
آقا! سـالم

مدیرکل ارشاد استان اصفهان در نشست خبری عنوان کرد؛

  مطالبه گری رسانه ها در اصفهان خوب است
نشست خبری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان روز 
گذشته برگزار شد. حجت االسالم انصاری پس از مدت ها 
به میان خبرنگاران اصفهانی آمد تا پاسخگوی سواالت بی شمار آن ها 
باشد. انصاری درباره مسائل و موضوعات زیادی حرف زد؛ از برگزاری 

کنســرت و پخش فوتبال در صفه گرفته تا مشکالت تئاتر و 
دغدغه های صاحبان رسانه درباره سهمیه کاغذ و تخصیص 

صفحه  11آگهی های دولتی...
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رییس اتاق اصناف استان اصفهان:

3
 افزایش قیمت آب معدنی

 غیر قانونی است

آگهی مزایده عمومی»  نوبت دوم «
مدیریت بانک کشاورزی استان اصفهان در نظر دارد اموال منقول و اثاثه اسقاطی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

1-نام و نشانی مزایده گزار
 اصفهان - خیابان مطهری جنب آتش نشانی - مدیریت بانک کشاورزی استان

2-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده
ارائه رسید وجه نقدی به  مبلغ 100000000 ریال  )یکصد میلیون ریال ( به حساب 630706019 بنام کمیسیون معامالت بانک کشاورزی قابل پرداخت در کلیه 

شعب بانک کشاورزی یا ضمانتنامه شرکت در مزایده غیر از بانک کشاورزی با اعتبار 3 ماهه از تاریخ 97/5/10
3-محل ، زمان و مهلت بازدید

از ساعت 8 الی 12 از تاریخ 97/5/8 لغایت 97/5/10 به آدرس زرین شهر- بلوار معلم کوچه کمیته امداد - جنب بانک کشاورزی - تلفن 09133260663
4-محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد مزایده

از ساعت 8 تا 12 از تاریخ 97/5/6 لغایت 97/5/8
به آدرس اصفهان- خیابان مطهری جنب آتش نشانی- مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان-  طبقه دوم - واحد پشتیبانی

5-محل ، زمان و مهلت ارائه پیشنهاد ها 
از ساعت 8 تا12 از تاریخ 97/5/8 لغایت 97/5/17

به آدرس اصفهان خیابان مطهری - جنب آتش نشانی - مدیریت بانک کشاورزی- واحد حراست استان
6-تاریخ و محل برگزاری جلسه گشایش پاکت ها

ساعت 10 صبح روز یکشنبه 97/5/20 در سالن کنفرانس مدیریت بانک کشاورزی استان اصفهان
7-مدارک الزم جهت دریافت اسناد و بازدید

ارائه اصل و کپی کارت ملی 

مدیریت شعب بانک در استان اصفهان 
م الف: 208850

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خریدهای زیر را مطابق جدول زیر از 

فروشندگان ذی صالح انجام دهد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین)ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

438/000/000جاری اعتبارات  فوالدخرید دریچه چدنی جهت مناطق مبارکه و لنجان 97-2-104/2

خرید و نصب دیوار پیش ساخته بتنی اطراف 97-2-125
149/400/000تملک دارایی های سرمایه ایتصفیه خانه فاضالب فریدونشهر

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292 : تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاریخ 97/05/13 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 7:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/05/14

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

نام روزنامه: زاینده رودشماره تلفن گویا: 8-36680030-031   )داخلی 388(
تاریخ انتشار: 3 /5/ 1397

روز  تمیزکاری؛
امروز می خواهیم میز کار و کمد و زیر تخت 
و قفسه ها رو تمییز کنیم! اینجوری اعصاب 

آروم تری خواهیم داشت.

گالری امروز/ مدیا: نقاشی
نمایش آثار شیوا زهتابچي
 23 تیر الی 8 مردادماه

مستند سفر سهراب 
  کارگردان: امیدعبدالهی

سیتی سنتر اصفهان / پردیس 
سینمایی چهارباغ

برنامه در قالب ترکیبی با فرم طنز نمایشی است که 
تمامی آیتم ها به صورت زنده نمایی و نمایشی اجرا 
می شود. فضای کلی برنامه یک مطبخ است که چند 
نفر از بچه های رادیو با هم در آنجا مشغول شده اند. 

دنگ و دونگ )زنده(
 شنبه  تا چهارشنبه ساعت: 14

یادم هست چند ســال پیش آمده بودم شفا بگیرم و برگردم؛ شفای عزیزی که 
سال ها روی ویلچر نشست و قامتش خم شد تا نسل من روی پای خود بایستد 
و دشمن به ناموس وطن نگاه چپ نکند. آمدم همان وعده گاه همیشگی ،کنج 
همان حجره، روبه روی گنبد و گلدسته های طالیی  در صحن انقالب. نشستم و 
زل زدم به ضریحی که نمی دیدم! شلوغ بود مثل همیشه . حرم سلطان مگر خالی 
و خلوت می شود؟ اینجا مگر بقیع است که یک مشت سعودی از خدا بی خبر، 
غربت روی غربت ، غم روی غم بکارند و جگرگوشه های رسول خدا را بی حرم و 
زائر کنند؟ اینجا »رضاجان« است که جان جهان ماست. که خودش بهتر از همه 

از غم غربت بقیع و ائمه بی حرم خبر دارد... 
از کنج حجره ، گوشه صحن انقالب می گفتم. از همان روز که پرده اشک حائل 
میان من و ضریح شما شد. همان روز که آمده بودم بگویم همه گفته اند »محال 
است« و من دل خوشم به محاالت رضا ... گفتم تا شفا نگیرم، برنمی گردم. برگردم 
بگویم ضامن آهو دست خالی مرا برگرداند؟ گفتند شاید شفا در رفتن است، در 
»شهادت« که آرزوی عزیز توست . من شــاید این قدر عاشق نبودم که بفهمم 
گاهی باید گذشت . شما یادم دادی بگذرم مثل »هانیه« که از »وهب« گذشت 
. یادم آمد به فرزند شــبیب گفته بودید: یابن الشبیب! اگر خواستی بر 
چیزی گریه کنی، بر حسین بن علی بن ابیطالب گریه کن... و من 

برگشتم وقتی خبر دادند مسافرم رفته است ... 
بر حســین بن علی بن ابیطالب گریه کردم . هنــوز هم گریه 
می کنم هروقت سفره  دلتنگی هایم را سر مزار یوسف سفرکرده 
در گلزار شــهدا پهن می کنم و دلم آرام نمی گیــرد. دلم آرام 

 نمی گیــرد تا وقتــی دوباره به صحن و ســرای شــما
 برسد. 

آقا! آقاجانم! حضرت عیســی تر از مســیح! حضرت ضامن آهــو! گفته ام چقدر 
دلتنگ تان هستم؟ حتما قرار شاه و گدا هست یادتان ، همان شب که زدم دل 
به نام تان،مشهد ، حرم ، ورودی باب الجواد ،آقا ، عجیب دلم گرفته برایتان....

آقا اصال نمی شود که مرا پیش خودت نگه داری؟ کنار گنبد زردت، میان کفترها؟ 
بغض هاي فرو مانده در گلو امانم را بریده. از همه چیز خسته ام؛ از هیاهوی این 
شهر، از روزهای پر از غم و دردی که تمامی ندارد، از آوار مصیبتی که بر سر این 
کشور فروریخته، از لبخندهاي تلخ مصنوعي، از ترس هاي کودکانه همیشگي، از 
دنیاي بي رحمی که هیچ نشانی از مهر علوی ندارد... دلم می خواهد در حرمت 

گم شوم و هیچ وقت پیدا نشوم . گم شدن در حرم تو، خود پیدا شدن است. 
بعد از رکوع و سجده و بعد از قیام از دور/هر شب دو زانو می زنم با احترام 
از دور/دستی به روی سینه و دستی به سوی نور/ و روی لبم ُگل می کند: 

آقا سالم از دور... 
ولی آقا چقدر سالم از دور؟! بطلب شه خراسانی . دلم کمی هوای لطیف می خواهد،  
فقط کمی ...کمی عطر زعفران ، کمی رزق حضرتی ، چند رج تسبیح شاه مقصود 
و چند دانه فیروزه شیخ شوشــتری ...دلم ... حرم می خواهد. .. فقط کمی ...یک 
کنج می خواهد از نوع ایوان مقصوره برای گفت وگوهای خصوصی ... دلم عشــق 

می خواهد... راستی! میالدتان مبارک آقاجان.

 

 از دور...
سمیه پارسادوست 

هنوز حال و هوایي که داشتم دارم

هنوز حس گدایي که داشتم دارم

براي گمشده ها یك چراغ روشن کن

نیاز به راهنمایي که داشتم دارم

همان گداي قدیمي که داشتي داري

همان امام رضایي که داشتم دارم...

میالد با سعادت امام رضا)ع( مبارک
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هیچ کس مثل »ترامپ« نمی توانست ایرانی ها 
را اینچنین متحد کنــد! خدمتی که ترامپ 
به ایران کرد، همین بود که توانست با گزافه 
گویی ها، اتهــام زنی هــا و تهدیدات خود 
مسئوالن کشــورمان را زیر پرچم وحدت 
جمع کند و حتی رییس جمهور کشورمان را 
که روزگاری می گفت آمریکا »کدخدا«ست 
به جایی برســاند که به مسئوالن آمریکایی 
هشدار بدهد بهتر است با دم شیر بازی نکنند 
چون پشیمان می شوند و حتی تهدید کند که 
چنان چه اجازه ندهند نفت ایران صادر شود، 
هیچ کشوری هم اجازه پیدا نخواهد کرد که 

نفت خود را صادر کند.
پس از آن نوبت به رییس جمهور آمریکا رســید تا 

پاسخ سخنان روحانی را بدهد. 
ترامپ، در توئیــت تهدیدآمیز خود کــه در آن از 
سخنان ظریف، وزیر خارجه کشورمان که چندی 
پیش خطاب به آمریکایی ها گفته بود »هرگز یک 
ایرانی را تهدید نکنید« کپی بــرداری کرده بود، با 
حروف بزرگ نوشت: هرگز و هیچ وقت دوباره آمریکا 

را تهدید نکنید.
رییس جمهوری آمریکا در ادامه توئیت خود درباره 
سخنان روحانی که تاکید کرده »آمریکایی ها باید 
خوب بفهمند صلح با ایران، مادر صلح ها و جنگ با 
ایران مادر جنگ هاســت« نوشت: »پیامدهای آن 
را متحمل خواهید شــد مانند آنچــه که پیش تر و 
درخالل تاریخ، اندکی متحمل شده اند.ما کشوری 
نیستیم که گفته های خشونت آمیز و مرگ شما را 

تحمل کنیم.«
کمی بعد، »جان بولتون« مشــاور امنیت ملی کاخ 
سفید در بیانیه ای ضد ایرانی از بحث و تبادل نظر 
با دونالد ترامپ درباره ایران خبر داد. بولتون در این 
بیانیه آورده بود: »در طول چند روز گذشته با رییس 
جمهور حرف زدم؛ ترامپ به من گفت که اگر ایران 
اقدام منفی را به انجام برســاند، آنها چنان بهائی را 
خواهند پرداخت که تا کنون معدود کشوری آن را 

پرداخته باشد.« 
تهدیدات و توئیت های دوطرفه کار را به جایی رساند 
که ســخنگوی وزارت خارجه آلمان هــم به میانه 
میدان آمد و در واکنــش به توئیت جنگ طلبانه ای 
که ترامپ علیه ایران منتشر کرد؛ گفت: تهدیدهای 
جنگی هرگز کارگشا نیست. او از دو طرف خواست 

تهدید و توئیت را تمام کنند!
محمدجواد ظریف ،وزیر خارجه کشــورمان نیز به 

توئیت تهدید آمیز رییس 
جمهور آمریــکا واکنش 
نشــان داد و در پیــام 
توئیتری خود نوشت: »ما 
را بی خیــال تصور کنید! 
دنیا الف های تندتر از این 
را چند ماه پیش شــنیده 

 اســت.تاریخ ایران از عمر برخی کشــورها بیشتر 
است.

 ایرانیان هم ۴۰ سال است مشابه اینها را البته با لحن 
متمدنانه تری شنیده اند. ما هزاران سال است که در 
اینجا بوده ایم و سقوط امپراتوری ها را دیده ایم، از 
جمله امپراتوری خودمان که از عمر برخی کشورها 

طوالنی تر بود. مراقب باشید!«

اما همان طور که اشــاره شــد، مواضع ضدایرانی 
رییس جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا، برخالف 
آن چه تصور می کردنــد، مردم و مســئوالن را با 
یکدیگــر در محکومیــت این مداخــالت متحد 
کــرد. عالوه بــر چهــره هــا و مقامات سیاســی 

کشــورمان، کاربران شــبکه هــای اجتماعی هم 
 در اقدامی قابل تحســین، 11۰هزار بار هشــتگ
StopMeddling�  
InIran# )توقف دخالت 
در امور ایران( را توئیت و 
مداخله کشورهای غربی 
در امور داخلی کشورمان 
را محکوم کردند. بسیاری 
از کاربران ایرانــی نیز با 
هشتگ »ترامپ خفه شو« به اســتقبال تهدیدات 

او رفتند!
عده ای از کاربران با انتشــار عکس هایی از» محمد 
مصدق« بــه دخالت آمریکایی ها و کودتای ســال 
1332 اشــاره کردند و یادآور شــدند که می دانند 
سیاســت های آمریکایی ها مقابل ایــران تغییری 

نکرده است.
یکی از ایرانیان کرد با این هشــتگ نوشت: »روی 
تکثر قومــی ایران حســاب کرده اند. نمــی دانند 
ُکرد داشــتیم به نام »غالمعلی بایندر« که در برابر 
نظامیان متجاوز انگلیس درخلیج فارس با دســت 
 خالی با یارانش آن قدر مقاومت کرد تا به شــهادت 
رسید. نمی دانند همین دیروز 11مرزبان ُکردمان 

برای دفاع از کیان ایران سرافراز جان دادند.« یکی 
دیگر از کاربران هــم توئیت کرد: »بــه دولت نقد 
داریم.حاکمیت نظام رو خالی از اشکال نمی دونیم 
 اما خودمون پــای درســت کردن ایــن مملکت

 ایستادیم.«
ترامــپ نمی دانــد اینجا کــره شــمالی و عراق و 
افغانستان نیســت. اینجا ایران اســت و  مرز بین 
دلخوری با دشــمنی، بین بلوغ سیاسی با حماقت 
و لجاجت، بین شرافت و اصالت با مزدوری آن قدر 
شفاف است که بفهمیم چه موقع باید اعتراض کنیم 
و چه زمانی پای وطن مان بایستیم . غصه و دلخوری 
هست، گالیه و فقر و محرومیت و دالر 95۰۰ تومانی 
و سکه ۴ میلیون تومانی و مسئول دزد و اختالسگر 
و خیلی چیزهای دیگر هست؛ اما خون شهدای مان 
هم هســت که باالتر و واالتر از هر کمبود و گالیه و 
اعتراض و انتقادی ایستاده است و راه را نشان مان 

می دهد. 
کشــوری که وجب به وجــب آن با خــون هزاران 
هزار جــوان رعنا قامــت این آب و خــاک، حفظ 
 شــد را به این راحتــی ها بــه ترامــپ و نتانیاهو

 و بن ســلمان تقدیم نمی کنیم. مگــر خوابش را 
ببینند.

 کره  شمالی اجرای توافق 
با ترامپ را آغاز کرده است

یــک اندیشــکده در آمریکا اعالم کــرد، تصاویر 
ماهواره ای نشان می دهد که کره شمالی برچیدن 
تاسیسات کلیدی در سایت ســاخت موتورهای 
موشک بالستیک را آغاز کرده است. این نخستین 
گام کره شــمالی برای تحقق وعده ای اســت که 
رهبری این کشور به آمریکا داده است. تصاویر 2۰ 
ژوئیه سال جاری میالدی نشان از تحرکات برای 
برچیده شدن و از میان برداشتن تاسیسات کلیدی 

در پایگاه پرتاب ماهواره ای سوهی دارد.

تهدید »شرف لقمان«: 
 هر نقطه ای از امارات

 در تیررس است
سخنگوی نیروهای مســلح یمن ضمن هشدار به 
شرکت های خارجی درباره ماندن و سرمایه گذاری 
در امارات و عربســتان از آنها خواست که به ویژه از 
دبی و ابوظبی خارج شوند. شرف لقمان، سخنگوی 
نیروهای مسلح یمن ضمن تکذیب توقف عملیات 
متجاوزان در جبهه ســاحل غربی یمن تاکید کرد: 
متجاوزان عاجز از پیشــروی هســتند. وی افزود: 
متجاوزان در مناطق الدریهمــی، الجاح و الفازه به 
محاصره درآمده اند. لقمان تاکید کرد: موشک ها و 
پهپادهای یمنی ها توان رسیدن به هر نقطه ای در 
امارات و عربستان را دارند. یمن هزاران موشک بومی 
دارد و در راستای توسعه منظومه موشکی و پهپادی 

خود حرکت می کند.

 قدردانی نتانیاهو
 از ترامپ و پوتین

رســانه های روسی از دیدار »ســرگئی الوروف« 
وزیر خارجه روسیه و »والری گراسیموف« رییس 
ستاد مشترک ارتش این کشور با بنیامین نتانیاهو، 
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی در قدس خبر 
دادند. بنیامین نتانیاهو در دیدار با سرگئی الوروف 
و »والری گراســیموف« رییس ســتاد مشترک 
ارتش این کشور گفت که قدردان سخنان دونالد 
ترامپ، رییس جمهور آمریــکا و والدیمیر پوتین 

رییس جمهور روسیه درباره امنیت اسرائیل است.

 ابراز نگرانی انگلیس نسبت
 به قانون »کشور یهود«

وزارت خارجه انگلیس نســبت به »قانون کشور 
یهود« که اخیرا پارلمان رژیم صهیونیستی آن را به 
تصویب رساند، ابراز نگرانی کرد. به گزارش النشره، 
وزارت خارجه انگلیس با ابراز نگرانی نسبت به این 
قانون، تاکید کرد که پایبندی بلندمدت اسرائیل به 
برابری میان تمامی شهروندان، یکی از قوی ترین 
نمادهای دموکراسی است.وزارت خارجه انگلیس 
تاکید کرد: ما به عنوان دوستان اسرائیل، نسبت به 
این قانون جدید که ممکن است این پایبندی را از 

بین ببرد، نگران هستیم.

حال »نواز شریف« وخیم است
حزب سیاسی نواز شریف، نخســت وزیر سابق و 
در حال حاضر محبوس پاکســتان از وخیم شدن 
وضعیت ســالمت وی خبر داده و از مقام های این 
کشور خواسته هر چه سریع تر او را به بیمارستان 
منتقل کنند. پرویز راشد، سخنگوی حزب مسلم 
لیگ نواز پاکســتان در حالی این مسئله را اعالم 
کرده که قرار است پزشــکان اقدام به معاینه نواز 
شریف کنند که سابقه ابتال به بیماری قلبی را دارد. 
در سال 2۰1۶ نواز شریف یک عمل جراحی قلب 
باز در شهر لندن انجام داد. او از 13 ژوئیه در زندانی 
در شهر راولپندی پاکستان به سر می برد. او در این 
تاریخ از لندن به پاکســتان باز گشت و به منظور 
طی مجازات 1۰ سال حبس خود به اتهام فساد به 

زندان منتقل شد.
راشد اظهار کرد: حزب وی به دنبال کسب  امتیاز 
برای نواز شریف نیســت بلکه تنها می خواهد او از 
 حقش برای درمان توســط یک پزشک استفاده

 کند.

ترامپ! ساکت شو

نامه ایران به سازمان ملل 
درباره اقدام آمریکا

غالمعلی خوشرو، نماینده دائم ایران در سازمان 
ملل متحد با ارســال نامه ای به شورای امنیت 
خواستار توقف سیاست های آمریکا در حمایت از 
گروهک منافقین شد و تاکید کرد: مسئولیت بین 
المللی جرائم تروریستی این گروهک، متوجه 
دولت آمریکاست. در نامه نمایندگی ایران آمده 
است: برخی از شخصیت های سیاسی و همکاران 
دولت آمریکا همچون رودولــف ویلیام لوئیس 
جولیانی و »نیوتن لروی گینگریچ« در نشست 
3۰ ژوئن 2۰18 یک فرقه تروریستی ضد ایرانی 
حضور یافتند که به طور آشــکار خشونت علیه 

شهروندان ایرانی را ترویج می کرد. 

 احتمال بازگشت »طیب نیا« 
به کابینه

ایران نوشت: احتمال پیوستن »علی طیب نیا« 
به دولت قوت گرفته اســت.  وزیر سابق اقتصاد 
یکی از گزینه های جدی ریاست بانک مرکزی و 
جایگزینی با »ولی ا...سیف« است. گفته می شود 
به او پیشنهاد وزارت اقتصاد نیز داده شده است. 
با این حال همه این گمانه زنی ها به زودی روشن 

خواهد شد.

نظر رییس مرکز پژوهش های 
مجلس درباره تیم اقتصادی

کاظم جاللی، رییس مرکز پژوهش های مجلس 
در پاسخ به این پرسش که آیا مرکز پژوهش ها 
پیشــنهادی برای تغییر وزرا به رییس جمهور 
داده یا خیر،گفت: ما معموال حوزه های کاری مان 
دخالت در امور اجرایی نیســت؛ امــا ارزیابی از 
نهادها و ســازمان ها داریم. جاللی گفت: از نظر 
خودم تیم اقتصادی دولت باید تقویت شــود و 

نیاز به تغییر دارد.

 واکنش چین
 به توئیت  ضد ایرانی ترامپ

»گنگ شوانگ« سخنگوی وزارت خارجه چین 
درباره تهدیدهای ترامپ علیه ایران گفت: »چین 
همیشه بر این باور اســت که همه کشورها باید 
روابط بین خود را بر اساس پنج اصل همزیستی 
مســالمت آمیز و دیگر اصــول بنیادین روابط 
بین الملل حل و فصل کــرده و اختالف ها را از 

طریق گفت وگو و مشاوره بر طرف کنند.«

محمود احمدی نژاد:
من بی تقصیرم

محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ســابق در 
واکنش به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان 
مبنی بر اینکه دالیل دیگــری در خصوص رد 
صالحیت رییس دولت نهم و دهم در انتخابات 
ریاست جمهوری سال 9۶ وجود دارد، تصریح 
کرد: نه واال؛ می گویند دوقطبی بوده است. وی 
در پاســخ به اینکه دلیل رد صالحیت شما چه 
 بود، می گویند شما می دانید، گفت: من از اساس

 بی خبرم و اطالعی ندارم؛ من بی تقصیرم! 

حشمتا...فالحتپیشه
رییسکمیسیونامنیتملیمجلس:

رییس سابق شورای شــهر تهران گفت: مطرح کردن 
دوباره موضوع تحقیق و تفحص از شهرداری قالیباف 
تنها تبلیغات سیاســی و سیاســی کاری برای فرار از 
واقعیت عدم پاسخگویی به مردم و انحراف افکار عمومی 
است. مهدی چمران در خصوص طرح دوباره تحقیق و 
تفحص از شهرداری تهران از سوی برخی از نمایندگان 
اصالح طلب و اعضای شورای شهر پنجم اظهار کرد: 
نمایندگان می توانند از هر نهاد یا ســازمانی تحقیق 
و تفحص داتشه باشــند حتی شهرداری ها، گرچه در 
خصوص شهرداری با توجه به خودکفا بودن این نهاد 
شهری در کســب درآمد این موضوع متفاوت از سایر 
سازمان ها ونهادها می شود. وی درخصوص چگونگی 
حسابرسی رسمی از شــهرداری تهران گفت: شورای 
شهر و حساب رســان سازمان حسابرســی به عنوان 
اصلی ترین ناظران و حساب رســان شهرداری تهران 
همواره با رصد، شــهرداری را مورد تحقیق و تفحص 
قرار داده و می دهند، به نحــوی که می توان به جرات 
گفت گزارش های واصله از کمترین تا بیشترین هزینه 

کردهای شهرداری را مورد توجه قرار داده است.

تفحص از شهرداری قالیباف 
تبلیغات سیاسی است

رییس سابق شورای شهر تهران:

کافه سیاست

بهارستان

استثناها کم شدند
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی با اصالح 
قانون ممنوعیــت به کارگیری بازنشســتگان، 
مقامات مســتثنی شــده از این قانون را کاهش 
دادند. در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای 
اسالمی، بررسی طرح »اصالح قانون ممنوعیت 
به کارگیری بازنشستگان« در دستور کار صحن 
علنی مجلــس قرار گرفت. نماینــدگان مجلس 
شــورای اســالمی تبصره یک ماده واحده قانون 
ممنوعیت به کارگیری بازنشســتگان را به شرح 
زیر اصالح کردند:»به کارگیری بازنشستگان در 
سمت های مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده ۷1 
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 8۶ و 
همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح 
با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه 
متبوع خود مجاز است. به کارگیری بازنشستگان 
در وزارت اطالعات تا سقف یک درصد از مجموع 
نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده 

مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است.
دارندگان اجــازات خاصه  مقــام معظم رهبری، 
جانبازان بــاالی 5۰ درصد، آزادگان باالی ســه 
سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون 
مستثنی هستند«. پیش از اصالح این تبصره در 
مجلس، مقامات موضوع ماده ۷1 قانون مدیریت 
خدمات کشــوری و هم ترازان آنها و ایثارگران، 
فرزندان شــهدا و جانبازان ۷۰ درصــد و باالتر، 
نیروهای مســلح، وزارت اطالعــات و دارندگان 
اجازات خاصه  مقام معظم رهبری از شــمول این 

قانون مستثنی می شدند.

واکنش ظریف به تهدید ترامپ: مراقب باش!

پیشنهاد سردبیر:

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: مقامات جمهوری اسالمی ایران 
پاسخ اظهارات رییس جمهور آمریکا را در عرصه 
مبارزه با فساد و ایجاد وحدت و توسعه اقتصادی 
می دهند و در میدان افراطی گری آقای ترامپ 
بازی نمی کنند. حشــمت ا... فالحت پیشه ، با 
اشاره به موضع گیری های اخیر رییس جمهور 
آمریکا علیه ایران گفــت: مقامات جمهوری 
اســالمی در میدان افراطی گری آقای ترامپ 
و پمپئو بازی نمی کنند، ما در شــرایط کنونی 
پاسخ آمریکا را در انسجام ملی به شکل گیری 
سیاست های مصون ســاز کشور در حوزه های 
اقتصادی می دهیم. نماینده مردم اســالم آباد 
غرب و داالهو افزود: امروز با وحدت و مدیریت 
کالن خوب و مقابله جدی با فساد از شرایط به 
وجود آمده برای کشور برای احیای اقتصاد ملی 

خودمان استفاده می کنیم .

در میدان افراطی گری 
ترامپ بازی نخواهیم کرد

الیاسحضرتی
عضوفراکسیونامید:

نایب رییس کمیســیون حقوقی مجلس شــورای 
اسالمی معتقد اســت که نهادها در خصوص انتشار 
لیست ارزبگیران مسئولیت خود را نمی پذیرند و هر 

کس توپ را در میدان دیگری پرتاب می کند.
یحیی کمالی پور، در خصوص چرایی عدم انتشــار 
لیســت ارزبگیران دولتی، اظهار داشت: متاسفانه 
در کشور ما در برخی مســائل هیچ سازوکاری برای 
برخورد وجود ندارد. ایــن چندگانگی هم اکنون در 
این خصوص وجود دارد که موجب شــده هرکس 
توپ را در میدان دیگری پرتاب کند و هیچ شخصی 

مسئولیت خود را برعهده نگیرد.
 بانک مرکزی می گوید وزارت صنعت و وزرات صنعت 
می گوید بانک مرکزی  و در نهایت به یک جمع بندی 
در خصوص اجرایی شدن دستور رییس جمهور در 

این خصوص نمی رسیم.
وی افزود: تیــم اقتصادی دولت هیــچ همراهی با 
یکدیگر ندارند. آنها با یکدیگر بیگانه عمل می کنند 
و تا زمانی که اینگونه باشد شــرایط مان مطلوب تر 

نخواهد شد.

هیچ کس مسئولیت خود را 
برعهده نمی گیرد

نایب رییس کمیسیون حقوقی مجلس:

الیاس حضرتی، عضو فراکسیون امید از دیدار با 
رییس جمهوری خبر داد  و گفت: رییس جمهور 
درباره رفع حصر گفتند تالش های زیادی کردم 
و جلسات زیادی گذاشتم منتها اینکه به مردم 
گزارش بدهم تاثیری در اصــل ماجرا ندارد؛ 
اما من همه تالشــم را کردم. همان طور که در 
انتخابات گفتم  مخالف هرگونه حصر هستم؛ 
اما بااینکه پیگیری هایم تبدیل به یک معضل 
سیاسی- اجتماعی شــود، موافق آن نیستم. 
حضرتی افزود: در حوزه اقتصادی نیز مباحثی 
مطرح شد مبنی بر اینکه دولت باید در خصوص 
هدایت نقدینگی و کنترل آن اقداماتی را انجام 
دهد. همچنین راجع به مسئله سهمیه بندی 
ســوخت و چگونگی تخصیص ارز به کاالهای 
مختلف صحبت هایی مطرح شــد و ضرورت 
ترمیم کابینه از دیگر مباحث مطرح شــده در 

این جلسه بود.

روحانی گفت پیگیر رفع 
حصر هستم!

پیشخوان

بین الملل

   وقتی رییس جمهور آمریکا، مردم و مسئوالن ایران را متحد می کند؛  

ســکوت در برابر تغییر 
کابینه

هرگز ایران را تهدید کن!

آمریــکا هیــچ غلطی 
نمی تواند بکند

براندازان، عددی نیستند

چهره ها

سلیمی نمین: »مرتضوی« رشوه می گرفت
عباس سلیمی نمین، فعال سیاسی اصولگرا  گفت: من یک زمانی با فســاد قوه  قضائیه مقابله کردم و جریان 
اصالح طلب، رویکرد خوبی نداشت.  با آقای مرتضوی در دوران دادستانی مقابله کردم و هزینه  های زیادی دادم. 
از چندین دادگاه محکومیت های باالیی هم گرفتم چون می دانستم مرتضوی در دادستانی تهران حضور دارد 
و فسادی را دنبال می کند که برای کشور خطرناک است. هیچ کدام از روزنامه های اصولگرا و اصالح طلب با من 
همراهی نکردند. سال 8۴ نامه ای را به آقای هاشمی شاهرودی، رییس وقت قوه قضائیه نوشتم و گفتم که سعید 
مرتضوی از دانشگاه آزاد رشوه می گیرد و در برابر این رشوه خدمات ویژه ای به آنها می دهد. آقای شاهرودی جواب 
داد که بله ما تذکر داده ایم. یعنی چی؟ یعنی ما این را پذیرفته ایم. او بدون اینکه به دانشگاه آزاد شهریه بدهد، 
ثبت نام کرد. در کالس های دانشگاه هم شرکت نمی کرد. در دانشگاه آزاد هم استخدام شد که محل تأمل بود.  

واکنش ظریف به تهدید ترامپ: مراقب باش!
 وزیر امور خارجه ایران در پیامی توئیتری به اظهارات تند دونالد ترامپ پاسخ داد. ظریف، در پیام توئیتری خود 
در پاسخ به پیام ترامپ به ایران نوشــت: »تحت تاثیر قرار نگرفتیم، جهان چند ماه پیش رجزخوانی های حتی 
شدیدتری هم شنید. و ایرانی ها هم آنها را - البته موارد متمدنانه تر را- در طول چهل سال گذشته شنیده اند. ما 
در طی هزاره ها اینجا بوده ایم و سقوط امپراتوری ها را دیده ایم، از جمله امپراتوری خودمان که طول حکومت آنها 

بیش از عمر برخی کشورها بود. مراقب باش!«
گفتنی است؛ ترامپ در پیامی توئیتری خطاب به حسن روحانی، رییس جمهور ایران نوشت:» دیگر هرگز ایاالت 
متحده را تهدید نکن، شما تاوان آن را خواهید داد به طوری که در طول تاریخ افراد کمی چنین تاوانی داده اند. 

ما دیگر کشوری نخواهیم بود که کلمات جنون آمیزتان درباره خشونت و مرگ را تحمل کنیم. مراقب باش! « 

سمیه پارسا

به دولت نقد داریم.حاکمیت نظام 
رو خالی از اشکال نمی دونیم اما 
خودمون پای درست کردن این 

 مملکت ایستادیم
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30 درصد ازآب مورد نیاز نیروگاه  اصفهان 
تامین می شود

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

 »فرهنگ مالیاتی« 
زمینه ساز شکوفایی اقتصادی

اقتصاد سالم، اقتصادی است که مبتنی بر مالیات 
بوده و براساس دریافت مالیات از منابع درآمدی 

شهروندان اداره شود. 
به عبارت دیگر، کاهش اتکا بــه هر نوع درآمدی 
از جمله درآمدهای نفتی و چرخیدن چرخ های 
اقتصاد و اداره کشــور، برپایه درآمدهای مالیاتی 

است.
در کشورهای توسعه یافته، درصد باالیی از بودجه 
براساس درآمدهای مالیاتی تعیین می شود. این 
روند کشورداری، الزام پاسخ گویی دولتمردان به 
شهروندان را باال می برد. در این صورت است که 
شــهروندان می توانند نظاره گر هزینه های دولت 
باشند و این به ارتقای کارایی دولت بسیار کمک 

می کند.
»مالیات«، از منابع مهم درآمد دولت به شــمار 
می رود و ثبات و تداوم وصول مالیات، موجب ثبات 
در برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز 
کشور در زمینه های گوناگون می شود. عدم فاصله 
میان دولت و مردم، مهم ترین مسئله در پرداخت با 

رغبت مالیات است.
زمانی که مردم به چشم خود آثار پرداختن مالیات 
را در همه زمینه های زندگی اجتماعی مشاهده 
کنند و بدانند حفظ استقالل و تمامیت کشور، اداره 
نیروهای نظامی و انتظامی، ایجاد و توسعه راه های 
ارتباطی و وسایل حمل ونقل، تامین بهداشت، آب، 
برق، مخابرات و سایر وسایل ارتباط جمعی برای 
عموم، تامین آموزش در همه سطوح، تامین قوه 
قضائیه برای حل و فصل دعاوی واستقرار امنیت 
اجتماعی، تامین مایحتــاج عمومی افراد جامعه 
در یک ســطح قابل قبول، تامین زیرساخت های 
اقتصادی و صنایع مادر و کلیدی برای ایجاد زمینه 
های تولید و اشــتغال و تعادل اقتصادی، تامین 
خودکفایی در علوم و فنون، صنعت و کشاورزی و 
تامین خدمات درمانی و بهداشتی به صورت بیمه 
همگانی و ... از طریق وصول درآمدهای مالیاتی 
اســت، بی تردید مالیات خود را با رضایت کامل 

پرداخت می کنند.

بازار

تلویزیون

رییس اتاق اصناف استان اصفهان:
 افزایش قیمت آب معدنی

 غیر قانونی است
به رغم گرانی های اخیر آب معدنی در ســطح شهر 
و قیمت های متفاوت آن در فروشــگاه ها، رییس 
اتاق اصناف استان اصفهان، هر گونه گزارش گرانی 
آب معدنی به اتاق اصناف را رد کرد و گفت: در این 
خصوص شکایتی نداشتیم؛ اما نظارت در سطح بازار 
را ادامه خواهیم داد. »رســول جهانگیری« اضافه 
کرد: امکان گران فروشی در آب معدنی وجود ندارد 
چرا که قیمت هر بطری آب روی آن درج شده است. 
رییس اتاق اصناف اســتان اصفهــان در خصوص 
احتکار آب معدنی در اصفهان نیــز گفت: در این 
خصــوص نظارت های جــدی را در دســتور کار 
داریم تا از هر گونه ایجــاد تنش در بازار جلوگیری 
کنیم.همچنین »محمدعلی اسفنانی«، مدیرکل 
تعزیرات حکومتی استان اصفهان نیز درباره چرایی 
افزایش قیمت تمام شده بطری های آب معدنی در 
کشور اظهار کرد: بنا بر گزارشات موجود، افزایش 
قیمت جهانی مــواد اولیه تولیــد بطری های آب، 
 منجر بــه افزایش قیمت آب معدنی بســته بندی 
شــده اســت.وی با بیان اینکه افزایش نرخ فروش 
آب معدنی در کشــور به بهانه افزایش نرخ جهانی 
تخلف است، تصریح کرد: این اقدام بر اساس قانون 
دارای اشــکال است و ســازمان حمایت از حقوق 
مصرف کننــدگان باید به این مســئله ورود کند. 
نماینده مردم فریدن و فریدونشهر در مجلس نهم، 
درخصوص خرید و فروش نجومــی کارخانه های 
تولید آب معدنی در منطقــه فریدن اظهار کرد: در 
این خصوص باید توجه داشــت که معامله قواعد 
خــاص خــود را دارد و دو طرف قــرارداد در این 
خصوص تصمیم گیری می کنند و با توجه به شرایط 
 فعلی آب در کشــور، افزایش این نرخ دور از انتظار

 نیست.

واکنش دبیر انجمن واردکنندگان خودرو 
به انتشار لیست متخلفان؛

ابهام در لیست ثبت سفارش 
خودرو!

دبیر انجمن واردکنندگان خــودرو در واکنش به 
انتشار لیست شــرکت های دخیل در پرونده ثبت 
ســفارش و واردات غیر قانونی خودرو، با استقبال 
از این اقدام خواستار برخورد شدید با شرکت های 

متخلف شد.
 »مهدی دادفر« اظهار کرد: به نظر می رسد نام برخی 
شرکت های متخلف در این لیست وجود ندارد. او 
افزود: ما از شفاف سازی صورت گرفته در این زمینه 
حمایت می کنیم. این متخلفان چه عضو انجمن ما 
باشند، چه نباشند؛ هر فرد و شرکتی که تخلف کرده 
باید تاوان بدهد. دادفر خاطرنشان کرد: البته نباید 
فراموش کنیم که چنیــن تخلفی حاصل تصمیم 
برخی مســئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بود که یک شبه با بستن سایت ثبت سفارش، یک 

کسب وکار را تعطیل کردند.
دبیر انجمن واردکننــدگان خودرو ادامــه داد: با 
بررســی اجمالی لیست منتشــره از سوی وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت، می تــوان گفت: حدود 
۲۰ درصد شــرکت های دخیل در پرونده واردات 
غیرقانونی خودرو جزو نمایندگی های رسمی و از 
اعضای این انجمن بوده و مابقی جزو واردکنندگان 

غیر رسمی هستند. 

تلویزیون ال. ای. دی هوشمند 
خمیده سامسونگ مدل 
49M6965 سایز 49 اینچ

 4,999,000
تومان

تلویزیون ال. ای. دی 
هوشمند سامسونگ مدل 

49M6970 سایز 49 اینچ

 3,510,000
تومان

تلویزیون ال. ای. دی 
هوشمند سامسونگ مدل 
50MU7980 سایز 50 اینچ

 4,120,000
تومان

مرضیه محب رسول

به رغــم هیاهــو و جنجال هــای بســیار درمورد 
اجرایی شدن اســتانداردهای خودرو و توقف تولید 
بیش از 8۰۰هزار خودرو در کشــور، با اینکه حدود 
6 ماه تا اجرایی شــدن این طرح زمان باقی اســت، 
هنوز خط تولید هیچ یک از خودروهای تولید داخل 
نه تنها متوقف نشده بلکه ســه خودروی جدید نیز 
مجوز تولید گرفته اند. با اینکه بارها اعالم شــده که 
خودروهــای تولید داخل، اســتانداردهای حداقلی 
تولیــد و کیفیــت الزم را ندارند و ایــن موضوع، نه 
تنها جان سرنشــینان خودرو، بلکه محیط زیست 
 را نیز تهدید مــی کند، امــا به نظر می رســد این 
حداقل هــای اســتانداردی، ایده آل هایــی اســت 
که تا رســیدن به آنها راه طوالنی بایــد در صنعت 
خودروســازی ایران پیموده شــود. روند رعایت و 
تامیــن مولفه های الزم برای حصول شــاخص های 
تاثیرگذار در کســب نمره قبولی برای اطالق عنوان 
استاندارد به خودروها، بســیار کند و الک پشت وار 
پیش می رود. اینکه چرا خودروهــای ایرانی قبل از 
آغاز تولید، استانداردهای الزم را دریافت نمی کنند 
و خودروهایی مانند »تیبا« وضعیت خوبی در زمینه 
شاخص های استانداردی ندارند، مسئله ای است که 
به فرسوده و قدیمی بودن خطوط تولید خودروهای 
ایرانی بــاز می گردد. صنعت خودروســازی، به رغم 
حمایت های گســترده دولت، هنوز نتوانسته حتی 
حداقل های به روز دنیای اتومبیل ســازی را رعایت 
کند. این موضوع، پدیده نوظهوری به نظر نمی رسد 
و بسیاری از مردم فراموش نکرده اند که فرآیند توقف 
چرخه تولید »پیکان« چقدر زمان بر شــد و تحقق 
آن حدود پنج ســال طول کشــید! اکنون در میان 
خودروهــای تولید داخل »ســمند«، »پژو4۰5« و 
»پرشــیا« در قالب خودروهای مشــکل دار و فاقد 
استاندارد تعریف شده اند و معلوم نیست سرنوشت 
توقف خط تولید آنها تا چندین ســال دیگر محقق 

شود.
وقتی زور خودرو سازها بیشتر از استاندارد 

است!

در هــر مقطعی که ســازمان ملی اســتاندارد برای 
خودروهای داخلی، اســتانداردهای جدیدی وضع 
می کند، مقاومت ها آغاز می شــود. طبق رویه ای که 
طی یک دهه گذشــته بوده، بهانه ها اول از افزایش 
قیمت خودروها در صورت اجرای استانداردها آغاز 
می شود اما در نهایت، افزایش قیمت اتفاق می افتد؛ 
بدون آنکه خبری از اســتانداردهای خودرو باشــد. 
به عنوان مثال، خودروسازان در مقابل اجباری شدن 
استانداردهای نصب ترمز  ای. بی. اس، همچنین کیسه 
هوا به دلیل افزایش قیمت، بســیار مقاومت کردند؛ 
حال آنکه این اســتانداردها که به ایمنی خودروها 
کمک کرد نیز درصد کمی به قیمت خودروها افزود. 
مقاومت خودروســازان بــا حمایت هایی از ســوی 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت همــراه بود. البته 
درمورد اخیر، این سازمان نه تنها از تهدید به توقف 
خودروها حمایت نکرد، بلکه در انتهای سال گذشته 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، بی خبر از ســازمان 
ملی استاندارد، از کاهش برخی اســتانداردها خبر 
داد. هفته پیش معاون وزیــر صنعت اعالم کرد: این 
وزارتخانه با ســازمان اســتاندارد توافق کرده و قرار 
شده در زمینه استانداردهای 85 گانه خودرویی، در 

بخش اســتانداردهای اختیاری، بازنگری شود. این 
در حالی اســت که رییس ســازمان ملی استاندارد، 
بی خبر از توافق با وزارت صنعت از پابرجا ماندن روند 
استاندارد 85 گانه خودرویی، عنوان کرد: روند اعمال 

استانداردها تغییر نخواهد کرد.
خط تولیــد خودروها هم چنــان خالی از 

استاندارد
بنابر اعالم سازمان ملی استاندارد ایران، خط تولید 
هیچ خودرویی در مرحله دوم اجرای استانداردهای 
85 گانه خودرویی متوقف نشده و عالوه بر این، سه 
 »FAW« خودروی »ســیتروئن«، »وانت آمیکو« و
مجوز ورود به بازار ایران را دریافت کردند و توانستند 
اســتانداردهای 85گانه را پاس کننــد. نکته قابل 
اشــاره اینکه درباره خودروهای تولیدی داخل که از 
قبل، خط تولید آن ها وجود داشــته، زمان بندی سه 
مرحله ای مدنظر قرار گرفته است که در این مرحله، 
هیچ یک از این خودروها با توقف خط تولید روبه رو 
نشدند؛ اگرچه در مرحله اول، ۲5 خودرو با توقف خط 

تولید مواجه شدند. 
خودروهای وارداتی و خودروهــای جدید تولیدی، 
موظف بــه رعایت اســتانداردهای 85گانه از همان 

ابتدای دی ماه سال گذشته هســتند. عالوه بر این  
درمورد اســتانداردهای مصرف سوخت نیز سازمان 
ملی استاندارد، رعایت اســتانداردهای سوختی را از 
ابتدای تیرماه سال جاری مدنظر قرار داده که مجزا 
از اســتانداردهای 85 گانه خودرویی است. در این 
مرحله، از نظر ســازمان ملی استاندارد ایران، هشت 
خودرو از گردونه تایید خارج شده و اسامی آنها جهت 
اقدامات بعدی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیز 
پلیس راهبر ناجا ارسال شده است؛ اما معلوم نیست 
کی و چگونه قرار اســت این خودروهای بی کیفیت 

استانداردسازی شوند.
آینده مبهم خودروسازی در ایران

خودروســازان ایرانی در حالی نســبت بــه ایجاد 
حداقل های استاندارد مقاوم می کنند که ایران طی 
ماه های اخیر، با خروج برخی سرمایه گذاران خارجی 
از جمله شــرکت »پژو«، با مشکالت زیاد و آینده ای 
نامعلوم روبه رو اســت؛ حال آنکه انتظار می رفت با 
ســرمایه گذاری پژو در ایران، خــط تولید برخی از 
پرکاربردترین خودروهای داخلی، نوسازی و تجهیز 
شود. دستان خودورســازی ایران، امروز خالی تر از 
همیشه است و رســیدن به استاندارد7۲ گانه تا دی 
ماه 97 و بعد از آن اســتاندارد 85 گانــه، به چالش 
بزرگی برای آن ها بدل شــده که براساس شواهد و 
قرائن، مونتاژ خودروهای چینــی، ترفند آن ها برای 

عبور از استانداردهاست.
اگر تولیدکننده های داخلی به الزامات اســتاندارد 
خودرویی پایبند باشــند، می توانند تا حدودی در 
کاهش تنش بازار خــودرو موفق عمل کنند؛ در غیر 
این صورت ممکن است بار دیگر کمپین هایی علیه 

تولیدات داخلی خودرو به راه بیفتد.
از این رو ســازمان های نظارتی نباید در قبال حقوق 
مصرف کننده هــا کوتــاه بیایند؛ هرچند شــواهد و 
قرائن نشــان می دهد خروج خودروسازان اروپایی، 
شــرکت های ایرانی را بیشــتر به ســمت چینی ها 
سوق داده اســت. این موضوع، برگ برنده ای برای 
آن ها خواهد بود که به ســرعت خودروهای چینی 
 را جایگزیــن خودروهــای متوقــف شــده ایرانی

می کنند.

  مونتاژ؛ راه حل عبور از بحران!
پیدا و پنهان استانداردسازی خودرو ها؛ 

رییس اتحادیه حمل و نقل بار کشور، با بیان اینکه همه مسئوالن با همدیگر همکاری کرده و مشکالت کامیون داران 
حل شد، گفت: مشکالت کامیون داران کل کشور بررسی شد و خوشبختانه مشکالت عمده آنها برطرف شده است 
و قرار نیست تجمع دیگری داشته باشند.»محمد خان بلوکی« با اشاره به مشکل قطعه و لوازم جانبی کامیون ها 
در کشور تصریح کرد: رایزنی های الزم صورت گرفته و قرار است به محض باز شدن ال. سی. ها و صورت گرفتن 
تشریفات الزم، قطعات و لوازم جانبی وارد کشور شده و این مشکل کامیون داران نیز حل شود. او در ادامه عنوان 
کرد: روال بارگیری و تردد کامیون ها به صورت عادی در حال پیگیری است و تجمعات کامیون داران خیلی وقت 

است به پایان رسیده است.

کامیون داران هیچ 
تجمع دیگری ندارند

 رییس اتحادیه 
حمل و نقل بار کشور: خبر

   

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان، گفت: 3۰ درصد از آب مورد نیاز 
نیروگاه  اصفهان با احداث طرح تصفیه خانه فاضالب شهری تامین خواهد شد. عملیات اجرای پروژه 
احداث تصفیه خانه فاضالب شهری آغاز شده است و با بهره برداری از آن حدود 3۰ درصد از آب مورد 
نیاز نیروگاه اصفهان از طریق تصفیه پساب شهری تامین می شود و به یک تولید حداقلی، ثابت و قابل 

اتکا دست پیدا می کنیم.
 »بهمن نیکی« اضافه کرد: سرعت پیشرفت این پروژه، متناســب با تزریق نقدینگی است. او با اشاره 
به قطع آب رودخانه زاینده رود و کمبــود آب مورد نیاز نیروگاه اصفهــان، گفت: طراحی واحد های 
نیروگاه اصفهان بر اســاس برج › تَر‹ اســت و آب مصرفی واحد ها از طریق چهار حلقه چاه فلمن در 
مجاورت زاینده رود تامین می شد. مدیرعامل شــرکت مدیریت تولید برق اصفهان افزود: با قطع آب 
زاینده رود و تغذیه نشــدن چاه های فِلمن از طریق بســتر این رودخانه، به تدریج آبدهی این چاه ها 
کاهش یافت و به صفر رسید و یکی از شــریان های اصلی تولید برق این نیروگاه، دچار چالش شدید 
شد. او با بیان اینکه اصلی ترین رســالت شــرکت مدیریت تولید برق اصفهان، تامین برق مطمئن و 
پایدار اســت، افزود: درحال حاضر این رســالت تحت تاثیر یک عامل بیرونی یعنــی قطع آب زاینده 
رود قرار گرفته و تولید برق در نیروگاه اصفهان کاهش یافته اســت. نیکی خاطرنشــان کرد: نیروگاه 
اصفهان، سالیان متمادی یکی از آماده ترین نیروگاه های شبکه سراسری برق ایران محسوب می شد 
و به رغم عمر باالی واحد های تولید برق آن به دلیل تعمیرات به هنگام و بهره برداری صحیح، همواره 
از آمادگی تولید حداکثری و در حد توان خــود برخوردار بود. او گفت: در حــال حاضر امکان پیش 
 بینی دقیق در باره تولید این نیروگاه وجود ندارد و متناســب با میــزان آب دریافتی، تولید برق نیز

 انجام می شود.

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان:

30 درصد ازآب مورد نیاز نیروگاه  اصفهان تامین می شود

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان خبر داد:
ثبت بیش از ۸۵ هزار سفر در سیستم های راهداری استان اصفهان

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: با آغاز سفرهای تابستانی در تیر ماه امسال، بیش 
از 85 هزار و ۱94 سفر در سیستم های این نهاد ثبت شده است؛ حال آنکه در تیر ماه سال گذشته یک میلیون و 
۱45 هزار و ۲۱ مسافر و 9۲ هزار 368 سفر انجام شده بود. »مهدی خضری«   افزود: در تیرماه سال جاری 98۰ 
هزار و 749 مسافر توسط ناوگان حمل و نقل جاده ای مستقر در پایانه های مسافربری اصفهان جا به جا شدند. 
او با بیان اینکه رسیدگی به شکایات، یکی از ارکان مهم برای تکریم ارباب رجوع و شناسایی نقاط ضعف و قوت 
سیستم است، ادامه داد: رسیدگی به شکایات ثبتی و به تبع آن برخورد قانونی با متخلفان بر اساس رای صادره 

از کمیسیون های ماده ۱۱ و ۱۲ از مهم ترین وظایف اداره حمل و نقل مسافر محسوب می شود.

رییس کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد:
آغاز به کار رسمی مرکز توسعه سرمایه انسانی اتاق بازرگانی اصفهان

رییس کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی، از آغاز به کار رسمی مرکز توسعه سرمایه انسانی اتاق بازرگانی 
اصفهان خبر داد. »امیر کشــانی« با اعالم این خبر، اظهار کرد: به رغم وجود دانشــکده هــای فنی و حرفه ای و 
دانشگاه های علمی کاربردی در ایران، فارغ التحصیالن دانشگاهی ارتباط کمی با محیط های صنعتی دارند. عضو 
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان،  دلیل این امر را خأل بین دانشگاه و صنعت دانست و تصریح کرد  اتاق اصفهان 
به منظور پر نمودن خأل موجود و ارائه خدمات آموزشی هدفمند و کاربردی به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص 
آماده به کار در محیط های صنعتی، تصمیم بر ایجاد مرکز توسعه سرمایه انسانی )متسا( گرفت. او  با تاکید بر اینکه 
شرایط سخت و التهابات موجود در کشور گذرا بوده و رفع خواهد شــد، ابراز امیدواری کرد: تالش برای یادگیری 

شیوه های نوین مدیریتی بتواند آینده روشنی را برای اقتصاد کشور رقم بزند.

سکه تمام 
بهار آزادی

 3,416,000
تومان

1,661,000 نیم سکه
تومان

841,000ربع سکه
تومان

456,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

275,870
تومان

      قیمت سکه و طال

والدت  بــا ســعادت هشــتمین اختــر تابنــاک 
 آســمان امامــت و والیــت، حضــرت ثامــن الحجج 
علــی بــن موســی الرضا  )علیه الســالم( بــر عموم 

مسلمین ، مبارک باد.

شهرداری و شورای اسالمی شهر » زواره «
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ویژه 

در دنیا هزاران شغل وجود دارد که افراد از طریق آن  امرار معاش 
می کنند و روزگار می گذرانند، در این بین برخی از شغل ها خاص 
هستند. این خاص بودن گاه به نوع کار است و گاه به محل کار. در 
این گزارش سراغ مشاغلی رفته ایم  که به سبب محل و مکان آن 

شغل، خاص و ویژه شده اند. 
در کنار 50 هزار خادمی که در  بخش های مختلف مشغول خدمت  
رسانی به  زائران حرم مطهر امام رضا علیه السالم هستند هزاران 
نفر نیز به عنوان کارمند در بخش های مختلف مشغول به کارند؛ از 
مهندس، روان شناس، مداح، خبرنگار، عکاس، پزشک گرفته تا 
نقاره زن ، ساعت ســاز، خیاط و ... که وجه مشترک همه این افراد 
تنفس از هوای  ملکوتی حرم مطهر و نشســتن ســر سفره امام 
 هشتم )ع( اســت. در این گزارش برخی از این مشاغل را معرفی

 می کنیم:

 گزارشی از  افرادی که در حرم امام رضا)ع(
 امرار معاش می کنند؛

عمری است که ریزه خوار 
حضرت سلطانیم

زهرا احمدی

 از گذشــته در میــان مــردم رســم بوده اســت کــه اگر کســی به 
ناحق کشــته می شــد، روی مقبره او پرچم می گذاشــتند تا انتقام او 
گرفته شــود. اکنون نیز در تمام حــرم های اهل بیــت )ع( به جز حرم 
 امام علــی )ع( روی گنبدهــای مطهر پرچمی به همین نیت افراشــته 
شــده اســت.  روی گنبد طالی حضرت رضا ) ع( پرچمــی در ابعاد 3 
در 4 متر که بر آن آیه شــریفه» نصر مــن ا... و فتح قریــب« و حدیث 
»سلسله الذهب« و کلمه »رضا رضا رضا« نوشــته، نصب است که رنگ 
این پرچم در ایام شــهادت اهل بیت)ع( به رنگ مشکی در می آید و در 
سایر ایام سال سبز رنگ است. در اثر وزش باد شــدید، باران و تابش نور 

آفتاب، پرچم های باالی گنبد مطهر امام هشتم 
نیازمند تعویض است و اگر پرچمی نیاز به  تعمیر 
و مرمت داشته باشد در خود مجموعه حرم مطهر 
رضوی انجام می شود و گرنه پرچم قبلی تعویض 
و به خزانه و انبار مخصوص در حرم امام رضا )ع(

منتقل شده و پرچم جدید که دوخته شده است 
جایگزین پرچم قبلی می شــود. جالل معینیان 
فر تنها پرچم دوز گنبد طالی امام رضاست او در 
 طول ســال بین 15 تا 20 پرچم برای گنبد طال 

می دوزد.

غذای متبرك پرچم دوزی

زینگ زینگ زینگ... صدایی که هزار بار به گوش تلفن چی های حرم می خورد 
و در هر روز به طور متوســط 15 هزار تماس و در برخی از ایام مثل ایام میالد و 
شهادت امام رضا)ع( تا 100 هزار تماس هم می رســد. بسیاری از افرادی که از 
 حرم دور هستند با تلفن خانه حرم تماس می گیرند و از پشت گوشی با آقا درددل 
می کنند عالوه بر ایــن در مجموعه حرم 500 خط تلفن مســتقیم و داخلی در 
بخش های مختلف وجود دارد که افراد برای ارتباط با بخش های مختلف به شماره 
تلفن خانه حرم زنگ می زنند و تلفن چی ها، مخاطبان پشت خط را به داخلی های  

مورد نظر متصل می کنند.

الو الو اینجا حرم است؟

دنگ دنگ دنگ... صدایش برای تمام کســانی که پا در حرم امام رضا)ع( گذاشته اند 
آشناست. صدایی که با چرخیدن عقربه ها، دل ها را آسمانی می کند! ساعت های بزرگی 
که در صحن های انقالب اسالمی و آزادی نصب است به چشم بسیاری از زائرانی که به 
حرم آمده اند، آشناست. به جز این دو ساعت در مجموعه حرم مطهر 200 ساعت دیگر 
نیز نصب است که »محمد عنبرانی« قدیمی ترین و تنها ساعت ساز آستان قدس رضوی 
29 سال است کار رسیدگی به همه این ساعت ها را بر عهده دارد و هر روز صدها پله باال 
می رود تا به باالی برج و به ساعت های حرم برسد. قدیمی ترین ساعت حرم در صحن 
آزادی نصب است که حدود 140 سال قدمت دارد. در مورد کشور سازنده این ساعت ها 
اختالف نظر زیادی وجود دارد، برخی می گویند این ساعت ساخت آلمان نیست و ساخت 
انگلیس است؛ اما بعضی می گویند این ساعت ساخت سوئیس است. ساعتی که درصحن 

انقالب قرار دارد، بیش از 55 سال قدمت دارد و به نام ساعت »معاون« معروف است.

در حریمت  سال ها تعمیر ساعت کرده ام

نوای نقاره خانه

خیاط خانه حضرت یکی از خاطرات و نواهای به یاد ماندنی تمام زائران حرم رضوی، نوای زیبای نقاره خانه است که از کودکی 
تاکنون با آن خاطرات بسیاری را دارند؛ نوایی که هیچ گاه برایمان تکراری نمی شود و هرگاه در حرم مطهر 
هستیم با شنیدن صدای نقاره ها ناخود آگاه میخکوب شان می شویم. نقاره نوازی در آستان قدس رضوی 
یکی از آیین های قدیمی است که از اواسط قرن نهم شروع شد و بیش از 500 سال از زمان آغاز آن در حرم 

مطهر حضرت رضا)ع( می گذرد. در سال 860 هجری قمری میرزا ابوالقاسم بابر، نوه 
گوهرشاد از هرات به مشهد آمد و دستور داد در باغ حرم نقاره بزنند.

 از آن تاریخ به بعد تاکنون در ادوار مختلف نقاره نــوازی ادامه دارد و تنها در فاصله 
زمانی  1312 تا 1320 به دستور رضا خان تعطیل شــد.  در حال حاضر ساختمان 
تاریخی نقاره خانه در صحن انقالب قرار دارد و در طول سال به غیر از دو ماه محرم و 
صفر و ایام سوگواری و شهادت امامان معصوم در شبانه روز دو نوبت به مدت بیست 
دقیقه نواخته می شــود. نواختن طبل و کرنا پیش از طلوع و غروب آفتاب است و در 
اعیاد مذهبی و میالد امامان معصوم هم مجددا دو بــار دیگر قبل از نماز صبح و بعد 
از نماز مغرب به مدت بیست دقیقه نواخته می شــود. حاج احمد اقوام شکوهی که 
از 19 سالگی کار نقاره نوازی را در حرم شــروع کرده بود از قدیمی ترین نقاره زنان 
 حرم مطهر امام رضا)ع( بود که چندی پیش در گذشــت.اکنون فرزندان و نوه های 

حاج احمد بر بلندای حرم نقاره می نوازند.

ئـران  رد و کمتـر بـه ذهـن زا   یکـی از شـغل هـای جالبـی کـه در حـرم مطهـر وجـود دا
 خطـور مـی کنـد، خیـاط خانـه اسـت. تاکنـون بیـش از  5 هـزار لبـاس خدمـت در اتـاق کوچـک 
 خیاطـی کـه در صحـن آزادی قـرار دارد، بـا یـک چـرخ سـاده دوختـه 

شده است. 
شـاید خیلـی از زائـران نداننـد و تعجـب کننـد از اینکـه در ایـن خیـاط خانه 

کوچـک، تعمیـرات لبـاس آنهـا هـم انجـام می شـود! 
تفـاق معمولـی و یـا در روزهایـی کـه جمعیـت  ثـر ا  ممکـن اسـت در ا
ازدحـام  و  نـد  ا شـده  مشـرف  حـرم  بـه  زیـارت  بـرای   بیشـتری 
زائـران و رفـت و آمد هـا بیشـتر اسـت، لبـاس زائران بـه تعمیـرو ترمیـم نیاز 
پیـدا کنـد، در ایـن صـورت مـی توانند سـری بـه خیـاط خانه حـرم بزننـد تا 
بـرادران سـبک خیز معـروف بـه »گلبویی« کـه بیـش از 20 سـال در حرم به 
شـغل خیاطـی مشـغول هسـتند تنهـا بـا یـک صلـوات لبـاس آنهـا را تعمیر 

کننـد.

میهمان شدن بر سر ســفره خوان با برکت حضرت رضا)ع( و دریافت 
فیش میهمانســرای حضرت، یکی از آرزوهای هر زائر و مجاور است. 
قرن هاســت که زائران حضــرت رضا)ع( د ر میهمــان خانه حضرت 
پذیرایی می شوند و بســیاری از زائران این غذا را برای تبرك به شهر 
و دیار خود می برند تا کســانی که مریض دارند و یــا توفیق زیارت و 
 موهبت حضور بر سفره حضرت را نداشته اند ، به تبرك از آن لقمه ای 

برگیرند. 
در مجموعه میهمانســرای حضرت رضا)ع( 55 آشپز، کمک آشپز و 
سرآشپز مشغول طبخ غذا برای زائران هستند. همچنین در کنار این 
گروه روزانه 80 خادم مرد و 60 خادم زن نیز 
 در این بخش مشغول خد مت رسانی به زائران 

هستند. 
شیفت کاری نیروهای آشــپزخانه که وظیفه 
اصلی آنها طبخ غذاست، از ساعت 6:30 صبح 

شروع می شود و تا شب نیز اد امه دارد. 
دلیل طوالنی بودن این بازه به خاطر آن است 
که میهمانسرای حضرت برای دو وعده غذایی 

ناهار و شام تدارك غذا می بیند.
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احتمال رفع فیلتر »تلگرام« طی چند ماه آینده

پیشنهاد سردبیر:

ارزان ترین خانه های هوشمند جهان را بخرید!
گروهی از پژوهشگران موفق شدند نوعی متفاوت از خانه های سه بعدی را طراحی 
کنند. یک شرکت روسی، جدیدترین نسخه از »خانه های هوشمند« را طراحی کرده 

که با پرینتر سه بعدی چاپ می شود.
 این شرکت روسی که» اِی اِم تی اِسِپتساویا گروپ« نام دارد، ادعا کرده که می خواهد 
با ساخت یک دستگاه پرینتر ســه بعدی تحت عنوان اس ۵۰۰ ، یک ساختمان 6 
طبقه کامل با ابعادی به طول ۱۱/۵ در ۱۱ متر و ارتفاع ۱۵ متر را در کمترین زمان 
ممکن بسازد. جالب اســت این شــرکت همچنین در بیانیه دیگری که در یکی از 
روزنامه های روسی آورده شده، گفته است: پرینتر سه بعدی اس ۵۰۰ قادر خواهد 
بود یک وســیله ای به طول و عرض ۱۱/۵ در ۱۱ و ارتفاع ۵/4 متر بسازد. بسیاری 

از کارشناســان فعال در حوزه 
فناوری بر این باورند که در چند 
سال آینده، شاهد ساخت و ساز 
ســاختمان و برج هایی خواهیم 
بود که تنها در عرض چند ساعت 
ساخته و تمام می شوند و این کار 
تنها توسط یک دستگاه چاپگر 
سه بعدی انجام خواهد پذیرفت.

تا کنون به این فکــر کرده اید که 
کامپیوترها و تجهیــزات دیجیتالی، پس از 
فرسوده شدن چه سرگذشتی در انتظارشان 

است؟!
 »کامپیوتر«، ماشــینی است که از آن برای 
پردازش اطالعات اســتفاده می شود و به 
صورت خودکار می تواند محاسبات ریاضی 
را انجام  دهد. این واژه در سال ۱۶۴۶ به زبان 
انگلیسی وارد شــد که به معنی »شخصی 
که محاســبه می کند«  است؛ سپس از سال 
۱۸۹۷ به ماشین های محاسبه مکانیکی گفته 
شده که در جنگ جهانی دوم به زنان نظامی 
انگلیسی و آمریکایی که کارشان محاسبه 
مسیرهای شلیک توپ های بزرگ جنگی به 

وسیله ابزار بود، کامپیوتر می گفتند.
البته در اوایل دهه ۵۰ میالدی هنوز اصطالح 
»ماشین رایانش« برای معرفی این ماشین ها 
به کار می رفت و  پس از آن، عبارت کوتاه تر 

»کامپیوتر« به جای آن به کار گرفته شد. 
ورود این ماشین به ایران در اوایل دهه ۱۳۴۰ 
بود که واژه »رایانــه« در دو دهه اخیر در 

فارسی رایج شده است.

تاریخچه
در گذشته به دستگاه های مختلف مکانیکی ساده  
مثل خط کش محاسبه و چرتکه نیز »رایانه« گفته 
می شد که در برخی موارد، از آن ها به عنوان رایانه 
قیاسی هم نام برده می شود. اما بد نیست بدانید که 
کاربرد عبارت »رایانه آنالــوگ« در علوم مختلف 
بیش از این است که به چرتکه و خط کش محاسبه 
محدود شــود؛ مثال در علوم الکترونیک، مخابرات 
و کنترل روشی برای محاسبه مشــتق و انتگرال 
توابع ریاضی و معادالت دیفرانسیل توسط تقویت 
کننده های عملیاتــی، مقاومت، ســلف و خازن 
متداول اســت که به مجموعه سیســتم مداری 

»رایانه قیاسی« )آنالوگ( گفته می شود.
نقش رایانه در زندگی بشر شگفت انگیز است. اما 
باید این تکنولوژی را در زمره ارزش های انســانی 

تعریف کنیــم و بدانیم 
که این سخت افزار همه 
فن حریف نمــی تواند 
جایگزین پدر یا فرزندان 
و افراد مختلف شود. در 
سال ۱۹۹۹ وقتی سران 
کشــورهای صنعتــی 
در مجمع گــروه ۸، در 

اجالس اوکیناوا برای بررســی بخشودگی بدهی 
برخی از کشــورهای جهان ســوم گرد هم آمدند 
 ICT و کاهش شــکاف دیجیتالی به این کشورها
توسعه برای به جای بخشودگی، مبلغی را اختصاص 
دادند. برخی از کشــورها در واکنش به این اقدام، 
رایانه ها را به آتش کشیدند و شعار » بشریت به نان 

نیاز دارد نه رایانه« را سر دادند.
این گونه مســائل، ذهن برنامه ریزان کشــورهای 
مختلف توســعه یافته و در حال توسعه را مشغول 
خود کرد تــا بدانند به کدام یک از این شــکاف ها 
باید اولویــت داد و آیا یک ابزار که از ســیم و فلز 
ســاخته شــده، می تواند چالش فقر را از سر راه 

بردارد؟ به مــرور زمان 
انســان ها آموختند که 
از این تکنولوژی نوپا باید 
اســتفاده ابزاری کرد و 
هیچ ابزاری نمی تواند به 
تنهایی مشکالت جهان 

را حل کند.
بــا حضــور پــر رنگ 
تکنولوژی در زندگــی روزمره ما، همــه افراد به 
استقبال اســتفاده از ابزار و تجهیزات دیجیتالی 
رفته اند. در حال حاضر، منازل حداقل یک یا چند 
وسیله دیجیتالی دارند که تلویزیون و سیستم های 
صوتی و کامپیوترهای شخصی را شامل می شود. 

حضور این ابزار و تکنولوژی با توجه به رشد سریعی 
که دنیای دیجیتال دارد، تا ابد به درد نخواهد خورد 
و نیازهای کامل ما را جوابگو نخواهد بود؛ به همین 
دلیل مجبور می شــویم نرم افزار موجود در این 
دستگاه ها را به روز رسانی کنیم؛ اما پس از گذشت 
یک زمان مشخص، نرم افزارها در سخت افزارهای 
قدیمــی کار نخواهند کرد و به ناچــار باید از نظر 

ســخت افزاری آن ها را ارتقا دهیــم و تجهیزات 
قدیمی را دور بریزیم.

واقعا پس از دور ریختن این تجهیزات، چه 
بالیی سر آنها خواهد آمد؟!

ضایعات کامپیوتری فرسوده و زباله های قطعات 
الکترونیکی از قبیل مادربــورد، پاور، کارت های 
گرافیک، ماوس، کیبورد، هارد دیســک، سی دی 
رام، انــواع پرینتــر، مانیتور و حتــی کیس های 
مختلف، همین طــور تلفن و موبایــل از آنجا که 
دارای بسیاری از آلیاژها و فلزات کمیاب و سنگین 
هســتند، توسط شــرکت های متعددی بازیافت 
می شــوند. این فرآیند در اکثر کشــورهای انجام 
می شود ولی بیشترین خریداران این نوع قراضه ها 

شرکت های »تایوانی« و »چینی« هستند.
هر ساله بیش از 22۰ میلیون تن کامپیوتر و دیگر 
محصوالت دیجیتال در ایاالت متحده دور ریخته 
می  شود که این عدد در سطح جهان به بیش از یک 
میلیارد هم می رسد. واقعا سرنوشت این زباله ها به 
کجا می انجامد و این همه قطعه که گاه شاید سالم 

هم باشند، چه می شوند؟

سرگذشت کامپیوترهای فرسوده به کجا ختم می شود؟

 پس از گذشت یک زمان مشخص، نرم 
افزارها در سخت افزارهای قدیمی 

کار نخواهند کرد و باید از نظر 
سخت افزاری آن ها را ارتقا دهیم 

تازه ها 

کشورهای آسیایی پرچم داران بازیافت زباله در جهان
اگرچه زباله ها بخش جدایی نا پذیری از زندگی روزمره انسان ها هستند، اما بسیاری 
از کشــورهای جهان راهکارهای جالبی برای بازیافت مواد زائد و هدر رفتن منابع 
سودمند در پیش گرفته اند.  میزان تولید بازیافت در کره جنوبی 4۹ درصد، سنگاپور 
4۷ درصد، هنگ کنگ 4۵ درصد، نروژ، سوئد، ســوئیس و ایرلند ۳4 درصد است.  
کره جنوبی که جایگاه نخست این فهرست را به خود اختصاص داده است، از سال 
۱۹۹2 برنامه »بازیافت الکترونیک« را اجــرا کرد؛ به این صورت که کارخانه دارها 
را مجبورساخت برای کاالهای الکترونیک خود، گزینه های بازیافت در نظر بگیرند.

پس از آنکه کره جنوبی مشــکل قریب الوقوع مواد زائد الکترونیکی را پیش بینی 
کرد، شــهر »هنگ کنگ« درخواســتی ارائه داد که طی آن در ایستگاه های قطار 

و ســایر مکان های 
شــهر، سطل های 

دفــع  کاالهای 
الکترونیکــی و 

باتری کار گذاشته 
شود.

دستاورد محققان رویان؛
تولید قلب تپنده توسط سلول های پیش ساز قلبی عروقی

محققان پژوهشــگاه »رویان« موفق به تولید قلب تپنده از ســلول های پیش ساز 
قلبی-عروقی بر بستر قلب سلول زدایی شده »موش صحرایی« شدند. یکی از راه های 
غلبه بر مشکال قلبی، استفاده از سلول های پیش ساز قلبی-عروقی حاصل از تمایز 
سلول های بنیادی جنینی بر یک بســتر طبیعی، مانند یک قلب سلول زدایی شده 
است که تاکنون تالش های بســیاری در این خصوص صورت گرفته است. در این 
پژوهش، سلول های بنیادی جنینی انســان در مقیاس زیاد و در بیوراکتور کشت و 
تمایز داده شــدند و به صورت مرحله به مرحله )6۰ میلیون سلول در ۳ مرحله، 2۰ 
میلیون سلولی با فواصل ۵-۱ ساعته( به قلب سلول زدایی شده موش صحرایی که 
عامل رشد فیبروبالستی با روش های زیست مهندسی بر سطوح مختلف آن متصل 
شده بود، انتقال یافتند. نتایج این پژوهش نشان داد، با این روش بقا و تمایز سلول های 
پیش ســاز قلبی-عروقی به سلول های قلبی، عضله صاف و ســلول های اندوتلیالی 
)سلول های پوشاننده ســطح عروق( بهبود یافته و پس از گذشت ۱2 روز از انتقال 
سلولی، تپش قلب در جهت صحیح آغاز شد. این پژوهش با رفع مشکالت در تولید 
قلب زیست مهندسی شده، می تواند گام موثری در درمان بیماران قلبی به حساب 
آید. ساره رجبی، ســارا پهلوان، ناصر اقدمی و همکارانشــان در پژوهشگاه رویان و 

پژوهشگاه ماکس پالنک آلمان، از محققان این طرح هستند. 

»نت برگی ها« به استقبال تابستان می روند!
فصل تابستان با گرمای هرچه بیشتر برگشته و حســابی همه را کالفه کرده است؛ 
اما اگر بلد باشیم از این گرما چطور استفاده کنیم، خوشگذرانی و شادی زیادی در 
انتظار ماست.کمپین »تابستانه نت برگ« قرار است تابستان امسال را برای کاربران 
بهتر از هر سال کند. شما می توانید با شرکت در این کمپین، هم فعالیت های تابستانه  
خود را با تخفیف بیشتر همراه کنید و هم برنده جوایز ارزنده این کمپین شوید. برای 
شرکت در کمپین »تابستانه نت  برگ« کافیست حداقل یکی از پیشنهادات ارائه شده 
را خریداری کنید. به ازای هر ۵۰۰۰ تومان خرید از نت برگ، یک امتیاز برای شــما 
ثبت خواهد شد و این به معنی یک شــانس برای برنده شدن در قرعه کشی خواهد 
 LED بود. جوایز کمپین تابستانه نت برگ شامل »کنسول پلی استیشن 4، تلویزیون
4۳ اینچی هوشمند، ماشین کنترلی آفرود Climbing car، اسپیکر بلوتوثی، کواد 
کوپتر، هارد اکسترنال، بخور سرد، پاور بانک، تخفیف ویژه رستوران گردان برج میالد 
و رستوران هوایی آرامش در آسمان« خواهد بود. همچنین می توانید با به اشتراک 
گذاشتن پوستر کمپین در پروفایل اینستاگرام شخصی  خود، در قرعه کشی روزانه 
با جایزه کدهای تخفیف نت برگی شــرکت کنید. زمان اجرای این کمپین محدود 
است، پس در صورت تمایل، هرچه سریع تر به صفحه کمپین تابستانه وارد شوید و 
مراحل را طبق توضیح موجود در این صفحه انجام دهید تا شانس برنده شدن این 

جوایز را از دست ندهید.

  عکس روز

عینکی که از حالت تهوع جلوگیری می کند!
عینکی ساخته شــده که در آن مایعی وجود دارد که به اطراف حرکت می کند. فرد با ۱۰ 

دقیقه استفاده از آن دیگر هنگام حرکت دچار حالت تهوع و سرگیجه نمی شود.

خبر

۲ ربات روسی عازم 
شگفت انگیزترین ماموریت سال می شوند
روس ها، دو ربات ساخته اندکه احتماال تا سال 2۰۱۹ به آسمان 
می  رود. این ربات هــا می توانند موجب شــگفت انگیزترین 
ماموریت سال شوند. درواقع این ربات ها ماموریت های ویژه ای 
برای تغییر شرایط فضایی دارند. به نظر می رسد روسیه تصمیم 
دارد با ارسال این دو ربات به فضا، شرایط را تغییر دهد. جالب 
FE�  است بدانید که محققان روس این ماشین های پیشرفته را

DOR نامیده اند که عملیات نجات را انجام می دهد. البته این 
اواخر،  استفاده از اسلحه نیز به آن ها آموزش داده شده است. 
طبق گزارش خبرگزاری ریانووســتی، این ربات ها تا آگوست 

2۰۱۹ به آسمان ارسال می شوند.

سریع ترین شیء چرخنده دنیا 
توسط محققان طراحی شد

سریع ترین شیء چرخنده دنیا با ســرعت 6۰ میلیارد دور در 
دقیقه، توسط محققان طراحی شد. 

محققان دانشگاه »پوردو« با اســتفاده از یک لیزر قدرتمند، 
توانستند یک شــیء چرخنده دمبل شکل و میکروسکوپی را 
اختراع کنند. این سریع ترین شیء چرخنده است که تا کنون 

ساخته شده است.
این روتر میکروسکوپی از دو نانو ذرات سیلیکونی تشکیل شده 

که به شکل یک دمبل در کنار یکدیگر قرار می گیرند.
محققان این نانو دمبل را در یک اتاق قرار دادند و با استفاده از 
یک موچین نوری آن را شــناور می کنند. نویسنده این مقاله 
می نویسد: مردم فکر می کنند هیچ چیزی در خأل وجود ندارد، 
اما در علم فیزیک که چنین چیزی واقعا وجود ندارد، در واقع 
خأل  در حقیقت خالی نیست و ذرات مجازی زیادی حتی در آن 
وجود دارند که می توانند مدت کوتاهی باقی بمانند و سپس 

ناپدید شوند. 

 »جهان آخر زمان« به زودی 
گیمرها را شگفت زده می کند

نوعی بازی با نام »جهان آخر زمان«، به زودی برای کاربران و 
گیمرها ساخته خواهد شد.دیروز خبری منتشر شد که نشان  
می دهد استودیوی بیگ ربات قصد دارد پروژه بسیار بزرگی 
را رقم بزند که این اجازه را به کاربــران می دهد تا بتوانند این 
موضوع بسیار جالب را در محیطی  پویا و گرافیکی تجربه کنند. 
این عنوان با نام The Light Keeps Us Safe یاد می شود 
و به نظر می رســد با محوریتی که این عنوان دارد، به یکی از 
پرطرفدار ترین بازی های ماندگار دنیای بازی های رایانه ای 
 The Light Keeps Us تبدیل شــود. بازی بســیار زیبای

Safe در اوایل پاییز منتشر خواهد شد.

احتمال رفع فیلتر »تلگرام« طی چند ماه آینده
رییس کمیته مخابرات مجلس، رفع فیلتر تلگرام را مشروط به بهبود و افزایش امکانات 
و قابلیت های اپلیکیشن های داخلی دانست.»رمضانعلی سبحانی فر« با اشاره به سخنان 
اخیر »ابوالحسن فیروزآبادی« دبیر شورای عالی فضای مجازی، گفت: به صورت طبیعی، 
وقتی توانمندی ها و امکانات اپلیکیشنی بیشتر می شود استقبال و رضایت عمومی نیز 
از آن افزایش می یابد و فیلتر ماندن اپلیکیشــن های مشــابه خارجی نیز معنایش را از 
دســت می دهد. در پی افزایش تدریجی امکانات و قابلیت های اپلیکیشن های داخلی 
که طی چند ماه آینده اتفاق خواهد افتاد، رفع فیلتــر تلگرام نیز قوت خواهد گرفت. به 
گفته رییس کمیته مخابرات مجلس، براســاس آمار غیررسمی تعداد کاربرانی 

که اپلیکیشن های داخلی را روی گوشی های خود نصب کرده اند 
کمتر از  24 میلیون نفر و کاربران فعال در  این اپلیکیشن ها کمتر 

از ۱۰ میلیون نفر هستند.
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مفاد آراء 
5/48 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

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

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

1- رای شــماره 5416  مورخ 97/04/04  آقــای قنبرعلی حاج مرادی ورنوســفادرانی   
فرزند محمد  بشماره کالســه 1011 و به شماره شناســنامه 424 صادره به شماره ملی 
1140946390 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 380/78 مترمربع از پالک  35 
فرعی از 121  اصلی واقع در گارسله   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

10385 مورخ 1331/12/14 دفترخانه 35 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شماره 5271  مورخ 97/03/30  خانم لیال محمد صالحی فروشانی  فرزند عباس  
بشماره کالسه 0226 و به شماره شناسنامه 1877 صادره به شماره ملی 1141118351 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه 2 طبقه نیمه ساز  به مساحت 182/20 
مترمربع از پالک  158 و 159 فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران   بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 44 دفتر 710 و صفحه 524 دفتر 710  و 

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

3- رای شماره 5270  مورخ 97/03/30  آقای محمد علی یادگاری  فرزند عبداهلل  بشماره 
کالسه 0225 و به شماره شناسنامه 19 صادره به شماره ملی 1141672626 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 2 طبقه نیمه ســاز  به مساحت 182/20 مترمربع از 
پالک  158 و 159 فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران   بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 47 دفتر 710 و صفحه 582 دفتر 451  و مالحظه و 

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

4- رای شماره 5563  مورخ 97/04/05  خانم ســمیه سعیدی ورنوسفادرانی  فرزند رضا  
بشماره کالسه 1102 و به شماره شناسنامه 4464 صادره به شماره ملی 1142272680 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 248/84 مترمربع از پالک  149/1 و 148  
فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند 34577 مورخ 90/05/10 دفترخانه 139 و سند 809 مورخ 90/02/10 دفترخانه 46 
و سند 80909 مورخ 90/02/10 دفترخانه46 و سند 80903 مورخ 90/02/10 دفترخانه 

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

5- رای شماره 5452 مورخ 97/04/04  خانم زهرا رفیعی فروشانی  فرزند ولی اله  بشماره 
کالسه 0059 و به شماره شناسنامه 217 صادره به شماره ملی 1141311100 نسبت به 
2دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 109/93 مترمربع پالک 769 فرعی از 
107 اصلی  واقع در صحرای بابا فضلگاه   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع 
الواسطه از مالک رسمی ارائه قولنامه و فرم عدم دسترسی طی سند 7371 اعظم رحمتی و 

ثبت در صفحه 338 دفتر 10 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

6- رای شماره 5452 مورخ 97/04/04  خانم زهرا رفیعی فروشانی  فرزند ولی اله  بشماره 
کالسه 0059 و به شماره شناسنامه 217 صادره به شماره ملی 1141311100 نسبت به 
2دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 109/93 مترمربع پالک 769 فرعی از 
107 اصلی  واقع در صحرای بابا فضلگاه   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع 
الواسطه از مالک رسمی ارائه قولنامه و فرم عدم دسترسی طی سند 7371 اعظم رحمتی و 

ثبت در صفحه 338 دفتر 10 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

7- رای شــماره 5453 مورخ 97/04/04  آقای عبدالرضا گلی فروشانی  فرزند رجبعلی  
بشماره کالسه 0058 و به شماره شناسنامه 1516 صادره به شماره ملی 1141252260 
نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 109/93 مترمربع پالک 769 
فرعی از 107 اصلی  واقع در صحرای بابا فضلگاه   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل مع الواسطه از مالک رسمی ارائه قولنامه و فرم عدم دسترسی طی سند 7371 اعظم 

رحمتی و ثبت در صفحه 338 دفتر 10 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

8- رای شــماره 5451 مورخ 97/04/04  آقای علی گلی  فرزند محمد  بشماره کالسه 
0057 و به شماره شناسنامه 1130162877 صادره به شماره ملی 1130162877 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 102/70 مترمربع پالک 769  فرعی از 107 اصلی واقع 
در صحرای بابا فضلگاه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک 
رسمی ارائه قولنامه و فرم عدم دسترسی طی سند 7371 اعظم رحمتی و ثبت در صفحه 

338 دفتر 10 از مالک رسمی نوروز نجمی  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شــماره 5321 مورخ 97/04/02  خانم معصومه ســلطانی ورنوسفادرانی  فرزند 
قدمعلی  بشــماره کالســه 0331 و به شــماره شناســنامه 491 صادره به شماره ملی 
1141060892 نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان مسکونی دو طبقه  به مساحت 180  
مترمربع پالک 743  فرعی از 158  اصلی واقع در صدرآبــاد   بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 199 دفتر 151  

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

10- رای شــماره 5633 مورخ 97/04/05  آقــای ابوالفضل مختــاری فرزند منوچهر  
بشماره کالسه 0173 و به شماره شناسنامه 7978 صادره به شماره ملی 1142304681 
نســبت به ششــدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 180/86 مترمربع پالک 722  فرعی 
از 99 اصلی واقــع در جوی آبــاد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل مع 
 االواسطه از شــهرداری خمینی شــهر ثبت در صفحه 287 دفتر 565 و مالحظه و محرز 

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

11- رای شــماره 6003 مورخ 97/04/12  خانم مریم شــریفی خوزانی  فرزند اسداهلل  
بشماره کالسه 1711 و به شماره شناسنامه 12864 صادره به شماره ملی 1140504827 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 287 مترمربع پالک 36  فرعی از 82 اصلی 
واقع در سکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 
 434 دفتر 303 و ارائه قولنامه از عباس صادقی صفحه 434 دفتر 303  و مالحظه و محرز 

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

12- رای شماره 6005 مورخ 97/04/12  خانم معصومه نیک نظر فرزند محمود  بشماره 
کالسه 3883  و به شماره شناسنامه 4119 صادره به شماره ملی 1142269337 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 133/81 مترمربع پالک 73 و 70 و 69   فرعی از 84 
اصلی واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 
221 دفتر 344 و صفحه 209 دفتر 243 و صفحه 107 دفتر 255 و صفحه 54 دفتر 398 
و صفحه 131 دفتر 344 و ارائه قولنامه از مالک رسمی جواد شیخ خوزانی ثبت در صفحه 
209 و 221 دفتر 243 و 244 و صفحه 107 دفتر 255 و ثبت در صفحه 131 دفتر 344 و 

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

13- رای شماره 4886 مورخ 97/03/23  خانم مریم حبیبی خوزانی فرزند محمود   بشماره 
کالسه 0253 و به شماره شناسنامه 20735 صادره به شماره ملی 1140206907 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 155/78 مترمربع پالک 246  فرعی از 82 اصلی 
واقع در سکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 216087 

مورخ 91/12/14   و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

14- رای شماره 5995 مورخ 96/12/19  آقای ابراهیم فرامرزی  فرزند فرج اله  بشماره 

کالسه 1743 و به شماره شناسنامه 1072 صادره به شماره ملی 5759374011 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 93/72 مترمربع پالک 1068  فرعی از 99 اصلی واقع 
در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 99815 مورخ 77/10/26 

دفترخانه 63 ثبت در صفحه 569 و 572 دفتر 232  و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

15- رای شماره 5683 مورخ 97/04/06  آقای مهدی خانی  فرزند رحمن  بشماره کالسه 
1405 و به شماره شناسنامه 124 صادره به شماره ملی 1141694476 نسبت به ششدانگ  
یکباب خانه و فوقانی  به مساحت 186/30  مترمربع پالک 9/1 و 10 و 9   فرعی از 115  
اصلی واقع در صحرای کهندژ  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 
522 دفتر 1 و صفحه 33 دفتر 33 دفتر 559 و صفحه 519  و مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
16- رای شماره 5849 مورخ 97/04/10  آقای سیف اله صادقیان  فرزند صفرعلی  بشماره 
کالسه 1719 و به شماره شناسنامه 523 صادره به شماره ملی 1290341087 نسبت به 
ششدانگ  یکباب کارگاه  به مساحت 172/39 مترمربع پالک 1580  فرعی از 99 اصلی 
واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی 
مهدی عباسی نیا و مرادعلی چوبداران ثبت در صفحه 371 دفتر 624 و دفتر 624 صفحه 
368 و صفحه 365 دفتر 624 دفتر 624 صفحه 263 و دفتر 273 صفحه 452 و مالحظه 

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

17- رای شــماره 5721 مورخ 97/04/06  آقای سید محمد گلســتانه   فرزند سید تقی  
بشماره کالسه 2087 و به شماره شناسنامه 50 صادره به شماره ملی 1141239973 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 228/11 مترمربع پالک 62  فرعی از 116 اصلی 
واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 23661 مورخ 

94/12/25 دفترخانه 301   و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

18- رای شــماره 5209 مورخ 97/03/30  خانم معصومه غفوری  فرزند عبداهلل  بشماره 
کالسه 0257 و به شماره شناسنامه 203 صادره به شماره ملی 1141026155 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 110/30 مترمربع پالک 196  فرعی از 121  اصلی واقع 
در گارسله  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 16437 مورخ 94/09/29 
دفترخانه 322 و ارائه انحصار ورثه از عبداهلل غفوری سند 18380 مورخ 47/09/09 و سند 

18384 مورخ 47/09/14 دفترخانه 35   و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

19- رای شماره 5677 مورخ 97/04/06  آقای سعید آقاجانیان فروشانی  فرزند غالمرضا  
بشماره کالسه 0297 و به شماره شناسنامه 17687 صادره به شماره ملی 1140176412 
نسبت به ششدانگ  یکباب زمین دارای اعیانی  به مساحت 74/54  مترمربع پالک 1998  
فرعی از 72 اصلی واقع در فروشــان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

27937 مورخ 95/12/21 دفترخانه 301  و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

20- رای شــماره 5812 مورخ 97/04/09  آقای سید مهدی ســجاد  فرزند سید محمد  
بشماره کالسه 2011 و به شماره شناسنامه 6554 صادره به شماره ملی 1281750751 
نسبت به 2/5 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب مغازه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به 
مساحت 50/74 مترمربع پالک 1030  فرعی از 99 اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی منیژه و رضا همایونی طی ثبت 

در صفحه 157 دفتر 135   و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

21- رای شماره 5811 مورخ 97/04/09 خانم لیال سادات سجاد  فرزند سید محمد  بشماره 
کالسه 2105 و به شماره شناسنامه 1100 صادره به شماره ملی 1284890791 نسبت به 
1 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب مغازه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 50/74 
مترمربع پالک 1030  فرعی از 99 اصلی واقع در جوی آبــاد  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی منیژه همایونی طی ثبت در صفحه 157 

دفتر 135   و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

22- رای شماره 5810 مورخ 97/04/09  خانم بتول ســجاد  فرزند سید محمد  بشماره 
کالسه 2106 و به شماره شناسنامه 524 صادره به شماره ملی 1288693801 نسبت به 1 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب مغازه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 50/74 
مترمربع پالک 1030  فرعی از 99 اصلی واقع در جوی آبــاد  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی منیژه همایونی طی ثبت در صفحه 157 

دفتر 135  و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

23- رای شــماره 5809 مورخ 97/04/09  خانم فخری سادات سجاد  فرزند سید محمد  
بشماره کالسه 2107 و به شماره شناسنامه 65539 صادره به شماره ملی 1281750778 
نسبت به 1 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب مغازه به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی  به 
مساحت 50/74 مترمربع پالک 1030  فرعی از 99 اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رســمی منیژه همایونی طی ثبت در 

صفحه 157 دفتر 135   و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

24- رای شماره 5808 مورخ 97/04/09  خانم ربابه کدخدایی الیادرانی  فرزند عباسعلی  
بشماره کالسه 2108 و به شماره شناسنامه 10 صادره به شماره ملی 1284375374 نسبت 
به 0/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب مغازه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 
50/74 مترمربع پالک 1030  فرعی از 99 اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رســمی منیژه و رضا همایونی طی ثبت در 

صفحه 157 دفتر 135   و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

25- رای شــماره 5711 مورخ 97/04/06  خانم خدیجه میرعنایت  فرزند رضا  بشماره 
کالسه 0830 و به شماره شناسنامه 10406 صادره به شماره ملی 1140480286 نسبت 
به 3/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 204 مترمربع پالک 282  فرعی 
از 85 اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 7077 و سند 

22448 مورخ 52/08/12 دفترخانه 38  و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

26- رای شماره 5712 مورخ 97/04/06  آقای حســن همدانیان خوزانی  فرزند براتعلی  
بشماره کالسه 0831 و به شماره شناسنامه 9932 صادره به شماره ملی 1140352628 
نسبت به 2/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 204 مترمربع پالک 282  
فرعی از 85 اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 7079 

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

27- رای شــماره 2057 مــورخ 96/09/26  آقــای حســین صمدی ورنوســفادرانی  
فرزند براتعلی  بشــماره کالســه 1426 و به شــماره شناســنامه 340 صادره به شماره 
ملی 1141027526 نســبت به 3 دانگ مشــاع از ششــدانگ  یکباب خانه  به مساحت 
204/43  مترمربع پــالک 44  فرعی از 121 اصلــی واقع در گارســله بخش 14حوزه 
 ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 216426 مورخ 91/12/27  و مالحظه و محرز

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

28- رای شماره 2056 مورخ 96/09/26  خانم لیال کبیریان  فرزند محمد  بشماره کالسه 
1427 و به شماره شناسنامه 479 صادره به شماره ملی 1141127105 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 204/43  مترمربع پالک 44  فرعی از 121 
اصلی واقع در گارسله بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 216426 مورخ 

91/12/27  و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

29- رای شماره 5768 مورخ 96/04/09  آقای اصغر اصغری اسفریزی  فرزند عبدالرحیم  
بشماره کالسه 1700 و به شماره شناسنامه 19 صادره به شماره ملی 1141001608 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب انبار ساختمانی  به مساحت 437/90  مترمربع پالک 
724  فرعی از 99 اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع 
الواسطه و ارائه حکم الزام به سند از سند 72884 مورخ 67/05/06 دفترخانه 5 عدالرحیم 
اصغری و ارائه قولنامه از ســند 98695 مورخ 54/06/30 دفترخانه 2 حیدر سلحشــور  و 

مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
30- رای شــماره 5787 مورخ 96/04/09  آقــای عزت اله اصغری اســفریزی  فرزند 
عبدالرحیم  بشــماره کالســه 3251 و به شــماره شناســنامه 12 صادره به شماره ملی 
1140954075 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب انبار ساختمانی  به مساحت 
437/90  مترمربع پالک 724  فرعی از 99 اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل مع الواســطه و ارائه حکم الزام به ســند از سند 72884 مورخ 
67/05/06 دفترخانه 5 عدالرحیم اصغری و ارائه قولنامه از سند 98695 مورخ 54/06/30 

دفترخانه 2 حیدر سلحشور  و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

31- رای شماره 5446 مورخ 96/04/04  خانم اعظم بدیحی جوآبادی  فرزند صفرعلی  
بشماره کالسه 0506 و به شماره شناسنامه 8558 صادره به شماره ملی 1141320450 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه  به مساحت 208/22  مترمربع پالک 
83/1/2  فرعــی از 99 اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل مع الواســطه از مالک رســمی صادق هوازاده ارائه قولنامه وکالتنامه سند 63999 
مورخ 62/06/07 دفترخانه 73 و سند 52443 مورخ 59/02/16 دفترخانه 73   و مالحظه 

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

32- رای شماره 5445 مورخ 96/04/04  آقای اکبر هوازاده جوآبادی  فرزند صادق  بشماره 
کالسه 0386 و به شماره شناسنامه 30 صادره به شماره ملی 1142221873 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 208/22  مترمربع پالک 83/1/2  فرعی 
از 99 اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از 
مالک رسمی صادق هوازاده ارائه قولنامه وکالتنامه سند 63999 مورخ 62/06/07 دفترخانه 

73 و سند 52443 مورخ 59/02/16 دفترخانه 73   و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

33- رای شــماره 5477 مورخ 96/04/04  خانم اعظم حاجیان فروشانی  فرزند محمد  
بشماره کالسه 0002 و به شماره شناسنامه 2752 صادره به شماره ملی 1141264651 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه  به مساحت 133/50  مترمربع پالک 
1465 و 2897 فرعی از 72 اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 7289 و ارائه قولنامه از مالک رسمی منصور احمدی ثبت در صفحه31 دفتر 97  

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

34- رای شــماره 5476 مورخ 96/04/04  آقای اصغر لطفی فروشــانی  فرزند مرتضی  
بشماره کالسه 0001 و به شماره شناسنامه 523250 صادره به شماره ملی 1141121611 
نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه  به مساحت 133/50  مترمربع پالک 
1465 و 2897 فرعی از 72 اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند الکترونیکی 7289 و ارائه قولنامه از مالک رسمی ثبت در صفحه31 دفتر 97  و 

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

35- رای شــماره 5475 مورخ 96/04/04  خانم زهرا شــیروی خوزانی  فرزند نعمت اله  
بشماره کالسه 2039 و به شماره شناســنامه 360 صادره به شماره ملی 1141588722 
نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 143/91  مترمربع پالک 
637 فرعی از 84 اصلی واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 

شامل ثبت در صفحه 440  دفتر 6  و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

36- رای شــماره 5473 مــورخ 96/04/04  خانم پروانــه صفاریان خوزانــی  فرزند 
محمد  بشماره کالســه 2041 و به شماره شناســنامه 1130196879 صادره به شماره 
ملی 1130196879 نســبت به 3 دانگ مشــاع از ششــدانگ  یکباب خانه  به مساحت 
143/91  مترمربــع پالک 637 فرعــی از 84 اصلــی واقع در فتح آباد خــوزان  بخش 
 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 440  دفتر 6  و مالحظه و محرز 

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

37- رای شماره 5474 مورخ 96/04/04  خانم آرزو مرادی رنانی  فرزند منصور  بشماره 
کالسه 2040 و به شماره شناسنامه 1130081796 صادره به شماره ملی 1130081796 
نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 143/91  مترمربع پالک 
637 فرعی از 84 اصلی واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 

شامل ثبت در صفحه 440  دفتر 6  و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

38- رای شماره 2233 مورخ 96/10/02  آقای محد جعفری فرزند آقارضا  بشماره کالسه 
1673 و به شماره شناسنامه 21 صادره به شماره ملی 5759866230  نسبت به ششدانگ  
یکباب خانه  به مساحت 140 مترمربع پالک 660  فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 1613 مورخ 85/04/03  و مالحظه و 

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

39- رای شــماره 6100 مورخ 97/04/14  آقای حسن امیر یوســفی  فرزند محمدعلی  
بشماره کالسه 0889 و به شماره شناسنامه 34 صادره به شماره ملی 1140950533 نسبت 
به ششدانگ  یکباب زمین دارای اعیانی  به مساحت 2503 مترمربع پالک 382  فرعی از 
119  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه 
از مالک رسمی محمدعلی امیر یوسفی طی سند 2969 مورخ 20/08/06 دفترخانه 38   و 

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

40- رای شــماره 6028 مورخ 97/04/13  آقای علی محمدی  فرزند شکراهلل  بشماره 
کالسه 0077 و به شماره شناسنامه 55 صادره به شــماره ملی 1142210545 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 201/80 مترمربع پالک 1335  فرعی از 99  اصلی 
واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 3945 مورخ 
90/07/24 دفترخانــه 300 و ارائه قولنامه از مالک رســمی منصور هوازاده طی ســند 
8747 مورخ 85/05/09 دفترخانــه 139 از مالکیت علی آقا هــوازاده که منصور احدی 
 از وراث می باشــد و ســند 3945 مورخ 90/07/24 دفترخانه 300   و مالحظه و محرز 

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

41- رای شماره 6054 مورخ 97/04/14  آقای حســن مختاری فرزند اسمعیل  بشماره 
کالسه 2022 و به شماره شناسنامه 132 صادره به شماره ملی 1141088320 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 240/90 مترمربع پالک 299 و 298 و 299/1  فرعی 
از 115  اصلی واقع در صحرای کهندژ  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع 
الواسطه ارائه قولنامه از مالکین رســمی ثبت در صفحه 457 دفتر 78 سند 31318 مورخ 
89/09/07 دفترخانه 139 از لیال شومالی و علی اکبر پرنده و رضا رمضانعلی پرنده و ثبت 

در صفحه 411 دفتر 141  و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

42- رای شماره 6015 مورخ 97/04/13  آقای ســید ابوالقاسم شیخ ابومسعودی  فرزند 
سید حسن  بشماره کالســه 0407 و به شماره شناســنامه 44206 صادره به شماره ملی 
1280867655 نسبت به ششدانگ  یکباب کارگاه  به مساحت 760/66 مترمربع پالک 
345  فرعی از 110  اصلی واقع در صحرای کک موش اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی ارائه قولنامه و وکالتنامه از مالکین رسمی  
رضا جعفری کار و زهرا کندری ثبت رد صفحه 281 دفتر 4 و صفحه 110 دفتر 449 از زهرا 
کندری و ثبت رد صفحه 110 دفتر 449 و دفتر 711 صفحه 467 رضا جعفری و ارائه فرم 

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

43- رای شماره 5208 مورخ 97/03/30  خانم پروانه غفوری ورنوسفادرانی  فرزند عبداهلل  
بشماره کالسه 0256 و به شماره شناســنامه 380 صادره به شماره ملی 1141047268 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 121/10 مترمربع پالک 196  فرعی از 121  
اصلی واقع در گارسله  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه انحصار وراثت از 
سند 18384 مورخ 47/09/14 دفترخانه35 و سند 18380 مورخ 47/09/14 دفترخانه 35 

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

44- رای شماره 5709 مورخ 97/04/06  آقای اکبر صادقی  فرزند علی  بشماره کالسه 
0076 و به شماره شناســنامه 21854 صادره به شــماره ملی 1090216459 نسبت به 

ششدانگ  یکباب کارگاه  به مســاحت 100/27 مترمربع پالک 885  فرعی از 75  اصلی 
واقع در دستگرد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 448 دفتر 
134 به نام رضا شاه سنایی که نامبرده مالک رسمی می باشد و متقاضی قولنامه ارائه داده 

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

45- رای شماره 5479 مورخ 97/04/05  خانم پردیس هارون رشیدی  فرزند سام  بشماره 
کالسه 0391 و به شــماره شناسنامه 0 صادره به شــماره ملی 1130479951 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 270/80 مترمربع پالک 630  فرعی از 111  اصلی واقع 
در اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 590 دفتر 533  و 

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

46- رای شــماره 6068 مورخ 97/04/14  خانم فاطمه عمادی اندانی  فرزند عبدالرزاق  
بشماره کالسه 0855 و به شماره شناسنامه 7 صادره به شماره ملی 1141498758 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 217/75 مترمربع پالک 42  فرعی 
از 73  اصلی واقع در صحرای جوتنده  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

743 مورخ 82/06/01 دفترخانه 139  و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

47- رای شماره 6073 مورخ 97/04/14  آقای محمد رحمتی  فرزند محمدعلی  بشماره 
کالسه 0549 و به شماره شناسنامه 1130241882 صادره به شماره ملی 1130241882 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 217/75 مترمربع پالک 42  
فرعی از 73  اصلی واقع در صحرای جوتنده  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ارائه قولنامه از سند 743 مورخ 82/06/01 دفترخانه 139 محمد علی رحمتی و مالحظه 

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

48- رای شماره 4559 مورخ 96/04/26  آقای مرتضی سعادت ورنوسفادرانی  فرزند محمد  
بشماره کالسه 0040 و به شماره شناســنامه 210 صادره به شماره ملی 1140949381 
نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 155/20 مترمربع پالک 
2531  فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند 22460 مورخ 72/02/19 دفترخانه 35  و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

49- رای شــماره 4557 مورخ 96/04/26  آقای مجتبی ســعادت ورنوسفادرانی  فرزند 
مرتضی  بشماره کالســه 1164 و به شــماره شناســنامه 3430 صادره به شماره ملی 
1141305046 نسبت به 0/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 155/20 
مترمربع پالک 2531  فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 22460 مورخ 72/02/19 دفترخانه 35 فاطمه خوش اخالق  و 

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

50- رای شــماره 4558 مورخ 96/04/26  آقای محسن ســعادت ورنوسفادرانی  فرزند 
مرتضی  بشــماره کالســه 1165 و به شــماره شناســنامه 564 صادره به شماره ملی 
1141092638 نسبت به 0/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 155/20 
مترمربع پالک 2531  فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 22460 مورخ 72/02/19 دفترخانه 35 مالک رسمی فاطمه خوش 

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

51- رای شــماره 4555 مورخ 96/04/26  خانم محبوبه ســعادت ورنوسفادرانی  فرزند 
مرتضی  بشــماره کالسه 1166 و به شــماره شناســنامه 19326 صادره به شماره ملی 
1140192809 نسبت به 0/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 155/20 
مترمربع پالک 2531  فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 22460 مورخ 72/02/19 دفترخانه 35 فاطمه خوش اخالق  و 

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

52- رای شــماره 4556 مورخ 96/04/26  آقای مهرداد ســعادت ورنوسفادرانی  فرزند 
مرتضی  بشــماره کالسه 1163 و به شــماره شناســنامه 10392 صادره به شماره ملی 
1142328767 نسبت به 0/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 155/20 
مترمربع پالک 2531  فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 22460 مورخ 72/02/19 دفترخانه 35 فاطمه خوش اخالق  و 

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

53- رای شماره 5463 مورخ 97/04/04  خانم صدیقه خان احمدی ورنوسفادرانی  فرزند 
علی  بشماره کالسه 0386 و به شماره شناسنامه 180 صادره به شماره ملی 1140987641 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 269/82 مترمربع پالک 
4772 و 4025   فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ثبت رد صفحه 110 دفتر 204 و ارائه قولنامه از نجفعلی سعیدی مالک رسمی 
ثبت در صفحه 113 دفتر 204 و دفتر 204 صفحه 488 و دفتر 68 صفحه 321  و مالحظه 

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

54- رای شماره 5462 مورخ 97/04/04  آقای نجفعلی ســعیدی ورنوسفادرانی  فرزند 
عبداله  بشماره کالسه 0385 و به شماره شناسنامه 71 صادره به شماره ملی 1140954921 
نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 269/82 مترمربع پالک 
4772 و 4025   فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ثبت در صفحه 113 دفتر 204 و صفحه 488 دفتر 204 و صفحه 321 دفتر 68  

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

55- رای شــماره 5435 مورخ 97/04/04  آقای ابراهیم قربانی خوزانی  فرزند غالمعلی  
بشماره کالسه 0267 و به شماره شناســنامه 814 صادره به شماره ملی 1141721821 
نسبت به ششــدانگ  یکباب مغازه به مســاحت 41/41 مترمربع پالک 1268   فرعی از 
114  اصلی واقع در صحرای کهندژ  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

الکترونیکی 1914 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

56- رای شماره 5768 مورخ 97/04/07  خانم مریم تحویلیان  فرزند مصطفی  بشماره 
کالسه 1713 و به شماره شناسنامه 707 صادره به شماره ملی 1286893801 نسبت به 
ششدانگ  یکباب باغ به مساحت 8420 مترمربع پالک 91  اصلی واقع در تیرانچی  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی علی سلطانیان طی سند 

6241 مورخ 52/06/14 دفترخانه 29  و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

57- رای شماره 2185 مورخ 97/02/16  آقای علیرضا رحمتی اندانی  فرزند رسول  بشماره 
کالسه 1833 و به شماره شناسنامه 10102 صادره به شماره ملی 1142325822 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 102/67 مترمربع پالک 843   فرعی از 111  اصلی 
واقع در صحرای نخودجاری اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 
24419 مورخ 96/10/26 دفترخانه 322 ثبت در صفحه 98 و 101 دفتر 74 و مالحظه و 

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

58- رای شماره 5676 مورخ 97/04/06  خانم زهرا شیروی خوزانی  فرزند محمود  بشماره 
کالسه 1266 و به شماره شناسنامه 387 صادره به شماره ملی 1141717557 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 85/58 مترمربع پالک 671   فرعی از 112  اصلی واقع 
در صحرای ماسه دانی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 190692 مورخ 

88/04/03 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

59- رای شماره 6012 مورخ 97/04/13  خانم شیرین گودرزی لگاله  فرزند غالم  بشماره 
کالسه 0250 و به شماره شناسنامه 193 صادره به شــماره ملی 5759580752 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 85 92 مترمربع پالک  1106 فرعی از 99  اصلی 
واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل مع الواسطه از مالک 
 رسمی محمود حسابی ســند 96325 مورخ 76/09/15 دفترخانه 63  و مالحظه و محرز 

گردیده است.
ادامه در صفحه 7
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الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
60- رای شــماره 5441 مورخ 97/04/04  خانم فاطمه ملک زاده ورنوسفادرانی  فرزند 
حمید  بشماره کالسه 0231 و به شماره شناسنامه 1130425991 صادره به شماره ملی 
1130425991 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 193/28 
مترمربع پــالک 374   فرعی از 105  اصلــی واقع در اندان  بخــش 14حوزه ثبت ملک 
 خمینی شهر شــامل ســند 18003 مورخ 95/03/25 دفترخانه 322  و مالحظه و محرز

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

61- رای شــماره 5440 مورخ 97/04/04  خانم زهرا کاظمی اندانی  فرزند رضا  بشماره 
کالسه 1976 و به شــماره شناســنامه 13279 صادره به شــماره ملی 1140508970 
نســبت به 3 دانگ مشــاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مســاحت 193/28 مترمربع 
پالک 374   فرعــی از 105  اصلی واقع در انــدان  بخش 14حوزه ثبــت ملک خمینی 
 شــهر شــامل ســند 18003 مورخ 95/03/25 دفترخانــه 322  و مالحظــه و محرز

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

62- رای شماره 9353 مورخ 96/07/26  آقای جواد دباغی  فرزند محمود  بشماره کالسه 
0006 و به شماره شناسنامه 852 صادره به شماره ملی 1971468711 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ  یکباب خانه 2 طبقه به مساحت 196/07 مترمربع پالک 75   فرعی از 
120  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 1997 

مورخ 91/03/18 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

63- رای شــماره 9352 مورخ 96/07/26  خانم مریم آقامحمــدی ها  فرزند نوروزعلی  
بشماره کالسه 0005 و به شماره شناسنامه 2430 صادره به شماره ملی 1141333287 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه 2 طبقه به مساحت 196/07 مترمربع 
پــالک 75   فرعی از 120  اصلــی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حــوزه ثبت ملک 
 خمینی شهر شــامل ســند 4825 مورخ 92/10/06 دفترخانه 388  و مالحظه و محرز 

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

64- رای شــماره 5669 مــورخ 97/04/06  آقــای مجتبــی رضایی خوزانــی  فرزند 
عزیزاهلل  بشــماره کالسه 0298 و به شــماره شناســنامه 20651 صادره به شماره ملی 
1140206060 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 199/14 مترمربع پالک 
35   فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای ســکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
 خمینی شهر شــامل ســند 221845 مورخ 92/12/15 دفترخانه 73  و مالحظه و محرز 

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

65- رای شماره 6037 مورخ 97/04/13  آقای سید یادگار درخشان  فرزند کاظم  بشماره 
کالسه 0846 و به شماره شناسنامه 283 صادره به شماره ملی 5558723661 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 188/69 مترمربع پالک 601   فرعی از 99  اصلی واقع 
در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل مع الواسطه از مالک رسمی 
طی سند 14090 مورخ 48/06/09 دفترخانه 63 از رمضانعلی محمدی و مالحظه و محرز 

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

66- رای شماره 5323 مورخ 97/04/02  آقای ابوالقاســم کریمی ورنوسفادرانی  فرزند 
حسن  بشــماره کالســه 0279 و به شــماره شناســنامه 13308 صادره به شماره ملی 
1140131801 نسبت به ششدانگ  یکباب مغازه و آپارتمان به مساحت 22  مترمربع پالک 
172   فرعی از 121  اصلی واقع در گارسله  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
مع الواسطه از مالک رسمی محمود غزنوی طی سند 3088 مورخ 14/07/15 دفترخانه 62 

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

67- رای شماره 5219 مورخ 97/03/30  آقای حجت اله هوازاده جوآبادی  فرزند حسن  
بشماره کالسه 1775 و به شماره شناســنامه 234 صادره به شماره ملی 1290513708 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 202/30 مترمربع پالک 738   فرعی از 99  
اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 377 

دفتر 687  و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

68- رای شماره 5347 مورخ 97/04/02  آقای ولی اله تاج الدین خوزانی  فرزند علی اکبر  
بشماره کالسه 6008 و به شماره شناســنامه 789 صادره به شماره ملی 1141691132 
نســبت به ششــدانگ  یکباب خانه به مســاحت 199/50 مترمربع پالک 47   فرعی از 
82  اصلی واقع در صحرای ســکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شــامل ســند 16730 از مالک رســمی علی اکبر تاج الدین که نامبرده فوت و طی ارائه 
 قولنامه از وراث به متقاضی که متقاضی نیز احدی از وراث می باشــد  و مالحظه و محرز 

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

69- رای شــماره 6190 مورخ 97/04/24  خانم ثریا ســعیدی  فرزند هاشــم  بشماره 
کالسه 1102 و به شماره شناســنامه 1372 صادره به شماره ملی 1141136023 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مســاحت 181/70 مترمربع پالک 744   
فرعی از 158  اصلی واقع در صدر آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع 
 الواسطه از شــهرداری خمینی شــهر ثبت در صفحه 259 دفتر 151   و مالحظه و محرز 

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

70- رای شــماره 6189 مورخ 97/04/24  آقای اســداهلل ملکی ورنوســفادرانی  فرزند 
محمدحسن  بشماره کالســه 1101 و به شماره شناســنامه 232 صادره به شماره ملی 
1141022133 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 181/70 
مترمربع پالک 744   فرعی از 158  اصلی واقع در صــدر آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 259 دفتر 151   و 

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

71- رای شماره 5275 مورخ 97/03/30  خانم شکوفه امیریوسفی  فرزند حسنعلی  بشماره 
کالسه 0350 و به شماره شناسنامه 1130098141 صادره به شماره ملی 1130098141 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 180 مترمربع پالک 541   
فرعی از 158  اصلی واقع در صدر آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع 
الواسطه از شــهرداری خمینی شــهر ثبت در صفحه 171 دفتر 157   و مالحظه و محرز 

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

72- رای شــماره 5276 مورخ 97/03/30  آقای محســن داورپناه ورنوسفادرانی  فرزند 
محمدعلی  بشماره کالســه 0349 و به شماره شناســنامه 3176 صادره به شماره ملی 
1141340771 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 180 مترمربع 
پالک 541   فرعی از 158  اصلی واقع در صدر آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 171 دفتر 157   و مالحظه و 

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

73- رای شماره 6222 مورخ 97/04/24  آقای اصغر قربانیان فروشانی  فرزند عباسعلی  
بشماره کالسه 0389 و به شماره شناسنامه 2788 صادره به شماره ملی 1141163667 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 102/10 مترمربع پالک 1461   فرعی از 72  
اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 237191 مورخ 

97/03/08 دفترخانه 73   و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

74- رای شماره 6224 مورخ 97/04/24  آقای سعید حیدری  فرزند احمد  بشماره کالسه 
0523 و به شماره شناســنامه 14836 صادره به شــماره ملی 1142363090 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 218/05 مترمربع پالک 1694   فرعی از 85  اصلی 
واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 932   و مالحظه و محرز 

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

75- رای شماره 5671 مورخ 97/04/06  آقای محمدرضا فالح منش  فرزند هاشم  بشماره 
کالسه 2282 و به شماره شناسنامه 262 صادره به شماره ملی 1291110151 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 192/45 مترمربع پالک 623   فرعی از 72  اصلی واقع 

در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 93446 مورخ 75/11/18 
و مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
76- رای شــماره 5560 مورخ 97/04/05  خانم عصمت هاشمی  فرزند حسین  بشماره 
کالسه 0130 و به شماره شناسنامه 13351 صادره به شماره ملی 1140132237 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 282 مترمربع پالک 41   فرعی از 120  اصلی واقع 
در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 0862 و 

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

 77- رای شــماره 5262 مورخ 97/03/30  خانم عفت کبیری خوزانی  فرزند ابوالقاسم  
بشماره کالسه 1082 و به شماره شناســنامه 347 صادره به شماره ملی 1141539888 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 180 مترمربع پالک 713 و 730 و 729 و 
714    فرعی از 158  اصلی واقع در صدرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
مع الواسطه از شهرداری خمینی شــهر ثبت در صفحه 41 دفتر 161 و دفتر 158 صفحه 

223 و دفتر 151 صفحه 541 و دفتر 155 صفحه 388   و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

 78- رای شماره 5670 مورخ 97/04/06  خانم خانم آغا احمدی دهکردی  فرزند مرتضی  
بشماره کالسه 0259 و به شماره شناسنامه 1011 صادره به شماره ملی 4620010235 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 218/05 مترمربع پالک 677 و 678    فرعی از 
87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 23486 
مورخ 46/11/01 دفترخانه 61 و ارائه حصر وراثت و ارائه قولنامه از وراث عبدالحســین 

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

 79- رای شــماره 6557 مورخ 97/04/28  خانم زهره شــمس کهریزســنگی  فرزند 
محمد حسن  بشماره کالسه 0166 و به شماره شناســنامه 1411 صادره به شماره ملی 
1285672720 نســبت به 8 حبه از 72 حبه یــک درب باغ دارای اعیانی به مســاحت 
17800 مترمربع پالک 91 اصلی واقع در تیرانچی  بخــش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
 شهر شامل مع الواســطه از مالک رسمی شــیخ زین العابدبن نجفی   و مالحظه و محرز 

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

 80- رای شماره 6553 مورخ 97/04/28  خانم مهدیه شمس   فرزند محمد حسن  بشماره 
کالسه 0162 و به شماره شناســنامه 5833 صادره به شماره ملی 1287227023 نسبت 
به 6/3 حبه از 72 حبه یک درب باغ دارای اعیانی به مساحت 17800 مترمربع پالک 91 
اصلی واقع در تیرانچی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک 

رسمی شیخ زین العابدبن نجفی   و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

 81- رای شــماره 6558 مورخ 97/04/28  خانم فرشــته شــمس کهریزسنگی  فرزند 
محمد حسن  بشماره کالســه 0168 و به شماره شناســنامه 223 صادره به شماره ملی 
1285829530 نســبت به 9/5 حبه از 72 حبه یک درب باغ دارای اعیانی به مســاحت 
17800 مترمربع پالک 91 اصلی واقع در تیرانچی  بخــش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
 شهر شامل مع الواســطه از مالک رسمی شــیخ زین العابدبن نجفی   و مالحظه و محرز 

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

 82- رای شــماره 6552 مــورخ 97/04/28  آقای امیر حســن شــمس   فرزند محمد 
حسن  بشماره کالســه 0161 و به شــماره شناســنامه 1872 صادره به شــماره ملی 
1292728620 نســبت به 15/26 حبه از 72 حبه یک درب باغ دارای اعیانی به مساحت 
17800 مترمربع پالک 91 اصلی واقع در تیرانچی  بخــش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
 شهر شامل مع الواســطه از مالک رسمی شــیخ زین العابدبن نجفی   و مالحظه و محرز 

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

 83- رای شــماره 6556 مــورخ 97/04/28  آقــای محمدرضا شــمس   فرزند محمد 
حسن  بشماره کالســه 0163 و به شــماره شناســنامه 9512 صادره به شــماره ملی 
1282879340 نســبت به 10/5 حبه از 72 حبه یک درب باغ دارای اعیانی به مساحت 
17800 مترمربع پالک 91 اصلی واقع در تیرانچی  بخــش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
 شهر شامل مع الواســطه از مالک رسمی شــیخ زین العابدبن نجفی   و مالحظه و محرز

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

 84- رای شــماره 6555 مورخ 97/04/28  خانم اعظم شــمس کهریزســنگی  فرزند 
محمد حسن  بشماره کالســه 0165 و به شماره شناســنامه 972 صادره به شماره ملی 
1285713486 نســبت به 8 حبه از 72 حبه یــک درب باغ دارای اعیانی به مســاحت 
17800 مترمربع پالک 91 اصلی واقع در تیرانچی  بخــش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
 شهر شامل مع الواســطه از مالک رسمی شــیخ زین العابدبن نجفی   و مالحظه و محرز

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

 85- رای شــماره 6554 مــورخ 97/04/28  خانم الهه شــمس کهریزســنگی  فرزند 
محمد حسن  بشماره کالسه 0164 و به شماره شناســنامه 1161 صادره به شماره ملی 
1286834198 نســبت به 14/44 حبه از 72 حبه یک درب باغ دارای اعیانی به مساحت 
17800 مترمربع پالک 91 اصلی واقع در تیرانچی  بخــش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل مع الواســطه از مالک رسمی شــیخ زین العابدبن نجفی   و مالحظه و محرز 

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

 86- رای شــماره 5681 مورخ 97/04/06  آقای حیات اهلل پرند  فرزند علیقلی  بشماره 
کالسه 1423 و به شماره شناسنامه 1226 صادره به شماره ملی 4199396225 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 87/76 مترمربع پالک 480    فرعی از 99  اصلی واقع 
در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 235831 مورخ 96/08/24   

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

 87- رای شــماره 5580 مورخ 97/04/05  آقای محمد جواد کریمی زاده  فرزند حسن  
بشماره کالســه 1816 و به شــماره شناســنامه 1130224945 صادره به شماره ملی 
1130224945 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 200 مترمربع پالک 592 و 
601    فرعی از 158  اصلی واقع در صدر آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 366 دفتر 4 و صفحه 452 دفتر 3 و 

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

 88- رای شــماره 5564  مــورخ 97/04/05  آقای محمد مهدی کریمــی زاده   فرزند 
حسن   بشماره کالســه 1815 و به شماره شناســنامه 1130308227 صادره به شماره 
ملی 1130308227  نسبت به ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 200 مترمربع پالک 
593 و 592 و 600 و 601    فرعــی از 158  اصلــی واقع در صدر آبــاد  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواســطه از شهرداری خمینی شــهر ثبت در صفحه 
 366 دفتــر 4 و صفحات 450 و 359 دفتــر 3 و صفحه 452 دفتــر 2 و مالحظه و محرز 

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

 89- رای شماره 6577 مورخ 97/04/30  آقای علی صفری  فرزند اصغر  بشماره کالسه 
0093 و به شماره شناسنامه 1130178285 صادره به شماره ملی 1130178285 نسبت 
به ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 23  مترمربع پالک 169 فرعی از 77  اصلی واقع در 
صحرای وراه کوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 14583 و سند 70437  

مورخ 96/11/29 دفترخانه 172 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

 90- رای شماره 6218 مورخ 97/04/24  آقای حسین سعیدی فرزند رضا  بشماره کالسه 
2153 و به شماره شناسنامه 174 صادره به شماره ملی 1140983334 نسبت به ششدانگ  
یکباب خانه به مســاحت 154/22 مترمربع پالک 183 فرعی از 84  اصلی واقع در فتح 
آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 6955 مورخ 94/06/11 

دفترخانه 388 و مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ چاپ نوبت اول: 1397/05/03
تاریخ چاپ نوبت دوم : 1397/05/17

م الف: 1666 آقای نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر

فقدان سند مالکیت
5/49 شــماره صادره: 1397/42/507859- 1397/4/28 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 6 فرعی از 2920 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان در صفحه 
334 دفتر امالک جلد 1301 تحت به نام آقای هوشــنگ عقدک فرزند اله بخش ثبت و 
سند مالکیت دفترچه ای به شماره چاپی 714984 الف/88/16 صادر گردیده است.  سپس 
نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 12533 مورخ 1397/4/25 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شماره 34958 مورخ 1397/04/24 
به گواهی دفترخانه 58 اصفهان رســیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت 
جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده 
است  لذا مراتب  به اســتناد 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 ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 208869 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امــالک جنوب اصفهان )233 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/50 آقای عباسعلی مهدوی دهاقانی دارای شناسنامه شماره 44 به شرح دادخواست به 
کالسه 359/97 ح ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان لیلی صابرین بروجنی به شناسنامه 230 در تاریخ 95/9/9 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- حسینعلی مهدوی متولد 
1347/6/25 به شماره شناسنامه 116 فرزند حیدرعلی صادره از سمیرم سفلی- دهاقان 
)پســر متوفی( 2- عباســعلی مهدوی دهاقانی متولد 51/2/5 به شــماره شناسنامه 44 
فرزند حیدرعلی صادره از سمیرم ســفلی - دهاقان)پســر متوفی( 3- ابراهیم مهدوی 
دهاقانی متولد 1338/4/20 به شماره شناســنامه 130 فرزند حیدرعلی صادره از سمیرم 
سفلی - دهاقان )پســر متوفی( 4- جواهر مهدوی دهاقانی متولد 1334/1/6 به شماره 
شناسنامه 9 فرزند حیدرعلی صادره از ســمیرم سفلی- دهاقان )دختر متوفی( 5- سکینه 
مهدوی دهاقانی متولد 1340/10/6 به شماره شناســامه 274 فرزند حیدرعلی صادره از 
سمیرم سفلی- دهاقان )دختر متوفی( متوفی وراث دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف:210183 شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف دهاقان )206 کلمه،2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

5/52 شماره درخواست: 9710463740500005 شماره پرونده: 9509983741200877 
شماره بایگانی شعبه: 961547 در پرونده 961547 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان 
فریدون شهر شــکایتی مبنی بر کالهبرداری علیه آقای علیرضا رحیمی دره چی فرزند 
حسین تقدیم شده که متعاقب آن کیفرخواست علیه نامبرده صادر و وقت رسیدگی به اتهام 
ایشان برای مورخ 1397/6/7 ساعت 8 صبح در محل دادگستری شهرستان فریدون شهر 
اتاق 15 تعیین گردیده است لذا وقت رسیدگی به نامبرده از این طریق به نامبرده ابالغ و به 
منزله ابالغ قانونی است. م الف: 210078  شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر فریدون 

شهر )جزایی سابق( )96 کلمه،1 کادر(  
اخطار اجرایی

5/53 شماره: 372/96 به موجب دادنامه شماره 381/96 مورخ 96/10/19 صادره از شعبه 
سوم مجتمع شــورای حل اختالف چادگان محکوم علیه آقای سید محسن چاوشی زاده 
فرزند سید محمد محکوم است به حضور در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی و انتقال 
سند رسمی یک دستگاه وانت پیکان به شماره انتظامی 749 ص 25 ایران 16 به نام محکوم 
له آقای سجاد قربانی فرزند شکراله به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ هفتصد و 
دو هزار و پانصد ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق مشارالیه و پرداخت نیم عشر دولتی 
در حق صندوق دولت الزم به ذکر است این اجرائیه  ده روز پس از ابالغ )انتشار آگهی( به 
موقع اجرا گذاشته می شــود. در این صورت برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری 
به محکوم علیه الزم نیســت مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتبا به قسمت 
اجرا اطالع دهد. م الف: 209946  شعبه ســوم مجتمع شورای حل اختالف چادگان 

)154 کلمه،2 کادر(  
اخطار اجرایی

5/54 شماره: 521/96 به موجب رای شــماره 8 مورخ  97/1/20 حوزه دوم شورای حل 
اختالف شهرستان فریدونشر که قطعیت یافته است محکوم علیه حسن طبرزدی فرزند 
کریم شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمی 
و انتقال رسمی سند خودرو به شماره انتظامی ایران 23-616 ص 67 به نام محکوم له و 
پرداخت مبلغ 630/000 ریال بابت هزینه دادرســی در حق محکوم له حجت اله حسینی 
فرزند فتح اله شغل آزاد به نشانی فریدونشهر روستای بیجگرد و پرداخت نیم عشر دولتی 
در حق صندوق دولت. رای صادره غیابی و رعایت تبصره 2 ماده 306 الزامیست. 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 مزبــور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:210075 شعبه 

دوم شورای حل اختالف فریدونشهر )189 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/55 شماره صادره:1397/04/508000 - 1397/4/28 چون تمامی ششدانگ یکباب 
خانه محله خرمنگاه  پالک شماره 1051 فرعی از 118- اصلی واقع در جاریان جزء بخش 
9 حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام دخیل حسین مانده کاری فرزند 
عباس در جریان است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز یکشنبه مورخ 1397/05/28  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:199 اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز)140 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/56 شــماره صادره:1397/04/507788 - 1397/4/27 چون تمامی ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی و مشجر در بخش سرچشمه سه رجلی  پالک شماره 293 فرعی از37 اصلی 
واقع در کشه جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام روح اله 
بهنامی پور فرزند عباسقلی در جریان اســت 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 1397/06/03  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:193 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)145 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/57 شــماره صادره:1397/04/507389 - 1397/4/26 چون تمامی ششدانگ قطعه 
زمین محصور پالک شــماره 53 فرعی از 38 اصلی واقع در مزرعه مرجوران کشــه جزء 
بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای رضا عقیلی کشه فرزند 
حسن در جریان است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز دوشنبه مورخ 1397/06/03  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:190 اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز)141 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

5/58 آقای  ابراهیم شجاعی دارای شناسنامه شماره 196 به شرح دادخواست به کالسه 
349/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

سلبی جان شریفی گرم دره به شناســنامه 1 در تاریخ 1396/07/09 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ابراهیم شجاعی، 
ش.ش 196 )فرزند ذکور( 2- فاطمه شجاعی ارانی، ش.ش 1228 )فرزند اناث( و به غیر 
از نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الف: 214 احمدی قاضی شــعبه اول حقوقی و حسبی شــورای حل اختالف تیران

 )134 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

5/59  خانم طیبه رحیمی دارای شناسنامه شماره 22 به شرح دادخواست به کالسه 405/97 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کبری 
شجاعی ورپشتی به شناسنامه 1408 در تاریخ 1397/02/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اکبر رحیمی، ش.ش 3 )فرزند 
ذکور( 2- طیبه رحیمی، ش.ش 22 ، 3- زهرا رحیمی ورپشتی، ش.ش 2 )فرزندان اناث( و 
به غیر از نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 216 احمدی قاضی شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل اختالف تیران 

)139 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

5/60  خانم سکینه یزدانی حسن آبادی دارای شناسنامه شماره 303 به شرح دادخواست 
به کالسه 396/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسین یزدانی به شناســنامه 3 در تاریخ 1397/02/09 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- علی یزدانی، ش.ملی 
5490149299، 2- مهدی یزدانی، ش.ملــی 5490243562 )فرزندان ذکور( 3- زینب 
یزدانی، ش.ملی 5490218053 )فرزند اناث( 4- سکینه یزدانی حسن آبادی، ش.ش 303 
)همسر متوفی( 5- نصراله یزدانی، ش.ش 5 )پدر متوفی( 6- پروانه یزدانی، ش.ش 5 )مادر 
متوفی( و به غیر از نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 213 احمدی قاضی شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل اختالف 

تیران )161 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/61  خانم ماه بیگم براتی آبگرمی دارای شناســنامه شــماره 1 به شرح دادخواست به 
کالسه 200/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان غالمرضا علی نقی بیگی به شناسنامه 43 در تاریخ 97/3/31 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمدرضا علی نقی 
بیگی، ش.ش 1، ت.ت 1340/6/5 فرزند پسر 2- علیرضا علی نقی بیگی آبگرمی، ش.ش 
8، ت.ت 1345/10/15 فرزند پســر 3- احمدرضا بیگی، ش.ش 4، ت.ت 1354/1/10 
فرزند پســر 4- حمیدرضا علی نقی بیگی آبگرمی، ش.ش 4 ،ت.ت 1356/6/16 فرزند 
پسر 5- اســماعیل بیگی، ش.ش 3، ت.ت 1360/2/1 فرزند پســر 6- نجمه علی نقی 
 بیگی، ش.ش 1، ت.ت 1343/1/5 دختر 7- عصمت علی نقی بیگی آبگرمی، ش.ش 2، 
ت.ت 1358/3/20 دختر 8- ماه بیگم براتی آبگرمی، ش.ش 1، ت.ت 1321/2/22 همسر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 210 کاظمی رئیس شعبه اول 

شورای حل اختالف بخش کرون )194 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/62 شماره ابالغنامه: 9710100350601794 شماره پرونده: 9609980350600926 
شماره بایگانی شعبه: 961107  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
امیر حسین خیام باشــی فرزند هوشــنگ،  خواهان  آقای محمد کیوان حاجی صباغی با 
وکالت آقای مصطفی نوروزی دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای امیر حسین خیام باشی 
 فرزند هوشنگ به خواسته استرداد مال و مطالبه خسارت دادرسی مطرح که به این شعبه 
) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
2 اتاق شماره 214(  ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609980350600926 شعبه 6 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/06/11 و 
ساعت 11/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:4293 شعبه 

6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)181 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/63 شماره درخواست: 9710460350900048 شماره پرونده: 9709980350900256 
شــماره بایگانی شــعبه: 970275  در خصوص دعوی خواهان خلیل عجمی به طرفیت 
خواندگان محمد صادق اسامی و فرحناز امینی سودانی به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو 
دادخواستی را به شعبه نهم حقوقی اصفهان ارائه نموده است که دادخواست مذکور در این 
شعبه) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه سوم اتاق شماره 352(  ثبت و به تاریخ 1397/06/12 راس ساعت 8/30 دارای وقت 
رسیدگی می باشد. نظر به مجهول المکان بودن خواندگان به نام های محمد صادق اسامی 
و فرحناز امینی سودانی و بنا به درخواست خواهان با عنایت به ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار چاپ تا خوانده ضمن اطالع از دادخواست 
مطرح شده در جلسه رسیدگی حاضر گردد. م الف:6990 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)138 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/64 شماره ابالغنامه: 9710100350503200 شماره پرونده: 9609980350501293 
شماره بایگانی شعبه: 961524  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  خانم 
مهری نوحه سرا فرزند احمد،  خواهان  بانک مسکن دادخواستی به طرفیت  خوانده خانم 
 مهری نوحه ســرا فرزند احمد به خواســته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ) اصفهان
 خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 2 
اتاق شــماره 225(  ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609980350501293 شعبه 5 
دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/06/14 
و ســاعت 9/30 تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع مــاده 73 قانون آیین 
دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی مــی گردد تا خوانده ظــرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
 م الف:193157 شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان)167 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/65 شماره ابالغنامه: 9710100350503170 شماره پرونده: 9709980350500250 
شماره بایگانی شــعبه: 970281  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به  
محبوبه نوایی، میترا نوایی، اشرف بلورچی، محســن نوایی، فخری نوایی، مهری نوایی، 
بدری نوایــی، مهدی نوایی، مجید نوایــی،  خواهان  مهناز ضیاء بخش دادخواســتی به 
طرفیت  خواندگان محبوبه نوایی، میترا نوایی، اشــرف بلورچی، محســن نوایی، فخری 
نوایی، مهری نوایی، بدری نوایی، مهدی نوایی، مجید نوایی به خواسته الزام به تنظیم سند 
رسمی ملک مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 225(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709980350500250 شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان ثبت و  
وقت رســیدگی  مورخ  1397/06/14 و ســاعت 11/30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در دادگاه حاضر گردد. م الف:193155 شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان 

اصفهان)196 کلمه، 2 کادر(
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 هشدار پلیس فتا درباره
 صیغه یاب های جعلی

رییس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته 
پلیس فتا گفت: مجرمان با تبلیغ و انتشــار لینک 
برنامه های غیرقانونی ، کاربران را به درگاه جعلی 
هدایت و ضمن ســرقت اطالعــات و رمز کارت، 
اقدام به برداشــت غیرمجاز از حســاب آنها می 
کنند.ســرهنگ مصطفی نوروزی گفــت: اخیرا 
انتشــار اپلیکیشــن های اندرویدی جعلی تحت 
عناویــن مختلف نظیر صیغه یاب، دوســت یاب، 
ماهواره جیبی، آپ شــو و ... و هدایــت به درگاه 
های جعلی به بهانه فعال ســازی توسط مجرمان 
حوزه فیشینگ به شــدت افزایش یافته و به رغم 
دستگیری اعضای باندهای مجرمانه در این حوزه، 
متاسفانه تعداد قربانیان این شگرد رو به افزایش 
است.وی خاطرنشــان کرد: از آنجایی که جهل به 
قانون رافع مسئولیت نیســت؛ لذا به شهروندان 
و کاربــران فضای مجازی توصیــه می کنم حتما 
قانون جرایم رایانه ای را مطالعه کرده و هشدارهای 
پلیس فتا را جــدی بگیرند.ســرهنگ نوروزی با 
بیان اینکــه برخی از کاربــران در فضای مجازی 
خواسته یا ناخواسته وارد سایت هایی می شوند که 
دارای محتوای نامناســب و فریبنده بوده و گاهی 
غافل از اینکه برخی از ایــن فایل ها آلوده به انواع 
بدافزارهاست،فایل های به اشتراک گذاشته شده 
توســط این ســایت ها را دانلود می کنند.رییس 
مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس 
فتا هشــدار داد: در این شرایط مجرمان با تبلیغ و 
انتشار لینک برنامه های  غیرقانونی، کاربران را به 
درگاه جعلی هدایت و ضمن ســرقت اطالعات و 
رمز کارت، اقدام به برداشــت غیرمجاز از حساب 

آنها می کنند.

 ریيس پليس فتای استان اصفهان:
 رقابت شغلی

 منجر به دسترسی غیرمجاز شد
رییس پلیس فتای اســتان اصفهان از دستگیري 
فردي که با دسترسي غیرمجاز به حساب کاربري 
مدیر شــرکت اقدام به مکاتبــات اداری کرده و 
باعث خدشه دار شدن جایگاه شغلي وي شده بود 
خبر داد. ســید مصطفی مرتضوی اظهار داشت: 
در پی مراجعه یکی از شــهروندان با در دســت 
داشــتن مرجوعه قضائی به پلیس فتای اصفهان 
و درخواست رســیدگی به شــکوائیه خود مبنی 
بر اینکه فرد یا افرادی با دسترســی غیرمجاز به 
حساب کاربری وی موجب خدشه دار شدن جایگاه 
شغلی وی شده اند، پیگیری موضوع در دستور کار 

قرار گرفت.
وی افزود: در روند رسیدگی به پرونده، متهم مورد 
نظر شناســایی و با هماهنگی مقام قضائی در یک 
عملیات غافلگیرانه دستگیر شــد.رییس پلیس 
فضای تولید و تبادل اطالعات استان اصفهان در 
ادامه مطرح کرد: با مشاهده مستندات و تحقیقات 
به عمل آمــده، متهم اعالم کرد بــا وجود رقابتی 
که در اداره بــود و همچنین با توجه بــه اینکه با 
 شاکی در گذشته درگیری لفظی پیدا کرده بودم
  به منظــور انتقام جویــی این اقــدام مجرمانه را

 انجام دادم.

ممنوعیتی برای فروش 
اسباب بازی های شبه سالح 

وجود ندارد
با وجود اینکه فرمانده انتظامــی تهران بزرگ از 
ممنوعیت فروش اسباب بازی های شبه سالح در 
فروشگاه ها خبر داده اســت؛ اما معاون اجتماعی 
فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: ممنوعیتی 
در خصوص فروش اســباب بازی های شبه سالح 
در استان اصفهان وجود ندارد.سرهنگ جهانگیر 
کریمی در خصــوص ممنوعیت فروش اســباب 
بازی شبه اســلحه اظهار کرد: در استان اصفهان 
چنین طرحی ابالغ نشده و فروش این نوع اسباب 
بازی ممنوعیتی نــدارد. وی افــزود: ممنوعیت 
فروش این نوع اسباب بازی تاکنون تنها در تهران 
اعالم شده اســت. این اقدام پلیس تهران به دلیل 
اســتفاده از برخی از افراد از این وسایل به منظور 
 زور گیری و اقدامات مجرمانه از شهروندان صورت

 گرفته بود.

عکس  روز 

۲۴۳ مار در خانه اصفهانی ها پیدا شد

پیشنهاد سردبیر:

استاندار اصفهان، خادم افتخاری آستان مقدس 
امامزادگان آقاعلی عباس و شاهزاده محمد)ع( 

شد

مقصر، مردگان هستند! 
 نگاهی به ماهیت گزارش های 

بررسی سوانح تلخ در ایران
 لطفا دو مطلب به ظاهر بی ربط ذیر را بخوانید:

1-    مدیرکل دفتر بررســی ســوانح ســازمان 
هواپیمایی کشوری با اعالم دلیل سقوط هواپیمای 
ATR گفت: اشــتباهات مکــرر و متعدد خلبان 
هواپیما، عامل اصلی سانحه پرواز تهران-یاسوج 
بوده است. حسن رضایی فر اظهار داشت: تقرب و 
اقدام به فرود در یاسوج در هوای بد به دلیل سقف 
پایین ابر برخالف دســتورالعمل شرکت، کاهش 
ارتفاع غیرمجاز از کمترین ارتفاع ایمنی مســیر 
پروازی W144، مدیریت نامناســب در کابین 
خلبان CRM، عدم رعایت رویه جبران واماندگی 
و stall هواپیما و عدم اجرای چک لیســت ها در 

زمان تقرب از جمله دالیل این سانحه بوده است.
2-    رضا امیرخانی در یکی از کتاب هایش از ابتکار 
یک برنامه تلویزیونی آمریکایی نقل می کند که 
به دنبال افزایش آمار تصادفات در یک چهارراه، 
موضوع را رسانه ای کرده و کارشناسان را به تحلیل 
و فهم چرایی مســئله فرا می خواند.در نهایت با 
پیگیری دقیق و بررسی های کارشناسی معلوم 
می شود که تنظیم نبودن زمان بندی چراغ های 
راهنمایــی عامل افزایش تصادفات بوده اســت.
چراغ ها فوری تنظیم می شــود و به تبع آن آمار 

تصادفات پایین می آید!
این دو مطلب کوتــاه، یک تفاوت مهم در ماهیت 
تحلیل و بررسی های کارشناسی را نشان می دهد.

تفاوت گــزارش اول با دوم، ناشــی از عدم وجود 
رویکرد اصالحی و منجر به نتیجه در بررســی و 
تحلیل یک حادثه تلخ است.متاسفانه غالب نقادی 
ها و بررســی های ما، معطوف به افراد می شود 
و معموال هیچ نتیجــه ای در افزایش کارآمدی و 
اصالح رویه هــا ندارد.به این معنــا که حتی اگر 
بپذیریم خلبان هواپیما مقصر سقوط پرواز یاسوج 
بوده، بازهم انتشــار این گزارش و معرفی خلبان 
مرده به عنوان مقصر اصلی، هیــچ فایده و تاثیر 
عملی در افزایش ایمنی پروازهای بعدی ما نخواهد 
داشت!گزارش های مفصل و تحلیلی از غرق شدن 
سانچی، سقوط پرواز یاسوج، انفجار تانکر سوخت 
در سنندج و حریق ساختمان پالسکو اگر منجر 
به اصالح رویه ها، ســختگیری در اصول ایمنی، 
توجه بیشتر به نظارت ها و آموزش های تخصصی 
و تصویب قوانیــن و اجرای دســتورالعمل های 

پیشگیرانه نشود، دیگر چه فایده و بهره ای دارد؟!
معرفی یک کاپیتــان یا خلبان مــرده به عنوان 
مقصر واقعا چه دردی از آالم مردم ما را دوا خواهد 
کرد؟! تا کجــا به چنین رفتارهــای هیجانی تن 
خواهیم داد؟! بعد از وقوع هــر حادثه تلخ، چند 
روز یا فوقــش یکی دو هفته غرق می شــویم در 
پیام های تسلیت و دستورات پیگیری و تشکیل 
کارگروه های ویژه و نفرین و فریاد از حادثه و انتشار 
میلیونی تصاویر و خاطرات قربانیان و بعد فراموشی 
عمیق حادثه و سکوت محض تا حادثه تلخ بعدی! 
کشــتی،هواپیما،تانکر،اتوبوس،آتش یا زلزله؟! 
این بار گرفتار کــدام حادثه و قربانی کدام فاجعه 

خواهیم شد؟!

در ۴ ماه ابتدای سال؛
۲۴۳ مار در خانه اصفهانی ها 

پیدا شد
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان گفت: 2۴۳ مار، طی چهار ماه 
امسال در منازل شهروندان اصفهانی مشاهده شد. 
شــریعتی با بیان اینکه برخی از مارها نیز همراه 
با وســایل نقلیه ای که در طبیعت تردد و توقف 
می کنند به منازل مســکونی آورده می شــوند، 
افزود: همه شهروندان باید توجه داشته باشند که 
در صورت مشاهده هر گونه مار بدون هیچ اقدامی 
با سامانه 12۵ تماس بگیرند تا نیروهای امدادی 

بدون آسیب مار را زنده بگیرند.

گزارش

معاون اجتماعــی بهزیســتی اســتان اصفهان 
 گفت: شــهریه مهدهای کودک در سال تحصیلی

 ۹۸-۹۷ در استان اصفهان 1۵ درصد افزایش یافته 
اســت.مجتبی ناجی با بیان اینکه تعرفه مهدهای 
کودک از سوی ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
تعیین و به سازمان بهزیستی ابالغ می شود، اظهار 
کرد: سازمان بهزیســتی نیز بر اساس طبقه بندی 
اســتان ها تعرفه ها را ابالغ می کند.وی با اشاره به 
افزایش 1۵ درصدی شــهریه مهدهای کودک در 
سال تحصیلی ۹۸-۹۷ افزود: البته باید توجه داشت 
که نرخ تعرفه مهدهای کودک بسته به ستاره دار 
بودن این مراکز، در مناطق شهری  و روستایی نیز 
متفاوت اســت. همچنین نرخ مهدهای کودک در 
 همه مناطق شهری و روســتایی کشور در سامانه

 emahd.ir درج شــده اســت. معاون اجتماعی 
بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه مجوز مراکز 
پیش دبستانی به صورت مشترک توسط بهزیستی 
و آموزش وپــرورش صادر می شــود، گفت: صدور 
مجوز برای مهدهای کودک که آموزش ونگهداری 

کودکان زیر چهار ســال را برعهــده دارد، تنها از 
سوی بهزیستی انجام می شود.وی به فعالیت  ۸۰۰ 
مهد کودک شــامل مهدهای خصوصی، خودکفا، 
روستامهدها و آدینه مهدها در استان اصفهان اشاره 
کرد و افزود: به صورت میانگین ۳۶ هزار کودک به 
این مراکز مراجعه می کنند که از این تعداد حدود 
۵۰ درصد این کودکان بــه تعداد حدود 1۷ هزار و 

پانصد نفر دختر و مابقی پسر بوده اند.
ناجی تصریح کرد: در اســتان اصفهان حدود ۳۵۰ 
هزار کودک سه تا شش سال زندگی می کنند که 
تنها 1۰ درصد از آنهــا به مهدهای کودک مراجعه 

می کنند.

معاون اجتماعی بهزیستی استان خبر داد:

افزایش ۱۵ درصدی شهریه مهدهای کودک در اصفهان
سرپرســت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
اصفهان گفــت: اداره کل آموزش فنــی و حرفه ای 
اســتان اصفهان در راســتای کاهش آســیب های 
اجتماعــی در ســال ۹۶ اقــدام بــه آمــوزش و 
توانمندســازی 2۵ هزار نفر معتاد بهبودیافته کرد 
که در ۳ ماهه اول ســال ۹۷ نیز 2 هزار و 11۷ نفر 

آموزش داده شدند.
ابوطالب جاللی اظهار کرد: آموزش های مهارتی یکی 
از ابزارهای مورد نیاز برای توسعه اشتغال در سطح 
جامعه محسوب شده و توانمندسازی نیروی انسانی 
با استفاده از این آموزش ها امکان پذیر است؛ استان 
اصفهان نیز یکی از اســتان های صنعتی در ســطح 
کشور تلقی می شود که ارتقای سطح مهارتی افراد 
برای اشتغال در بخش های صنعت در استان امری 

مهم و ضروری تلقی می شود.
سرپرســت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
اصفهان ادامه داد: این آموزش ها در حوزه های ثابت 
شهری، واحدهای سیار شهری، آموزش روستایی، 
آموزش در صنایع، زندان، پــادگان، در مراکز جوار 

دانشگاهی و سکونتگاه ها و مهارت آموزی در محیط 
کار واقعی اجرا شده که بیشترین آموزش مربوط به 
مراکز ثابت با یک میلیون و ۳۶2 هــزار و ۳۶۳ نفر 

ساعت بوده است.
جاللــی در ادامــه توضیــح داد: ایــن آموزش ها 
در بخش های خدمــات، صنعت، فرهنــگ و هنر 
و کشــاورزی در ۳۸ رشته آموزشــی از قبیل امور 
مالــی و بازرگانــی، فنــاوری اطالعــات، مراقبت 
و زیبایی، طراحــی دوخت، تکنولــوژی فرهنگی، 
عمــران، تاسیســات، صنایــع دســتی و ... در 
 قالــب ۳۴۴ حرفــه مهارتی بــه متقاضیــان ارائه

 شده است.

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مطرح کرد:

معتادان بهبودیافته زیر چتر آموزش های فنی و حرفه ای

استان اصفهان، میزبان دبیران منتخب ۳2 استان کشور در چهاردهمین جشنواره الگوهای تدریس است. رییس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان  در حاشیه جشنواره برتر تدریس آموزش و پرورش با اشاره به میزبانی استان اصفهان در چهاردهمین جشنواره الگوهای تدریس 

اظهار داشت: دبیران منتخب ۳2 استان کشور در استان اصفهان حضور دارند.
مــژگان منوچهــری افــزود: اســتان اصفهــان میزبــان چهاردهمین جشــنواره کشــوری الگوهــای تدریــس برتــر درس ریاضــی پایه دهــم در کل 
 کشــور اســت.منوچهری ادامه داد: در کنار چهاردهمین جشــنواره کشــوری، همایــش رؤســای ادارات تکنولوژی و گروه های آموزشــی کل کشــور نیز 

برگزار می شود.
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با مسئوالن

زن جوان منتظر و نگران است، قرار 
است پس از چهارده سال نوزادش را 
در آغوش بکشد هر چند که مادر واقعی بچه نیست؛ 
اما پس از سال ها نازایی قرار است یک دالل برایشان 
نوزادی ســالم بیاورد تا بتواند پس از سال ها چشم 
انتظاری مادر شــود. آنها نوزاد را به بیست میلیون 
خریده اند البته نمی دانند این بچه مال کیســت و 
چطور قرار است به دست آنها برسد، زن و مرد فقط 

یک بچه می خواهند .
در ســال های اخیر با انتشــار اخبار مختلف بحث 
خرید و فروش نوزادان به رسانه ها کشیده می شود. 
گاهی با دستگیری باند های خرید و فروش، گاهی 
با هزینه باالی یک خانواده نابارور برای خرید نوزاد 
و گاهی هم با اظهارات نمایندگان مجلس یا شورا. 
اما به گفته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هنوز 
این مشــکل برطرف نشده است. ســال ۸۸ بود که 
دستگیری باند فروش نوزادان در اصفهان بحث های 
فراوانی را به وجود آورد. اعضای این باند که از یک 
پزشک، سه ماما، سه پرستار و دو کارمند ثبت احوال 
تشــکیل شــده بود ، به فروش 1۴۵ نوزاد اعتراف 
کردند. دو سال پیش هم خبر پیش فروش نوزادان 
 برای پیوند اعضای آنها واکنش هــای زیادی را در 

پی داشت. 
آماری از پيش فروش نوزادان وجود ندارد

بعد از اعالم این خبر بود که شهیندخت موالوردی 
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده از جدی 
بودن پدیده پیش فروش نوزادان در کشور خبر داد. 
به گفته او »آماری از تعــداد این نوزادان نداریم، اما 
آنقدر تعداد زیاد بوده که تبدیل به یک خبر شــده 
است«. همان ســال بود که فاطمه دانشور، رییس 
کمیته اجتماعی شورای شهر تهران از مشکل خرید 
و فروش نوزادان در بیمارســتان های جنوب شهر 
خبر داد. به گفته دانشــور »روزانه یک تا 2 بچه در 
اطراف بیمارستان های جنوب تهران خرید و فروش 
می شود«. این عضو شورای شهر فروش نوزادان را به 
مادران معتاد و روسپی نسبت داد: »خانم های کارتن 
خواب به هنگام زایمان در برخی از بیمارستان های 

جنــوب و مرکــز شــهر 
مراجعه و پــس از به دنیا 
آمدن نــوزاد بــا دریافت 
1۰۰ تا 2۰۰ هزار تومان 
بچه خود را می فروشند.« 
بعــد از ایــن اظهــارات 
برخــی از زنــان کارتن 
خواب ، از وجــود پدیده 
»پیش فــروش« نوزاد در 

این محله خبر دادند.   پیش تر روزنامه سرمایه هم 
در گفت وگو با یک پرستار از وجود چنین پدیده ای 
در بیمارستان های تهران خبر داده بود: »در برخی از 
بیمارستان ها دالالن با پرداخت مخارج بیمارستان 
به زنان باردار، بــه عنوان پیش قســط، نوزادان را 
پیش خرید کرده و ســپس نوزادان خریداری شده 
را با قیمت کالن به زوج های نابارور می فروشــند«. 
اما نوزادان پیش فروش شــده همیشــه در اختیار 
خانواده های نابارور قرار نمی گیرند و شاید سرنوشت 

بدتری در انتظار آنها باشد.  
 چه کسانی نوزادان خود را می فروشند؟ 

به گفته سیاوش شهریور، مدیر کل امور اجتماعی 

و فرهنگــی اســتانداری 
تهران عــده زیــادی از 
افرادی که فرزندان خود 
را می فروشــند، معتادان 
متجاهر و بی سرپرســت 
هســتند. نجمه شهبازی 
مددکار اجتماعــی، فقر 
را عامــل اصلــی فروش 
نوزادان از ســوی والدین 
می داند. به گفته او، خانواده هایی که دســت به این 
کار می زنند اغلب تحت تاثیر یک بحران شــدید، 
اقدام به فروش نوزادشــان می کنند. »در بسیاری 
از پرونده های فروش نوزاد، مادر عامل این کار بوده 
که معموال این کار را به خاطر »طالق«، »بیکاری« 
یا »زندانی بودن همسر« انجام داده است.«   مدیر 
کل امور اجتماعــی و فرهنگی اســتانداری تهران 
به قشــر دیگری از فروشــندگان نــوزاد در برخی 
محله ها هم اشــاره می کند: »در برخی از محله ها 
مثل »هرنــدی« غربتی هایی هســتند که از قدیم 
در آنجا ســاکن بوده اند و تعداد زیادی بچه به دنیا 
می آورند یا اصال تولید می کنند. این افراد نیز اقدام 

به فروش بچه هــای خود می کنند، امــا تعداد آنها 
چندان زیاد نیست«.   نوزادان به چه کسی فروخته 
می شــوند؟ در پرونده باند فروش نوزادان اصفهان 
گفته شــد بچه های اصفهانی به مبلغ 1۰ میلیون 
 تومان بــه خانواده هــای نابارور کویتــی فروخته

  شده اند.
   رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران هم از 
وجود باند هایی خبر داد که دختران فراری را مجبور 
به زایمان زودرس می کنند و کودک را به کشور های 
دیگر می برند. دانشــور گفــت:  »نمی دانیم که در 
آنجا به باند قاچاق اعضا تحویل داده می شوند یا به 
خانواده ها یا مراکز فساد!« همچنین فاطمه دانشور 
در گفت و گویی که به تازگی با روزنامه آرمان داشت 
در مورد پیش فروش نوزادان در کشــور توضیحاتی 
داد. به گفته او »خریداران این کودکان در شــرایط 
مختلف از متکدیان گرفته تــا خانواده های نابارور 
متفاوت هستند.«  براســاس آمار عملکرد سازمان 
بهزیستی، تقریبا ساالنه بین ۸۰۰ تا 1۰۰۰ کودک 
به فرزندی سپرده می شوند. بر این اساس تقاضا برای 
دریافت کودک به مراتب بیش از تعداد کودکان قابل 

واگذاری به خانواده هاست.
 به گفته مدیــر کل امــور اجتماعــی و فرهنگی 
استانداری تهران، حدود ۸۰ درصد از زنان معتاد یا 
کارگر جنسی اقدام به فروش نوزاد خود می کنند و 
تعداد قابل توجهی از فرزندان آنها مبتال به ویروس 

اچ. ای. وی هستند. 
عالوه بر نوزادان، فروش کودکان نیز در حال افزایش 
اســت. چندی پیش اعالمیه فروش یک پسر بچه 
چهار ســاله در تهران خبر ساز شد؛ هر چند که هم 
خرید و هم فروش کودکان جرم اســت؛ اما این کار 
همچنان در الیه های پایین شــهر در جریان است. 
معاون اجرایی بهزیستی چندی قبل اعالم کرده بود 
که   خانواده ها گمان می کنند اگر کودکی را بخرند 
می توانند به آســانی برای او به نام خود شناسنامه 
بگیرند؛ اما این گمانه زنی صددرصد نادرست است، 
زیرا ثبت احوال برای شناسنامه دادن به گواهی تولد 

یا حکم قاضی نیازمند است.

نوزادانی که پیش فروش می شوند
گزارشی از یک معامله کثيف؛

 در پرونده باند فروش نوزادان 
اصفهان گفته شد بچه های 

اصفهانی به مبلغ ۱۰ میلیون تومان به 
 خانواده های نابارور کویتی فروخته

  شده اند

چهاردهمین جشنواره 
الگوهای تدریس در 

اصفهان برگزار می شود

۵۰ سمن در حوزه زنان اصفهان فعاليت دارد؛
افتتاحیه بازارچه زنان کارآفرین

ناجا

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان با اشاره به فعالیت ۵۰ سمن در 
حوزه بانوان در شهر اصفهان گفت: این سمن ها در 
شــهر اصفهان وجود دارد و چنانچه یک سوم آنها 
پویا باشند، می توانند اقدامات بزرگی را رقم بزنند. 
حمید دهقانی در آیین افتتاحیه  خانه سمن های 
بانوان و رونمایی از طرح »کتاب، مادر کودک« در 
مناطق پانزدگانه شهرداری با اشاره به فعالیت ۵۰ 
سمن در حوزه بانوان در شهر اصفهان اظهار کرد: 
این سمن ها در شهر اصفهان وجود دارد و چنانچه 

یک سوم آنها پویا باشند، می توانند اقدامات بزرگی 
را رقم بزنند.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه خیریه ها، نهادهای 
مذهبی و سمن ها توانایی اداره شــهرها را دارند، 
ادامه داد: ضروری است که برای رسیدن به جامعه 
اجتماع محور نسبت به تقویت سمن ها برنامه ریزی 
جدی صورت گیرد.وی با بیان اینکه توانمندسازی 
زنان به ویژه در مناطق کمتر برخوردار شهر اصفهان 
باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: زنان این بخش از 

جامعه در سیاست گذاری های اجتماعی، سیاسی 
و اقتصادی جامعه نسبت به مردان توجه کمتری 
دارند و باید برای تقویت حضــور آنها برنامه ریزی 

کرد.
دهقانی با بیان اینکه در دهه هشــتاد در مجالت 
خارجی مبحث سقف شیشــه ای زنان در جوامع 
توسعه یافته مطرح شــد و امروز  در این کشورها 
مرحله پیشــرفت با ســقف های نامرئی فرهنگی 
مواجه اســت، افزود: چنانچه در این جوامع زنان 
نتوانند همراه با برنامه ریزی پیشــرفت کنند، در 

ســطوح پایین مدیریتی قرار می گیرند؛ البته باید 
توجه داشت که در این جوامع زنان را ضعیف تلقی 
می کنند در صورتی که ساختار موجود قوانین مانع 

بروز قابلیت های زنان می  شود.
وی با بیان اینکه عدم مشارکت زنان در فعالیت های 
اجتماعی در برخی از نقاط بیانگر ناتوان بودن آنها 
نیست، افزود: در کالن شهرها مشاهده شده است 
هر کجا که بستری برای حضور زنان فراهم شده با 
قدرت ورود کرده و قابلیت های خود را به نمایش 

گذاشته اند.  

خبر

استاندار،خادم شد
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هشدار های قبل از »سکته قلبی«
پیشنهاد سردبیر:

زل
من

کافه 

مواد الزم:
آلوئه ورا: یک قاشــق غذاخوری، هلــو: یک عدد 

درشــت،  موز: یک عــدد، نوشــیدنی انرژی زا: 
۱۰۰cc ترجیحا با رنگ قرمز یا صورتی

شیوه تهیه: 
ابتدا یک قاشق غذاخوری آلوئه ورا در ته گیالس 
ریخته، نوشــیدنی را به آن اضافه نمایید. پس از 
کندن پوست هلو آنها را نگینی خرد کرده و به 
مخلوط مورد نظر اضافه کنید. موز را نیز پس 
از میکــس کردن با مقــداری آب کمپوت 

آلوئه ورا به کوکتل  بیفزایید.

هایپر انرژی

مریم گلی
 »مریم گلی« گیاهی با قدمت  طوالنی است. حدود ۱٠٠٠ سال پیش به وجود این گیاه دارویی پی برده و از آن استفاده می کرده اند . »ابوعلی سینا« در کتاب های 
خود به این گیاه دارویی اشاره کرده و خواص آن را برشمرده و تاکید بر مصرف آن کرده اســت. این گیاه دارویی ضد درد، آرامش بخش و برای کاهش قند خون 
استفاده می شود. این گیاه دارویی، در تمام مناطق معتدل رویش دارد. گله ای ســفید زیبایی می دهد، به صورت خوشه ای است و جزو گیاهان معطر و خوشبو 
محسوب می شود که طعم بســیار تلخی دارد. این گیاه دارویی، آرام بخش و مقوی اعصاب بوده؛ همچنین یک داروی ضد عفونی کننده بسیار قوی است. اگر از 
جوشانده این گیاه به صورت قرقره استفاده شود، جوش های داخل دهان و بعضا آفت دهان را درمان می کند.  برای زخم هایی که بر اثر واریس به وجود می آید 
نیز مریم گلی، بسیار موثر است. در انواع گلو درد نیز از این گیاه استفاده می کنند. از جوشانده این گیاه برای ضماد و جوش های بدن استفاده می شود. جوشانده 

غلیظ این گیاه اگر با آب مخلوط شود، برای دردهای مفصلی، رماتیسم و حتی راشیتیسم کودکان بسیار مفید و موثر است.

شی
ر با

طا
ع

یادداشت های یک مشاور

حال و روزش خوب نیســت؛  بیماری تمام وجودش را فراگرفته، 
دردهایش پایانی ندارد و طوالنی شدن درمان، بدنش را از رمق انداخته 
است. »ســرطان ســینه« حمیده را به زانو درآورده و او را در دوراهی انکار و 
درمان مردد کرده اســت؛ غافل از اینکه این بیماری تردید نمی شناسد، می تازد و 

تعلل بردار نیست. 
»حمیده« که پس از دســت و پنجه نرم کردن های چندســاله با این بیمــاری و تحمل دردها 
و زجرهای روحی، جســمی و هزینه گزاف دارو، خسته شــده اســت، به توصیه یکی از اقوام خود به 
»طب سنتی« و اسالمی روی آورد؛ شــاید تردیدش نیز برای همین است. تمام مدت فکر می  کرد باید از 
اول این کار را انجام می داد. او تصمیم گرفت روند درمان فعلی را متوقف و از مصرف داروها دست بکشد، 
تا آن طور که در گوشش خوانده بودند، به جای درمان مقطعی، در مســیر درمان ریشه ای قرار بگیرد. 
ماه های اول پس از شــروع درمان جدید، همه از بهتر شدن حالش می گفتند؛ ولی چند ماه که گذشت، 
 بیماری شدت پیدا کرد و زمانی که به پزشک معالج خود رجوع کرد، کار از کار گذشته بود و بعد از چند روز

 درگذشت.

درمان در دو راهی »سنت« و»مدرنیته«
وابستگی به داروهای شیمیایی و تبلیغات وسیع رسانه های مجازی 
درباره خطرات و ضررهــای آنها، دغدغه های جــدی را ایجاد کرده 

است. حجم انبوه پیام های منتشر شده در مورد خطرات 
تجویزهای رایج پزشکی و موثرتر جلوه دادن نسخه 

های گیاهی، بیمــاران را در دوراهی خطرناکی 
قــرارداده که در اغلب مــوارد عواقب آن زمانی 

مشخص می شود که بسیار دیر شده است. 
موضوع این اســت که آیا طب ســنتی و اسالمی 
می تواند در تمام بیماری ها باالخص بیماری هایی 
مانند فشار خون، دیابت، ام اس، سرطان و... ورود 

کرده، ادعای درمان آن ها را بکند؟ چرا طب مدرن در 
بسیاری موارد با وابستگی دارویی نقش کنترل کننده 

می یابد و به طور کامل بیماری را از بین نمی برد؟
دکتر »پژمان عقدک« مدیر معاونت اجتماعی دانشگاه علوم 
پزشــکی اســتان اصفهان، به خبرنگار »زاینده رود« درمورد 

وابستگی بیمارانی مانند بیماری فشارخون به داروهای شیمیایی 

و درمان نشدن آنها اظهار داشت : فشــارخون باال در اکثر موارد، از 
نوع »فشارخون اولیه« بوده و هیچ مداخله دارویی که بتواند 

با تجویز کوتــاه مدت به درمان قطعی آن منجر شــود، 
وجود ندارد. 

بنابراین روش درمان، استفاده از داروهایی است 
که با در نظر گرفتن شرایط بیمار می تواند در 
کنترل بیماری موثر باشد . او افزود: البته در 

موارد معدودی که فشــار خون باال در اثر یک 
مشکل غددی، کلیوی یا قلبی باشد که به آن »فشار 

خون ثانویه« گفته می شود، می توان با یک مداخله جراحی 
یا دارویی، مشکل فشــارخون باال را برطرف کرد و ممکن 

است نیاز به تجویز دارو در بلندمدت نباشد. 
دکتر عقدک با تاکید براینکه در برطرف کردن بسیاری 

از بیماری هــای مزمن و غیرواگیردار، از دســتورات 
غذایی و گیاهی استفاده می شود و توصیه غذایی 
در شیوه زندگی سالم، پیشگیری و گاها درمان 
بیماری ها موثر اســت، افزود : ادعای برطرف 

کردن همه بیماری ها یا حتــی درمان برخی از 
بیماری های مزمن از جمله فشار خون باال ، دیابت، سرطان و ... با 

این توصیه ها به گونه ای که هیچ نیازی به مصرف داروهای شیمیایی  نباشد، از ادعاهایی 
اســت که باید با روش های آزمایشــگاهی و در یک فرآیند کامال  

علمی  از طریق کارآزمایی های بالینی به اثبات برسد.

طب سنتی قادر به رشه کنی بیماری های خاص نیست
آمارهای جهانی نشان می دهد که توجه به گرایش مردم جهان 
به »طب ســنتی« رو به فزونی اســت. این روش 
درمانــی دارد جایگاه خــود را در کنار »طب 
مدرن« تثبیــت می کند. حال این پرســش 
مطرح می شــود که باالخره طب سنتی خوب 

است یا نه؟ 
پاسخ به این پرسش را باید در تجویزهای نادرست و 
گاه خطرناکی جست وجو کرد که برخی افراد سودجو و 
بی تجربه انجام می دهند و متاسفانه گاه عوارض این شیوه 

درمان، خطرهای جدی برای بیمار ایجاد می کند. 
مدیر معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشــکی در این باره می 
گوید: ادعای استفاده از یک گیاه با خواص درمانی که با یک دوره 
مصرف بتواند دیابت، فشارخون و... را برای همیشه درمان کند، در حد 
یک ادعاست. مدعیان آن نیز باید برای صحت ادعای خود،  دست به کارآزمایی های 

بالینی مرتبط و براساس علوم پژوهشی و اخالقی شناخته شده بزنند تا قابلیت 
استناد داشته باشد.

 تا زمانی که این ادعا از بوته آزمایش نگذشته، توصیه به مصرف مواد مصرفِی 
خاص، جز سردرگمی و سخت کردن فرآیند درمان، فایده ای به دنبال نداشته 

و مبلغان آنها باید پاسخگوی اقدامات خود باشند .
یکی از خطرناک ترین این موارد را می توان در ادعاهای نادرست افراد 
در مورد درمان قطعی دیابت و بیماری های مزمن دید که در برخی 
موارد، حذف کامل داروهای کنترل کننده قندخون، عوارض جدی 

و حاد را برای بیمار ایجاد می کند .

آیا می توان در برخی از موارد از »طب سنتی« کمک 
گرفت؟

دکتر »محمد مظاهری« مدیر گروه طب سنتی دانشکده پزشکی 
استان اصفهان در این رابطه معتقد است: در بیماری هایی که مزمن 
هستند ولی مهلک نیستند و بیمار سال هاست تحت درمان قرارگرفته 
و دارو مصرف می کند، می تواند به طب سنتی مراجعه و با مشورت پزشک 

از داروهای گیاهی یا هر دو درمان در کنار هم بهره گیرد .
او با تاکید براینکه در بیماری های خاص مانند سرطان، ام اس، دیابت و ... 
نباید داروهای شیمیایی حذف شــود، عنوان کرد : بعضی از بیمارانی که 
بهبود نیافته و زندگیشان مختل شده و باید تا آخر عمر از داروهای گران 
قیمت اســتفاده کنند، به دنبال درمان جایگزین هستند که در این شرایط 
شیادهایی در هر لباس و گویشی و حتی بعضا با رنگ و لعاب دین و مذهب ، این 
بیماران را با ادعاهای کذب به سمت طب ســنتی و داروهای گیاهی می کشانند و با 
این امید واهی که بیماری آن ها درمان قطعی خواهد شــد هزینه های گزافی دریافت 

می کنند.
مدیر گروه طب سنتی دانشــکده پزشکی اســتان اصفهان افزود : در ارتباط با بیماری های خاص مثل 
سرطان که  قطعا هیچ درمان استانداردی وجود ندارد و بیماران حتما باید توسط طب نوین مورد درمان 
قرار گیرند، اگر در حین درمان فرد نیاز به »طب تســکین« پیدا کرد، مانند ریزش مو ، تهوع و استفراغ، 
اختالالت خلقی و ... »طب سنتی« این عوامل حاشــیه ای را می تواند درمان کند ولی محوریت درمان 
را »طب نوین« انجام می دهد و تنها درصورتی که طب نوین از آنها قطع امید کرده و سرطان، تمام بدن 
بیمار را درگیر کرده باشد ، طب سنتی به بهبود زندگی فرد کمک می کند؛ ولی نباید بیماری که در ابتدای 

راه است و بیماری پیشرفت نکرده و با یاری طب نوین می تواند بهبود یابد، به طب سنتی مراجعه کند.
شکی نیســت که طب ســنتی و اســالمی، ظرفیت های خوبی در کنترل، پیشــگیری و حتی درمان 
بیماری ها دارد، اما نباید فراموش کرد که تغییر ســبک زندگی به ظهور بیماری های نوین هم شــدت 
بخشــیده و برای بســیاری از بیماری ها درمان قطعی وجود ندارد.  توصیه می کنیم قبل از هر اقدامی 
با اصالح ســبک زندگی و کنترل مصرف موادغذایی مضر، از ابتال به بیماری ها پیشــگیری کرده و در 
 صورت ابتال به بیماری، چه در طب ســنتی چه در طب مدرن، فقط از متخصصان حوزه سالمت کمک

 بگیرید.

طب »سنتی« یا »مدرن«؛
 کدام روش بهتر

حدیث زاهدی است ؟

ترفندهای روان شناختی که در زندگی کاربرد دارند
با خیره شدن به طرف مقابل می توانید هر اطالعاتی را به دست آورید. اگر پاسخی که از شخص 
مقابلتان گرفتید برایتــان قانع کننده نبود یا به نظر می رســد که او چیزی را از شــما پنهان 
می کند، تنها کافی است به آن شخص خیره شــوید. در این شرایط، سکوت به قدری غیر قابل 
 تحمل خواهد شد که شــخص مقابل حاضر می شــود هر چیزی بگوید تا آن سکوت به پایان

 برسد.
نکته بعد، بسیار ساده است. کافی است تصور کنید که کارفرمای آینده  شما دوست نزدیکتان 
است. برای آنکه در یک امتحان مهم یا مصاحبه شغلی دچار اضطراب نشوید، تصور کنید شخصی 
که مقابل شما نشسته یکی از دوستانتان اســت که برای مدت زیادی او را ندیده اید. این کار به 
شما کمک خواهد کرد که به سرعت آرام شوید و پاسخ دادن به سواالت آن شخص برایتان بسیار 

راحت تر خواهد شد. 
ادامه دارد...

خواص شگفت انگیز »پوست لیمو«!
کسانی که به طور منظم از لیمو ترش استفاده می کنند، بهتر است پوست لیمو را دور نریزند.خواص بی شماری در پوست لیمو وجود دارد که می توان از آن برای 
 C شادابی و طراوت پوست صورت و مو استفاده کرد. مواد مغذی که در لیمو وجود دارد حاوی مقادیر بسیار باالیی از پتاسیم، ویتامین ها به خصوص ویتامین
و مقدار بسیاری کلسیم است. البته این خواص پوست لیمو با مصرف تقریبا نیمی از یک لیموی کامل به بدن می رسد. اما پوست این میوه، بسیار بیشتر از خود 
آن مواد مغذی دارد. میزان باالیی »فالونوئیدها« در پوست لیمو وجود دارد. در حدود ۲٠ ترکیب ضدسرطان در پوست لیمو مشاهده شده است.خواص پوست 

لیمو در کاهش وزن، بهبود تراکم استخوان ها و جلوگیری از انواع سرطان دخیل است. لیمونن یک آنتی اکسیدان بسیار قوی است که همراه با ویتامین C یکی از 
اکسیرهای سالمتی و زیبایی پوست صورت به شمار می رود. میزان باالی فیبر موجود در پوست این میوه کمک می کند تا هضم غذا بهتر شده و مواد مغذی موجود در 

غذا به خوبی جذب بدن شود. خواص پوست لیمو از باال رفتن کلسترول خون جلوگیری می کند و در کاهش وزن تاثیرگذار است.

 

سکته قلبی این روز ها عامل مرگ و میر بسیاری 
از افراد به ویژه جوانان اســت. از آنجا که اکثر این 
مرگ و میر ها به دلیل بیماری های کروناری قلبی 
رخ می دهد، آگاهی در مورد »حمله قلبی« مهم 
است. هیچ گاه مشکالت قلبی را فراموش نکنید 
چرا که تاوان آن چیزی غیراز مرگ نیست.برای 
مثال آگاهی شــما در مورد عالئم هشداردهنده 
سکته قلبی باید زیاد باشد،  زیرا شمارا در کمک به 
خودتان و نزدیکانتان توانمندتر می کند. واکنش و 
عملکرد سریع، موجب نجات بسیاری از زندگی ها 
می شود. برخی از حمالت قلبی، ناگهانی و شدید 
هستند؛ اما اکثر آن ها به آهستگی آغاز می شوند و 

با درد یا ناراحتی خفیفی همراهند. 
برخی از عالئم سکته قلبی

 احساس ناراحتی و درد در مرکز قفسه سینه که 
بیش از چند دقیقه به طول انجامیده یا رفع شده و 
دوباره بر گردد، یکی از عالئم است. حمله کروناری 
)حمله قلبی( زمانی رخ می دهد که جریان خون 
به ناحیه ای از قلب قطع می شــود )اغلب توسط 
یک لخته خــون(. این حالت اغلــب بدین دلیل 
رخ می دهد که سرخرگ های تامین کننده خون 

عضالت قلب به دلیل رســوب چربی، کلسترول 
و ســایر مواد که پالک نامیده می شود، به تدریج 
ضخیم تر، سفت تر و تنگ ترمی شوند. اگر پالک 
جدا شود و لخته خون تشکیل شود، جریان خون 

دچار انسداد شده و حمله قلبی رخ می دهد.
ایــن روز هــا خانواده هــای زیــادی در دنیا به 
خاطر مرگ ناگهانی عزیزانشــان در اثر ســکته 
قلبی سوگوار می شــوند، اما می توان با دقت در 
نشانه های هشدار قبل از سکته، از وقوع حوادث 

تلخ جلوگیری کرد.
کارشناسان بهداشتی به افراد سالمند، میانسال 
و نیز افــرادی که ســابقه بیماری هــای قلبی 
دارند توصیه می کنند نســبت بــه برخی عالئم 
که هشــداردهنده وقوع حمله قلبی اســت، بی 
توجه نباشند.گفتنی است از جمله این عالمت ها 
می توان احساس تنگی نفس و فشار روی قفسه 
سینه، داشتن عالئم ســرماخوردگی و آنفوالنزا، 
ایجاد عرق سرد روی پیشانی، سرگیجه، خستگی 
و ضعف را نام برد. متخصصــان توصیه می کنند 
افراد نسبت به وضعیت »ریه« خود جدی باشند، 
زیرا ریه و قلب دو عضوی محسوب می شوند که به 
شدت به همدیگر وابسته هستند و کارکرد ضعیف 
ریه می تواند سبب رســیدن اکسیژن کم و مواد 
مغذی به قلب شود.کارشناسان اعتقاد دارند بروز 

سکته قلبی در زنان و مردان به یک شکل نیست 
و معموال عالئم هشدار دهنده بروز سکته در زنان، 
کمتر نمایــان می شود.کارشناســان معتقدند: 
عوامل مختلفی باعث بروز سکته قلبی می شود 
از جمله ســن، فاکتور های ژنتیکی، بی تحرکی، 
چاقی، رژیم غذایی نامناسب، استعمال دخانیات، 
استرس و خشم کنترل نشــده، فشار خون باال و 
جنسیت که همگی می توانند سبب بروز سکته 
قلبی حتی در سنین جوانی در افراد شود. در عین 
حال کارشناســان با توجه به متداول بودن درد 
قفسه سینه در اکثر بیماران مبتال به حمله قلبی 
به افراد توصیه می کنند، از پیش داوری خودداری 
کرده و به پزشک مراجعه کنند؛ زیرا همیشه درد 
قفسه ســینه به خاطر بروز سکته قلبی نیست و 
گاهی اوقات می تواند در اثر نفخ معده بروز کند. 
اگر درد قفسه سینه و احساس تنگی نفس برای 
چند روز ادامه داشــته باشد و فشار بسیار زیادی  
روی قلب احساس شود، زنگ خطری جدی بر ای 
حمله قلبی است.کارشناسان به افرادی که قبال 
دچار سکته قلبی شده اند، توصیه می کنند که در 
هوای آلوده فعالیت در فضای آزاد را کاهش دهند؛ 
همچنین دارو های خود را سر وقت مصرف کنند 
و در صورت احساس بروز استرس در قلب خود، 

حتما به پزشک مراجعه نمایند.

 هشدار های قبل از 
»سکته قلبی«

 مصرف» شیر شتر« 
عقل کودکان را زیاد می کند 

در تحقیقات جدید، خواص متعددی برای »شیرشتر« 
به اثبات رسیده اســت. این تحقیقات بیانگر آن 
اســت که پادتن های موجود در شیر شتر عالوه بر 
اینکه موجب ماندگاری طوالنی تری نسبت به اغلب 
محصوالت لبنی می  شود، سیســتم ایمنی بدن را 
تقویت کرده و باعث غلبه سیســتم دفاعی بدن 
در برابر بیماری هایی نظیر سرطان، ایدز، آلزایمر، 

هپاتیت و ... می  شود.
 از این نظر شیر شتر ساختار و  خصوصیاتی بسیار 
شبیه شیر انسان دارد. اما در منابع روایی و دینی، 
بر مصرف شیر شتر و خواص متعدد آن تاکید زیادی 
شده است که احادیث طبی از این دست، می تواند 
منشا وحیانی دین مبین اسالم را بیشتر نشان دهد؛ 
زیرا آنچه امروز برای پژوهشــگران و دانشمندان 
از طریق انجام آزمایشــات و تحقیقات مختلف در 

حال اثبات شدن است،  بیش از 
هزار سال پیش توسط پیامبر 

مکرم اسالم و ائمه اطهار 
بیان شده است.
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انتقاد تند مارادونا از »زانتی«
اسطوره فوتبال آرژانتین به انتقاد تند از خاویر 
زانتــی پرداخت.خاویر 
زانتــی، اســطوره 

باشگاه اینتراست.
بازیکــن  ایــن 
آرژانتینی سال ها 
بــرای تیــم   ملی 
کشــورش هــم بــه 
میدان رفت. او بعد از ناکامی 
آلبی سلسته در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به 
دنبال حضور در فدراســیون فوتبال آرژانتین 
اســت تا به عنوان رییس و یــا نایب رییس در 
آن مشغول به کار شــود.این اقدام زانتی باعث 
ناراحتی و خشــم دیگو مارادونا شــده است.

اســطوره فوتبال آرژانتین در انتقاد از زانتی، 
گفت :» زانتی می خواهد همه جا حضور داشته 
باشد. اگر این تیم مربی بدنساز بخواهد باز هم 
زانتی خودش را پیشنهاد می دهد و حتی اگر 
اینتر بازیکن هم بخواهد باز زانتی جلو می آید. 
او خودش را برای هر چیزی پیشنهاد می دهد، 

من چنین رفتارهای را دوست ندارم.

 فداکاری بزرگ »امباپه«
 برای قهرمانی فرانسه

»کیلیان امباپه« عملکرد فوق العاده ای در جام 
جهانی روســیه ۲۰۱۸ 
داشــته و عنــوان 
بهتریــن بازیکن 
جوان این رقابت 
ها را نیــز به خود 
اختصــاص داد، اما 
نشــریه اکیپ خبر از 
آســیب دیدگی و درد این بازیکن پیش از دو 
دیدار پایانی برابر بلژیک و کرواسی داده است.

اخبار حاکی از مشــکالت مهره کمر امباپه در 
روز پیش از دیدار نیمه نهایــی برابر تیم ملی 
بلژیک بوده و نشــریه اکیپ خبر از درد فراوان 
این بازیکن بعد از بیدار شــدن از خواب داده 
اســت.در آن موقعیت کادر پزشکی تیم ملی 
فرانسه تصمیم می گیرد این خبر پنهان بماند 
زیرا رقبا با شــنیدن آن از نظر روحی تقویت 
خواهند شد و به همین دلیل کسی از ناراحتی 
و آســیب دیدگی امباپه باخبر نمی شود و این 
بازیکن نیز به هر شــکلی خود را به شــرایط 

مسابقه می رساند.

 حمایت آرسنال
 از »مسوت اوزیل«

بعد از مالقات مســوت اوزیل بــا رجب طیب 
اردوغــان، انتقــادات 
از این ســتاره ۲9 
ســاله و دو رگــه 
اوج گرفت و حتی 
بسیاری خواهان 
اخراج او از تیم ملی 
آلمان شدند. در نهایت 
مسوت اوزیل با انتشار دو نامه طوالنی از اتفاقات 
تلخی که اخیرا برایش رخ داده پرده برداشت و 
بعد از ساعاتی نیز از تیم ملی آلمان خداحافظی 
کرد که این تصمیم با واکنــش های متفاوتی 
از ســوی اهالی این کشــور مواجه شد.اوزیل 
به تازگی و بعد از ســپری کردن تعطیالت به 
تمرینات توپچی ها بازگشته و صفحه رسمی 
باشــگاه به این اتفاق واکنش نشان داده است.

باشگاه آرسنال با انتشــار تصویری از مسوت 
اوزیل به نوعی از ســتاره خالق و آلمانی خود 
حمایت کرده است: »بازگشت تو نزد ما اتفاق 

خوشحال کننده ای است.«

 سفارش خاص گریزمان 
بعد از فتح روسیه 

آنتوان گریزمان، عالقه خاصی به جواهرآالت 
دارد و به همین دلیل با 
یکی از جواهرسازان 
مشهور آمریکایی 
تماس گرفته و از 
او خواسته طرحی 
خاص را به مناسبت 
قهرمانــی فرانســه 
در جام جهانی آماده کند.جواهرســاز مشهور 
آمریکایی نیز در تماســی با فدراسیون فوتیال 
فرانسه به آنها پیشنهاد داده این طرح را برای 
کل بازیکنــان و اعضای کادر فنــی تیم ملی 
آماده کند؛ اما اگر فدراســیون فوتبال فرانسه 
تمایلی به اعطــای این هدایــای گران قیمت 
نداشــت، باز هم این طرح به صورت انفرادی 
به فروش می رســد تا هر کــدام از بازیکنان 
خواستند خودشــان آن را به عنوان یادگاری 
 برای افتخارآفرینی خود در روسیه ۲۰۱۸ نگه

 دارند.

اصفهان شرایط خوبی در تنیس دارد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

عصر پنجشنبه هفته جاری مراسم رونمایی از بازیکنان جدید تیم 
فوتبال باشگاه روبین کازان با حضور رسانه ها و تماشاگران برگزار 
می شود. پس از این مراسم تمرین اصلی با حضور تمامی بازیکنان 
زیر نظر کادر فنی برگزار خواهد شد.تیم روبین کازان با در اختیار 
داشتن دو بازیکن ایرانی شامل سردار آزمون و رضا شکاری مهیای 

فصل جدید لیگ برتر روسیه می شود.

رونمایی از تیم جدید سردار آزمون

حسین حسینی ،دروازه بان اســتقالل در خصوص رقابتش با مهدی 20
رحمتی و شایعه جدایی اش از استقالل گفت: رحمتی دروازه بان بزرگی 
است و یکی از بهترین دروازه بان های ماســت ؛ البته من پیشنهادات 
زیادی داشتم که یکی از آن پیشنهادها ۳ میلیارد تومان بود ولی باشگاه 
برای دادن رضایت نامه من ۷ میلیارد از آن تیم درخواســت کرده بود. 

باید به شما بگویم که من یک هشتم آن پول را هم از استقالل نگرفتم.

واکنش دروازه بان استقالل به شایعه جدایی اش

22

آقای مهندس عصبانی می شود
محســن مســلمان، جدیدترین معترض به مراسم 
بهترین های فوتبال ایران است. مسلمان که بیشترین 
پاس گل را در طول فصل به همبازیانش داده بود در 
کمال تعجب شاهد اعطای عنوان بهترین پاسور لیگ 
به ســرور جباروف بود. بازیکن امسال ذوب آهن در 
صفحه اینســتاگرامش به این مسئله واکنش نشان 
داده و نوشته:» همیشه دلم رو کسانی شکستند، که 
هرگز راضی به شکستن دلشون نبودم.ولی خدایا از 
بعضی از آدم هایت نمي گذرم، از دل سنگشــون، از 
جنبه نداشتنشون،از همه خوبی هایی که در حقشون 
کردم و دلشون رو زدم.تو لیگ پانزدهم از سایت نود، 
نفر دوم ایران شدم ولی تو جمع برترین ها نبودم، تو 
لیگ شانزدهم سومین بازیکن برتر شدم و جز بهترین 
پاســورهای لیگ و بازهم خبری در بین برترین ها از 
من نبود، امسال هم با کلی تحمل نیمکت نشینی با 
اختالف بیشترین پاس گل رو توی لیگ دادم ، ولی 

بازم به حقم نرسیدم«. 

در حاشیه

قهرمان کشتی جهان:
 پاداش پراید را به صاحبخانه  

می دهیم!
دارنده مدال های طالی نوجوانان جهان و آســیا 
درباره برگزاری مراسم تجلیل فدراسیون کشتی 
از مدال آوران کشتی ایران در رقابت های نوجوانان 
جهان، اظهار کرد: جا دارد از فدراسیون کشتی به 
خاطر توجهی که به نوجوانان کشتی گیر و افتخارات 
آنها دارد صمیمانه قدردانی کنم. فدراسیون ب ه 
رغم مشــکالت زیادی که با آن دست و پنجه نرم 
می کند، به قول و وعده خود عمل کرد و خودروی 
پراید و جوایز دیگری را که به کشتی گیران پیش از 

رقابت های جهانی وعده داده بود، اهدا کرد.
علیرضــا عبد اللهی در پاســخ به این ســوال که 
برای جایزه خودروی پراید چــه برنامه ای دارد؟ 
گفت : قصد دارم این ماشــین را بفروشــیم و به 
صاحبخانه مان بدهیم تا مــا را از خانه مان بیرون 
نکند! با توجه به گرانی شدید مسکن و اجاره بها باید 
هر چه  سریع تر این پول را مهیا کنیم تا بتوانیم آن را 

به صاحبخانه بپردازیم.

منهای فوتبال
رییس هیئت تنیس اســتان اصفهان گفت: هیئت های ورزشی که منابع 
پایداری ندارند، جذب اسپانسر دغدغه اصلی آنهاست و ما نیز برنامه هایی 
در این خصوص مد نظر داریم؛ کمیته اقتصادی را در هیئت تنیس داریم 

که این وظیفه را بر عهده دارد.
 فرهاد رحیمی  افزود: باید از ظرفیت های داخلی به خوبی استفاده کنیم و به 
دنبال منابع پایدار برای تنیس اصفهان هستیم؛ شهرداری اصفهان تعامل 
خوبی با هیئت تنیس داشته است و به دنبال استفاده از تمام ظرفیت ها برای 
پیشبرد اهداف هیئت تنیس استان اصفهان هستیم.رییس هیئت تنیس 
اســتان اصفهان در خصوص حضور در لیگ برتر بیان داشت: قطعا تالش 
می کنیم حضور قدرتمندی در لیگ برتر تنیس داشته باشیم و با استفاده از 
بازیکنان بومی برای اصفهان افتخار آفرینی کنیم؛ اصفهان در حال حاضر 

بازیکنان خوبی دارد و می توانیم با شرایط ایده آل در لیگ حاضر شویم.
رحیمی در خصوص پشــتوانه تنیس اصفهان اذعان کرد: در حال حاضر 
بازیکن در کیفیت شاهین خالدان، حمید رضا نداف و فرشاد طالور کمتر 
داریم؛ اما شاید بتوانیم در یک بازه زمانی چند ساله بازیکنان خوبی را 
جایگزین کنیم، البته حفظ سرمایه های موجود و حمایت از آنها در 
دستور کار هیئت تنیس است؛ اصفهان شرایط خوبی برای میزبانی 
دارد و مشکلی از این نظر ندارد و به دنبال میزبانی های موثر هستیم 

تا به ورزشکاران کمک شود.
وی با توضیح اینکه پیشکســوتان ســرمایه های 
ورزش هستند، گفت: هیئت تنیس استان اصفهان 

باید از آنها استفاده کند و ما نیز به دنبال استفاده از 

تجربیات آنها هســتیم و در جلســات مختلفی که داریم از پیشکسوتان 
مشاوره می گیریم.

رییس هیئت تنیس استان اصفهان در مورد برنامه هایش برای گسترش 
تنیس در اصفهان یاد آور شــد: هزینه های تنیس زیاد هم باال نیســت و 
به نسبت خیلی از رشته های ورزشــی جذاب متعادل است، رویکردمان 
همگانی شدن تنیس است تا با کشف استعداد های بیشتر، قهرمانان بهتر و 
بیشتری را پرورش دهیم و به دنبال تعامل با آموزش و پرورش برای کشف 
استعداد  ها هســتیم؛ وضعیت اصفهان از نظر مربی خوب است و مربیان 
با تجربه ای داریم که اگر به درستی مدیریت شــوند می توان به خوبی از 

ظرفیت آنها استفاده کرد.
رحیمی با اشاره به حضور ایران در دســته سوم تنیس آسیا تصریح کرد: 
سقف فعلی برای تنیس کوتاه است، برای پیشرفت باید اهداف بزرگ تری 
انتخاب کرد، این کار شــدنی است و ثابت شــده که ورزشکاران انگیزه و 
پشتکار الزم را برای موفقیت های بهتر دارند؛ پرداخت هزینه های شرکت 
در مسابقات فیوچرز از توان هیئت تنیس خارج است و وظیفه فدراسیون 
اســت، باید با دید بین المللی به تنیس نگاه کرد تــا در رنکینگ جهانی 
ارتقا داشته باشیم. وی در پایان در خصوص کوچ از گلف به تنیس هم 
خاطر نشان کرد: اســفند ماه 95 بود که به عنوان رییس هیئت گلف 
استان اصفهان انتخاب شدم؛ اما عالقه مند به فعالیت بیشتر 
در ورزش اصفهان بودم و با پیشنهاد رییس سابق هیئت 
تنیس استان اصفهان به تنیس آمدم، شناخت چندانی از 

تنیس اصفهان نداشتم؛ اما تجربه کار در ورزش را دارم.

ماشین سازی، 6 بازیکن جدید گرفت
ماشین سازی تبریز که با تایید محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه گسترش فوالد تبریز، جایگزین این تیم 
در فصل جدید لیگ برتر شده به دنبال حضوری موفق در بازگشت به سطح اول فوتبال ایران است، با 6 
بازیکن جدید قرارداد امضا کرد.محمدحسین کنعانی زادگان، احمد امیرکامدار، علیمردانی، سید احمد 
مهدی زاده، محسن یوسفی و فرید بهزادی کریمی 6 بازیکنی هستند که بعد از توافق نهایی با مسئوالن 
ماشین سازی تبریز با این باشگاه قرارداد امضا کردند.کنعانی زادگان سابقه بازی در استقالل را دارد، کامدار 
سال گذشته هافبک نفت تهران بود، مهدی زاده به عنوان مدافع راست در سایپا عضویت داشت، محسن 
یوســفی برای پدیده به میدان می رفت و فرید کریمی هم در فصل قبل در تیم های صنعت نفت آبادان و 

استقالل خوزستان حضور داشت.

تهدید جدی»ویسی« به جدایی
تیم تازه لیگ برتری شــده نفت مسجد سلیمان پیش از آغاز مســابقات دچار بحران شده است.فصل جدید 
رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشــور از فردا  آغاز می  شود و این در حالی است که قبل از آغاز لیگ 
برتر، تیم نفت مسجد سلیمان وضعیت چندان خوبی نداد.عبدا... ویسی به شدت از وضعیت مالی نفت مسجد 
سلیمان شاکی است. او گفته اگر دستمزدش پرداخت نمی شــود، حداقل باید بازیکنانش ۲۰ الی ۳۰ درصد 
قرارداد خود را قبل از آغاز لیگ برتر دریافت کنند.ویسی شنبه گذشته در تمرین تیمش غایب بود و روز یکشنبه 
بعد از بازگشت به تمرینات، مسئوالن باشگاه خوزستانی را تهدید کرده که اگر نتوانند تا پنجشنبه مطالبات 
بازیکنان را پرداخت کنند، از این تیم جدا خواهد شــد.تیم نفت مسجد سلیمان جمعه آینده در اولین دیدار 

خود در لیگ برتر میزبان تراکتورسازی است.

خرید های پر سر و صدای بازار نقل وانتقاالت پیش از شروع هجدهمین دوره رقابت های لیگ برتر نیز هم چون دوره های گذشته 
از مهم ترین اخباری بودند که رسانه ها در این دو ماه  اخیر پوشش دادند؛ بازیکنانی که در این دوره با رقم های نجومی به تیم های 
جدیدشان پیوستند و رقم قرارداد های بازیکنان لیگ برتری در این فصل به باالترین میزان ممکن رسیده است، به طوری که اگر آبی 
های تهرانی موفق شوند قرارداد »مامه تیام« سنگالی را تمدید کنند گران قیمت ترین بازیکن تاریخ  لیگ برتر در این دوره از مسابقات 

لیگ برتر به میدان می رود. در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشت به خرید های پرسروصدا و حاشیه ای بازار نقل وانتقاالت:

صفرهایی که جابه جا شدند
مروری بر نقل و انتقاالت خبر ساز لیگ هجدهم؛ محسن مسلمان

یکی از خرید های پر سر و صدای ذوب آهن در 
این فصل، ستاره سابق پرســپولیس بود که در 
فصل هفدهم مورد غضب سرمربی این تیم قرار 
گرفت به طوری که در بیشتر بازی های نیم فصل 
دوم لیگ هفدهم از روی نیمکت نظاره گر بازی 
های هم تیمــی هایش بود. بعــد از آن که ادامه 
همکاری محسن مسلمان با قرمز پوشان تهرانی 
فراهم نشد، هافبک پرسپولیس پای میز مذاکره 
با تیم های دیگر نشست که در این میان تیم های 
اصفهانی ســپاهان و ذوب آهن تمایل زیادی به 
جذب این بازیکن نشــان دادند و حتی سپاهان 
مذاکرات اولیه ای نیز با او انجام داد؛ اما در نهایت 
این سبزپوشان اصفهانی بودند که موفق شدند با 
مبلغی نزدیک به ۲ میلیارد تومان البته به عالوه 
آپشــن هایی که در قرار داد این بازیکن در نظر 
گرفته شــده مسلمان را 
به ذوب آهــن بیاورند 
تا بیشــترین دریافتی 
این باشــگاه به هافبک 
پرســپولیس  سابق 
اختصــاص 
داده شده 

باشد.

کی روش استنلی 
پس از اینکه امیــر قلعه نویــی هدایت طالیی 
پوشان نصف جهان را بر عهده گرفت، طبق رویه 
ثابت خود تصمیم گرفت تا شاگردان سابقش را 
به خدمت بگیرد از این رو  به مســئوالن باشگاه 
سپاهان پیشنهاد داد تا بازیکنانی مانند کی روش 
استنلی، خالد شفیعی، بختیار رحمانی را از تیم 
ذوب آهن جذب کند که در ایــن میان مهاجم 
برزیلی سبزپوشــان از جمله خرید های موفق 
سپاهان به حســاب می آید که می تواند کمک 
بســیاری به ژنرال در فصل جدیــد رقابت های 
لیگ برتر کند. استنلی فصل گذشته در شرایطی 
به فوتبال ایران اضافه شد که با توجه به قوانینی 
که ســازمان لیگ وضع کرده بود، امکان حضور 
در فوتبال ایران را نداشــت؛ اما  سعید آذری در 
نهایت موفق شد رضایت مسئولین سازمان لیگ 
را جلب کنــد و کی روش هم 
رفته رفتــه توانایی ها خود 
را ثابت کرد و فصل گذشته 
برای سبزپوشان در ۲۱ حضور 
خود 9 بار گلزنی کرد که در 
بین آنها گل مهم و 
تعییــن کننده 
سبزپوشان به 
لیس  سپو پر
نیــز قــرار 

داشت.

مهدی ترابی و سروش رفیعی
تیــم پرســپولیس تهــران اگرچه با 
جدایــی تعدادی از ســتاره های این 
تیم روبه رو شــده و ترکیب این تیم 
از بازیکنــان ســتاره خالــی 
شده اســت ولی توانست دو 
خرید پرســر وصــدا در این 
 فصل نقل و انتقاالت داشــته 
باشد. مهدی ترابی چند سالی 

بود مورد توجه قرمزهای تهران قرارگرفته بود ولی قرارداد بلند 
مدت او با باشگاه سایپا و همینطور خدمت سربازی محدودیت 
هایی برای این انتقال ایجاد کرده بودند؛ اما در نهایت امسال 
مدیران باشگاه پرسپولیس پس از رایزنی های متعددی که با 
مسئوالن سایپا داشتند موفق شدند آنها را متقاعد به فروش 
این بازیکن مســتعد با رقمی حدود ۲ میلیــارد تومان کنند. 
ترابی البته نیم فصل اول را در ســایپا باقی خواهد ماند و در 
نیم فصل دوم به ترکیب سرخ پوشان اضافه می شود. سروش 
رفیعی یکی دیگــر از خرید های پرســپولیس در این فصل 

بود که توانســت نظر مســاعد هواداران را به خود جلب کند.
رفیعی در پایان لیگ شانزدهم و علیرغم تمایل دو طرف برای 
درآمد بیشــتر فوتبال ایران را به مقصد قطر ترک کرد و یک 
 سال را در این باشگاه پشت سر گذاشــت. در پایان فصل اما 
اتفاقات برای سروش رفیعی و پرســپولیس به گونه ای رقم 
خورد که هر دو برای همکاری دوباره با یکدیگر تمایل داشتند 
و در این میان خروج محســن مســلمان هم کمــک کرد تا 
برانکو ایوانکوویچ با اصرار بیشــتری از مدیران پرســپولیس 
 بخواهد تا با رفیعی با وجود بسته بودن پنجره نقل و انتقاالت

 تیم بــه توافق برســند. در نهایت 
با رقم قــراردادی نزدیــک به ۳ 

د  ر تومــان بــرای یک میلیــا
نیــم  و 
فصــل 

ر  حضــو
در این تیم 

به توافق دست 
یافت. 

 مامه تیام
یکی از سر وصدا ترین نقل و انتقاالت فوتبالی پیش 

از شروع فصل هجدهم، تمدید قرارداد استقالل تهران با بازیکن 
سنگالی این تیم است که هم اکنون که این مطلب به چاپ می رسد 

هنوز خبر قطعی آن تمدید نشده است.  مامه تیام  در نیم فصل گذشته 
به تیم فوتبال استقالل تهران پیوست و نمایش خیره کننده ای در بازی 

های لیگ و همین طور مسابقات لیگ قهرمانان آسیا داشت و همین عامل 
سبب شد تا  هواداران این تیم از مسئوالن باشگاه استقالل درخواست کنند 
تا قرارداد تیام را تمدید کنند. مدیران استقالل هم باوجود تمام مشکالت و 
محدودیت های بودجه ای که دارند تالش می کنند تا  درخواست هواداران را 
اجابت کرده و برای تمدید قرارداد با این بازیکن اقدام کنند. مبالغ مختلفی 

در مورد تیام منتشر می شــود، اما به نظر می رســد مدیران استقالل با 
پیشنهادی ۸۰۰ هزار دالری در آســتانه تمدید قرارداد با این بازیکن 

سنگالی قرار دارند که در صورت نهایی شدن این توافق، تیام 
را به گران قیمت ترین بازیکــن تاریخ لیگ برتر 

تبدیل خواهد کرد.

                                                سمیه مصور

رییس هیئت تنیس استان:

اصفهان شرایط خوبی در تنیس دارد
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  مطالبه گری رسانه ها در اصفهان خوب است
پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخـبار

۳ هزار و ۲۰۰ نفر در حفظ 
مجازی قرآن شرکت کردند

مدیر کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان 
با بیان اینکه حفظ مجازی قرآن بعد از استان 
قم در اســتان اصفهان راه اندازی شــده است، 
گفت: در استان اصفهان ســه هزار و ۲۰۰ نفر 
در حفظ مجازی قرآن شرکت کردند و در این 
زمینه استان اصفهان رتبه دوم را در کشور به 
دست آورده است.حجت االسالم »رضا صادقی« 
اظهار داشت: براساس فرمایش های رهبر معظم 
انقالب مبنی بر تربیت ۱۵ میلیون حافظ قرآن 
در کشور، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان طی چهار سال گذشته یک میلیون نفر 
حافظ قرآن تربیت کرده است. او با بیان اینکه 
بیش از ۱۰۶ درصد سهمیه اداره اوقاف اصفهان 
برای حفظ قرآن هزینه شده است، افزود: چهل 
و یکمیــن دوره مســابقات قرآنی در اســتان 
اصفهان نیز با حضور ۵۷۱ نفر از سراسر استان 
برگزار شــد. صادقی گفت: در استان اصفهان 
ســه هزار و ۲۰۰ نفر در حفظ مجــازی قرآن 
شــرکت کردند و رتبه دوم را به دست آوردند 
که این استان ۸۵ شناســه فرهنگی دارد و در 
راستای فرمایش های رهبر معظم انقالب مبنی 
بر تبدیل شدن بقاع متبرکه به قطب فرهنگی، 
طرح آرامش بهاری هر ســال در جــوار بقاع 
متبرکه امامزادگان شاخص برگزار و خدماتی 

در زمینه اسکان به زائران ارائه می شود.

 اجرای طرح کتاب، مادر و کودک 
در اصفهان؛

مادر؛ مرا خوب تربیت کن!
طــرح »کتــاب، مــادر و کــودک« در 
اصفهــان بــرای رشــد آگاهــی و ترویــج 
فرهنــگ مطالعــه بانــوان و مادران شــهر 
کلیــد خــورد. مدیــر اداره کتابخانه هــای 
 شــهرداری اصفهــان گفــت: این طــرح با 
برنامه ریزی بلند مدت تالش دارد مادران را از 
دوران بارداری تا ۱۲سالگی کودک با چاشنی 
کتاب رشد فکری دهد. دکتر »فاطمی« با اشاره 
به تاثیر مطالعه بــر روند تربیت کودکان افزود: 
اجرای مرحله اول طرح با هزارجلد کتاب کلید 
خورده که در صورت استقبال، توزیع کتاب ها تا 
سه برابر افزایش پیدامی کند. به گفته او کتاب 
و DVD های این طرح در سه بخش تخصصی 
دوران بارداری، تربیت کودک و تامین نیازهای 
نوجوانی طراحی شــده و برای کــودکان هم 
کتاب هایی منطبق با ســن آنها در بســته ها 
گنجانده شــده اســت.کتابخانه های مناطق 
۱۵گانه شــهرداری اصفهان به بانوان و مادران 
شــهر در قالب طرح »کتاب، مــادر و کودک« 

خدمات ارائه می کند.

 گاوهای »مشمولی«
 به اصفهان می آیند

اصفهان میزبان آثار لطیف، شــاعرانه و زیبای 
نقاش مشــهور ایرانی »جالل الدین مشمولی« 
بــا عنــوان »گاوی زیــر صنوبر« اســت. این 
نمایشگاه که به همت »امیر رجایی« به عنوان 
نمایشگاه گردان و »مینا حسن زاده« در گالری 
»اکنون« برگزار می شود، شامل بیش از ۳۰ اثر 
نقاشی و طراحی از آخرین مجموعه »گاو« های 
این هنرمند است. »مشــمولی« ساکن شمال 
کشور است و درون مایه آثار نقاشی او معموال از 
طبیعت زادگاهش الهام گرفته است؛ به خوبی 
می توان شــاعرانگی و طبیعت دوستی او را در 

آثارش مشاهده کرد.
مجموعــه نقاشــی های گاوهای مشــمولی، 
به ســبب نمایش و فروش در اروپــا، آمریکا و 
همچنین گالری های متعدد داخلی و خارجی، 

دارای شهرتی جهانی هستند.

کارشناس ارشد واحد انرژی و محیط 
زیست اصفهان:

 غفلت مدیران شهری 
از اجرای مبحث 19 ساختمان

 کارشــناس ارشــد واحد انرژی و محیط زیست 
ســازمان نظام مهندســی ســاختمان استان 
اصفهــان، با بیــان اینکه تا وقتی ســاختمان ها 
عایق بندی نباشد، مصرف انرژی حدود 4۰ درصد 
افزایش می یابد، گفت: متاسفانه در هیچ کدام از 
ســاختمان ها مبحث ۱9 اجرا نشده است و این 

ناکارآمدی مسئوالن شهری را نشان می دهد.
»نوید مسائلی« در خصوص وضعیت بحران انرژی 
و قطعی برق در کشور، اظهار کرد: ساختمان های 
جدیداالحداث باید حداقل استانداردها و الزامات 
قانونی را برای بهینه سازی مصرف انرژی رعایت 

کنند.
کارشــناس واحد انرژی و محیط زیست سازمان 
نظام مهندسی ســاختمان اســتان اصفهان با 
اشاره به اینکه متاســفانه در اصفهان به مبحث 
۱9 مقررات ملی ســاختمان پرداخته نمی شود، 
افزود: عدم رعایت این مبحث موجب پرت انرژی 
ساختمان می شود، اما اگر ساختمان ها از ابتدا به 
گونه ای عایق ساخته می شدند مصرف کولرهای 
آبی و برقی به شــدت امروز، نیاز نبود و ما پرت 

حرارتی کمتری داشتیم.
او با بیــان اینکه بــرای پیگیری ایــن موضوع 
خطاب به شهرداری و اســتانداری، فرمانداری، 
اداره راه و شهرســازی و ... نامه زده شد که این 
موضوع اجرا شــود، گفت: متاســفانه هنوز که 
هنوز است در هیچ کدام از ساختمان ها مبحث 
۱9 اجرا نشده اســت و این ناکارآمدی مسئوالن 
شهری را نشان می دهد. مســائلی افزود: عالوه 
بر این تفاهم نامه ای بین شــرکت آبفا اســتان 
اصفهان و نظام مهندسی ساختمان در خصوص 
بهینه سازی مصرف آب منعقد شد که متاسفانه 
 این موضوع نیز مســکوت مانده و به مرحله اجرا

 نرسیده است.

  AوO دارندگان گروه خونی
بیشترین متقاضیان دریافت عضو

مســئول واحــد فراهــم آوری اعضــا پیوندی 
بیمارستان الزهرا)س(اصفهان گفت:گروه های 
خونی OوA بیشــترین آمار بیمــاران نیازمند 

دریافت عضو  در استان هستند. 
»مریم خلیفه ســلطانی« افزود: از ابتدای امسال 
تاکنون، اعضای بدن ۱9بیمــار مرگ مغزی به 
بیمــاران نیازمندان عضو اهدا شــده و 4۲عضو 
پیوندی نیز برداشــت و پیوند شــده است. او از 
صدور ۱۳هزار کارت اهدا عضو در استان نیز خبر 
داد و گفت: داوطلبان اهدای عضو می توانند برای 
دریافــت کارت اهدا به بیمارســتان الزهرا)س(

اصفهان مراجعه کنند.

همزمان با جشنواره کودک؛
شادی به محالت شهر می آید

 مســئول رویدادهای فرهنگی سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: حجم 
برنامه های تابستان سازمان بســیار زیاد است و 
مردم می توانند از طریق سایت های اطالع رسانی 

شهرداری از عناوین برنامه ها اطالع پیدا کنند.
»ســید ابراهیم حســینی« ادامه داد: با توجه به 
برگزاری ســی و یکمین جشــنواره بین المللی 
کودکان و نوجوانــان در اصفهان، ویژه برنامه های 
فرهنگی متعددی در محالت شــهر برنامه ریزی 
شده است و در شهریورماه اجرا می شود. مسئول 
رویدادهای فرهنگی سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان افزود:  در روز پنجم 
مردادماه سال جاری همزمان با بزرگ ترین کسوف 
قرن، ویژه برنامه ای در اصفهان اجرا می شود تا مردم 
بتوانند با استفاده از ابزارهای کارشناسان به رصد 
ستارگان بپردازند و از تماشای این رویداد عظیم 

لذت ببرند.

نشســت خبری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان روز گذشته برگزار شد. حجت االسالم انصاری 
پس از مدت ها به میان خبرنگاران اصفهانی آمد تا 
پاسخگوی سواالت بی شــمار آن ها باشد. انصاری 
درباره مســائل و موضوعات زیادی حــرف زد؛ از 
برگزاری کنسرت و پخش فوتبال در صفه گرفته تا 
مشکالت تئاتر و دغدغه های صاحبان رسانه درباره 
ســهمیه کاغذ و تخصیص آگهی های دولتی. او  از 
ساختمان نیمه کاره ارشــاد هم گالیه کرد و گفت 
بیش از ۵۰ درصد انرژی او معطوف به تکمیل ساخت 

ساختمان اداره کل بوده است.
در ادامه گزیده سخنان حجت االسالم »محمدعلی 

انصاری« را می خوانید:
 واژه »پروازی« پیش از انتصاب بنده برای من به 
کار برده می شــد و خانواده بنده از روز معارفه برای 
مسئولیت مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان 
همراه من بودم؛ هرجا به من مسئولیتی دادند من 
آنجا را آخر دنیا می دانم و همه تالش خود را به آن 
کار معطوف کرده و نگاهم برای آن مسئولیت پلی 

نباشد برای جای دیگر.
 اطرافیان مــن در مقایســه با برخــی دیگر از 
همکاران، بنده را جزو مدیران پرســفر نمی دانند و 

اگر سفری هم برویم به دلیل مسائل کاری است.
 )در پاسخ به این سوال که چرا در مراسم تشییع 
مادر شهیدان ردانی پور شرکت نکردید(: از بس در 
اصفهان حوزه کار وسیع و پردامنه است نتوانستم در 
این مراسم حضور پیدا کنم و از خانواده این شهید 
و کلیه خانواده های شهدا عذرخواهی می کنم؛ یکی 
از ظرفیت های بزرگ اصفهان شــهدا و ایثارگران 

آن است.
 )بنده کارگردانی و بازیگری هم کرده ام؛ از حوزه 
تئاتر در گذشته اصفهان بســیار قوی بوده و از این 
ظرفیت باید بیشــتر اســتفاده کرد، ۵ طرح بزرگ 
فرهنگی در استان اصفهان پیشنهاد داده شده تا با 
کمک سرمایه گذاران در حوزه تئاتر یک مرکز بزرگی 

برای تئاتر اصفهان احداث شود.
 در خصوص مسائل رســانه ها و خبرنگاران فضا، 
فضای گل و بلبل نیســت؛ همه دغدغه ارشاد برای 
آنان است؛ البته تشــکل های صنفی نیز می توانند 
بیشــتر در میدان باشــند و اداره کل ارشاد استان 
اصفهان در حال پیگیری برای بیمه و دیگر مسائل 

آنان است.
 )در پاســخ به صــدور مجوز به کنســرت ها در 
اصفهان(: آنچه را که با ارزش هــای دینی مغایرت 
دارد، کسی نمی پسندد؛ موسیقی عنوانا نباید تبدیل 
به خالف شرع و دین شــود چراکه در قانون نیز به 
صورت کلی مشکلی ندارد؛ زمینه های هر کاری در 

نحوه استفاده آن متفاوت است.
  نصیحــت علما و بــزرگان برای همــه مردم و 
مســئوالن یک نعمت اســت و همه نصایح را روی 
چشــم می گذاریم؛ اما باید معیارها و مالک ها را در 

نظر بگیریم؛ نمی توان مباهات و نیازهای مردم را به 
بهانه های مختلف حذف کرد، ضمن آنکه ارزش های 
دینی نیز باید حفظ شود؛ مسیر برگزاری کنسرت ها 
در اصفهان با رعایت همه اصول بسته نیست و البته 
فقط ارشاد مســئولیت ندارد و جنبه های امنیتی، 

حفاظتی و اجتماعی آن نیز مطرح است.
 محدودیت های برگزاری کنسرت ها در اصفهان 
بعضا به محدودیت  در ظرفیت  ها بازمی گردد. علما 
با سوءاستفاده از موســیقی مخالف هستند؛ یکی از 
مشکالت کنسرت ها ایجاد حواشی است که همه باید 
در این خصوص دقت نظر داشته باشیم تا کنسرت ها 

دچار حاشیه نشوند.
 )در پاسخ به ســؤالی درباره چگونگی مسئولیت 
ارشاد در قبال پخش مسابقات فوتبال در مجموعه 
فرهنگی تفریحی صفه(: اکثــر جامعه ما فوتبال را 
دوست دارند؛ اما برگزاری این نوع برنامه ها در فضای 
باز قانونی نیست. هیچ کس در شــهر اصفهان از ما 
درخواست مجوز برای پخش فوتبال در صفه نکرد 
اما پس از تصمیم گیری بــرای برگزاری این برنامه، 
ازجایی به ما اعالم شد که شما مسئولیت مجوزدهی 
برای چنین برنامه هایی دارید و واکنش نشان دهید 
که از بــاب احترام به آن نهاد، شــفاها موضوع را به 
شهرداری مطرح کردم و شــهرداری نیز تلفنی به 

من اعالم کرد.
 از گرفتن ارز دولتی برای کاغذ روزنامه ها  بی اطالع 
هستم. رشــد رســانه های دیجیتال و غیر کاغذی 
هیچ گاه باعث نمی شود رسانه های کاغذی تعطیل 

شوند و جایگاه آنان تق و لق نیست.
  شکی نیست که رسانه ها فقط روزنامه ها نیستند. 
در اســتان اصفهان ۳۵۲ مجوز در حوزه رســانه ها 
صادر شده که از این میان ۲۲۰ مجوز غیر دیجیتال 
و چاپی هســتند و از این تعــداد ۱۰ مجوز مربوط 
به روزنامه هاســت؛ مابقی ۲۲۰ مجــوز مربوط به 

هفته نامه، ماهنامه و فصلنامه است.

 یکی از دالیل جلســه با دادگستری و ثبت اسناد 
بحث نشریات غیر روزنامه ای برای دادن آگهی بوده 
است؛ برخی آگهی ها زمان دار هستند و در نشریات 

کاربردی ندارند.
 سقف تعداد نمایندگی و سرپرستی روزنامه ها و 
نشریات براســاس مقررات برای هر نفر تا ۳ نشریه 
و روزنامــه اســت؛ ۶۵ روزنامه کشــور در اصفهان 
نمایندگی دارند و اگر همــه روزنامه ها نمایندگی 

داشته باشند مشکلی ندارد.
 اعتقادی به تشکیل ســاختارهای اداری متعدد 
ندارم. در هفته های نخســت حضــور در اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی اقدام به تشکیل هیئت 
اندیشه ورز و اتاق فرهنگ و هنر استان اصفهان شد 

تا مشورت دهی صورت گیرد.
 چند ماه طول کشید تا تغییراتی در معاونان اداره 
کل ارشــاد اســتان اصفهان صورت گیرد و در این 
خصوص هیچ نگاه بخشی، قشری، گروهی و سیاسی 
وجود نداشــت و نگاه توانمندی به آنان داشــتیم؛ 
برای انتخاب یک نفر در حــوزه فرهنگ باید تالش 

زیادی شود.
 شــاید یکی از دالیل تاخیر در برگزاری نشست 
خبری اداره ارشــاد اصفهان با اصحاب رسانه عدم 
تکمیل تیم مدیریتی جدید این اداره بوده است؛ ادعا 
نمی کنم خیلی کار کــرده ام چراکه حوزه فرهنگ 

حوزه پرمشکل و پرگرفتاری است.
 ادعایی برای انجام کارهای فرهنگی در اصفهان 
ندارم، کارهای زیــادی در حوزه فرهنگ اســتان 
اصفهان نشــده و یکــی از دالیل آن عــدم تالش 
مسئوالن اســت؛ گاهی امکانات و فرصت ها باعث 

می شود فقط بخشی از امور به سرانجام برسد.
 در این 9 ماه مسئولیت در ارشاد استان اصفهان 
کارهای بســیار خوبی از جمله برگــزاری آزمون 
سراسری قرآن و نمایشگاه قرآن انجام شد؛ مسئولیت 
برگزاری جشنواره تصویرگری رضوی برعهده اداره 

کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان قرار 
گرفته است.

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
در سال 9۶ با بیش از ۲ هزار درخواست چاپ کتاب 
مواجه شد و اصفهان در حوزه نشر وضع خوبی دارد؛ 
گردآوری آثار مفاخر اســتان اصفهان ســاماندهی 

شده است.
 قبول داریم که به هنر بی مهری می شــود، خود 
دوستان ســینمایی به من گزارش دادند که تا چند 
سال پیش تعداد سینماهای استان اصفهان بسیار 
محدود بوده اما در حال حاضر بسیار رشد کرده و ۳ 

سالن سینمایی دیگر اضافه خواهد شد.
 نمی خواهم ادعا کنم همه چیز عالی است و البته 
اشکاالتی هم وجود دارد؛ بسیاری از امور فرهنگی و 
هنری استان اصفهان در حال مدیریت است و این 

مدیریت برعهده اداره کل ارشاد است.
 )در پاسخ به این ســوال که طی 9 ماه اخیر چه 
کاری انجام داده اید(: در تاریخ ۶ اسفندماه سال 9۶ 
نامه ای به اســتاندار اصفهان نوشتم و گزارشی از ۵ 
اقدام بزرگ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

اصفهان را به اطالع استانداری رساندم.
 در زمان پیشنهاد برای برعهده گرفتن مسئولیت 
مدیریت اداره کل ارشاد استان اصفهان به بنده فکر 
می کردم حداقل ساختمان این اداره یک ساختمان 
وزین و هنری است اما وقتی که آمدم فهمیدم یک 
ساختمان نیمه کاره ای است و ما حاال شرمنده  اهالی 

فرهنگ و هنر هستیم.
 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
در نیروی انســانی، بودجه و حتی ساختمان اداری 

خود هم مشکل دارد.
طی 9 ماه اخیر بیش از ۵۰ درصد انرژی شــخص 
من معطوف به مباحث مرتبط با تکمیل ســاخت 
ساختمان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گرفته 

که البته نباید این گونه بوده باشد.

  مطالبه گری رسانه ها در اصفهان خوب است
  مدیرکل ارشاد استان اصفهان در نشست خبری عنوان کرد؛  

مدیرعامــل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شهرداری اصفهان گفت: از شــهروندان انتظار 
می رود، چنانچه نشتی شــبکه های آبرسانی یا 
ســرقت والوهای آب در فضاهای ســبز شهری 
را مشاهده کردند، به ســامانه ۱۳۷ شهرداری 

اصفهان اطالع دهند.
»فــروغ مرتضایی نــژاد« اظهارکرد: ســامانه 
۱۳۷ شــهرداری اصفهان به صورت ۲4 ساعته 
درخصوص رفع معایب شبکه آبرسانی، کیفیت 
آبیاری و مدیریت عرصه فضای ســبز جوابگوی 
شهروندان است.  او تصریح کرد: اکثر تماس های 
واصله در ۱۳۷ مربوط به کسری آب، عدم آبیاری 

در مناطق مختلف به دلیل بحران کم آبی است.

مرتضایی نــژاد اضافه کــرد: به رغم شــرایط 
موجود خدمات شــهری نسبت به گرفتن تانکر 
و زمان بندی فعالیت ها در ســه شــیفت کاری 
جوابگوی شهروندان است. از شهروندان انتظار 
می رود، چنانچه نشتی شــبکه های آبرسانی یا 
ســرقت والوهای آب در فضاهای ســبز شهری 
را مشاهده کردند، به ســامانه ۱۳۷ شهرداری 

اطالع دهند.
 مرتضایی نژاد خاطرنشان کرد: به محض دریافت 
پیام های تلفنی یا حضوری شــهروندان با ۱۳۷ 
طی ۲4 ســاعت مشکل اعالم شــده برطرف و 
نتیجه آن به صورت ارتباط مستقیم  به شهروند 

تماس گیرنده اطالع داده می شود.   

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:

نشتی شبکه های آبرسانی را به 1۳۷ اطالع دهید
مدیرعامــل ســازمان مدیریت و نظــارت بر 
تاکســی رانی شــهرداری اصفهان گفت: یکی 
از برنامــه های اصلــی ســازمان کاهش عمر 
ناوگان تاکســی رانی از طریق تبدیل به احسن 
خودروها  یا خروج خودروهای فرسوده از ناوگان 
است.»هادی منوچهری« اظهار کرد: بر اساس 
قانون تمام خودروهای تاکسی با سن باالی ۱۰ 
سال فرسوده محسوب می شوند. اکنون متوسط 
عمر ناوگان تاکســی رانی در حدود ۷/۸ ســال 
است؛ در حالی که طبق استاندارد عمر ناوگان 
باید حدود پنج سال باشد. او افزود: یکی از برنامه 
های اصلی سازمان کاهش عمر ناوگان تاکسی 
رانی از طریق تبدیل به احسن خودروها از ناوگان 

است. مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر 
تاکسی رانی شــهرداری اصفهان ادامه داد: طی 
دو سال گذشته بالغ بر ۱۲۰۰ دستگاه تاکسی 
فرسوده تبدیل به احسن شده است. منوچهری 
خاطرنشــان کرد: در ماه های اخیــر علی رغم 
استقبال رانندگان تاکسی از نوسازی خودروهای 
فرسوده، این مهم معلق مانده که با رایزنی های 
انجام گرفته امید اســت این مشــکل در آینده 
نزدیک برطرف شــود. او گفت: درحال حاضر تا 
همکاری مجدد گروه خودروســازی رانندگان 
تاکســی، متقاضیان می توانند نسبت به ثبت 
نام خودروهای آریو و برلیانس، با شــرایط ویژه 

اقدام کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی رانی شهرداری:

تاکسی های فرسوده از چرخه حمل و نقل خارج می شوند

آیین بهره برداری از طرح های 
جدید شرکت اتوبوس رانی 

اصفهان و حومه
صبح دوشــنبه بــا حضــور فرمانــدار اصفهان و 
شــهردار و اعضــای شــورای شــهر، از طرح های 
حومــه  و  اتوبوس رانــی  شــرکت   جدیــد 
بهره برداری شد که در این راستا ۵۰ دستگاه اتوبوس 

جدید به خطوط اتوبوس رانی شهر اضافه شدند.

اعظم محمدی 
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  امام رضا علیه السالم:
   كسى كه براى تامین زندگى خانواده اش، در 

طلب فضل خداوند عز  و  جل بر مى آيد، اجرش 
بیشتر از مجاهد در راه خداوند عز و جل است .
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یادداشت 

این روزها »آرامش« شده خیال، شــده توهم، شایدهم یک 
رویای شیرین که همه به دنبال آن هستیم...

انگار هیچ کس آرام نیست، هیچ کس خیالش تخت نیست از 
هیچ کس و هیچ چیز...

گذراندن این روزها خیلی سخت شــده برای من، برای تو و 
برای همه...

دوســتی ها رنگ باخته و همــه درگیر خودهســتند حتی 
هیچ کس به دور و برش نگاه ساده ای نمی اندازد...

آهای آدم! آری مخاطبم خود تو هســتی!کمی سرت را باال 
بگیر کمی نگاه کن به من، بــه اطرافت، به آدمیان؛آدم هایی 

که شاید محتاج لحظه ای نگاه پر محبتت هستند.
انقدر مغرور نباش کمــی از مهرت را به دیگران ببخش...باور 
کن روزگار سخت تر از آن است که بتوان تنها و بی پشت وپناه 

آن را سپری کرد. شاید روزی برســد که تو محتاج دیگران 
شوی و دیگران نگاه شان را از تو دریغ کنند... و آن زمان است 

که خواهی فهمید تنهایی چه معنایی دارد.
بگذار دیگران هم آرامش را با تو تجربه کنند و باور داشــته 
باش همیشــه تنهایی نمی تواند بهتر باشد و گاهی باید باهم 
بود و شــیرین ترین خاطرات زمانی خواهد بودکه کنار هم 

بودن را تجربه کنی...
آهای انسان امروزی! آهای تویی که کارت شده گوشه نشینی 
و انزوا...آهای تویی که صبح تا شــب همراه و همدمت شده 
گوشــی موبایلت، کمی به خودت بیا...خدا نکند روزی برسد 
که دیگر خیلی دیر شده باشد...روزی که تو حسرت لحظه ای 

کنارهم بودن را بخوری!
فکرنکــن وقــت بســیار اســت و کار امــروز را بــه فردا 
می اندازی،شــاید دیگر وقتی نباشــد وتو میدانی گذشته را 

هرگز نمی توان به عقب برگرداند...
روزی فراخواهد رســید که عزیزترین هایت دیگر در کنارت 

نیستند و تو غم گذشته رامی خوری.
پس خوب باش و همیشه خوب بمان آنگونه که خوب بودنت 
ورد زبان ها شــود؛ چرا که آنچه خواهد مانــد همان خوبی 
توست...گوشه نشین نباش، نگذار غم و غصه خود را بر سرت 
فرود آورند، قدرتمند بجنگ مقاومــت کن و بدان تو کوهی 

محکم هستی در برابر تنهایی...
هرگز تنهایی را دوست نداشــته باش...البته گاهی »خلوت« 
تنها نیاز تو خواهد بــود؛ اما بگذار هم خــود لذت ببری هم 

دیگران...پشیمانی را سودی نخواهد بود.
پس مگذار تیرگی قلب مهربانــت را فرا گیرد و گرد و غبار بر 
دلت بنشیند...قلبت را جایگاه مهر و محبت قرار ده تا دیگران 
قلب شــان را میعادگاهت قرار دهند و محبــت را از دیگران 
گدایی کن که زیباتراز این گدایــی در جهان وجود نخواهد 
داشت...حرف آخرم؛ آهای آدم امروزی! سرت را باال بگیر، در 
خود فرو نرو، درددل کن و کمی با دیگران گرم باش؛ چرا که 

سردی حس خوشایندی نبوده و نخواهد بود...

آهای آدم! همیشه گرم بمان

افسانه مرادی

حال و هوای حرم 
رضوی در آستانه میالد 

امام رضا)ع(
از ابتدای ذی القعــده، حرم مطهر 
رضوی حــال و هــوای خاصی به 
خود گرفته و در آســتانه میالد با 
ســعادت هشــتمین اختر تابناک 
آســمان امامت و والیت، حضرت 
علی ابن موســی الرضا )ع( زائران و 
عالقه مندان از شــهرهای مختلف 
خود را به مشــهد مقدس رسانده 
تا میــالد آن حضرت را باشــکوه  و 
پرشورتر از ســال های قبل جشن 

بگیرند.

عکس روز

دوخط کتاب
نکنــم و بــه شــوخی هایش 
بخندم؛ اما نتیجــه حتی فراتر 
از این بود. وقتی خودم شادتر 
بــودم، بهتــر می توانســتم 
دیگــران را هــم شــاد کنم.

افراد شاد، عموما بخشنده تر، 
بلندنظرترنــد  و  دلســوزتر 
و نســبت بــه افــراد غمگین، 
کنترل بیشتری بر خود دارند و 
تحمل شــان در مقابل ناامیدی 

بیشتر است. 

»پروژه شادی«
گرچین رابین

افــراد شــاد دلســوزتر 
هستند

مــن در ابتدا فکــر می کردم 
که پروژه شادی ممکن است 
خودخواهانه  باشــد، زیرا این 
که روی شادی خودم تمرکز 
کنــم، خودخواهــی به نظــر 
می رســید. ایــن درســت بود 
که من وقتی به شادی خودم 
اهمیــت مــی دادم، دیگران را 
هم شاد می کردم، مثال سعی 
می کردم به »جمی« پرخاش 

شــرکت تاکســیرانی یکی از شــهرهای ژاپــن،  برای معرفــی فرهنگ 
این کشــور دســت به کار جالبی زده اســت. این شــرکت که »ســانوا 
کوتســو« نام دارد  و در شــهر یوکو هامــا فعالیت می کند، در راســتای 
 شناســاندن فرهنــگ اصیل ژاپنــی به گردشــگران، سرویســی به نام 
»نینجا تاکسی« را ه اندازی کرده اســت. در این سرویس مسافر ها توسط 
رانندگانی با لباس نینجا ها جابه جا می شــوند، همچنیــن این رانندگان 
سالح های نینجا ها که به شکل اوریگامی ساخته شده است را همراه دارند و 
به شیوه آنها نیز صحبت می کنند. این تاکسی های چیزی حدود ۱۰۰۰ ین 

از تاکسی های معمولی گران تر هستند.

نینجا تاکسی در ژاپن!

داستان خانواده ای در استان شانگهای چین که با وجود قوانین سخت تعدد 
فرزند این کشــور، بعد از ۱۱ دختر با به دنیا آمدن پسرشان، فرزندآوری را 
متوقف کردند به تازگی حسابی سر و صدا به پا کرده است. فرزند پسر آنها 
حاال بزرگ شده است و هر ۱۱ خواهر که در تمام این سال ها حامی او بودند، 
هزینه مراسم ازدواج و خانه مشترک با همسرش را فراهم کرده اند. انتشار 
عکس های او در مراسم عروسی در کنار ۱۱ خواهرش باعث به وجود آمدن 
بحث های زیاد درباره علت عالقه زیاد چینی ها به فرزند پسر شد. همچنین 
مردم معترض هستند که چرا با وجود سیاست ها و قوانین سفت و سخت 

تک فرزندی، این خانواده به راحتی ۱2 فرزند دارد!

 عالقه چینی ها به داشتن فرزند پسر

اگر نماینده امام خمینی هستی، لشکرت کو؟
آیت ا... محمد محمدی ری شهری، حدود 2۰ سال نمایندگی رهبر انقالب در حج را عهده دار بوده و خاطرات مربوط به این دوران را در 
کتابی قطور منتشر کرده است. ایشان در بخشــی از خاطرات خود می نویسد:»با گذشت پاسی از شب،  ترافیک در مسیرهای منتهی به 
مشعرالحرام به اوج خود رسید و به دلیل عدم آشنایی سرتیم محافظان سعودی با مسیر، اتومبیل ما در یکی از مسیرهای منتهی به مشعر 
در چنان ترافیکی گرفتار شد که نه راه پس داشتیم و نه راه پیش.تصمیم گرفتم از اتومبیل پیاده شوم و پس از طی مسافت تا جایی که 
وضعیت بهتری به لحاظ ترافیکی وجود داشته باشد، با کرایه یک ماشین خود را به مکه برسانم. از این رو همراه یکی از محافظان،  مقداری 
پیاده رفتیم و سپس با کرایه اتومبیلی تا نزدیک پل مشعر آمدیم. ماشین های بسیاری در آنجا توقف کرده بودند و جلوتر نمی رفتند، زیرا 
خروج از منطقه مشعر تا قبل از طلوع آفتاب برای کسانی که نیت حج کرده اند، جایز نیست.مجددا پیاده به راه افتادیم و تا بعد از پل مشعر 
رفتیم، اما در آن سوی پل نیز پیدا کردن ماشینی که عازم مکه باشد و ما را هم سوار کند، کار چندان آسانی نبود. باالخره یک وانت بار، 
پیدا شد. راننده این ماشین یک افغانی بود. نفری 5ریال سعودی به او دادیم تا ما را به نزدیک پل جمرات برساند. مجددا پیاده شدیم و این 
بار، چون مسیر مکه را بلد نبودیم در همان جا ماندیم. پس از دقایقی مجددا وانت باری را دیدیم که به سمت ما می آمد. دست بلند کردیم 
و نگه داشت. راننده این وانت بار، جوانی اهل سوریه بود که اثاثیه یک کاروان ایرانی را به مکه حمل می کرد. خوشبختانه وقتی فهمید ما 
ایرانی هستیم، اجازه داد سوار شویم. بعد از مدتی راننده کمی با تعجب نگریست و خیلی صریح گفت: »نه، دروغ می گویی. تو ری شهری 
نیستی!« به او گفتم مشخص کردن صحت و سقم این ادعای من، کار مشکلی نیست و از او خواستم فردا به بعثه مراجعه کند تا ببیند من 
ری شهری هستم یا نه. ظاهرا طاقت صبر کردن تا فردا را نداشت، لذا بالفاصله گفت: »قسم بخور ری شهری هستم!« الجرم قسم خوردم،  
ولی همچنان برایش مشکل بود که حرف مرا باور کند!لحظاتی گذشت و باز با تعجب پرسید: »یعنی تو نماینده امام خمینی هستی؟« 
گفتم: »بله.« گفت: »پس باید یک لشکر آدم همراهت باشد. مگر می شود تو نماینده امام خمینی باشی و این طور سوار وانت شوی و به مکه 
بروی؟!«لبخندی زدم و دیگر چیزی نگفتم. باالخره کم کم باورش شد که ری شهری هستم. گفت: »ما شنیده بودیم که امام خمینی در 
خانه ای کوچک زندگی می کند، اما باور نمی کردیم. حال که می بینیم شما این طور سوار وانت می شوید، آن حرف ها را هم باور می کنیم.«

روایت روز

یک برنامه آمریکایی عکس العمل یک سرباز آمریکایی نسبت به برخورد مشتری 
اسالم ستیز و فروشنده مسلمان را به تصویر کشید.هنگامی که مشتری و فروشنده 
مسلمان که هر دو از بازیگران این دوربین مخفی بودند با یکدیگر وارد گفت وگو 
شدند، سرباز آمریکایی که شاهد ماجرا بود، نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.

در حالی که مشتری، هم خود از سفارش دادن به فروشنده مسلمان امتناع می کرد 
و هم سعی در منصرف کردن سرباز از سفارش دادن به این شخص داشت، سرباز 

به مشتری گفت: او می تواند هر دینی را برای خود انتخاب کند.

دفاع سرباز آمریکایی از فروشنده مسلمان! 

اینستاگردی

»امیر نوری« در کنار مداح معروف

کنایه »امیرمهدی ژوله« به اختالس گران و رانت خواران

امیر نوری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:» حرفی برای گفتن ندارم«.

»امیرمهدی ژوله« با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:»دل مادراتون،همسراتون،بچه 
ها.ما چی؟ما کجا؟پی عرضی.پی ارزی.خبر اختالس ها و دزدی ها و رانت خوری ها و پولشویی 

 درس های یک »سلبریتی باسواد«ها و بی عرضه گی ها و ناکارآمدی ها رو به گوش عزیزای اینا نرسونید.نچزونیدشون«.
 برای سلبریتی های بی سواد

»بهمن فرمــان آرا« کارگردان ســینما و تئاتر کشــورمان که 
هم اکنون نیز فیلم »دلم می خواد« را در حــال اکران دارد، در 
بخشی از مصاحبه خود با روزنامه شــرق که پیرامون این فیلم 
جدید انجام شده، گفته است:» اینکه منتقد فرانسوی، آلمانی یا 
انگلیسی از فیلم من تعریف کند، اسباب خوشحالی من نیست، 
چون نقد آنها برای من مثل خامه روی کیک اســت، برای من 
کیک، ملت ایران هســتند. با اینکه امــکان زندگی در خارج از 
ایران را دارم جایی نمی روم. من متعلق به اینجا هستم به عالوه 
هر چیزی که دارم از کشورم دارم و تابه حال هیچ آمریکایی در 

زندگانی من سرمایه گذاری نکرده است«
فرمان آرا، یک روز قبل تر از انتشار این مصاحبه نیز طی سخنانی 
 در خبرگزاری ایلنا گفته بود:افرادی که خارج از کشــور تحت
  هر عنوانی مســائل داخل کشــور را تحلیــل می کنند و برای
  آن نســخه می پیچند، دل شان برای کشــور نسوخته حتی از
  مردم طلبکار هستند. واقعیت این اســت که آنها فقط دلتنگ
  قدم زدن در کنار دریای خزر یا ســفر به شــیراز یــا رفتن به
  خلیــج فــارس هســتند و مــردم نیــز بــه آنهــا توجــه

 نمی کنند.

قالب روایتگر این قرن، قالب تصویر است 
محمد مهدی حیدریان، رییس سازمان سینمایی گفت : سهمی 
که سینما از اوقات فراغت مردم به خود اختصاص می دهد بسیار 
نامناسب است؛ چرا که قالب روایتگر این قرن، قالب تصویر است 
و سینما یکی از شاخص ترین استفاده کنندگان از این ظرفیت 
بیانی است. پس هر چقدر مردم کشــور ما از این ظرفیت کمتر 
اســتفاده کنند به معنای این اســت که ما از آنچه که اقتضای 
این دوره است، عقب تر هســتیم. این که یک ایرانی هر ۳ سال 
به ســینما می رود، رقم فاجعه باری برای ایفای نقش فرهنگی 
سینماســت. در دوره قبلی ما، هر ایرانی در ســال بیش از یک 
مرتبه به سینما می رفت. در سال هایی که کشورمان حدود 55 
میلیون جمعیت داشت، ما ۶۰ میلیون تماشاگر سینما داشتیم. 
البته طی این سال ها با ظهور رسانه های متفاوت، ممکن است 
بخشی از نیاز های مردم توســط این رسانه ها تامین شده باشد؛ 
اما سمت و ســوی جهانی این موضوع، به اندازه کشور ما شدت 
نداشته اســت. به اضافه این که به دلیل قلت سالن های نمایش 
و مسائل فرهنگی و ســالیق مردم، ما قدرت رقیب خارجی را 
برای تولید داخلی مان در سینما جدی نمی بینیم و امکانی را در 
اختیارش قرار نمی دهیم؛ چرا که ظرفیت مورد نیاز این موضوع 

را هم در اختیار نداریم.

ما توانایی اینو داریم که 7۰ میلیون مطب پزشــک داشــته 
باشیم. دو هفته اســت کمر درد دارم، هرکی رو می بینم یک 

نسخه تجویز می کنه و گند می زنه به نسخه قبلی!
 حس می کنم داره یادتون میره سعید عزت اللهی اسپانیایی 

بلده، بگم جواد آقای خیابانی بیاد یادآوری کنه؟!
 قبال  کســی رو عروســیت دعوت نمی کردی کلی ناراحت 
می شــد؛ اما االن قیمت طال طوری شــده که وقتی کسی رو 

عروسیت دعوت نمی کنی زنگ می زنن و تشکر هم می کنن!
 بیرون رفتن فقط اونجاش که داری میری بیرون، خانواده 

میگن کجا میری؟
میگی میرم بیرون و دیگه هیچی نمی پرسن و خیالشون راحت 

می شه!
 واسه تولد بچه هفت ساله لپ تاپ و تلسکوپ خریدن. منم 
همسن این بودم حوصله ام ســر می رفت بهم می گفتن برو تو 

کوچه ببین در ماشــین کی بازه به صاحبش خبر بده!
 اون روز که مامانم رو با اینســتاگرام آشــنا کردم واقعــا 
فکر نمی کردم کار به جایی بکشه که عکس فنالند رو آپلود کنه 

و کپشن بزنه طبیعت زیبای خلخال!
 هر موقع خواســتم با عجله به کســی پیام بدم، دو ســه 
 برابــر وقــت گذاشــــتم تــا غلــط هــاش رو ویرایــش

 کنم!

شبکه  اجتماعیکیوسک دیدگاه
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