراصفهاندرگذشت
مادرشهیدانردانیپورراتسلیتگفت

شهردار اصفهان با ارسال پیامی درگذشت 
مادر شهیدان حجت االسالم والمسلمین 
مصطفی ردانی پور، فرمانده لشــکر امام 
حسین )ع( و رســول ردانی پور را به مردم 
شــهید پرور اصفهان و به ویژه خانواده آن 

مرحومه تسلیت گفت. 
متن پیام بدین شرح است: 

» حاجیه خانم عصمت عباس مجیدی، مادر شهیدان واالمقام مصطفی 
و رسول ردانی پور، پس از ســال ها فراق و انتظار، به آغوش فرزندان 
شهیدش، این راست قامتان و حماسه سازان همیشه زنده پیوست تا 
هجران دنیوی را پایان داده و به وصال اخروی، نائل آید. بزرگواری که با 
عصاره جان مادرانه خویش، چنین بزرگ مردانی را تربیت و آنان را در 
راه سربلندی ایران عزیز، تقدیم کرد. اینجانب درگذشت مادر شهیدان 
واالمقام ردانی پور را به محضر مردم اصفهان، خانواده معزز شهدا، مردم 
شهیدپرور اســتان و خانواده آن مرحومه، تسلیت می گویم و رحمت 
واسعه ایشان را از سرچشــمه فیض الهی مسئلت دارم. باشد که از ما، 

میراث داران راه شهدا، راضی و خشنود بوده باشد.«
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یک دکترای برنامه ریزی شهری مطرح کرد:
برایبافتهایفرسوده
نسخهیکساننپیچیم

یک دکترای برنامه ریزی شهری اظهارکرد: برای 
احیای بافت های فرســوده ابتدا باید شــناخت 
کافی از بافت به دســت آورده، منشأ فرسودگی 
را شناســایی و سپس بر اســاس عللی که باعث 

فرسودگی شده، درمان را انجام دهیم.
مهرداد کیهان فر با بیان اینکه بافت های شهری 
معموال منشأ روســتایی دارد مثل بافت رهنان 
که روستایی بوده و به مرور تبدیل به شهر شده، 
افزود: بعضی از بافت های فرسوده تاریخی است 
مثل محدوده تاریخی شهر اصفهان که به دلیل 
قدمت باال، شرایط کالبدی و اینکه خدمات خوبی 
به این نقاط تزریق نشده، فرسودگی آنها تشدید 

شده است.
این دکترای برنامه ریزی شــهری بــا بیان اینکه 
منشأ بخش دیگری از بافت های فرسوده مربوط 
به سکونتگاه های غیررســمی حاشیه های شهر 
است، تصریح کرد: مصداق بارز آن زینبیه است 
که به مرور داخل محدوده شــهر قــرار گرفته و 
چون شرایط الزم برای ســاخت و ساز را نداشته 
 و خود به خود به وجود آمدند، دچار فرســودگی 

شده است.
وی ادامه داد: طرحی که بــا عنوان »بازآفرینی« 
به منظور تجدید حیات و تحــول در بافت های 
فرسوده مطرح شده اســت فقط کالبدی نیست، 
بلکه باید از نظر اجتماعــی، فرهنگی و اقتصادی 
عملکرد بافت را تغییر و جریان زندگی شهروندان 
ساکن در این بافت ها را مطلوب تر کرد.کیهان فر 
با بیان اینکه می توانیم از سرمایه های اجتماعی 
بافت های فرسوده به نحو احسن استفاده کنیم، 
تاکید کرد: بازآفرینی یک اتفاق همه جانبه است 
و باید بتوان از ظرفیت های بافت به نحوی استفاده 
شود تا به شرایط ایده آل و پویایی خود دست پیدا 
کند؛ اما باید به این نکته توجه کرد که نمی توان 

برای بافت های فرسوده نسخه یکسانی پیچید.
وی با اشــاره به ضرورت بازآفرینــی بافت های 
فرسوده، اظهارکرد: بافت ها محل زندگی ساکنان 
اســت؛ بنابراین هر چه کارآمدتر باشــد، سطح 
زندگی مردم ارتقا یافتــه و باعث بروز خالقیت و 

نوآوری در بافت می شود.

دیدگاه

اعزام2رزمیکاربسیجی
اصفهانبهمسابقاتبرونمرزی

 رییــس هیئــت ورزش هــای رزمــی ســپاه 
صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان با اشاره به 
برگزاری کالس های مربیگری و داوری با همکاری 
اداره کل ورزش و جوانان استان برای تربیت مربی 
و داور از میان بســیجیان رزمــی کار اظهار کرد: 
تیم ملی ورزش های رزمی در شــهریورماه در دو 
مسابقه بین المللی شرکت می کند و دو رزمی کار 
بســیجی اصفهان نیز در ترکیب تیم ملی حضور 
دارند. ابوذر لطف ا... خواجــو درباره فعالیت های 
هیئت ورزش هــای رزمی ســپاه صاحب الزمان 
)عج( استان در بخش خواهران ادامه داد: فعالیت 
در این بخش را به تازگی آغاز کرده ایم و دو مربی 
بانوی اســتان تیم های خوبی را تشکیل داده اند. 
نایب رییس و مســئول کمیته بانوان هیئت نیز 
از نیروهای جــوان و فعال هســتند و به زودی 

مسابقات بخش بانوان را نیز برگزار می کنیم.
رییــس هیئــت ورزش هــای رزمــی ســپاه 
صاحب الزمــان )عج( اســتان اظهار داشــت: از 
مسئوالن اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 
و به خصوص مســئول پایگاه بسیج این اداره کل 
درخواست دارم تعامل و همکاری بیشتری با ما 
داشته باشند که متاســفانه در حال حاضر شاهد 

این امر نیستیم.

تکثیر۵00قطعهپرنده
درناژوان

مدیر طرح ساماندهی ناژوان اصفهان اظهار کرد: 
در فصل تکثیر، بیش از 5۰۰ قطعه پرنده منحصر 
به فرد از جمله قرقاول گوش سفید، قرقاول شاخ 
دار، اردک ماندرینا، قوی ســیاه، قرقاول الیوت، 
طاووس جاوا و عروس غاز در باغ پرندگان اصفهان 
تکثیر شده است.حسن شفیعی افزود: مهم ترین 
هدف باغ پرندگان، حفظ و تکثیر پرندگانی است 
که در صورت تکثیر نشدن ممکن است به دست 
فراموشی سپرده شــوند.مدیر طرح ساماندهی 
ناژوان اصفهان با بیــان اینکه ایــن پرندگان از 
۱3گونه منحصر بــه فرد تکثیر شــده اند، ادامه 
داد: هم اکنون بیش از ۱3۰ گونه مختلف در باغ 

پرندگان  اصفهان نگهداری می شود.

اخبار
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  حضرت علی )علیه السالم(:
   دوستی به خاطر خدا ، دشمنی به خاطر خدا  و 

مهرورزى و كین ورزى به خاطر خدا ، كانون خوبی 
هاست.
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نشست خبری مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان به 
مناســبت هفته تامین اجتماعی با حضور اصحاب رسانه در مرکز 

آموزشی- پژوهشی فردوسی برگزار شد.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان در این نشست با تاکید بر لزوم وحدت، 
تعامل و گفت وگوی ملی در شرایط فعلی کشور،گفت: امید است همه با هم گفت وگوی 
ملی، وحدت و تعامل را سرلوحه کار قرار دهیم تا  بتوانیم از تهدیدها و تحریم ها در 

بخش سالمت خارج شویم.
دکتر »علی اعتصام پور« در ادامه با اشاره به درمان مستقیم و غیرمستقیم در بخش 
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان افزود: درمان مستقیم شامل بخش ها، 
بیمارســتان ها و درمانگاه های ملکی تامین اجتماعی استان بوده که در این زمینه 
تاکنون توفیقات بسیار خوبی به دست آمده ا ست؛ ا ما در بخش درمان غیرمستقیم، 
با پزشکان و بیمارســتان های خصوصی به صورت قراردادی فعالیت ها انجام شده و 

خرید درمان صورت می گیرد.
او ادامه داد:  هزینه های بخش درمان تامین اجتماعی  استان اصفهان،  از٢٧٠ میلیارد 
تومان در سال ٩٢ به ١٣٠٠ میلیارد تومان با جهش چهار برابری روبه رو شد و افزایش 

تصاعدی داشت، اما منابع به ا ین ا ندازه افزایش نیافت. 
مدیر درمان تامین اجتماعی استان ادامه داد: با این وجود، اصفهان در امر پرداخت از 

هیچ کدام از شهرها عقب نیست و سعی شده این کمبودها جبران شود. 
اعتصام پور با بیان اینکه طرح تحول نظام ســالمت با اینکه طــرح خوبی بود، ولی 
زیرســاخت ها را تجمیعی مالحظه نکرد و بدهی ١١٠ هزار میلیاردی در سال های 
گذشته به تامین اجتماعی وارد کرد و هزینه ها به درمان تحمیل شد، افزود: این در 
حالی اســت که دولت اراده و منابع تامین این اعتبار را نداشت و این چالش موجب 
تجمیع بدهی ها شــد. اعتصام پور تاکید کرد: با این حــال، مدیریت درمان تامین 

اجتماعی استان اصفهان از نظر پرداخت مطالبات، دیگر استان ها جلوتر است. 
اعتصام پور،  از عملیاتی شدن حذف دفترچه بیمه در مدیریت درمان تامین اجتماعی  
استان اصفهان و الکترونیکی شدن نسخه ها خبر داد و افزود: در بخش درمان مستقیم، 
دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی درمان تامین اجتماعی استان اصفهان، تسهیالتی 
برای مردم فراهم کرده و فعالیت های بسیار ا ثربخشی را با برگزاری جلسات شورای 

هماهنگی تیم های نظارتی، صورت داده است. 
او تاکید کرد: با اجرای این طرح، دغدغه تمام شدن برگه های دفترچه برطرف شده 
و از ســویی با کاهش خطاهای پزشــکی، نظم در کارها و افزایش نظارت ها روبه رو 

خواهیم بود. 
اعتصام پور با بیان اینکه حذف دفترچه های بیمه به درمان غیرمستقیم هم تعمیم 
داده شده  و به مطب ها رسیده اســت، اضافه کرد: حدود 5٠٠ نفر از پزشکان دارای 
مطب تا کنون برای این امر ثبت نام کرده اند که این اقدام، مقدمه ای جهت تشکیل 

پرونده الکترونیک بیماران است. 
اعتصام پور با اشاره به گام بعدی در درمان مستقیم گفت: در بحث بستری و بیمارستان 
ها سیســتم »پکس« را راه اندازی کرده ایم که به وســیله آن، کِد .ام. آر. آی یا هر 

گرافیکی از بیماران را می توان به راحتی مشاهده کرد. 
وی خاطرنشان کرد : از دیگر تســهیالت در درمان غیرمستقیم، شورای هماهنگی 
درمان اســت که در ســاماندهی درمان و تعامل در حوزه اصفهان موثر بوده است. 
همچنین یکی از ابتکارات اصفهان در حوزه درمان که در کشور نظیر ندارد، هماهنگی 

بین تیم های نظارتی و هزینه ها دردرمان غیرمستقیم است. برای مثال تعرفه های 
هزینه سرطان در بیمارستان میالد حذف و شــرایط عمومی تجویز داروهای گران 

قیمت و عارضه دار سرطان دیگر در مطب ها وجود ندارد. 
او گفت: در درمان غیرمستقیم، با مراکزی طرف حساب هستیم که با ما قرارداد دارند و 
شامل مطب ها، بیمارستان ها، درمانگاه ها،  بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی 
هستند. در امر درمان، این مسئولیت در مراکز ملکی تامین اجتماعی شامل بیمارستان 

ها و درمانگاه هاست که خوشبختانه فعالیت های خوبی در این بخش داشته ایم. 
اعتصام پور، از دیگر اقدامات این سازمان را تشــکیل کمیته M.S ، کمیته هورمون 
رشد و مراکز طرف قرارداد ترجیحی دانست و تصریح کرد: این مراکز برای نخستین 
بار در کشور تاسیس شده و ستاد هدایت و مشاوره بیمار برای جلوگیری از سردرگمی 

بیماران، همچنین جلوگیری از پرداخت اضافه تشکیل شده است . 
دکتر اعتصام پور گفت: مدیریت درمان تامین اجتماعی، در حقیقت موکل و مدعی 
العموم بیمه شدگان است؛ اگر بیماری از پزشــکی یا بیمارستانی به صورت مستند 
شکایت کند، مطمئنا ما رسیدگی خواهیم کرد که درا ین راستا، در سال گذشته لغو 
همکاری به سه پزشــک قلب برای آنژیوگرافی، لغو قرارداد با دو پزشک جراح و... از 

آن جمله بود.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان با تاکید بر اینکه بیمارستان های تامین 
اجتماعی باید برای بیماران همچون هتل باشند، گفت: تا حد امکان و با نظارت های 
به موقع، سعی داریم بیماران در بیمارستان ها آرامش داشته باشند تا سالمتی خود 

را بازیابند.
او همچنین از تمام همکاران تامین اجتماعی استان در بخش درمان خواست  با تکریم، 

نسبت به رفع مشکالت بیماران اقدام کنند.

دکتر »رامش کریمیان« سرپرست دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی تامین اجتماعی 

استان نیز در این نشست اظهار کرد: در سال های اخیر، رکودی در سازمان حاکم شده 
که به علت برخی بدهنجاری های انباشته شده از دولت های قبل به تامین اجتماعی 
بالغ بر ١١٠٠٠٠ میلیارد تومان است که درنهایت و پس از کشمکش های زیاد، قرار 

برپرداخت حدود پنج هزار میلیارد تومان شد.
او ادامه داد: وقتی رکودی برسازمان حاکم می شود، ورودی سازمان کم می شود و ما 

ورودی به جز حق بیمه نداریم. 
دکتر کریمیان در ادامه بیان داشت : ما از اسفند ٩6 حدود ٣85 میلیارد تومان پرداخت 
به مراکز طرف قرارداد داشتیم که کل این مطالبات حدود 6٣5 میلیارد تومان است . 

سرپرست دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی تامین اجتماعی استان تصریح کرد:  طی 
مصوبه ای که  اخیرا صورت گرفت، واگذاری اوراق خزانه اسالمی به مراکز خصوصی 
انجام می شــود. بر اساس دســتورالعمل پرداخت مطالبات به بیمارستان های غیر 
دانشــگاهی ، مراکز جراحی و مراکز خیریه ، ٢٠ درصد از مطالبات به صورت نقدی 
پرداخت می شود و 8٠درصد  اوراق خزانه اسالمی است که در سررسید قابل وصول 
است. سررسید، به طور متوسط از ٢ ماه تا ١٠ ماه است که نرخ تنزیل دارد و اگر زودتر از 
موعد باشد، نرخ تنزیل ١٠درصد است و اگر از این نرخ بیشتر باشد، خود سازمان تقبل 

می کند. این امر در حال حاضر تام االختیار و به سود مراکز است .
کریمیان اضافه کرد: در حال حاضر بحث نسخه الکترونیکی را در دفتر اسناد پزشکی 
پیگیر هســتیم که پروژه حذف دفترچه را به دنبال دارد که در درمان غیر مستقیم 
انجام خواهد شد. بر این اساس، تعدادی از پزشــکان درحال ثبت نام کردن در این 

طرح هستند.
پرونده الکترونیک برای بیمار تشکیل می شود که سوابق بیماران قابل مشاهده برای 
پزشکان برای تجویزهای بعدی است  که این امر خطاهای پزشکی را کاهش می دهد . 
وی افزود: بحث نسخه الکترونیکی به صورت پایلوت در استان اصفهان بعد از یزد انجام 
می شود . در درمان مســتقیم دفترچه بیمه در حال حاضر در کل استان حذف شده 

است و به زودی در درمان غیرمستقیم این اقدام انجام خواهد شد که تاکنون حدود 
5٠٠٠پزشک ثبت نام انجام داده اند.

کریمیان افزود: میز خدمت، از دیگر اقدامات شکل گرفته است که خوشبختانه دفتر 
اسناد پزشکی در این طرح ورود پیدا کرده و خدمات خوبی ارائه داده است . ایجاد میز 
خدمت تایید دارو و پاراکلینیک، یکی از این خدمات است . این اقدام در دو داروخانه 

بزرگ استان انجام شده و رضایت مردم را درپی داشته است. 
میز خدمت دیگر، شــامل پذیرش درخواست مراکزی که خواســتار عقد قرارداد با 
سازمان اسناد پزشکی هستند و میز دیگر در بخش نسخ دارویی فعال شده است. یکی 
دیگر از میزهای خدمت که برون سپاری آن شکل گرفته است، میز خدمت خسارات 

متفرقه است. 

»مهناز فتاحی« سرپرست بیمارســتان فاطمه الزهرا )س( نجف آباد، یکی دیگر از 
سخنرانان این جلســه بود که در این نشســت اظهارکرد : در راستای بهینه سازی 
زیرساخت و بهسازی فضاهای درمانی در سال ٩6 پروژه هتلینگ انجام گرفته است 
که نخستین پروژه راه اندازی بخش مامایی با هزینه ای بالغ بر ٩ میلیارد و ٢46 میلیون 
ریال بوده کــه در تیرماه ٩6 به بهره برداری رســید؛ همچنین پروژه بخش جراحی 
مردان، ســاخت بوفه بیمارستان، اصالح آسانســورها، ترمیم بخش اطفال، ساخت 
محوطه بازی کودکان و ایجاد سامانه آبیاری هوشمند، از دیگر اقدامات انجام شده در 

این بیمارستان بوده است. 
وی افزود: میزان رضایتمندی بیماران این بیمارستان 8٣/6 درصد بوده است.

دکتر »آرش علیزاده« سرپرســت بیمارســتان غرضی نیز در این جلسه گفت: این 
بیمارستان در سال ٧5 در مساحتی بالغ بر ٩١ هزار متر مربع در شمال اصفهان تاسیس 
شد و شامل ٢54 تخت است، همچنین ٧65 پرسنل دارد که از این تعداد، ١١١ نفر 
پزشک هستند . در سال ٩6 حدود ٧٢ هزار نفر پذیرش اورژانس داشته ایم، تعداد ١8 
هزار عمل جراحی انجام گرفته است و تعداد مراجعان به درمانگاه 6٢٠هزار نفر بوده که 
حدود ٢٧هزار بیمار در این بیمارستان بستری شده اند. از جمله اقدامات انجام شده در 
سال ٩6، اصالح اتاق عمل با هزینه ٢44 میلیون تومان و احداث بخش CSR با هزینه 

بالغ بر ٣٠4میلیون تومان بوده که تا پایان مهرماه تمام خواهد شد.
در ادامه رییس بیمارستان شریعتی هم بیان داشت : در سال ١٣4٢ این بیمارستان 
در مساحت ٣5٠٠٠ متر مربع و ٣٧١8٠ متر مربع زیرساخت تاسیس شده است که 
رتبه اول ارزشیابی استاندارد در تعداد بستری و تعداد اعمال جراحی در سال ٩4 و ٩5 

را دارد . بیمارستان شریعتی جزو پنج بیمارستان منتخب آموزش به بیماران است.
 این بیمارستان دارای ١١46 نفر پرســنل است که از این تعداد، ١٣٩ نفر متخصص 
هستند. در 6 ماهه اول ٩6 در مقایسه با سال ٩٧ تعداد مراجعان بستری 6/٩٢ درصد 
افزایش داشته است. تعداد بستری های اورژانس ١5درصد  افزایش داشته و در متوسط 

اقامت کاهش درصد داشته ایم. 
از جمله اقدامات انجام شده در سال ٩6 احداث بخش NICU ، آنژیوگرافی ، بازسازی 
طبقه همکف سرویس بهداشتی در کلیه اتاق ها ، بخش فیزیوتراپی، بازسازی اتاق 
عمل جراحی قلب، بازسازی ICU قلب، همچنین نوســازی آسانسورها و راه پله ها 
بوده اســت. امید که در آینده نزدیک، این بیمارستان به عنوان برترین و ایمن ترین 
 بیمارستان استان اصفهان در ارائه خدمات تشخیصی درمانی و مراقبتی با کیفیت برتر، 

شناخته شود. 

مراسم تعمید 
 »مندائیان« 

در رود کارون

عکس روز

دوخط کتاب

درک کنی تــا بتوانــی هرآنچه 
را کــه می خواهــی مرئــی 
کنی. تــو نمی توانی گله کنی 
و فالکــت زده باشــی و توقــع 
داشه باشی که زندگیت تغییر 
کنــد. در این حــال و هــوا، تو 
بدبختــی بیشــتری را به ســوی 
خــود می کشــانی. تــو بایــد 
»شــبیه« همان چیزی بشــوی 

که می خواهی جذبش کنی.

کتاب راز / راندا برن

تو باید شــبیه همان چیزی 
بشــوی کــه می خواهی 

جذبش کنی
وقتــی احســاس خوشــحالی 
درونی کنی، قانــون جذب هم 
خــودش را بــا حــال و هــوای 
درونــی تــو وفــق می دهــد و 
خوشــحالی نامحــدود را به تو 
ارزانــی مــی دارد. قانون جذب 
می گویــد: هر چیزی مشــابه 

خود را جذب می کند.
تو بایــد حــس درونی خــود را 

»قربانعلی بردی محمدوف« رییس جمهور ترکمنستان، در جهت پیشرفت 
ورزش در کشورش دست به اقدام جالبی زد. او شعری را سرود و از نوه اش 
خواست تا به زبان انگلیسی هم ترجمه کند. کریمقلی نوه ١6 ساله رییس 
جمهور پس از آهنگ ســازی، به همراه پدربزرگش به ســبک »رپ« این 
آهنگ را اجرا کردند.اســم این آهنگ »ترکمنستان ورزشی« است که در 
مورد افتخارات ورزشی ترکمنســتان، همچنین توصیف طبیعت بی نظیر 
این کشور گفته شده است. پدربزرگ و نوه پس از اجرای این موسیقی،کلیپ 

ضبط شده را در شبکه های اجتماعی منتشر  کردند.

رییس جمهوری که »رپ« می خواند!

»ارنست کریستینسن« و »لیس ترکلسن« در حال حفاری یکی از مناطق 
تاریخی دانمارک بودند که به دو عدد شمشــیر باســتانی برخوردند. این 
نخستین بار نبود که مردم اسکاندیناوی و شــمال اروپا، اثری باستانی را 
از دوران وایکینگ ها یا حتی قبل تر از آن، از سرزمین مادری خود کشف 
می کردند. چیزی که در اروپا نادر است، کشف یک شمشیر تاریخی توسط 
یک شکارچی است. با این حال، ارنست و لیس این شانس را داشتند و یکی 
از کشف های مهم قاره اروپا را رقم زدند. قدمت این شمشیر ٣٠٠٠ ساله به 
دوره وایکینگ ها باز می گردد. شاید باورتان نشود، ولی این شمشیر دست 

ارنست را برید! 

کشف شمشیری که بعد از ۳۰۰۰ سال هنوز تیز است!

افسران پلیس شــهر آلواردو مکزیک با تیر وکمان، ســر پست خود قرار 
خواهند گرفت.پس از آزمون کنترل سالح که از افسران پلیس شهر آلواردو 
مکزیک گرفته شد، تنها ٣٠ نفر از ١٣٠ نفری که در این آزمون شرکت کرده 

بودند، شرایط الزم برای استفاده از سالح گرم را داشتند.
 بر این اساس فرماندار شهر دســتور داد که سالح گرم از افسرانی که واجد 
شرایط نیستند، گرفته شود و به جای آن برای مقابله با مجرمان از تیرکمان 

استفاده کنند.

تیر وکمان، سالح جدید پلیس های مکزیکی!

مراســم تعمید پیروان 
دین یکتاپرست صابئین 
ســبت  به منا ، ئی ا مند
فرارســیدن ســال نو 
مندائــی و همزمان با 
عید پاک »دهواربا« در 
رودخانه کارون برگزار 
شد. آنها پیروان حضرت 
یحیــی )ع( و از بومیان 

خوزستان هستند.

خبر

تحقیقی جدید نشــان می دهد با افزایش سطح دریا 
احتمال دارد غرق شدن بیش از 6 هزار کیلومتر کابل 
نوری اینترنت در آمریکا در دریا بسیار سریع تر از زمان 
پیش بینی شــده اتفاق بیفتد. به عبارت دیگر ممکن 

است زیربنای اینترنت تا ١5 سال دیگر غرق شود.
این تحقیق به رهبری محققان دانشگاه ویسکانسن- 
مدیسون و دانشگاه اورگان انجام شده است. پژوهش 
مذکور نشــان می دهد فقط در آمریکا بیش از 6 هزار 
کیلومتر کابل های نوری زیر دریا تا ٢٠٣٣ میالدی به 

طور کامل غرق می شود.
»پل بارفــورد« یکی از اســتادان علــوم رایانه ای در 
دانشگاه ویسکانسن- مدیسون می گوید:  بخش اعظم 
خسارت به زیربنای اینترنت در ١٠٠ سال آتی اتفاق 

می  افتد.
  ما تخمین می زدیم 5٠ ســال فرصت بــرای برنامه 
ریزی داریــم. اما تحقیقات نشــان داد فرصت زیادی 
موجود نیست.این در حالی است که به گفته محققان 
بیش از ١١٠٠ هاب ترافیک اینترنتی نیز در آب است 
که احتمال اختــالل در فعالیت آنها نیــز وجود دارد. 
محققان با کمک اطالعات Internet Atlas)  نقشه 
زیربنای اینترنت در سراسر جهان (  وپیش بینی های 
سازمان NOAA از افزایش سطح دریا این پژوهش را 

انجام داده اند.

زیربنای اینترنت تا ۲۰۳۳ غرق می شود!

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان مطرح کرد: 

افزایش نظارت و کاهش خطای پزشکی با حذف دفترچه و الکترونیکی شدن نسخه ها

دربخش درمان مستقیم مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان با ارائه خدمات بستری در سه بیمارستان با مجموع 876 
تخت مصوب و ارائه خدمات سرپایی در 25 پلی کلینیک و درمانگاه در خدمت بیمه شدگان محترم تامین اجتماعی است.

اداره روابط عمومی مدیریت درمان
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