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پیشتازی اصفهانی ها در قهرمانی های زودهنگام
  نگاهی به تیم هایی که پیش ازرسیدن هنگامه سوت پایان، به جام رسیدند؛  

10

اولویت بندی پرداخت دیون شهرداری مشخص شود
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح کرد:

11

انحصار طلبی در تولید؛ یعنی پراید
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد:

   زنان اصفهانی از گذران اوقات فراغت خود 3
رضایت ندارند؛  

8 وقت اضافه

 ضرورت سازگاری
 با کمی آب
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احداث سالن اجتماعات 
گلستان شهدا با معماری خاص

11

استاندار اصفهان مطرح کرد:

9

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

وضعیت خوبی در حوزه سالمت نداریم
معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: 
برای رســیدن به اهداف سند چشــم انداز ۱۴۰۴ نیازمند 
فرهنگ سازی در حوزه سالمت هستیم. وی  افزود: در همین زمینه 
باید این اطالعات را انتقال دهیم که دانش  آموخته ها واقع بینانه تر 

به حوزه بهداشت و درمان ورود کنند...

اصفهان یکی از پنج استان 
باسواد کشور است

ایست بازار در تب دالر
  پشت پرده افزایش دالر چه خبر است؛ 

  نبود برنامه و اجرای طرح های اشتباه، زاینده رود را خشکاند؛ 

دسته گل های مسئوالن، به جان آب افتاد

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار
جهت تامین مالی طرح تکمیل تاسیسات فاضالب شهرهای فوالدشهر و 

ایمانشهر در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله )بیع متقابل( 
)مزایده شماره 97-۱-۱7(

نوبت اول

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:۱397/۰۱/2۱

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد براساس ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه، ماده 2 قانون تشکیل  شرکت های آب و فاضالب مصوب سال 1369 
و ماده 27 الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( ، تکمیل تاسیسات فاضالب شهر شهرهای فوالدشهر و ایمانشهر را در ازای تخصیص پساب 
تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل ، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.

الف( شرح مختصری از پروژه:
- موضوع پروژه : تامین مالی طرح تکمیل تاسیسات فاضالب شهرهای فوالدشهر و ایمانشهر در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله به روش بیع متقابل

- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
- دوره احداث :3 )سه ( سال

- دوره بهره برداری تجاری : با ارائه مدل مالی
- محل اجرا: شهرهای فوالدشهر و ایمانشهر

ب( شرایط کلی برای سرمایه گذاری:
سرمایه گذار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.

-بدیهی است پس از بررسی مدارک ارزیابی که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل می شود ، از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات قراردادی دعوت به 
عمل خواهد آمد.

- سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.
-مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292 : تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/02/01 

تاریخ گشایش اسناد: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/02/02
www.abfaesfahan.irمحل دریافت اسناد : سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 8-3668۰۰3۰-۰3۱        )داخلی 338(
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حجت االســام حســن روحانی در مراسم روز ملی 
فناوری هسته ای عنوان کرد: روز ملی فناوری هسته ای 
برای حضار محترم، اندیشمندان و دانشمندان جوان 
هسته ای ما و همه ملت ایران مبارک باشد. قبل از هر 
چیز باید سپاسگزاری کنیم از همه آنهایی که در طول 

سالیان گذشته در زمینه این فناوری گام برداشتند.
اهم اظهارات روحانی به شرح زیر است:

 برخی فکر می کنند در دولــت یازدهم و دوازدهم 
حرکت هسته ای ما کند شده است و سانتریفیوژهای ما 
نمی چرخد یا کند می چرخد. به ملت ایران با صراحت 
و شــفافیت می گویم صنعت هســته ای ما با توان و 
دقت بیشتر و محاسبه دقیق تر امروز نسبت به دیروز 
سرعت بیشتری دارد. سال گذشته ۴۰ پروژه افتتاح و 
دستاوردهای آن را مشاهده کردیم امسال افتتاح ۸۳ 
پروژه نشانگر آن است که در مسیر فناوری علمی راه 

خود را ادامه خواهیم داد.
 بدون دیپلماسی هم می شود کار کرد ولی با هزینه 
بسیار باال و به خاطر موانعی که البته غیر قانونی است 
و با مصوباتی می خواهند آنها را قانونی کنند و حرکت 
ما را کند می کند، دیپلماســی موانــع را برمی دارد و 

هزینه ها را می کاهد.
 بعضی ها فقط یک روی سکه را نگاه می کنند. اگر 
سکه را یکم بلند کنند، پشت آن معلوم است حوصله 
آن را ندارند فکر می کنند پشــت آن خبری نیست و 

روی آن را نگاه می کنند.

 عده ای می خواهند ما تسلیم و تابع باشیم، عده ای 
می خواهند قدرت های بزرگ در دنیا باشــند و ما از 
منافع خودمان چشم   پوشــی کنیم. ما هیچ وقت به 
فکر رضایت و خشــنودی بدخواهان و دشــمنان و 
دیگران نیستیم. ما اول رضای خدا را می خواهیم، بعد 

خشنودی ملت خودمان را.
 اگر در جامعه ما مشکل کوچکی باشد آن مشکل را 

چند برابر می کنند، اگر در جامعه ما مشکلی ایجاد شود 
فکر می کنند ما راه حل نداریم ما برای تمام مشکات 
دیروز و امروز و فردایمان، هر مشکلی باشد هر چقدر 
بزرگ باشد راه حل داریم. ملت ما از مشکات بزرگ تر 
عبور می کند و خدای قادر ما توان و قدرتش بی نهایت 
است. اتکای ما به خدای بزرگ است و به ملت یکپارچه 

و متحد خود اطمینان داریم.

 مراکز جدیــدی را در فــردو بــرای تحقیقات و 
ایزوتوپ های پایدار به وجود آوردیم و مسیر تحقیقات 

ما با سرعت بیشتر ادامه پیدا می کند.
 اگر شما می خواهید نقض عهدی کنید، تقاص آن را 
خودتان باید پرداخت کنید. ۱۵ ماه است آقای جدیدی 
که در آمریکا بر سر کار آمده و ادعاهای بسیار زیادی 
هم دارد و فراز و نشیب فراوانی در کام و سخن و عمل 
وی شاهد هستیم، تاش می کند که برجام را بشکند و 
ظاهرا می گویند که ما تازه متوجه شدیم که در برجام 
کاه بر سر ما رفته است.اگر این مسئله را کسی ادعا 
کند، ادعای درستی نیست چرا که ما از ابتدا گفتیم که 
کاری که انجام دادیم، برد - برد بوده اســت و به نفع 
تمام جهان و دو طرف است و هیچ کس ضرر نمی کند 
اما اینکه آنها چنین احساس می کنند که ضرر کرده و 

سرشان کاه رفته است، حرف دیگری است.
 ســاختمان برجام آنقدر محکم بــوده که در این 
۱۵ ماه انواع فشــارها با ریشترهای مختلف را تحمل 
کرده، ســاختمان برجام همچنان پابرجاست و این 
یکی از نکات مهمی اســت که ملت ما و نمایندگان 
ملت ما در مذاکرات خود با قدرت های بزرگ جهان 
همواره مدنظر داشــته اند.این ســاختمانی نبود که 
 پس از یک یــا چند روز با قدرت و فریاد یک کشــور 
فرو بریزد. شــما دیدید که میلیارد ها دالر پول خرج 
کردند تا این ســاختمان را بلرزاننــد. چقدر توئیت 
کردند، فکــر می کردند بــا توئیت مــی توانند این 
 ساختمان را بلرزانند اما تا به امروز نتوانستند این کار را

 انجام دهند.

اعالمآمادگیکرهشمالی
برایخلعسالحاتمی

پیشنهاد کره شــمالی برای این نشست از سوی 
چونگ ایویی یونگ، مشــاور امنیــت ملی کره  
جنوبی که در روزهای گذشته با کیم جونگ اون 
در پیونگ یانگ دیدار داشت، به واشنگتن تقدیم 
شد اما تاکنون دولت کره شمالی گزارش مربوط 
به این پیشنهاد را علنی تایید نکرده است. مقامات 
کره شــمالی به همتایان آمریکایی خود گفته اند 
که رهبری این کشور آماده مذاکره درمورد خلع 
ساح اتمی اســت.یکی از مقامات واشنگتن به 
روزنامه وال استریت ژورنال و روزنامه واشنگتن 
پســت گفت: ایاالت متحده این مسئله را تایید 
کرده که کیم جونگ اون به خلع ساح اتمی شبه 

جزیره کره تمایل دارد.

خطاب الوروف به اتحادیه اروپا: 
دستازاعمالفشاربردارید

سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه در مصاحبه 
با رسانه ملی ارمنستان درباره آینده رابطه اتحادیه 
اروپا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا ابراز خوش بینی 
کرد. با این حــال، وی هشــدار داد اتحادیه اروپا 
باید دســت از اعمال فشــار علیه جمهوری های 
استقال یافته شوروی سابق برداشته و آنها را در 
دوراهی انتخاب میان مســکو و بروکسل گرفتار 
نکند. به گفته وی، اعمال فشــار بر این کشورها 
غیرقابل پذیرش اســت و از رویکردی سیاسی و 

ایدئولوژی محور ناشی می شود.

سید حسن نصرا...:
تظاهراتغزه،سیلیبرصورت

»معاملهقرن«بود
دبیر کل حــزب ا... لبنــان در گردهمایی »روز 
وفاداری به پیــروزی« با تمجیــد از مقاومت و 
فداکاری های مردم فلســطین، گفت تظاهرات 
اهالی غزه علیه اشــغالگران »ســیلی  محکمی 
بر صورت  معامله قــرن بود.« نصــرا... افزود: ما 
همچنان در مقابل دشــمنی قــرار داریم که به 
تجاوزگری خود ادامه می دهد و به ســرزمین ما 
طمع دارد و نســل جدید لبنان باید این را بداند 
که چه کسانی اشغالگران را از لبنان بیرون راندند.

رییس جمهور فرانسه:
خطقرمزهاحفظشدهاست

ماکــرون، رییس جمهور فرانســه در واکنش به 
تهدیدهای آمریکا مبنی بر حمله به ســوریه  با 
ادعای انجام حمله شیمیایی توسط دولت سوریه 
در دوما تاکید کرد که دمشق خط قرمز ها را زیرپا 
نگذاشته است. پیش از این ترامپ رییس جمهور 
آمریکا با »حیوان« خواندن »بشار اسد« ، رییس 
جمهور سوریه را مسئول این حمله دانسته و گفته 
بود ایران و روســیه بابت حمایت از اســد، تاوان 

سنگینی خواهند پرداخت.

»اسد«درعربستان؟!
الدیار به نقل از خبرگزاری الشروق مصر نوشت: 
رییس جمهور مصر، ولی عهد ســعودی را برای 
حضور سوریه در نشســت اعراب در ریاض قانع 
کرده اســت. این روزنامه لبنانی در ادامه آورده 
است: بیش از 9 دولت عربی یعنی عراق، فلسطین، 
الجزایر، کویت، مصر، موریتانیــا، لیبی، اردن و 
عمان، خواستار شرکت بشار اسد در این نشست 
شده اند؛ اما دمشق هنوز توضیحی درباره این خبر 
نداده است و عربستان سعودی به محض دریافت 
موافقت رییس جمهور سوریه برای حضور، یک 
دعوتنامه رســمی از طریق وزیر خود به دمشق 

ارسال خواهد کرد. 

برخیفکرمیکنندسانتریفیوژهانمیچرخدیاکندمیچرخد

رییس جمهور گفت: برخی فکر می کنند در دولت یازدهم و دوازدهم حرکت هسته ای ما کند شده 
است و سانتریفیوژهای ما نمی چرخد یا کند می چرخد. به ملت ایران با صراحت و شفافیت می گویم 

صنعت هسته ای ما با توان و دقت بیشتر و محاسبه دقیق تر امروز نسبت به دیروز سرعت بیشتری دارد.

تخصیص۲میلیاردتومان
یارانهبهاحزاببرایسال۹۶

مدیــرکل سیاســی وزارت کشــور و دبیــر 
کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب گفت: برای 
یارانه احزاب پیشنهاد وزارت کشور ۴ میلیارد 
 تومان بود که با شــرایط مالی و بودجه دولت، 

۲ میلیارد تومان تخصیص داده شد.
بهرام سرمســت در نشســت خبری به ارائه 
گزارش از مباحث و مصوبات کمیسیون ماده 
۱۰ قانون احزاب پرداخت و اظهار کرد:جا دارد 
خبر خوبی در خصوص تخصیص یارانه احزاب 
بدهم. با پیگیری نمایندگان مبلغ ۲ میلیارد 
تومان به عنوان یارانه احزاب برای سال 9۶ به 

آنان تخصیص یافته  است. 

دیداررییسدومایدولتی
روسیهبارییسمجلس

ویا چفاو ولودین، رییس دومای دولتی روسیه 
به همراه هیئتــی از دومای این کشــور روز 
گذشته وارد ســاختمان مشروطه شد و مورد 
استقبال علی الریجانی رییس مجلس شورای 

اسامی قرار گرفت.
در این دیدار بروجردی، رییس کمیســیون 
امنیــت ملی و سیاســت خارجــی مجلس 
کمالوندی، سخنگوی ســازمان انرژی اتمی، 
سبحانی فر، رییس کمیته ارتباطات مجلس، 
خسروتاج معاون وزیر معدن، صنعت و تجارت و 
محمد جواد کولیوند رییس کمیسیون شوراها، 
مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه، عبدالرضا 
رحمانی فضلی وزیر کشور و امیر عبداللهیان 
دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل 
در مراسم اســتقبال از رییس دومای روسیه 

حضور داشتند.

آدرسمبهم»آشنا«ازعلت
اصلیافزایشقیمتدالر

حسام الدین آشــنا، مشــاور رییس جمهور، 
در صفحه توییتر خود نوشــت: مشکل فقط 
چهار راه استانبول نیســت؛ بخشی از مشکل 
۴ راهی است که به استانبول، اربیل، دوبی و ... 
منتهی می شود. مردم و دولت نه تسلیم بحران 
سازی اجتماعی دی ماه شــدند و نه تسلیم 
بحران سازی اقتصادی، ارتباطی و اطاعاتی 
اردیبهشت می شوند. ســاعت پایتخت ایران 

هرگز به وقت شام تنظیم نخواهد شد.

حذفپیامرسانسروش
ازاپاستور

در پی حذف اپلیکیشن های ایرانی از فروشگاه 
برنامه های کاربردی کمپانی اپل )اپ استور(، 
برخی پیام رســان های ایرانی نیز به تازگی از 

این فروشگاه حذف شده اند.
اقدام شــرکت اپل در حذف اپلیکیشن های 
ایرانی به بهانه تحریم شرکت های ایرانی توسط 
آمریکا از سال گذشــته آغاز شده است و این 
شرکت امکان نصب و دانلود این اپلیکیشن ها 
را برای کاربران آیفون غیرممکن کرده است. 
درحال حاضر نیز با افزایش میزان مراجعات به 
برخی پیام رسان های داخلی، این اپلیکیشن 
ها از فروشگاه اپ اســتور ) iOS ( حذف شده 
است. هم اکنون دسترسی به پیام رسان داخلی 
سروش در این فروشــگاه ممکن نیست و این 

اپلیکیشن از اپ استور حذف شده است.

نگرانیازافتتاحقهوهخانه
درقم

آیت ا... محمد یزدی با بیان اینکه افتتاح قهوه 
خانه در قسمتی از شــهر به دلیل مشکات 
فرهنگی و اجتماعــی، نگرانــی هایی برای 
دلسوزان اســتان به وجود آورده است، اظهار 
داشت: کسی منکر شــادی مردم نیست، اما 
نباید این شادی به ناهنجاری و رقص و پایکوبی 
تبدیل شود به همین دلیل این مسئله و نظارت 
بر اماکنی مانند قهوه خانه هــا نیازمند توجه 

بیشتری است.

ابوالحسن فیروزآبادی
 دبیر شورای عالی فضای مجازی

فضای مجازی

رییس ســازمان انرژی اتمی با اشــاره به پایبندی 
ایران به تعهداتش در برجــام و اینکه تاکنون ۱۰ بار 
آژانس بین المللی انرژی اتمــی پایبندی ایران را به 
تعهداتش اعام کــرده، تصریح کــرد: علیرغم این 
موضوع متاسفانه تا به امروز برخی از طرف های مقابل 
این توافق برخاف آنچه که بــه صراحت در برجام 
تاکید شده، در مســیر اجرای تعهدات خود حرکت 

نکرده و دیوار بی اعتمادی همچنان پابرجاست.
علی اکبــر صالحی در مراســم روز ملــی فناوری 
هســته ای، در بخش دیگــری از صحبت های خود 
به موضوع ایمنی هســته ای و حرکت شتابان ایران 
در این زمینه گفت: در حال حاضر ایمنی هسته ای 
از اهمیت بسزایی برخوردار است و خوشبختانه در 
پرتو مفاد مندرج در برجام شاهد همکاری و تعامل 
سازنده ایران با دیگر کشورها در این زمینه هستیم 
به نحوی که می توان گفــت فرآیند حرکت ایران در 
این زمینه در سال 9۶ از سیر صعودی قابل توجهی 

برخوردار بوده است.

تهدیداتخللیدرعزم
ملتایرانایجادنمیکند

صالحی: 

برجام

کافه سیاست

عکس  روز 

اقامهنمازجماعتبهامامترهبر
انقالبدردیدارنوروزیمسووالن

روحانیزمانانتخاباتجوگیرشد!

پیشنهاد سردبیر:

ابوالحســن فیروزآبــادی، دبیــر شــورای 
عالی فضــای مجازی با حضور در نشســت 
مشترک کمیسیون امنیت ملی و اقتصادی 
مجلس شــورای اسامی با اشــاره به تهیه 
ســندی در زمینه حمایت از پیام رســانی 
بومی اظهار داشــت: سلســله اقداماتی در 
نظر گرفتیم از جمله بررســی ویژگی های 
منحصربه فــرد تلگرام. در این پیام رســان 
سهامدار، منابع انســانی و محل استقرار و 
همچنیــن گزارش هایی از شــرکت تلگرام 
به ایران نداشــتیم این در حالی بود که 9۰ 
درصد کاربران فضای مجازی ایران از تلگرام 

استفاده می کنند.
فیروزآبــادی افزود: مــا هنــوز نمی دانیم 
مدیرعامل این شــرکت تبعه چه کشــوری 
است و از قوانین چه کشوری در حوزه شبکه 

مجازی پیروی می کند.

نمیدانیممدیرتلگرامتبعه
چهکشوریاست

فیاض زاهدی
استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی:

احزاب

غامحسین کرباســچی، دبیرکل حزب کارگزاران 
ســازندگی در گفت و گو بــا رویــداد ۲۴ گفت: 
زمان انتخابــات روحانی جوگیر شــد و وعده داد! 
کرباسچی گفت: واقعیت این اســت که نمی توان 
نقــدی را به آقای روحانــی وارد ندانســت. اینکه 
ســخنانی را مطرح کنند که عملیاتــی کردن آنها 
در توانشان نیســت فکر نمی کنم قابل دفاع باشد. 
مثا وعده های اقتصادی کــه رقبای آقای روحانی 
 مطرح می کردند واقعا نشــدنی و غیرقابل پذیرش

 بود. 
دبیــرکل حــزب کارگــزاران ســازندگی  ادامه 
داد:باالخره آقای روحانی انســان هستند و تحت 
تاثیر جو تبلیغاتی که ایجاد می شود قرار می گیرد، 
زمانی که احســاس کنید ممکن اســت این جو را 
ببازید، باید آرزوها و ایــده آل خود را مطرح کنید و 
اعام کنید برای رسیدن به چه تاش می کنید اما در 
مقام عمل ممکن است میان ایده آل و آن واقعیت، 

فاصله ایجاد شود.

روحانیزمانانتخابات
جوگیرشد!

کرباسچی: 

دیدگاه

فیاض زاهدی، تحلیلگر سیاســی و اســتاد 
دانشــگاه گفت: اصاح طلبان دچار یک جبر 
تاریخی شده اند و این موضوع فراتر از حمایت 

اصاح طلبان از حسن روحانی است. 
وی افزود: در شرایط کنونی جریان اصاحات 
قادر نیســت مشــکات اصلــی و تاریخی 
کشــور را به صراحت برای مردم عنوان کند. 
اصاح طلبان به دالیل مشکات بین المللی 
و امنیتی نمی توانند به درســتی مشــکات 
کشور را ریشه یابی کنند. شرایط هم به شکلی 
نیست که اصاح طلبان دالیل اصلی مشکات 
کشــور را ندانند و بلکه از بیان صریح آن به 
افکار عمومی ناتوان هستند. به همین دلیل 
نیز برخــی از گروه های اجتماعــی راه حل 
پیشنهادی اصاح طلبان را درمان بیماری خود 
تلقی نکرده و به ســمت نسخه های دروغین 

سوق پیدا کرده اند.

اصالحطلبانبهسمت
نسخههایدروغینرفتهاند

پیشخوان

بین الملل

گریگوری اساتریان، تحلیلگر سیاسی و کارشناس سیاست های 
ایاالت متحده آمریکا در خاورمیانه در روزنامه روسی وزگلیاد در 
مورد »تهدید خواندن« ایران توســط ولی عهد سعودی نوشت: 
ولی عهد سعودی بر این عقیده است که باید برای مقابله با ایران 
آماده شــود. از این رو، به همه دولت ها در مورد ایران هشــدار 

می دهد؛ اما اغلب او را صادق نمی دانند.

این روزنامه روســی در ادامه آورده اســت: بدیهی است که نیاز 
سعودی ها به جدیدترین انواع اسلحه نه برای مبارزه با داعش یا 

القاعده، بلکه برای مبارزه با ایران است. 
تنها مانع در نگرفتن نزاع مسلح مســتقیم بین اعراب سعودی و 
ایرانی ها تاکنون، نبود مرزهای زمینی مشترک بین این دو و غیاب 
تدبیر نظامی و روحیه شجاعت نزد سعودی هاست. چنین نبردی 

در صورت وقوع تمام کشــورهای جهان اسام را در بر می گیرد و 
هیچ یک را در حاشــیه باقی نگاه نمی دارد. ایاالت متحده قطعا 
از سعودی ها حمایت می کند و روســیه و چین نیز در کنار ایران 
می ایســتند. سیاســیون در تهران و ریاض ترجیح می دهند در 
سرزمینی غیر از خاک های خود به مقابله با هم بپردازند و بهترین 

مثال برای چنین میدانی، سوریه است.

تحلیلگر سیاسی و کارشناس سیاست های ایاالت متحده آمریکا در خاورمیانه مطرح کرد:
جنگایرانوعربستاندرسوریه!

حجت االسام و المسلمین منتظری در دیدار با معاونان 
و کارمندان دادســتانی کل ، ضمن انتقــاد از عملکرد 
شورای شهر در بحث استعفای شــهردار تهران گفت: 
شورای محترم اسامی شهر تهران! این بساط سیاست 
بازی که راه انداخته اید چه معنایی دارد؟ وقتی شهردار 

رسما اعام می کند که توان کار سنگین کانشــهر تهران را ندارم و به علت بیماری نمی توانم این کار را 
ادامه دهم این موضوع در دستور قرار می گیرد و آقای شهردار در جلسه رسمی شورای شهر می گوید که 
با این کیفیت ادامه کارم را خیانت می دانم؛ اما نوبت به رای گیری که می رسد با رای خود عنوان می کنند 
که شما مریض و ناتوان برای انجام کار نیستی و کار نکردنت خیانت است. بنده به عنوان مدعی العموم به 

شورای شهر تهران عنوان می کنم که مسئولیت این کار با شماست.

روزنامه کیهان نوشت: به چهره هایی که در دوران انتخابات 
ریاست جمهوری از حســن روحانی حمایت کرده و برای 
وی تبلیغ می کردند و حاال پشیمان هســتند روز به روز 

افزوده می شود.
حمید فرخ نژاد، بازیگر ســینما در فضای مجازی، خطاب 

به رییس جمهور نوشت: »جناب روحانی رییس جمهور گرامی، برای امثال من به خاطر حمایت از شما آبرویی 
پیش مردم نمونده، یه کم به فکر خودتون باشید.«

محمدعلی آهنگران هم در این باره نوشت: »در ایام انتخابات و در سخنرانی ها به مخاطبین می گفتم برای اینکه 
رخدادهای تلخی نظیر باالرفتن یک شبه قیمت ارز و ســکه در دوره احمدی نژاد تکرار نشود به روحانی رای 
دهید چون دولت او دولت ثبات است امروز با دیدن دالر ۵۷۰۰ تومانی با صراحت بابت این بخش از سخنانم 

عذرخواهی و استغفار می کنم.«

اینبساطسیاست
بازیشورایشهر،چه
معناییدارد؟!

استقبال»کیهان«از
نقدبازیگروفرزند
مداحبهدولت

  روحانی: 

رییس جمهوری نظامی

حباب بازار ارز بزرگ تر 
شد

»نه« به استعفا

مریض تر!

افسارگسیختگی دالر، 
وعده روحانی چه شد

شــکنی رکــورد 
 پی در پی  دالر و سکه 
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ایست بازار در تب دالر

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دیدگاه

 نماینده کانون شوراهای اسالمی کار
 در شورای عالی کار اصفهان:

دستمزد کارگران زیر خط فقر 
است

رییس کانون هماهنگی شــورای اسالمی کار 
اصفهان با بیــان اینکه در حــال حاضر 187 
درصد عقب افتادگی مزد داریم، گفت: با توجه 
به افزایش نرخ دالر و تورم ایجاد شــده، قدرت 
خرید سال 96 کارگران نیز زیر سوال رفت.وی 
در ادامه گفت: در حال حاضر 187 درصد عقب 
افتادگی مزد داریم که با توجه به اقتصاد بیمار 
کشور این خواسته شدنی نیست، اما پیشنهاد 
ما این اســت که در یک فرجه زمانی و سال به 
ســال، این عقب ماندگی جبران شود.نماینده 
کانون عالی شوراهای اســالمی کار در شورای 
عالی کار اظهار کرد: در این شــرایط هر میزان 
که نرخ مزد در اقتصاد بیمار کشور افزایش یابد 
جبران عقب ماندگی نمی شــود و دوباره نرخ 
تورم از معیشت مردم پیشــی خواهد گرفت.

رییس کانون هماهنگی شــورای اسالمی کار 
اصفهان با بیان اینکه بنا بر آمارهای غیر رسمی، 
رقم خط فقر زیر دو میلیون و 400 هزار تومان 
است، گفت: بانک مرکزی هنوز رقم دقیق خط 
فقر را مشخص نکرده با این حال هنوز دستمزد 
کارگران زیر خط فقر اســت. وی هم چنین در 
خصوص رقم بن کاال و مســکن کارگران برای 
ســال 97، اظهار کرد: این ارقــام هنوز تغییر 
نکرده و رقم بن کاال 110 هزار تومان و هزینه 

مسکن 40 هزار تومان است.

بازار

ساعت دیواری

فروش بیش از ۱۵میلیارد تومان 
صنایع دستی در نصف  جهان

رییس اتحادیه صنایع دســتی اصفهان گفت: در 
تعطیالت نوروزی مســافران 1۵ میلیارد و 400 
میلیون تومان صنایع دستی از اصفهان خریدند.

عباس شیردل با اشــاره به فروش صنایع دستی 
اظهار داشــت: برخی از صنایع دستی در اصفهان 
نسبتا فروش های بهتری داشت و در کل مسافران 
1۵ میلیارد و 400 میلیون تومان صنایع دستی از 
اصفهان سوغات بردند. وی افزود: در این میان مینا، 
پارچه قلمکار، قلمزنی، فیروزه کوبی، سرمه دوزی 
و پوشاک سنتی نسبت به ســایر صنایع دستی و 
هنرها بیشتر مورد استقبال قرار گرفت. وی بیان 
کرد: اغلب مواردی که خرید شده خرده و کوچک 
بوده و نیز زیورآالت نیز مورد استقبال قرار گرفت؛ 
 اما صنایع دســتی در ابعاد بزرگ مورد استقبال

 قرار نگرفت.

اصفهان میزبان همایش جهانی 
پارک های علم و فناوری

ســی و پنجمین همایش جهانی پارک های علم 
و فنــاوری و مناطق نــوآوری  IASP ۲018  به 
میزبانی شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از 
11 تا 14 شهریور امسال برگزار خواهد شد. این 
نخستین بار در کشور و در شــهر اصفهان است 
که یکی از مهــم ترین رویدادهــای بین المللی 
 در حــوزه اقتصــاد و شــرکت های دانش بنیان 

برگزار می شود. 
رییس شــهرک علمی و تحقیقاتــی اصفهان در 
مورد چگونگی کسب این میزبانی گفت: مسئوالن 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، سال 9۵ در 
نشست اعضای همایش جهانی انجمن بین المللی 
 )IASP(موسســات و پارک های علم و فناوری
در مســکو حضور یافتند و با معرفــی اصفهان و 
شهرک، موفق به کسب میزبانی سال ۲018 این 
نشست شــدند.به اعتقاد رییس شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان، همایــش جهانی پارک های 
 علم و فناوری یکــی از مهم تریــن رویدادهای

 بیــن المللی در حــوزه اقتصاد و شــرکت های 
دانش بنیان محسوب می شــود و میزبانی آن از 

اهمیت خاصی برخوردار است.
در زمــان حاضر حــدود ۵00 شــرکت دانش 
 بنیان در شــهرک علمــی و تحقیقاتی اصفهان

 فعال است.

 تشکیل ستاد ویژه کنترل ارز
 به دستور روحانی 

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: سیاست های 
ارزی دولت برای کنترل بــازار ارز طی چند روز 
آینــده اجرایی و عملیاتی می شــود. محمدباقر 
نوبخت درباره اقدامات دولــت مبنی بر کنترل 
نوســانات اخیر بازار ارز اظهار داشت : روند فعلی 
به هیچ وجه مناســب نیســت حتی اگر یکی از 
مشــاوران دولت درباره موافقت دولت با افزایش 
نرخ ارز صحبتی داشته کامال نظرات شخصی بوده 
و وضعیت فعلی باید کنترل شود. وی ادامه داد:با 
توجه به ماموریتی که رییس جمهور به معاون اول 
داده اند ســتاد ویژه ای در این باره تشکیل شده 
هر چند رسانه ای نشده است؛ اما مجموع جلسات 
به این منجر شده که باید سیاست های جدید و 
متفاوت و اصالح شده ای نســبت به قبل اتخاذ 
و اجرایی کنیم. وی با بیان اینکه این سیاســت 
ها وســیع تر از بانک مرکزی خواهد بود، افزود: 
البته از بانک مرکزی هم انتظار داریم با تحرک و 
فعال تر بر بازار ارز مسلط شود چرا که این وضعیت 
به هیچ وجه مناسب نیست و ما مطمئن هستیم 
در شرایط جدید که سیاست های ما تغییر کرده 

موفق خواهیم شد.

رییس انجمن خودرو نیــرو محرکه خانه صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان درباره رکود بازار 
خودروی داخل در ابتدای سال جاری، گفت: برخی 
افراد ســودجو وانمود می کنند که رکود در بازار 
حاکم اســت، اما این بازار اکنون در شرایط عادی 
و طبیعی قرار دارد.ابراهیم احمدی پیرامون اینکه 
هر ساله در ابتدای ســال به طور طبیعی خرید و 
فروش خودرو با کاهش روبه رو می شــود، اظهار 
داشت: در بسیاری از کشورهای پیشرفته شرایط 
عادی بازار به نحوی اســت که مردم برای خرید 
خودرو از ماه ها قبل ثبت نــام می کنند و اینکه در 
کشوری شــهروندان برای خریداری خودرو صف 
بکشند آن بازار بیمار اســت. وی در ادامه افزود: 
در حال حاضر با افزایش قیمت دالر سفارش های 
جالبی هم داریم، زیرا مردم این حس و استنباط را 
دارند که قیمت خودرو با تاثیر از نرخ دالر گران تر 
خواهد شــد و گاهی بازار خودرو متاثر از چنین 
حسی هجومی هم هست.احمدی اظهار داشت: در 
حال حاضر اداره استاندارد برای افزایش کیفیت 

خودروهای داخلــی درصدد نصب آپشــن های 
جدید است و استانداردهای نوین بی تاثیر بر هزینه  
قیمت ها نیست.وی ادامه داد: با سیر صعودی نرخ 
دالر، رشــد ۲0 درصدی دستمزدهای کارگران و 
همچنین افزایش کیفیت و استانداردهای خودرو، 
هزینه های تولید 100 درصد باال خواهد رفت و با 
این شــرایط فکر می کنم حداقل افزایش خودرو 

باید 10 درصد باشد. 

رییس انجمن خودرو نیرو محرکه خانه صنعت، معدن و تجارت استان:

خودرو گران می شود
موسوی الرگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه واردات کاالهای خارجی 
ضربه مهلک بر پیکره تولید داخلی است، گفت: در 
شرایط فعلی تولید ملی در ســایه سنگین واردات 
به کشور، اجازه رشــد ندارد.  وی واردات بی رویه و 
بی  توجهی به تولیدات داخلی را عمده ترین مشکالت 
پیشروی تولید در کشور دانست و اظهار داشت: توجه 
به اقتصاد مقاومتی و منویــات رهبر معظم انقالب 
کلید رشد تولیدات ملی و در نهایت بهبود وضعیت 
اقتصادی کشور اســت.نماینده مردم فالورجان در 
مجلس شــورای اســالمی بیان کرد: سال 96 سال 
تولید و اشــتغال  اعالم شــده بود، اما شاهد کاهش 
اشتغال و افزایش بیکاری در کشور بودیم و متاسفانه 
با سیر نزولی صادرات غیرنفتی درصد واردات بیش 
از ســال های قبل بود.نماینده مــردم فالورجان در 
مجلس شورای اسالمی بیان کرد: زمانی که کاالها 
ارزان تر از تولید داخل عرضه شود، مصرف کنندگان 
خرید کاالهای خارجی را ترجیح می دهند که همین 
امر بخش تولیدی کشور را با مشکل روبه رو می کند.

وی گفت: برخی از کاالها باید وارد شود؛ چرا که توان 
تولید آن در کشور وجود ندارد اما با اعمال قوانین از 
ورود این کاالها از مبادی غیررسمی جلوگیری شود.

موسوی الرگانی افزود: دولت وظیفه ایجاد بسترهای 
الزم برای اشــتغال را دارد، اما اگر مــا بخواهیم که 
برای فرزندان خود اشتغالی پایدار ایجاد کنیم باید 
به دنبال مصرف کاالهای ایرانــی برویم که تنها راه 
چرخش چرخ صنعت مصرف تولیدات داخلی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی: 

واردات، ضربه مهلک بر پیکره تولید داخلی است

محمدرضا بنائیان مفرد، مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه، سال 1۳96 را پربارترین 
سال در طول عمر بهره برداری از این شرکت دانســت و گفت: برنامه تولید در این سال 6 میلیون و ۲00 هزار 
تن در نظر گرفته شده بود که رکورد بی سابقه تولید 6 میلیون و 4۵0 هزار و 807 تن محقق شد که این میزان 
تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل )۵ میلیون و 6۵0 هزار تن( 14درصد رشد نشان می دهد.مدیر ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه اظهار امیدواری کرد: در ســال جدید نیز شاهد ثبت رکورد و 

رسیدن به ظرفیت اسمی 7/۲میلیون تن تختال در شرکت فوالد مبارکه خواهیم بود.

در سال 96 محقق شد؛
دستیابی به باالترین 

میزان تولید فوالد خام 

عت
صن

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،900،000
تومان

933،000نیم سکه
تومان

400،700ربع سکه
تومان

616،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

175،688
تومان

      قیمت سکه و طال

SP3 تابلو ساعت نگارایرانی طرح

 25,000
تومان

Owl ساعت دیواری نقطه مدل

 62,000
تومان

ساعت ديواری لوتوس 
MA-3310 مدل

 127,000
تومان

 صف طوالنی مردم
 برای خرید دالر

عکس روز

پارلمانخبر

وزیر نفت از مجلس شورای اسالمی خواست برای حمایت 
از تولید اجــازه دهد ایــن وزارتخانه ســالی ۳0 میلیارد 
دالر قرارداد داخلی منعقد کند که اگــر این ۳0 میلیارد 
دالر ســرمایه گذاری انجام شــود حداقل ۵0 درصد آن 
به ایرانی ها می رســد.بیژن نامدار زنگنه که در نشســت 

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی حضور داشــتند، افزود: مجلس شورای اسالمی در زمینه توسعه فاز 11 
پارس جنوبی به خوبی حمایت کردند، در مناقصه های چهار میلیارد دالری هیچ اجباری برای اســتفاده از 
تولید داخلی نبود ولی 70 درصد شــرکت های ایرانی برنده شدند و 80 درصد ارزش سهم متعلق به ایرانی ها 
شد.وی اضافه کرد: درخواســت ما از مجلس برای حمایت از تولید داخلی این اســت که سالی ۳0 میلیارد 
 دالر قرارداد منعقد کنیم که اگر این ۳0 میلیارد دالر ســرمایه گذاری انجام شــود حداقل ۵0 درصد آن به

 ایرانی ها می رسد.

وزیر نفت:

30 میلیارد دالر قرارداد 
داخلی منعقد می کنیم

در آخرین مرحله اجرای طرح ثبت شناســه گوشی تلفن همراه 
تمامی برندهای باقی مانده گوشــی از جمله سامسونگ مشمول 
طرح رجیستری شدند. از زمان اجرای طرح در آذرماه سال 1۳96 
تاکنون نشان های اپل، موتوروال، گوگل، بلک بری، ال جی، نوکیا و 
هوآوی، سونی و تکنو و شیائومی در پنج مرحله مشمول شده اند. 
در ادامه این طــرح بنابر اعالم کمیته اجرای طرح رجیســتری 

)ثبت شناسه( گوشی تلفن همراه، سامسونگ و تمامی نشان های 
تجاری تلفن همراه مشمول طرح رجیستری شدند.این نشان های 
 ،CAT ،ایسوس ZTE، HTC جدید عالوه بر سامسونگ شــامل
لنوو، مایکروسافت و آلکاتل است. خریداران گوشی های موبایل 
و کاربــران می توانند برای اســتعالم رجیســتری موبایل ها در 
 هنگام خرید گوشی تلفن همراه، با شــماره گیری کد دستوری

*  ۷۷۷۷ #شناسه بین المللی )IMEI( گوشی را استعالم کنند 
و اگر پاسخ آن مثبت بود با اطمینان از قانونی بودن گوشی، آن را 
خریداری کنند. پیش از این حمید رضا دهقانی نیا، سخنگوی طرح 
ثبت شناسه گوشی تلفن همراه در تلویزیون اعالم کرده بود: اواخر 
فروردین یا اوایل اردیبهشــت تمامی مدل های برند سامسونگ 

مشمول طرح ثبت شناسه گوشی تلفن همراه خواهند شد.

پرونده رجیستری بسته شد

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: اصل، حمایت 
از کاالی ایرانی اســت اما این روند باید با رقابت همراه 
باشد.محمود اسالمیان با اشاره به اینکه حمایت از کاالی 
ایرانی صحیح است اما انحصارطلبی مانع این رویه است، 
گفت: باید قبول کرد پراید جوابگوی نیاز ملت نیســت. 

باید اصل بر حمایت از کاالی ایرانی در یک فضای رقابتی باشد. زمانی که تعرفه 100 درصدی برای واردات 
خودرو گذاشته شد نتیجه ای جز تولید پراید را ندیدیم اما این جریان در حوزه فوالد متفاوت بوده و با تعرفه 
کم، محصوالت فوالدی به کشورهای دیگر صادر شــد و اکنون محصوالت فوالدی ایران هم قابل رقابت با 
کشورهای دیگر است.وی با اشاره به اینکه در صنایع غذایی رشد خوبی داشته ایم، افزود: رقابت و دخالت 
نکردن دولت در این موضوع باعث شده تا در این حوزه پیشرفت داشته باشیم. اگر رقابت باشد شاهد افزایش 

کیفیت و کاهش قیمت خواهیم بود و این به نفع مردم است.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد:

انحصار طلبی در تولید؛ 
یعنی پراید

تب و تاب افزایش قیمت دالر تقریبــا تمامی ارکان 
اقتصادی ایران را متشنج و در حالتی از سکون مطلق 
فرو برده است. با وجود سیاست های متعددی که دولت 
برای کنتــرل نرخ ارز پیش گرفت؛ اما اکنون شــاهد 
عبور قیمت دالر از کانال ۵ هزار تومانی هستیم.) روز 
گذشته قیمت دالر از 6 هزارتومان فراتر رفت.(افزایش 
بی سابقه قیمت دالر در حالی همچنان به روند صعودی 
خود ادامه می دهد که مشاهدات میدانی از بازار ارز و 
سکه حاکی از آن است که دالر که طی روزهای گذشته 
در تعداد محدودی از صرافی ها یافت می شد، در میان 
دستفروشان و دالالن هم نایاب شــده و سکه نیز به 
روند افزایشــی قیمت خود ادامه داده است. در اولین 
روزهای کاری بعد از تعطیالت طوالنــی نوروز دالر 
جهشی تقریبا ۵00 تومانی داشت؛ اتفاقی که عالوه بر 
شگفت آور بودنش، همه بحث ها را تقریبا به این پرسش 

ختم کرد که در پشت پرده بازار ارز چه خبر است؟
دولت پول می خواهد، ارز گران می شود

دولت را می تــوان منتفع ترین نهاد در بازار آشــفته 
ارزی دانست. به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی، 
دولت با افزایش نرخ ارز در پی کاهش کسری بودجه 
خود است. این مسئله در اظهار نظر نزدیکان به دولت 
 و مشــاوران رییس جمهــور نیز به خوبی مشــاهده 
می شود. اکبر ترکان، مشــاور روحانی به عنوان یکی 
از  حامیان افزایــش قیمــت دالر در گفت وگویی با 
اشــاره به روند افزایش دالر می گوید: »اینکه قیمت 
دالر باال رفت، کار خوبی بود. چــاره ای نبود چون آن 
موقع مصنوعی  قیمت دالر را پایین نگاه داشته بودند، 
وقتی سطح عمومی قیمت ها باال می رود دالر هم باال 
می رود.« این در حالی است که پیش از این و در جریان 
افزایش یکباره قیمت دالر دولت احمدی نژاد نیز متهم 

 به فروش دالر به منظور دستیابی به منابع مالی شده
 بود.

احتکار صرافان عامل التهاب بازار
در حالی انگشت اتهام اغلب فعاالن اقتصادی و سیاسی 
در زمینه گران شدن ارز، دولت را نشانه رفته است که 
صرافی ها و دالالن ارزی به عنوان یکی از اصلی ترین 
کانون های عرضه دالر نیز متهــم به احتکار و التهاب 
بازار هستند. معامالت صوری و ثبت آن در سامانه ثنا 
از جمله اصلی ترین اقدامات صرافان در متشنج کردن 
بازار قلمداد می شود. عدم ارائه همگانی دالر در صرافی 
ها و نبود عرضه در آنها از جمله مواردی است که شائبه 

این احتکار را تقویت می کند.  
تهدید برجام؛ تشدید قیمت ها

برجام و اثــرات اقتصادی آن بر بــازار داخلی اگر چه 
می تواند التهابات روانی بــازار را تحت تاثیر قرار دهد؛ 
اما به نظر می رســد کمتر می تواند تــا به این حد در 
زمینه اقتصادی کشــور تاثیرگذار باشد؛ اما می توان 
تهدید آمریکا در خــروج از برجام و حمایت احتمالی 
اتحادیه اروپا از این اقدام را عاملــی برای عدم تمایل 
ورود سپرده ها به بازار و رکود معامالتی در سال جدید 
دانســت. برخی از کارشناســان اقتصادی معتقدند 
نوســانات نرخ ارز حاصل بحرانی اســت که به دلیل 

کاهش یکباره نرخ ســود بانکی و جلوگیری از فروش 
دالر به قیمت واقعی به وجود آمده است؛ اما برخی از 
موافقان این اتفاق معتقدند افزایش دالر اگر درســت 
مدیریت شــود،  می تواند در کوتاه مــدت کمکی به 
ایجاد تحرک در  چرخ تولید کشــور باشد؛ مسئله ای 
که در سایه باال رفتن قیمت کاالهای وارداتی می تواند 
رمق کم جان تولید کننــدگان داخلی را تقویت کند؛ 
اما  در مقابــل نگرانی ها از گرانی برخــی از ملزومات 
زندگی و باال رفتن کاالهای مصرفی همچنان دغدغه 
 اصلی مردم و مصرف کننــدگان در تب و تاب بازار ارز 

خواهد بود.

ایست بازار در تب دالر
مرضیه محب رسول  پشت پرده افزایش دالر چه خبر است؛  
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برپایی نمایشگاه عکس »دیوار 
نبشته های قدیم اصفهان« 

نمایشــگاه عکس »دیوار نبشــته هــای قدیم 
اصفهان« که از 18 فروردین آغاز شــده، تا 29 
فروردیــن در خانــه فرهنگ ایــران در پاریس 
برپاســت. این نمایشــگاه همراه با نمایش فیلم 
مســتند »به جهت یادگاری« بــا برگزاری یک 
نشســت با حضور کارگردان و تهیــه کننده اثر 

برگزار خواهد شد.
»گرافیتی های اصفهان« عنوان نمایشگاهی است 
از 30 دیوار نوشــته اصفهان  که از 18 فروردین 
ماه به مدت یک هفتــه در محل رایزنی فرهنگی 
جمهوری اســامی ایران در پاریس مورد بازدید 

عاقه مندان قرار می گیرد.
کتاب »خطــی ز دل تنگی« نوشــته حســین 
مســجدی و فیلم مســتند»به جهت یادگاری« 
ســاخته محســن صفوی فر بر اســاس همین 
مجموعه عکس تولید و منتشر شــده اند که در 
این نمایشگاه در معرض نمایش عموم قرار داده 

می شود. 

سیری در جهان»استیون 
هاوکینگ« در کتابخانه مرکزی 
برنامه 178 باشگاه نجوم اصفهان روز چهارشنبه 
22 فروردین)فردا( ساعت 17 از سوی مرکز نجوم 
ادیب برگزار می شود. اولین نشست باشگاه نجوم 
اصفهان در سال 97 از ســوی مرکز نجوم ادیب 
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان به موضوع زندگی اســتیون هاوکینگ و 

دستاوردهای علمی اش اختصاص یافته است.
شهرام صالحی، پژوهشگر کیهان شناسی و  مجید 
ناجی کارشــناس مرکز تحقیقات ملــی کانادا و 
فعال حوزه نجوم رصدی با حضور در این نشست 
به مرور زندگی این شــخصیت برجســته و ارائه 
گزارشی از بازدید اخیرشــان از رصدخانه مونت 
ویلســون آمریکا و کارهــای تحقیقاتی مهمی 
همچون تداخل سنجی ســتاره ای مایکلسون و 
رصدهای تاریخ ســاز   هابل که در این رصدخانه 

انجام شد، می پردازند.

چهره

تولد دوباره موزه عصارخانه شاهی

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

موسیقی مکتب اصفهان، نسل به نسل منتقل شده است
هنرمند اصفهانی:

مدیر مــوزه عصارخانه شــاهی گفت: نمایشــگاه 
عکس های آلبوم سلطنتی کاخ ســعدآباد یکی از 
جذاب ترین نمایشگاه هایی است که گذشته اصفهان 
را به نمایش درآورده است و به صورت دائمی در این 

موزه برای گردشگران در معرض دید قرار دارد.
محمد معماریــان ، بازگشــایی درب قدیمی موزه 
عصارخانه را تولدی دوباره برای این موزه دانست و 
اظهار داشت: پس از آن که شهردار اصفهان مالکیت 
مغازه ای که بیــن درب قدیمــی عصارخانه و بازار 
بود را به دســت آورد، دیواری که بین عصارخانه و 
بازار کشیده شده بود، تخریب شد و مسیر قدیمی 
عصارخانه پس از سال ها باز شد؛ اکنون که ورودی 
اصلــی از بازار اصلــی و روبه روی ســرای مخلص 
امکان پذیر شــده، می توانیم این اتفاق خجسته را 
برگ تازه ای بــرای تاریخ موزه بدانیــم. وی افزود: 
نمایشگاه عکس های آلبوم سلطنتی کاخ سعدآباد 
یکی از جذاب ترین نمایشگاه هایی است که گذشته 
اصفهان را به نمایــش درآورده، معماری اصفهان و 
برخی از آداب  و رسوم مردم این شهر از زمان قاجار 
تا اواخر پهلوی در این عکس هــا قابل رؤیت بوده و 
نمادی از فرهنگ گذشته مردم اصفهان را به نمایش 

درمی آورد.
مدیر موزه عصارخانه شــاهی گفــت: نمایش این 
عکس هــا برای نخســتین بار در اصفهان توســط 

ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
اصفهان مقدور شــده و صورت دائمی در این موزه 
برای گردشگران در معرض دید قرار دارد؛ به  درستی 
این نمایشــگاه عکس بیانگر اصفهــان قدیم بوده 
و دیدن آن بــرای محققان و دانشــجویان خالی از 

لطف نیست.
موزه عصارخانه شاهی در بازار قدیمی اصفهان و کنار 
میدان نقش جهان یکی از ارزشمندترین آثار تاریخی 
اصفهان به شمار می رود که به  خوبی در گذر زمان 
حفظ شده است، این موزه نمودی از تاریخ مشاغل 

سنتی اصفهان بوده که نمایشــی زیبا از گذشته را 
به نمایش درمی آورد؛ مجاورت ایــن موزه در کنار 
میدان نقش جهان سبب شده تا این محل تاریخی 
 بسیار زیبا دارای موقعیت گردشگری با ظرفیت باال

 باشد.

تولد دوباره موزه عصارخانه شاهی
  مدیر موزه عصارخانه شاهی خبر داد : 

رییس حوزه هنری اصفهان:

 جایگاه اصفهان در هنر کشور 
کم رنگ شده است

رییس حوزه هنری اســتان اصفهــان گفت: 
اســتان اصفهان در همه رشــته های هنری 
پیشگام و صاحب ســبک اســت؛ اما جایگاه 
 اصفهان در کشــور در موضــوع هنر کم رنگ 
شده است.مهدی احمدی فر در آغاز اکران های 
هفته فیلم انقاب اســامی در اصفهان  اظهار 
کرد: چند سالی است که هفته هنر انقاب شکل 
گرفته و حوزه هنری به عنوان محور هنر انقاب 
سعی کرده برنامه های متنوعی برای این هفته 
داشته باشد.  وی افزود: مدتی بود که به دنبال 
جریان سازی برای استان اصفهان بودیم؛ چرا 
که این استان در همه رشته های هنری پیشگام 
و صاحب سبک اســت؛ اما جایگاه اصفهان در 

کشور در موضوع هنر کمرنگ شده است. 
رییس حوزه هنری اســتان اصفهــان گفت: 
مدتی بــه دنبــال پرداختن به موضــوع هنر 
بودیم تــا اصفهان را بــه جایــگاه واقعی آن 
برســانیم، به همیــن دلیــل در برنامه هایی 
 مثل هفته فیلم انقاب اســامی مشــارکت 

کردیم. 

نمایش

نمایش »خواستگاری رشید« 
روی صحنه می رود

نمایش »خواستگاری رشید«، از 2۴ اسفندماه 
سال گذشته تا 31 فروردین ماه سال جاری در 
هنرستان هنرهای زیبای اصفهان اجرا می شود.

این نمایش در دو پرده و حــدودا به مدت دو 
ســاعت اســت. پرده اول اثر، بــا گفت وگوی 
شــخصیت های احمد آقا و شــاگردش رشید 
آغاز می شــود . در این  گفت وگو، احمد آقا از 
برنامــه اش برای زن دادن رشــید، صحبت به 
میان می آورد و از او می خواهد آماده رفتن به 
خواستگاری برای دختر خانواده شعبانی شود...

در هفته فرهنگی اصفهان در پاریس که اکنــون در حال برگزاری 
است، به موسیقی مکتب اصفهان هم پرداخته می شود و علی اصغر 

شاهزیدی، هنرمند اصفهانی در آن، اجراهایی خواهد داشت.
حســن منصــوری، گردآورنــده مجموعــه »ردیف  ســازی و آوازی 
مکتــب اصفهــان« دراین باره گفــت: مکتــب موســیقی اصفهان، 
مربوط بــه دوره صفــوی اســت. آخریــن دوره تاریخی کــه ایران، 
 صاحب قدرت سیاســی، اجتماعــی، فرهنگی، هنــری و منطقه ای

 بوده است.
وی اظهار کرد: اصفهان در دوران صفویه که بعد از دو دوره هخامنشی 
و ساسانی، دوران اوج هنر ایرانی اســت، پایتخت بود. گرچه در اوایل 
حکومت صفوی و در دوران شاه طهماسب، بیش از ۴0 سال، موسیقی 

را حرام اعام کردند و حتی حکم قتل برخی اهالی موسیقی صادر شد، 
اما در زمان شاه عباس، موسیقی رواج یافت و حتی اتاق موسیقی در کاخ 

عالی قاپو ساخته شد و با موسیقی هند رقابت کرد.
منصوری ادامه داد: در زمان صفویه، به دلیل تجمع ثروت در اصفهان، 
ساخت وســاز اماکن تاریخی مثل کاروانسراها، مســاجد و باغات رواج 
یافت، هنرمندان در پایتخت گرد حاکمان جمع شدند و هنر موسیقی 

هم صاحب مکتب شد.
منصوری افــزود: در این دوران، مکتب موســیقی تهــران رواج یافت 
و مکتب موســیقی اصفهــان کمی مغفــول ماند. بااین وجــود اهالی 
 موســیقی اصفهان، نسل به نسل، موســیقی مکتب اصفهان را منتقل 

کردند.

مزایده اموال غیرمنقول
1/111 اجرای احکام حقوقی شــعبه چهارم اصفهــان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالسه 961109 ج / 4 له آقای ســید مهدی هاشمی گرم دره و 
علیه نسرین نظری مبنی بر مطالبه مبلغ 74/550/562 ریال بابت محکوم به و هزینه های 
اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 1397/2/19 ســاعت 10/5 صبح در محل اجرای 
احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 2/236 حبه مشاع از 72 
حبه شش دانگ ملکی با پالک ثبتی 5985 اصلی مفروزی از 5988 بخش دو اصفهان با 
مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است 
ملکی خانم نسرین نظری و اکنون در تصرف اســتیجاری آقای جمشیدیان که بعلت عدم 
همکاری وی میزان اجاره و وجه الرهانه آن مشــخص نمی باشد توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شــده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه 
و از ملک بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک 
ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم ملک مورد مزایده پــس از پرداخت تمام بهای آن 
صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشــد. اوصاف ملک 
مورد مزایده: ملک مسکونی واقع در اصفهان، خیابان مسجد سید، مقابل بانک ملی، کوچه 
حسن مبلغ کوچه شهید صدیقی پالک 27 که طبق نظر کارشناسی ملک مذکور عبارتست 
از یکباب منزل مســکونی به مســاحت عرصه حدود 266/58 متر مربــع و اعیانی حدود 
185 مترمربع در یک طبقه و ساخت نسبتًا قدیمی و قســمتی مخروبه با دیوارهای آجری 
و خشتی و سقف تیرچوبی و قسمتی نیمه فلزی با مشــخصات اتاق، آشپزخانه و سرویس 
بهداشتی دارای نمای داخل بدنه گچ و پالستر، کفها موزائیک و سیمان، دربها چوبی فلزی 
و حیاط بدنه پالستر و کف موزائیک و دارای امکانات مورد نیاز شهری آب و برق و گاز می 
باشد. ملک فوق در حال حاضر خالی از سکنه می باشــد. لذا با توجه به موارد فوق و کلیه 
عوامل موثر در قضیه، ارزش ششــدانگ پالک فوق مبلغ 2/400/000/000 ریال ارزیابی 
گردیده است. در نتیجه مقدار 2/236 حبه مشــاع آن به مبلغ 74/550/592 ریال ارزیابی 
که مقدار 2/037 حبه آن به مبلغ 67/905/734 ریال معــادل طلب محکوم علیه و مقدار 
199/1000 ) 0/199( حبه مشاع آن به مبلغ 6/644/858 ریال بابت حق االجرای دولتی 
 ارزیابی می گردد. م الف: 38879  اجرای احکام حقوقی شــعبه 4 دادگستری اصفهان

) 416 کلمه، 4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/112 شــماره صادره:1397/04/481225-1397/1/16 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکدرب باغ معروف میرزا موال تقریبا دوازده قفیزی پالک شماره 1001 فرعی 
از 53 اصلی واقع در افوشــته جز بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی 
به نام خانم توران عبقری فرزند میــرزا محمود 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 دوشــنبه مورخ 1397/02/17  ساعت 
10 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
 تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف:9  اداره ثبت اســناد و امــالک نطنز )145 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/113 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب ســاختمان پالک 1 فرعی از 6104 اصلی 
واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتی به نام جواد مهتری خوراســگانی 
فرزند حســینعلی و محدثه نادری رارانی فرزند صفر در جریان ثبت اســت و رای شماره 
139660302027008663 مــورخ 1396/7/29 و 139660302027008667 مــورخ 
1396/7/29 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت 
به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق 
قانونی نبوده است اینک بنا به دســتور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/2/24 روز دو شــنبه ساعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد اعتراضیات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی 
روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام 
و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت 

و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 
با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:609 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)275 کلمه، 3 کادر(
تعیین وقت افراز

1/114 شــماره: 1397/42/481463-97/1/18  نظر به اینکه پروین زرین فر و شرکاء 
مالکین پنج دانگ مشاع از ششدانگ پالک 543 فرعی 4858 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان 
امالک سابقه ثبت و ســند مالکیت دارند، به طرفیت حمیدرضا زرین فر مالک یک دانگ 
مشاع از شش دانگ باســتناد قانون و آئین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب 
 آذرماه 1357 تقاضای افراز پالک مشــترک فوق را نموده انــد و نامبرده مجهول المکان
 می باشد، لذا بدینوسیله باطالع می رساند روز شنبه مورخ 97/02/10 ساعت 9 صبح خواهان 
به اتفاق نماینده و مهندس ثبت در محل مورد تقاضای افراز حاضر خواهند شد، لذا جهت 
تنظیم صورت مجلس و امضای آن در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوید. عدم حضور 
شما مانع از رسیدگی نخواهد گردید.  م الف:607 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان )134 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/115 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره  4860/11 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهــان که طبق پرونده ثبتی به نام رســول حجه فروش فرزنــد رضا و غیره در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق آرای شــماره  
1396603022027009924 و 13660302027009925- 96/9/11 مفــروز گردیده 
با توجه به اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشــده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 
13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز چهارشــنبه مورخ 97/2/19 ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
 محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از
 تاریــخ تنظیــم صورتمجلس تحدیــد حــدود تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق 
تبصــره 2 ماده واحــده قانــون تعیین تکلیــف پرونده هــای معترضی ثبــت معترض 
ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتــراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواســت به 
مراجع ذیصالح قضایــی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نماید.  
 م الف:39673 شــبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان)195 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/116 شــماره: 139721702027000884-97/1/16 چون تحدید حدود ششــدانگ 
یکباب خانه پــالک 3655 فرعــی از 10393 اصلی واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی به نــام محمد صادقــی اذرخوارانی فرزند محمد علــی به ش.ش 8 و 
معصومه شــفیعان فرزند غالمرضا به ش.ش 55823 در جریان ثبت است و رای شماره 
139660302027008786 مورخ 1396/07/30 و  رای شماره 139660302027008786 
مورخ 1396/07/30 و رای شــماره 139660302027008789 مورخ 1396/07/30 از 
طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است 
اینک بنا به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/02/19 روز چهارشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و 
طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود 
را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صــورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی 
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه 
تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه 
 خواهد داد.  م الف:551 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)290 کلمه،

 3 کادر(
حصر وراثت

1/117  آقای حبیب نوربخش دارای شناســنامه شماره 5 به شــرح دادخواست به کالسه  
16/97 ش 1 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان معصومه فتوحی اونجی به شناســنامه 219 در تاریخ 96/12/26 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و یک دختر که 

عبارتند از: 1- حبیب نوربخش به شماره شناسنامه 5 متولد 37/7/1 صادره از اردستان فرزند 
متوفی 2- حسن نوربخش به شماره شناســنامه 321 متولد 56/5/20 صادره از اردستان 
فرزند متوفی 3- علی نوربخش به شماره شناســنامه 2 متولد 40/8/1 صادره از اردستان 
فرزند متوفی 4- فرزانه نوربخش به شماره شناسنامه 1 متولد 57/1/4 صادره از اردستان 
فرزند متوفی.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5 شعبه اول 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اردستان )172 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

1/118  شماره دادنامه: 9609973630101669 شماره پرونده: 9609983630100025 
شماره بایگانی شــعبه: 960026 خواهان: خانم حلیم صداقت فرزند محمد جواد به نشانی 
تیران منطقه دو خیابان 13 آبان پ 20، خوانده: آقای کاظم غالمی فرزند اکرام به نشانی 
تیران منطقه دو خیابان 13 آبان پ 20، خواسته: طالق به درخواست زوجه، دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده، ختم رســیدگی را اعالم و با اســتعانت از ذاتی باریتعالی به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم حلیم صداقت فرزند 
محمد جواد و به طرفیت  آقای کاظم غالمی فرزند اکرام و به خواسته تقاضای صدور حکم 
به طالق به لحاظ اعتیاد و استنکاف زوج از نفقه این دادگاه با توجه به احراز رابطه زوجیت 
دائم فی ما بین طرفین حسب رونوشت عقدنامه عادی ممضی به امضا طرفین و همچنین 
اظهارات شــهود خواهان و اینکه خواهان وکالت به خوانده در صورت ترک منزل یا اعتیاد 
یا عدم پرداخت نفقه تا مدت شش برج را اعطا نموده و خوانده با وصف ابالغ حضور نیافته 
و ایراد و انکاری نســبت به عقدنامه نکاح عادی بعمل نیاورده و با توجه به مودای گواهی 
گواهان خواهان که حاکی از احراز اعتیاد و عدم پرداخت نفقه به مدت 6 ماه و بیشتر بوده و 
اینکه مساعی دادگاه و داوران در اصالح ذات البین موثر واقع نگردیده و اینکه زوجه نسبت 
به بذل یک جلد قرآن و آئینه و شــمعدان ازمهریه خود را اقدام نموده است و نسبت به بقیه 
مهریه و نفقه خود جداگانه مطالبه خواهد نمود لذا دعوی را وارد دانســته مســتندا به مواد 
135 و 142 و 146 و 156 از قانون مدنی افغانســتان حکم به احراز شــروط اعتیاد و عدم 
پرداخت نفقه بیش از شــش ماه صادر تا زوجه به وکالت از طرف زوج با قبول ما بذل خود 
را مطلقه نماید نوع طالق بائن و خلع بوده و اعتبار این گواهی نیز ظرف ســه ماه از تاریخ 
ابالغ رای قطعی می باشــد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و ســپس ظرف 20 روز پس ازآن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان 
 اصفهان و سپس ظرف 20 روز پس از آن قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور می باشد. 

م الف: 8 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی  تیران )367 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

1/119  شماره نامه: 1397009000055521 شــماره پرونده: 9209983624700237  
شــماره بایگانی پرونده: 930791 در خصوص اتهام آقایان 1- اســماعیل آزادی فرزند 
عوضعلی 2- مصطفــی آزادی فرزند جــواد و هر دو نفــر متواری دائر بر مشــارکت در 
کالهبرداری بنحو افتتاح حســاب جاری با مدارک هویتی ) کارت ملی و شناسنامه جعلی( 
بنام آقای رسول جهانی فرزند خدابخش که مدعی مفقود کردن آنهاست و الصاق عکس 
متهمین بجای عکس آقای رسول جهانی و مراجعه به بانک ملی اردستان و اخذ یک دسته 
چک و سپس استفاده از دســته چک در جهت خرید یک دســتگاه موتور سیکلت از آقای 
سجاد مومنی در اردستان و دادن چک از دســته چک اخیر به شماره 90/5/8-734828 
به مبلغ 25/000/000 ریال و همچنین اســتفاده ازچک جهت خرید گوشی تلفن همراه 
از آقای هادی عابدینی در اردســتان با ارائه یک فقره چک به مبلغ 4/700/000 ریال به 
تاریخ 90/8/9 و خرید الســتیک خودرو از آقای رضا بهمنش در اردســتان با چک شماره 
734727 مورخ 90/7/15 بــه مبلغ 3/500/000 ریال و خرج نمــودن چندین فقره چک 
دیگر به شــماره 734720-90/5/30 به مبلغ 6/500/000 ریال به آقای تاج الدین امامی 
و چک 734730 به تاریخ 90/5/4 به مبلغ 30/000/000 به آقای محمدرضا شــاکری در 
اصفهان که دارندگان چکها مطالبه وجه چکها را در سررســید آنها نموده اند که منجر به 
تعقیب آقای رسول جهانی شده و نامبرده خودش هم شاکی صادرکنندگان چک شده و با 
توجه به اتهام دیگر متهمین فوق الذکر، غضب عنوان با پوشیدن لباس نیروی انتظامی با 
درجه ستواندومی و مراجعه به بانک صادرات اصفهان و دایره حقوقی و مشارکت در جعل 
دستور و مهر و امضای بازپرس شعبه دوم دادســرای عمومی و انقالب اصفهان به شماره 
49/02241 ب 2 مورخ 95/4/22 بنحو ساختن دستور و استفاده از سند مجعول وا رائه آن 
به دایره حقوقی بانک فوق وا خذ دســتور حواله ساتنا و مشــارکت در کالهبرداری به این 
صورت که مبلغ 275/000/000 ریال از حســاب شــماره 0211859260009 بنام آقای 
محمدرضا جعفری خواه در بانک صادرات سبزوار شعبه انقالب را از طریق ساتنا به شماره 
مهر گستر بانک کشاورزی به شماره حســاب 792008836 بنام یحیی ولی پور در بانک 
کشاورزی بازار قم کارسازی و جابجا کرده و سپس مبلغ 240/000/000 ریال از مبلغ فوق 

را با مراجعه به آقای حمیدرضا شهریار کیان در بازار اصفهان تقاضای خرید 23 عدد سکه 
طال کرده که از مبالغ کالهبرداری شده فوق مبلغ 30/000/000 ریال را به حساب بانک 
ســپه آقای شــیروانیان طبق گزارش مورخ 96/4/24 بانک صادرات واریز نموده است و 
 مبلغ 2/000/000 ریال هم از دستگاه خودپرداز اردستان برداشت نموده و سپس متواری 
می شــوند که همه موارد اتهامی فوق با توجه به شــکایت: 1- آقای رسول جهانی فرزند 
خدابخش به عنوان کســی که از کارت و مدارک هویتی وی اســتفاده شده 2-  شکایت 
دارندگان چکها در دادسرای اردستان و دادگاه اصفهان 3- گزارش آقای سجاد مومنی در 
دادسرای اردستان 4- گزارش حفاظت اطالعات دادگستری استان اصفهان در مورد استفاده 
از دستور جعلی بازپرس 5- شکایت شــعبه مرکزی بانک صادرات اصفهان 6- اظهارات 
کارمند دایره حقوقی بانک صادرات اصفهان در مورد ملبس بودن متهمین به لباس نیروی 
انتظامی و ورود به دایره حقوقی بانک صادرات اصفهان و استفاده از دستور جعلی بازپرس 
جهت انتقال وجه به صورت ساتنا و گزارش حراست بانک مربوطه 7- شکایت فروشندگان 
سکه و طال به نام های آقایان شیروانیان و حمیدرضا شــهریار کیان 8- گزارش حراست 
بانک کشاورزی استان اصفهان در خصوص برداشت از حســاب بانک کشاورزی توسط 
متهمین 9- تصاویر چکهای صادر شده و ســپس اخذ شده از بانکهای مربوطه که با پشت 
نویسی جهت دریافت هویت و مشخصات آنها موجود است که وجوه آنها را دریافت کرده اند 
و نظر به ارسال نیابت توسط بازپرس محترم برای دادسرای آباده و عدم توفیق در دستیابی 
ودستگیری متهمین و با توجه به تشکیل جلسات دادرسی و عدم حضور متهمین و نظر به 
صدور کیفرخواســت  غیابی صادره علیه متهمین فوق الذکر فلذا بزهکاری آنان را محرز و 
مسلم دانسته به استناد مواد 523 و 535 قانون مجازات اسالمی سال 1375 متهمین را به 
تحمل سه سال حبس تعزیری و از باب کالهبرداری به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات 
مرتکبین ارتشــاء اختالس و کالهبرداری هر یک از متهمین را به تحمل 7 ســال حبس 
تعزیری- جزای نقدی به میزان اموال ماخوذه از اشخاص حقوقی و حقیقی به دولت- و رد  
اموال به آنان محکوم می نماید و اما در خصوص اتهام آقای یوسف رجاء فرزند علی دائر به 
مشارکت در کالهبرداری با توجه به اینکه تنها علت حضور وی در این پرونده استفاده از سیم 
کارت وی که ادعای مفقودی آنرا نموده است و ادعای الصاق عکس او روی کارت شناسایی 
 آقای رسول جهانی جهت کالهبرداری به صورت افتتاح حساب واخذ چک بوده که به نظر

 می رسد نامبرده از این موضوعات شــراکتی نداشته و همه اقدامات توسط متهمین ردیف 
اول و دوم صورت گرفته اســت فلذا دلیل محکمه پسندی در انتســاب بزه به وی نبوده و 
به اســتناد ماده 4 قانون آئین دادرســی کیفری و حاکمیت اصل برائت رای بر برائت وی 
صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل 
 واخواهی در این دادگاه و ســپس قابل تجدیدنظرخواهی در مرکز اســتان اصفهان است.  
م الف: 4 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اردســتان ) 101 جزایی سابق( )850 کلمه، 

6 کادر(
حصر وراثت

1/128 خانم مریم جوادی منش دارای شناسنامه شماره 28 به شرح دادخواست به کالسه  
1143/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سیف اله پاکروان فرد به شناسنامه 300 در تاریخ 1396/11/26 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- صغرا موزی خوزانی 
فرزند عباس، ش.ش 13 )مادر( 2- مریم جوادی منش فرزند ابراهیم، ش.ش 28 )همسر( 
3- محمود پاکروان فرد فرزند سیف اله، ش.ش 1130236692 )فرزند( 4- منصور پاکروان 
فرد فرزند سیف اله، ش.ش 1130187683 )فرزند( 5- اکرم پاکروان فرد فرزند سیف اله، 
ش.ش 1130351424 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
 از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 83 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )162 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

12/668 شــماره نامه: 9610110359701682 شماره پرونده: 9609980359701143 
شماره بایگاني شعبه: 960204 در پرونده کالســه 960204 شعبه 18 بازپرسي دادسراي 
عمومي و انقالب اصفهان  خانم مریم حدادي فرزند امراله شکایتي علیه متهم حسن حسن 
پور فرزند شعبان دایر بر خیانت در امانت مطرح اســت که در جهت رسیدگي به این شعبه 
ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم مجهول المکان مي باشــد حســب ماده 73  قانون آئین 
دادرسي مدني مراتب در یکي از جراید کثیراالنتشــار آگهي مي شود تا متهم از تاریخ نشر 
آگهي ظرف مدت یک ماه مراجعه تا ضمن اعالم نشاني جهت پاسخگویي به اتهام وارده و 
 دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. 
م الف:38622 شــعبه 18 بازپرسي دادســراي عمومي و انقالب شهرستان اصفهان 

)مجتمع 1( ) 124 کلمه، 1 کادر(  
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رتبه دوم اصفهان در تولید سبزی و صیفی 
گلخانه ای

یادداشتپیشنهاد سردبیر:

نقش رسانه بر فرهنگ سازی 
محیط زیستی

احسان سمیع

بی تردید شــناخت دقیق ماهیت رســانه ها و 
بررسی توانمندی ها و کارکردهای مثبت آنها، 
سهم فزاینده ای در توســعه دانش، فرهنگ، 
مهارت ها و نگــرش های فــردی و اجتماعی 
بشــر دارند. توجه به این رســالت مهم، برای 
دولتمردان، برنامه ریزان و عامالن رسانه های 

جمعی ضرورتی انکار ناپذیر است.
محیط زیست در سطح جهانی و ملی در معرض 
تهدیدهای جدی است وحفاظت از آن به همت 
و توجه آحاد جامعه وابسته است. نگرش و تاثیر 
پذیری مردم از رســانه ها، بر نوع رفتار آنها با 
محیط زیست تاثیر می گذارد، به همین دلیل 
رسانه ها تاثیر بسزایی در ارتقای فرهنگ سازی 
محیط زیستی مردم و توجه دادن به آنها برای 
حفظ محیط زیست دارند. از این رو تاثیرگذاری 
رســانه بر ابعاد گوناگون شــخصیت مردم، از 

اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
گســترش کویرها، از میان رفتــن جنگل ها، 
آلودگی و تغییرات آب و هوا، تخریب الیه اوزن، 
انقراض گونه های گیاهی و جانوری، آینده ای 

تاریک را برای بشر ترسیم می کند.
کنترل عوامــل محیطی در ارتقای ســالمت 
انسان نقش اساسی و کلیدی دارد و آالینده ها 
و مخرب های محیطی که از تنوع و گستردگی 
برخوردارند می توانند سالمت جسمی، روانی 
و اجتماعی انســان را با خطر مواجه کنند؛ لذا 
با توجه به اینکه رســانه ها یکــی از مهم ترین 
ابزارهای ارتباط جمعی هستند باید از آنها در 

آموزش کنترل عوامل محیطی استفاده کرد.
از آن جایی که در ایران بیش از پیش شاهد بروز 
بحران های زیســت محیطی از جمله خشک 
شدن تاالب ها، رودخانه ها، پدیده گرد و غبار 
و ریزگرد، آتش سوزی جنگل ها، از بین رفتن 
حیات وحش و... هســتیم، لزوم افزایش سطح 
آگاهی مردم و آموزش دادن به آنها در راستای 

اهداف توسعه پایدار کامال محسوس است.
در کشورهای در حال توســعه، از جمله ایران، 
مسائل زیست محیطی بیش از آنچه که جنبه 
فنی داشــته باشــند، از محتوایی اجتماعی و 
فرهنگی برخوردار است؛ بنابراین، هدف نهایی 
حفاظت محیط زیســت در رابطــه با محیط 
اجتماعی، توسعه و افزایش آگاهی های زیست 
محیطی در سطح جامعه و نیز تقویت فرهنگ 
زیست محیطی در سطوح مختلف اجرایی است.

رسیدن به توسعه پایدار در سایه توسعه فرهنگ 
عمومی امکان پذیر است که با همکاری رسانه ها 
شــاهد ارتقای ســطح فرهنگ عمومی مردم 
خواهیم بود تا نتایج خوبی کســب شــده و به  

سمت توسعه هدایت شویم.
رسانه ها، ضمن برجسته سازی مسائل محیط 
زیستی و آگاهی بخشــی درباره خطراتی که 
متوجه محیط زیست است، با اعالم سیاست ها، 
اقدامــات و وعــده هــای دولــت در افزایش 
پاسخگویی تصمیم گیران سیاسی و دولتمردان 

به مسائل زیست محیطی موثر است.
این رسانه ها هستند که می توانند تصویر تغییر 
اقلیمی را نه فقط در کلیشــه ای از آب شــدن 
یخ ها، بلکه در ترسیم دورنمایی ملموس، واقعی 
و قابل پذیرش از ســال های نه چندان دور، به 
شهروندان، سیاست گذاران و نهادهای قانونگذار 

ارائه کنند.
فقر فرهنگی در نتیجه نا آگاهــی مردم، نبود 
برنامه های مدون دولتی و وضعیت اقتصادی، 
در تهدید گونه های جانوری فالت ایران تاثیر 
بســزایی دارند. به طوری که می توان گفت به 
طور کلی فرهنگ جامعه رابطه مســتقیمی با 
حیات وحش دارد. هر چه فرهنگ جامعه غنی 
تر باشــد حیات وحش نیز غنی تر است. هدف 
مذکور یعنی جلوگیری از بروز معضالتی که به 
اختصار به آنها اشاره شــد و می تواند در پنجاه 
سال آینده با کاربرد وسیع تر و افزایش استفاده 
از رســانه ها جهت اســتفاده بهینه از محیط 
زیست، محقق شود و انجام طرح هایی در ابعاد 
منطقه ای و بین المللی در پیشگیری از آلودگی 

محیط زیست موثر است.
نقش موثر اینترنــت نیــز در افزایش آگاهی 
اجتماعی و فرهنگــی از روش های حفاظت از 
محیط زیســت و همچنین روش های کاهش 

بحران های زیست محیطی انکار ناپذیر است. 
ورود برنامه های عامه پســند تلویزیونی و نشر 
پیام های چندرسانه ای محیط زیستی توانسته 
اســت به ذهنیت ســازی مثبت شــهروندان 
بینجامد و در کنار این ســبک از انتقال پیام، 
افزایش ضریب نفوذ شــبکه های اجتماعی و 
 پیام رســان ها، عرصه جدیدی را برای فعالیت

 رســانه ای خبرنگاران حوزه محیط زیســت، 
شــهروندان داوطلب و پویشــگران اجتماعی 

گشوده است.

اخبار

تولید 6 درصد از محصوالت 
کشاورزی کشور در اصفهان

مدیر هماهنگی و ترویج جهاد کشاورزی اصفهان 
با بیان اینکه 20 درصــد از جمعیت 80 میلیونی 
کشور را روســتاییان تشــکیل می دهند، اظهار 
داشت: 800 هزار نفر از جمعیت 5 میلیون و 200 
هزار نفری استان اصفهان را روستاییان تشکیل 
می دهند که از این جمعیت 175 هزار بهره بردار 

کشاورزی هستند.
محمدرضا افالکــی با بیان اینکــه 6 میلیون تن 
محصوالت کشاورزی ماحصل دسترنج کشاورزان 
بهره بردار است، افزود: استان اصفهان 6 درصد از 

تولید کشور را به خود اختصاص داده است.
وی بیان کرد: کشاورزی در گذشــته تنها تولید 
محصول بود و امروز تولیــد محصوالت خوب و با 
کیفیت در کشــاورزی هدف است و در این راستا 
در حوزه دامپروری و کشت گلخانه ای برنامه ها و 

طرح هایی پایه گذاری شصده است.
مدیــر هماهنگــی و ترویــج جهاد کشــاورزی 
اصفهــان  گفــت: آب یکــی از حیاتی تریــن 
دغدغه های کشــاورزان و روســتاییان اســت و 
 باید در عرصه کشــاورزی از آب به نحو مطلوب

 استفاده کنیم.

خسارت سیالب  در شهر 
جوشقان قالی جزئی بود

مدیر مرکز مدیریــت بحران و کنتــرل حوادث 
شهرســتان کاشــان گفــت: بیشــترین میزان 
بارندگی ها در شــهر میمه بود؛ اما بارندگی های 
شدید در جوشقان قالی نیز منجر به جاری شدن 

سیالب در بخش هایی از این شهر شد.
جواد مزروعی افزود: بخشی از شــبکه آبرسانی 
جوشــقان قالی از توابع شهرستان کاشان در پی 
وقوع ســیالب تخریب و به دنبــال آن عملیات 
انتقال آب با تانکرهای ســیار به سرعت تا ترمیم 
و اصالح خطوط شبکه آبرسانی این شهر از سوی 

کارشناسان آغاز شد.
وی در پی شکســته شــدن و تخریب بخشی از 
شبکه آبرســانی این شهر با انتشــار اطالعیه ای 
 از شــهروندان خواســت تــا در مصــرف آب 

صرفه جویی کنند.

جان گرفتن هزاران ماهی 
محبوس در زاینده رود

به دنبال خشــک شــدن زاینده رود در محدوده 
پایین دســت، ماهی های سرگردان در حفره های 
گــود ایــن رودخانــه توســط اداره حفاظت از 
محیط زیســت شهرســتان لنجــان و دیگــر 
دستگاه های اجرایی به باالدســت این رودخانه 

انتقال داده شدند.
رییس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان 
لنجــان اظهــار کرد: عملیــات نجــات ماهیان 
محبوس در گودال های آب پایین دست رودخانه 
 زاینده رود، بــرای اولین در شهرســتان لنجان 

صورت می گیرد.
فاطمه محمدی بابیان اینکه همه موجودات حق 
حیات دارند که باید موردتوجه همگان قرار گیرد، 
خاطرنشــان کرد: تاکنون هزاران ماهی کوچک 
توســط نیروهای جهاد کشــاورزی، هالل احمر، 
آتش نشانی زرین شــهر و محیط زیست لنجان به 
مناطق باالدست رودخانه زاینده رود منتقل شده اند 
که پیش بینی می کنیم این اعداد به باالی صد هزار 

عدد هم برسد.

رتبه دوم اصفهان در تولید 
سبزی و صیفی گلخانه ای 

مدیر امــور باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی 
استان اصفهان گفت: سطح زیر کشت محصوالت 
گلخانه ای شــامل ســبزی و صیفی و گل و گیاه 
زینتی اســتان برابر 1600 هکتار و میزان تولید 
سالیانه ســبزی و صیفی گلخانه ای استان بالغ بر 
235 هزار تن بوده که اصفهان رتبه دوم کشوری 

را به خود اختصاص داده است.
احمدرضا رییس زاده با اشــاره به بحران کم آبی 
در مرکز کشــور به ویژه اســتان اصفهان اظهار 
داشت: در موضوع صرفه جویی آب در کشاورزی، 
شاخص های مختلفی مطرح می شود که مهم ترین 
آنهــا تبیین الگوی کشــت و جایگزیــن کردن 
کشــت هایی با نیاز آبی کم و نیز توسعه کشت و 

کار گلخانه ای است.
وی افزود: کشــت های پرمصرف مانند سبزی و 
صیفی را باید از فضای سبز باز به گلخانه ها انتقال 
داد، زیرا مصرف آب در گلخانه ها یک ششم تا یک 

دهم کمتر از مصرف آب در فضای باز است.

گروهی از پژوهشگران دانشگاه مک مستر در کانادا به بررسی میزان انتشار گازهای گلخانه ای توسط محصوالت 
صنعت ICT در ســال های 2010 تا 2020 پرداختند. آنها دریافتند که ســاخت گوشی های هوشمند جدید 
می تواند دمار از محیط زیســت درآورد؛ زیرا 85 تا 95 درصد از فرآیند تولید گازهــای مضر و گلخانه ای این 
گوشــی ها، مربوط به زمان تولید آنهاســت. محققان همچنین دریافته اند که موبایل هایی که صفحه نمایش 
بزرگ تری دارند، به میزان قابــل توجهی بیش از تلفن های همراه با نمایشــگر کوچک تر گاز گلخانه ای تولید 

می کنند. به همه این مشکالت، باید بحث »پسماند صنعتی« را نیز افزود.

تلفن همراه هوشمند 
 دمار از محیط زیست

 در می آورد

دار
ش
ه

سرپرست اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان نطنز 
گفت: در گشــت و کنترل یگان حفاظت محیط زیســت 
دستگیري 36 نفر متخلف شکار و صید ، کشف و ضبط 12 
قبضه اسلحه شکاري ، کشف الشه یک رأس میش وحشي، 

دو رأس کل وحشي و یک راس قوچ وحشي انجام شد و سه قبضه اســلحه از اسلحه هاي کشف شده و مقادیر 
مهمات غیر مجاز به نفع دولت ضبط شد .

علیرضا غالمی گفت:  در حوزه محیط زیست انسانی و طبیعی نیز تعداد پایش  397مورد از صنایع و پایش از 
معادن227 مورد، پاسخگویي به 186 مورد استعالم ، 51 مورد شکایت زیست محیطي و صدور 27 مورد اخطاریه 
هاي زیست محیطي و بازدید 36مورد از محل دفن پسماند در مناطق شهري و روستایي سطح شهرستان انجام 
گرفت .وی افزود: در سال 96 تعداد ۴۴ پرونده تخلف زیست محیطی به مراجع قضایی شهرستان نطنز ارجاع 

و منجر به صدور رای شد.

44 پرونده محیط 
زیستی در نطنز

سرپرست اداره حفاظت محیط زیســت کاشان اظهار 
کرد:  در سال 96 تعداد 3۴7 پروانه احداث -بهره برداری 
و پروانه توسعه برای واحد های صنعتی و خدماتی صادر 
شده اســت. حســین خادمی گفت: تعداد 189 واحد 

اخطاریه در مســائل مختلف زیســت محیطی صادر و همچنین 23 مورد ماموریت پایش شبانه طی این 
مدت انجام گرفت که تعداد 6واحد از واحدهای صنعتی با توجه به رفع معضالت زیست محیطی و رعایت 
و ضوابط از لیست صنایع آالینده خارج و 16 واحد به مراجع قضایی ارجاع شد. وی تصریح کرد: 6500 نفر 
ساعت گشت و کنترل مناطق آزاد و حفاظت شده قمصر و برزک توسط یگان حفاظت محیط زیست انجام 
گرفته که منجر به 50 مورد دستگیری متخلفین شکار و صید و کشف و ضبط 10 قبضه اسلحه مجاز و 7 
قبضه اسلحه غیر مجاز به همراه تعداد ادوات شکار و صید از آنها شده است که در نهایت 33 پرونده به مراجع 

قضایی ارجاع گردید.

دستگیری ۵۰ شکارچی 
متخلف کاشان

استاندار اصفهان گفت: در ســال گذشته ورودی 
آب به سد زاینده رود 1/2 میلیارد مترمکعب بوده و 
امسال این عدد به ۴00 میلیون مترمکعب کاهش 
یافته که بسیار شکننده و نگران کننده است، این 
میزان آب کشــاورزی و باغات را با تنش شــدید 
مواجه خواهد کرد و حتی برای تامین آب شرب هم 

با مشکل مواجه هستیم.
محســن مهرعلیزاده اضافه کرد: بــه این نتیجه 
رســیده ایم که به جای مقابله با خشکسالی باید 
ســازگاری با کم آبی را مدنظر قرار دهیم و تغییر 
الگوی کشت، استفاده از شیوه های نوین آبیاری و 

کشت گلخانه ای را رونق بخشیم.
وی ادامه داد: بر اساس پیشنهاد ارائه شده مدیریت 
اســتان باید در ازای آبی که به بخش صنعت داده 
می شود مبالغی به بخش کشاورزی اختصاص دهد 

که این طرح با دفاع رییس جمهور هم مواجه شد.
استاندار اصفهان با بیان این که تمام تالش مدیریت 
استان حمایت از کشاورزان بوده است، اذعان کرد: 
قبل از عید مبالغی به کشاورزان پرداخت شد و در 

سفر به شرق اصفهان نیز مردم نجابت و اصالت از 
خود نشان دادند که این وظیفه مدیریت استان را 

سنگین تر کرده است.
مهرعلیــزاده بیان کــرد: اگر آبی به کشــاورزی 
اختصــاص نیابــد و در صنعت هــم ۴0 درصد 
صرفه جویی شــود باید حداقل 20 درصد ورودی 
 آب شــرب اصفهان، یزد و کاشــان صرفه جویی

 شود.

استاندار اصفهان مطرح کرد:

ضرورت سازگاری با کمی آب
معاون هماهنگی امــور اقتصادی و توســعه منابع 
استانداری اصفهان گفت: اعضای کمیته ساماندهی 
رودخانه زاینــده رود باید از بین شهرســتان های 
ذی نفع حوضه زاینده رود انتخاب شــوند که نسبت 
به مسائل رودخانه و سهم کشاورزان اطالع کافی را 

داشته باشند.
محمدعلی شجاعی اظهار کرد: باید گزارش کاملی از 
سوی سازمان آب منطقه ای و صنف کشاورزان برای 
جلسه آینده ارائه شود و تمام اقدامات صورت گرفته از 
ابتدای اجرای قرارداد ساماندهی رودخانه از سال 9۴ 

مورد بررسی و آنالیز قرار گیرد.
وی ادامه داد: اعضای کمیته ســاماندهی رودخانه 
زاینده رود باید از بین شهرستان های ذی نفع حوضه 
زاینده رود انتخاب شوند که نسبت به مسائل رودخانه 
و ســهم کشــاورزان اطالع کافی را داشــته باشند 
همچنین صنف کشاورزان اســتان باید لیستی 15 
نفره شامل نظام صنفی کشــاورزان شهرستان های 
ذی نفع حوضه زاینده رود را برای حضور در جلسات 

معرفی کنند.

شــجاعی با بیان اینکــه ســازمان آب منطقه ای و 
جهادکشاورزی باید چارت سازمانی و قرارداد مورد 
نظر در خصوص ساماندهی، حفاظت و بهره برداری از 
رودخانه را ارائه کنند، افزود: شرکت آب منطقه ای و 
نظام صنفی کشاورزان و جهاد کشاورزی باید تکلیف 
قرارداد ســوم در خصوص نظارت بر بهره برداری از 
رودخانه زاینده رود را مشــخص و از اعضای صنف 

کشاورزان در این خصوص استفاده کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان مطرح کرد:

تعیین تکلیف قرارداد سوم بهره برداری از زاینده رود

با مسئوالن

مدیرعامل شرکت فوالد سرمد دیروز در مصاحبه ای 
به برداشــت های کارخانه اردکان یزد از آب اصفهان 
اشاره کرد؛ عباسقلی سمندریان در پاسخ به این سوال 
که چرا معاون رییس جمهور ســال گذشــته در اوج 
بحران اصرار به افتتاح کارخانه فوالد در شهرســتان 
 اردکان داشــتند، گفت: ماجرا این است که برای این 
کارخانه ها در سال های گذشته میلیاردها تومان هزینه 
شده و حاال به این راحتی ها نمی توان از آن صرف نظر 
کرد.  ســمندریان  این را هم گفت که »تا آنجا که من 
اطالع دارم برای کارخانه فــوالد اردکان هزینه های 
زیادی در بخش تصفیه آب فاضالب شــهر اردکان و 
اســتفاده آن در این کارخانه شده است. البته در حال 
حاضر آب این کارخانــه از محل انتقال آب اســتان 

اصفهان تامین می شود.«
استان اصفهان میزبان بزرگ ترین و مهم ترین صنایع 
فوالد و آهن کشور شــد تا به رغم سهم موثری که در 
تولید ملی، اشــتغال و حمایت از کاالی ایرانی بازی 

می کند، بر ماجرای پر دامنه بحران آب نیز دامن بزند.
از آنجا که فوالد و صنایع این حــوزه نیاز به منابع آب 
فراوانی دارد، احداث چنین تاسیساتی در فالت مرکزی 
و خشک کشــور همواره مورد ســوال کارشناسان و 
دلسوزان محیط زیست این کشور بوده است.حاال مهر 
سکوت بر بازار ابهاماتی خورده که باید دقیق بررسی و 
ارزیابی که چرا و چگونه این اتفاق های غیر منطقی و غیر 

معقول در دهه های گذشته رخ داده است.
آشی که برای اصفهان پختند

بنیان گذار فوالد مبارکه اصفهان در یکی از مصاحبه های 
خود گفت: محمدرضا نعمت زاده، وزیر فعلی صنعت 
هنوز هم وقتی من را می بیند می پرسد ما اشتباه کردیم 

پروژه را از بندرعباس به اصفهان منتقل کردیم؟!
محمد حسین عرفانیان ادامه داد: در طراحی صنعتی 
شــرایط آب وهوایی و مقاومت زمین و مســائل دیگر 
سنجیده می شــود و این انتقال در صورتی انجام شد 
که اصفهان و بندرعباس از این نظر خیلی با هم تفاوت 
داشتند. شورای اقتصاد در آن زمان بدون این مالحظات 

تصمیم به جابه جایی گرفت.
پیگیری های مداوم مسئوالن اصفهان 

استاندار اصفهان همچنان پشتیبان کشاورزان اصفهان 

است و ســعی دارد آرامش را بر فضا حاکم کند وی با 
اینکه اصفهانی نیست اما درد مردم اصفهان را به خوبی 
لمس کرده است و با برگزاری جلسات مختلف استانی و 

ملی می خواهد حقابه اصفهانی ها را به آن ها بازگرداند.
نماینــدگان اصفهان تصمیــم جدی بــرای تحقق 
وعده هایشان گرفتند تا جایی که چند روز پیش احمد 
ســالک، نماینده مردم اصفهان بار دیگر گفت که اگر 
نتوانند انتظار اصفهانی ها را در مورد آب برآورده کنند 

دسته جمعی استعفا خواهند داد.
نباید با آب شوخی کرد

حســن کامران نماینده مردم اصفهان دیروز در تذکر 
شفاهی، گفت: مصوبه شورای امنیت کشور می گوید 
باید برخــورد صورت گیــرد؛ اما چرا با ایــن افراد که 
سوءمدیریت دارند برخورد نمی شود. آیا درست است 
که یک فرد محترم را که حقش را می خواهد کتک بزنیم 
و از طرفی فقط نگاه کنیم و وعده دهیم؟وی ادامه داد: 
نباید با آب شوخی کرد. بارها گفته ام باید از هر جا که 
آب وجود دارد چه در صنعت و چه در شغل کم شود و 
به کسی که حقش است داده شود و حتما مشکل حل 

خواهد شد. 
ضرورت برخورد دســتگاه قضایی با وزارت 

نیرو
حیدرعلی عابدی، نماینــده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اســالمی هم در خصوص وضعیت کم آبی در 

اســتان اصفهان و احتمال به صفر رسیدن ذخیره آب 
سد زاینده رود، اظهار کرد: مسئوالن وزارت نیرو در این 
خصوص باید پاسخ گو باشند، چراکه اگر این وزارتخانه 
در سال گذشته برخورد منطقی با برداشت های بی رویه 
آب از سرشاخه های زاینده رود کرده و کار ساخت تونل 
بهشت آباد و تونل سوم را تکمیل کرده بود بدون شک 

چنین مشکلی نداشتیم.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی باید با تخلفات 
وزارت نیرو که در چند سال گذشته انجام داده است 
برخورد قانونی کند.نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی، خاطرنشان کرد: استاندار اصفهان 
وارد عمل شده و با مسئوالن ذی ربط جلسه گذاشته 
است، اما باز هم وزارت نیرو شانه خالی کرده  در حالی 
که وزارت نیرو مسئول است و باید پاسخگو باشد. این 
وزارتخانه باید تمام اختیــارات قانونی خود را به کار 
گیرد و نگذارد مردم اصفهان و اســتان دچار کم آبی 

و بی آبی شوند.
هنوز جلسه ســتاد بحران کشور تشکیل 

نشده است
نماینده مردم شــاهین شــهر در مجلس شــورای 
اســالمی در تذکری شــفاهی گفت: پنــج میلیون 
نفر از مــرداد ماه آب خــوردن در اصفهــان ندارند 
و ۴20 میلیون آب شــرب نیاز اســت؛ اما در حال 
حاضر تنها 100 میلیون آب پشــت ســدها موجود 

است.حســینعلی حاجــی دلیگانی بیــان کرد: در 
تاریخ 22 بهمن ســال گذشــته بنده نکته ای را در 
مورد آب آشــامیدنی اصفهان مطرح کــردم و قرار 
شــد،صبر کنیم  وزیر کشــور جلسه ســتاد بحران 
کشور را برای این موضوع تشــکیل دهد. همچنین 
در تاریخ 29 بهمن ســال گذشته پیشــنهاد شد تا 
کمیسیون امنیت ملی و انرژی ســفری را به استان 
برای رسیدگی به وضعیت بحرانی ایجاد شده داشته 
باشد؛ اما علی رغم این تذکرات در این خصوص اقدامی 
 انجام نشده اســت و فقط رییس مجلس جلسه ای را 

 تشکیل دادند.
صدای طبل توخالی وعده های دولت این روزها بلندتر 
از قبل به گوش می رسد. وزیر نیرو از تشکیل کارگروه 
ملی آب در سال گذشته خبر می دهد کارگروهی که تا 
کنون نتوانسته اقدام جدی برای جلوگیری از بیشتر 

نشدن بحران آب انجام دهد.
رضا اردکانیان می گوید: قطعا در هر جایی که دچار 
مشکل آب هســتیم رفتارهای غلطی داشته ایم که 

در حال حاضر گرفتاری ها گریبانگیر ما شده است.
اینجا چراغی روشن نیست

حاال شهری که همه زیبایی  رودخانه اش را می ستودند 
تشنه آب است و در این خشکسالی و برهوت، آب  در 

دل مسئوالن کشوری تکان نمی خورد.
وقت تنگ است؛ کورسوی امید کشــاورزان برای 
گرفتن حقابه خاموش شــده است و مردم اصفهان 
هر روز خبرهای مربوط به آب شــرب شــهری را 
برای جیره بندی دنبال می کننــد.  رودی که قرار 
بود حقابه اش به مطالبه ملی تبدیل شــود حاال زیر 
ســایه فراموشــی جامعه نرم نرم خشک می شود، 
 حقایقی در مــورد بی توجهی های مســئوالن در

ســال های قبل مشخص می شــود و موجی از بی 
اعتمادی فضای شهر را می گیرد، کشاورزان اصفهان 
به آرامش دعوت می شــوند و هر گونــه اعتراض و 
تجمعی توســط آن ها بــه ضرر منافــع ملی تلقی 

می شود.
بی آبــی در اصفهان خبــر از فاجعــه ملی می دهد 
فاجعه ای که اگر به موقع به آن رسیدگی نشود برای 
آینده اجتماعی و اقتصادی این شــهر بحران ســاز 
است و به دلیل اهمیت این اســتان بر همه کشور 

تاثیر خواهد گذاشت.

دسته گل های مسئوالن، به جان آب افتاد
  نبود برنامه و اجرای طرح های اشتباه، زاینده رود را خشکاند؛ 

آال توحیدی راد
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استارت آپ

سید محمد صاحبکار خراســانی، رییس مرکز 
شرکت ها و موسسات دانش بنیان یکی از مسائل 
اصلی در شرکت های دانش بنیان را حفظ و 
به کارگیری نیروهــای توانمند عنوان کرد و 
گفت: در این رابطه موضــوع انجام خدمت 
ســربازی برای افراد اصلی مشــغول در این 
شرکت ها مهم است؛ به نحوی که ممکن است 
با جدا شــدن یک فرد اصلی، فعالیت شرکت 
تحت الشعاع قرار گرفته و با افت شدید مواجه 

شود.
دبیــر کارگــروه ارزیابی 
شرکت های دانش بنیان 
افــزود: از آنجایی 
تدوین  که 
اجــرای  و 

برنامه های حمایتی از شــرکت های دانش بنیان 
یکی از مهم تریــن فعالیت هــای معاونت علمی و 
مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان است، رفع 
این مشکل نیز از سال های گذشــته در دستور کار 

قرار گرفت.
وی گفت: در چند سال گذشته، بنیاد ملی نخبگان 
شــرایط انجام خدمت وظیفه تخصصی برای افراد 
تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان )مانند برگزیدگان 
المپیادهــا، برگزیــدگان کنکور وغیــره( را فراهم 

کرده بود.
عضو هیئــت علمی پژوهشــکده مطالعات فناوری 
افزود: با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری و بنیاد ملی نخبگان و ستاد کل نیروهای 
مسلح، شیوه نامه ای با عنوان »شیونامه بهره مندی 
دانش آموختگان فناور از تســهیالت خدمت نظام 

وظیفه تخصصی« ابالغ شد.
صاحبکار گفت: بر اســاس این شــیوه نامه، افراد 
کلیدی و کارشناسان خبره شرکت های دانش بنیان 
هم مانند برگزیدگان المپیادها و کنکور در صورتی 
که امتیاز الزم را در زمینه علمی و فناوری کســب 
کنند، می توانند از خدمــات نظام وظیفه تخصصی 
استفاده کرده و با همکاری معاونت علمی و فناوری 
رییس جمهور و بنیــاد ملی نخبگان به ســتادکل 

نیروهای مسلح معرفی شوند.
عضو هیئــت علمی پژوهشــکده مطالعات فناوری 
افزود: خوشبختانه ســردار باقری، رییس ستاد کل 
نیروهای مســلح توجه ویژه ای به موضوع مهارت 
آموزی و استفاده موثرتر از توانمندی های سربازان 
دارند و برنامه های ویژه ای در تفاهم نامه مشترک 
معاونت علمی و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح 

در نظر گرفته شده است.
صاحبکار درباره شــرایط افراد متقاضی گفت: افراد 
معرفی شده بایدحد نصاب امتیاز علمی و فناورانه را 
کسب کنند و این افراد باید دانش آموخته در مقاطع 
کارشناســی، کارشناسی ارشد یا دکترای تخصصی 
باشند و بیش  از سه ســال از تاریخ دانش  آموختگی 
آنها نگذشته باشد؛ البته دانشجویان دوره دکترای 
تخصصی که از پیشــنهاد رســاله دکتری خود با 
موفقیت دفاع کرده باشند، نیز مشمول مزایای این 

طرح می  شوند.
وی ادامه داد: فرد معرفی شــده باید در حال حاضر 
به صــورت تمام وقت در شــرکت دانش  بنیان مورد 
نظر مشــغول به فعالیت باشــد و برای دســت  کم 
 ســه ماه اخیر، ســابقه بیمه پرداختی در شــرکت

 داشته باشد.

یک اســتارت آپ قصد دارد هتلی در فضا بســازد و 
از ســال ۲۰۲۲ پذیرش میهمان را آغاز کند. هزینه 
سفری ۱۲ روزه به این هتل از ۹.۵ میلیون دالر آغاز 
 می شود. تا چهار سال دیگر توریست های ثروتمند

می توانند به هتلی در فضا سفر کنند.
درهمین راستا استارت آپ Orion Span تصمیم 
دارد ایســتگاه فضایی Aura Station خود را در 
اواخر ۲۰۲۱ میالدی افتتاح کند و از ۲۰۲۲ پذیرای 

میهمانان در آن باشد.
فرانک بانگر، مدیر ارشد اجرایی این شرکت می گوید: 
ما نخستین هتل فضایی لوکس را می سازیم. بهای 
اقامتی ۱۲ روزه در این ایستگاه از ۹.۵ میلیون دالر 
آغاز می شــود؛ البته این قیمت کمتر از بهایی است 

که توریست های فضایی پیشین پرداخت کرده اند.
از ســال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ تعداد ۷ شهروند در کل ۸ 
سفر به ایســتگاه فضایی بین المللی داشته اند. آنها 
برای هر ســفر مبلغی حدود ۲۰ تا ۴۰ میلیون دالر 

پرداخت کرده اند.
او افــزود: بــه تازگــی فنــاوری و نــوآوری های 
زیادی فراهم شــده تا در ایســتگاه های فضایی از 
اتوماســیون بیشــتری اســتفاده شــود. بــه این 
 ترتیب نیــازی بــه راهپیمایــی در فضا یــا انجام
  فعالیــت هایــی خــارج از فضاپیمــا نخواهــد

 بود.
بانگــر برنامه احــداث ایــن هتــل را در اجالس 

Space۲.۰ اعالم کرد.

گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی متشکل از ۳۵ کشور پیشرو 
در اقتصاد نشــان می دهد که تعداد مشــاغلی که به علت ظهور هوش 

مصنوعی و روبات ها در معرض خطرند، کمتر از حد تصور است.
پیش از این و در ســال ۲۰۱۳ نتایج یک پژوهش که توســط دانشگاه 

آکسفورد انجام و منتشر شده بود، جنجال به راه انداخت.
بر اســاس این گزارش پیش بینی شــده بود ۴۷ درصد از مشــاغل در 
 آمریکا به علت خودکار شدن فرآیندهای حرفه ای به علت از راه رسیدن

روبات ها و همه گیر شــدن هوش مصنوعی از کنترل انســان ها خارج 
خواهند شد.

ولــی تحلیل هــای ارائه شــده در گــزارش تــازه حاکی اســت، تنها 
۱۴ درصــد از مشــاغل موجــود در کشــورهای عضو این ســازمان 
کــه آمریــکا، انگلیــس، کانــادا و ژاپــن را هــم در برمی گیــرد به 
شــدت خــودکار مــی شــوند و بــه احتمــال ۷۰ درصد یا بیشــتر 
 تحت کنترل روبــات ها یا محصــوالت مبتنی بر هــوش مصنوعی در 

می آیند.
این رقم برابر با حدود ۶۶ میلیون فرصت شــغلی در کشــورهای عضو 

این ســازمان اســت که اگر چه باز هــم رقم قابل توجهی اســت، 
اما بســیار کمتــر از پیــش بینی هــای قبلی اســت. تعداد 

فرصت های شــغلی کــه به همیــن علــت در آمریکا از 
 بیــن می رونــد حــدود ۱۳ میلیــون مورد بــرآورد

 شده است.
علــت برآوردهای متفاوت در ایــن دو گزارش این 
است که هنوز تصور می شــود نمی توان بسیاری 
 از مشــاغل با برخی پیچیدگی هــای خاص را به
 روبات ها واگــذار کــرد و در گزارش دانشــگاه 
آکسفورد در مورد توانایی های آتی ربات ها و ماشین 

های مبتنی بر هوش مصنوعی اغراق شده بود.
پیش بینی ها حاکی اســت که مشــاغل سطح پایین 

مانند نظافت و امور خدماتی بیشــتر از مشاغل پیشرفته 
 تر و مبتنی بر آموزش های دشــوارتر تحت کنترل روبات ها 

درمی آیند؛ لــذا ضروری اســت جوانان امــروزی آموزش های 
دانشگاهی و فنی و حرفه ای را جدی تر بگیرند.

هر ایرانی یک کارآفرین؛

از آسمان تا زمین!

فرزانه مستاجران

وقتی اســم کارآفرینی به میان می آید همه ما به 
یک چارچوب خاص فکری می رســیم که در آن 
باید تمام شرایط مهیا باشد تا بتوانیم یک کارآفرین 
شــویم اما این بار یک بانو قواعد را بر هم زده است 
و بدون هیچگونه چارچوب و حصار خود ســاخته 
دســت به کار آفرینی زده اســت. کاپیتان فهیمه 
احمدی دســتجردی یک خلبان و مهندس پرواز 
در کشور اســت. پرواز رویای کودکی اش بود و شد 
اولین مهندس پرواز زن ایرانــی. چنین جایگاهی 
نه در ایران کــه در تمام خاورمیانه و بســیاری از 
نقاط جهــان در تســخیر مردان اســت و این زن 
 جوان این قاعده را در ایران برهم زده است. در زیر 
قســمت های از گفت و گوی این بانو ی کارآفرین 

ایرانی را می خوانیم.

تاسیس جامعه بانوان صنعت هوا نوردی ایران
تحصیل در دانشــگاه هوانوردي را از سال ۱۳۸۲ 
و با خواندن دروس رشــته مهندســي پرواز آغاز 
کردم . بعدتــر دوره هاي آزاد دیســپچري، تعمیر 

و نگهــداري هواپیمــا، آمــوزش پرواز بــا چتر و 
ســقوط آزاد را هم گذراندم تا بــه عنوان مهندس 
 پــرواز هواپیمــاي توپولوف ۱۵۴ انتخاب شــدم. 
دوره هاي الزم براي رســیدن به کاپیتان )خلبان 
یک( شــدن را گذراندم وسپس ســازماني به نام 
»جامعه بانــوان صنعــت هوانوردی ایــران« که 
کارش رســیدگي بــه نیازهــاي زنان شــاغل در 
 صنعــت هوانــوردي ایــران اســت را تاســیس 

کردم .

حمایت از تمام بانوان عاشق پرواز
اکنون نیز دوســت دارم تا راهی برایم گشوده شود 
برای کمک به بانوان با انگیزه. ارتقای آگاهی و بینش 
جامعه زنان و توانمند کــردن آنها از اهداف جامعه 
بانوان صنعت هوانوردی و من است . شناسایی توان 
علمی، فنی ومهارتی اعضــای جامعه و هدایت آنها 
به مراکز مورد نیاز کشور از دیگر اهداف ماست . در 
این راستا از برگزاری سمینارها و همایش ها دریغ 
نخواهیم کرد .ما از تمام دختران ایرانی و بانوانی که 
عالقه به این حرفه داشته باشند و از سالمت جسم 
و روح برخوردار باشــند حمایت می کنیم و آنها را 

راهنمایی کرده و آموزش می دهیم؛ البته بخشــی 
از اقدامات الزم را سازمان هواپیمایی کشور انجام 

می دهد .

هر ایرانی یک کارآفرین
به زعم دکتر میثم شــفیعی خالصه کردن مفهوم 
گسترده با مدل های متنوع کارآفرینی در یک مدل و 
محدوده خاص عمال سرمایه های ما را محدود به یک 
گونه خاص می کند. او بر این باور است که هر کسی 
با هر ویژگی روانشناختی و شخصیتی می تواند در 
قامت یک کارآفرین ظاهر شود به شرط اینکه بداند 
مدل مناسب کسب و کار برای او چیست.از همین 
رو معتقد است کارآفرینی تعریف یکسان و واحدی 
ندارد و پدیده ای عمومی است و هر کسی می تواند 
در فرازی مختلف وارد این اکوسیستم شود و با خلق 
ارزش و ثروت نقش آفرینی کند. این استاد دانشگاه، 
با شــعار »هر ایرانی یک کارآفرین« شروع می کند 
و می گوید: سوپرمارکتی که توانسته شعبه هایش 
را افزایش دهد، جوانی که صنایع دســتی درست 
می کند و در کار خودش پیشرفت کرده و شبکه های 
اجتماعی را به صورت شــعبه های مجازی فروش 

خود درآورده است، سازمانی که دست به کارآفرینی 
درون سازمانی زده همه و همه کارآفرینانی هستند 
در موقعیت های مختلف با شخصیت های متفاوت 
که در یک جایی همپوشــانی هایی هم با هم دارند 
اما افق های متنوعی را در توسعه کسب و کار تجربه 

می کنند. 

کارآفرینی نیاز جامعه کنونی
در علم روز دنیا کارآفرینی نه تنها متعلق به اقتصاد 
اســت بلکه جوامع )به معنای عام( به شدت به این 
واژه نیاز دارند، این نیاز باعث شده مفهوم کارآفرینی 
از یک عبارت تخصصــی در قواره های یک عبارت 
عمومی ظاهر شود که نشانه هایش را امروز در جامعه 
خودمان هم می بینیم.نکته این جاســت که اگر در 
جامعه ای یک شهروند تحصیالت دانشگاهی رشته 
کارآفرینی هم نخوانده از کارآفرینی غافل نشــود، 
چون او اگر در مسیر درســتی قرار بگیرد و برآورد 
صحیحی از نقشــه راه، نیاز بازار و توسعه کسب و 
کار داشته باشد می تواند دست به کارآفرینی بزند 
 بدون آنکه به نظریه های تئوریک کارآفرینی مسلط 

باشد. 

دستاورد شگفت انگیز یک استارت آپ؛اغراق درباره تسخیر کسب و کارها توسط هوش مصنوعی

اقامت در هتل فضایی تا ۲۰۲۲

شرایط جدید سربازی برای افراد کلیدی فعال در شرکت های دانش بنیان و فناور

برنامه توسعه 
زیست بوم 

شرکت های خالق
مشــاور معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهــوری از ابــالغ »برنامه توســعه 

زیست بوم شرکت های خالق« خبر داد.
پرویز کرمی گفت: بــا توجه به ضرورت 
حفظ و ارتقای زیســت بوم نــوآوری و 
کارآفرینی در کشور »آیین نامه اجرایی 
برنامه توسعه زیســت بوم شرکت های 
خالق« توســط معاون علمی و فناوری 

رییس جمهوری ابالغ شد.
مشــاور معاون علمی و فناوری رییس 
جمهوری گفت: انتظار می رود با تعامل 
بخش هــای مختلف معاونــت علمی و 
فناوری، کارگروه ارزیابی و تشــخیص 
صالحیت شــرکت ها و موسســه های 
دانش بنیان، همچنین پــارک فناوری 
پردیس معاونت علمی به عنوان دبیرخانه 
شــبکه نوآوری شــهر تهــران در ارائه 
خدمات متناسب برای توسعه زیست بوم 
و ارتقای کسب وکار شرکت های خالق و 
امور اجرایی دبیرخانه اجرایی، این برنامه 

قدرتمند پیش رود.
کرمــی بیــان کــرد: در چارچــوب 
سیاســت های کلی اقتصــاد مقاومتی 
و تدابیــر مقام معظم رهبــری، ایجاد و 
ارتقای زیســت بوم فنــاوری و نوآوری 
در کســب و کارهای نوین و کارآفرینی 
به منظور توســعه اقتصاد دانش بنیان، 
یکی از محورهــای اصلی معاونت علمی 
بــوده اســت.رییس مرکــز ارتباطات 
و اطالع رســانی معاونــت علمی گفت: 
در چند سال گذشــته با اجرایی کردن 
قانون حمایت از شــرکت ها و مؤسسات 
دانش بنیان تسهیل گری و حمایت های 
مناســبی از شــرکت های دانش بنیان 
به عمل آمده و در شــرایط فعلی بیش از 
سه هزار شــرکت دانش بنیان که عمدتا 
در صنایع و حوزه هــای مبتنی بر دانش 
و فناوری پیشــرفته فعالیت دارند تایید 
صالحیت شده اند. این شرکت ها از نظر 
اثربخشی اقتصادی، اجتماعی و همچنین 
اشتغال نیروی انســانی تحصیلکرده در 
حال گسترش هســتند.وی خاطرنشان 
کرد: در کنار شــکل گیری شرکت های 
دانش بنیان در جامعــه و مراکز علمی و 
دانشــگاهی، بخش دیگری از شرکت ها 
و اســتارت آپ ها که عمدتــا در صنایع 
فرهنگــی و نیز خدمات نوین و کســب 
و کارهــای مبتنی بر فضــای دیجیتال 
فعال هســتند، بــا کمک و مســاعدت 
معاونــت علمــی در ایــن زیســت بوم 
 ظهور و بــروز کــرده و در حال رشــد 
هستند.به گفته مشــاور معاون علمی و 
فناوری رییس جمهوری، جوهره رشــد 
این شــرکت ها بر نــوآوری و خالقیت 
برای ارائه محصــوالت و خدمات جدید 
و مدل های نوین کســب وکار در سطح 
بازارهای هدف اســتوار است و لزوما در 
مراحل شکل گیری و رشــد، مبتنی بر 
پژوهش و توسعه فناوری های پیشرفته 
نیستند.کرمی افزود: این حوزه به دلیل 
ماهیت عمدتا خدماتی، پتانســیل های 
زیادی بــرای ایجــاد اشــتغال و رونق 
اقتصادی در کشور دارد. بر این اساس در 
سالی که به فرموده مقام معظم رهبری، 
ســال »حمایت از کاالی ایرانی و تولید 
ملی« نام گذاری شد، آیین نامه اجرایی 
»برنامه توسعه زیســت بوم شرکت های 
خالق« ابالغ و توســط ســتاد توسعه 
فناوری های نرم و هویت ســاز معاونت 
علمی به عنــوان دبیرخانه این برنامه به 

مرحله اجرا می رسد.

رییس کمیســیون اجتماعی مجلس با اشــاره به 
پرداخت ۷۸ درصد تسهیالت صندوق کارآفرینی 
امید در مناطق روســتایی به اقشار مستضعف طی 
۴سال ونیم گذشته، از رشد ۸۰ درصدی تسهیالت 

این صندوق خبر داد.
امیــد عبدالرضا عزیــزی، در همایش سراســری 
مدیران ستادی و استانی این صندوق با بیان اینکه 
صندوق کارآفرینــی امید موفق بــه جلب اعتماد 
مردم و نمایندگان آنها در مجلس شده است، گفت: 
نخستین مورد شناسنامه دار شدن و تعیین وضعیت 
حقوقی صندوق بود که با پیگیری های مدیرعامل 
صندوق به عنوان یــک نهاد عمومــی غیردولتی 
هویت پیــدا کرد. رییــس کمیســیون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی افزود: در مدت ۴سال ونیم 
گذشــته با مدیریت خوب تمامی مدیران صندوق 
و بازگشــت اقســاط، ۵هزار و ۵۰۰میلیارد تومان 
تسهیالت پرداخت شد که حدود ۷۸درصد آن در 
مناطق روستایی و مستضعف بوده و در مجموع نیز 
صندوق نسبت به سنوات گذشته ۸۰درصد رشد در 
پرداخت تسهیالت داشــته که این بسیار ارزشمند 
است. عزیزی با اشــاره به حساسیت های پرداخت 
تسهیالت ازدواج به رشد ۱۶۰۰درصدی پرداخت 
این تسهیالت در صندوق اشاره کرد و آن را نتیجه 
برنامه ســازی و برنامه ریزی مناسب بازوان اجرایی 

صندوق عنوان کرد.
وی همچنیــن به کاهش نیروی انســانی صندوق 
طی این ســال ها اشــاره کرد و گفت: در کشــور 
مــا نزدیک بــه ۲میلیــون و ۵۵۰ هــزار کارمند 
وجــود دارد؛ یعنــی بــه ازای هــر ۳۰نفــر یک 
کارمنــد، در مقابــل ژاپن بــا ۱۲۸میلیــون نفر 
جمعیت، ۳۵۰هــزار کارمند دارد یعنــی به ازای 
 هر ۳۰۰نفر یک کارمند اســتخدام شــده اســت. 
عزیزی اظهار کــرد: ما ۸میلیــون و ۵۰۰هزار نفر 
کارمند و مســتمری بگیر کشــوری و لشــکری 
داریم و باید روشــی پیدا کنیم تــا بتوانیم با جلب 
رضایت کارمنــدان تعــداد کارمنــدان دولت را 
کم کرده و راندمــان خدمات بــه کارمندان باقی 
مانده را باال ببریم. وی برای دســتیابی به خدمات 
صنــدوق در پایین ترین ســطوح بر ایجــاد دفاتر 
 صندوق در روســتاها و بخش های بــزرگ تاکید

 کرد.

78درصد تسهیالت صندوق 
کارآفرینی امید در روستاها

اقامت در هتل فضایی تا ۲۰۲۲
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مفاد آراء
1/126 شماره: 97/921644621-1397/01/16 هی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق 

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

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شماره 139560302027003696 مورخ 1395/03/22 فردوس فریبا امیرمعزي 
فرزند علي بشماره شناسنامه 451 صادره از دزفول بشماره ملي 2002015287 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9557 فرعي از اصلي 15190 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 89/96 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
2- راي شماره 139660302027000619 مورخ 1396/01/20 احمد قشوني فرزند محمد 
ابراهیم بشماره شناسنامه 38 صادره از خوانسار بشماره ملي 1229654259 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11828 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 145/78 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
3- راي شماره 139660302027002818 مورخ 1396/03/13 سیداحمدعلي شاهمرادي 
زواره  فرزند موسي بشماره شناسنامه 6 صادره از اردستان بشماره ملي 1189495341 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 238/80 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
4- راي شــماره 139660302027008616 مورخ 1396/07/26 ســیدمحمد سجادي 
مولنجاني فرزند ســید حســن بشــماره شناســنامه 6 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291690271 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
1و 2و 3 فرعي از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 186/06 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین صغیر زاده دارکی.
5- راي شماره 139660302027010259 مورخ 1396/09/20 غالمعلي حسیني پنارتي 
فرزند علي بشماره شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291220747 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 230/95 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
6- راي شماره 139660302027010335 مورخ 1396/09/22 اصغر زماني خوراسگاني 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 9138 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283793253 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 6453 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 232/57 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
7- راي شــماره 139660302027010632 مورخ 1396/09/30 اسفندیار امیري فرزند 
حاجي بابا بشماره شناسنامه 41 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199700827 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 26 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 
از مالک رسمي محمد علی شاهزیدی و اصغر شــاهزیدی و اکبر شاهزیدی فرزندان حاج 

حسین.
8- راي شماره 139660302027011252 مورخ 1396/10/18 محمد علي عمراني فرزند 
محمد حسن بشماره شناسنامه 8 صادره از دهاقان بشماره ملي 5129883012 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15234 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي محمد علی رشتی سیدنا فرزند نصر اله.
9- راي شــماره 139660302027011255 مورخ 1396/10/18 عاطفه فکار اصفهاني 
فرزند محمد تقي بشماره شناسنامه 4888 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293086045 در 
یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 170 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد علی رشتی سیدنا فرزند نصر اله.
10- راي شماره 139660302027011258 مورخ 1396/10/18 علیرضا نوروزي  فرزند 
یعقوب بشماره شناسنامه 16 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملي 5129972511 در یک 
و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 170 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد علی رشتی سیدنا فرزند نصر اله.
11- راي شماره 139660302027011365 مورخ 1396/10/21 زهرا سقائي پوراصفهاني 
فرزند مهدی بشماره شناسنامه 486 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285663519 در یک 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه باســتثناء ثمنیه اعیاني متعلق به صدیقه خانم 
کرباســچی احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 66/72 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

مهدی سقایی پور اصفهانی فرزند رجبعلی.
12- راي شــماره 139660302027011366 مورخ 1396/10/21 حشــمت ســقائي 
پوراصفهاني فرزند مهدي بشــماره شناســنامه 1636 صــادره از تهران بشــماره ملي 
0034882863 در یک و نیم دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء ثمنیه اعیاني 
متعلق به صدیقه خانم کرباسچی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 66/72 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي مهدی سقایی پور اصفهانی فرزند رجبعلی.
13- راي شــماره 139660302027011367 مــورخ 1396/10/21 میمنت ســقائي 
پوراصفهانــي فرزند مهدي بشــماره شناســنامه 10 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1284422178 در یک و نیم دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء ثمنیه اعیاني 
متعلق به صدیقه خانم کرباسچی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 66/72 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي مهدی سقایی پور اصفهانی فرزند رجبعلی.
14- راي شماره 139660302027011368 مورخ 1396/10/21 نیره سقائي پوراصفهاني 
فرزند مهدي بشماره شناسنامه 3225 صادره از تهران بشماره ملي 0045394441 در یک 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه باســتثناء ثمنیه اعیاني متعلق به صدیقه خانم 
کرباســچی احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 66/72 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

مهدی سقایی پور اصفهانی فرزند رجبعلی.
15- راي شــماره 139660302027011369 مــورخ 1396/10/21 عصمت ســقائي 
پوراصفهاني فرزند مهدي بشــماره شناســنامه 25829 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1280256524 در یک و نیم دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء ثمنیه اعیاني 
متعلق به صدیقه خانم کرباسچی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 66/72 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي مهدی سقایی پور اصفهانی فرزند رجبعلی.
16- راي شماره 139660302027011375 مورخ 1396/10/23 اشرف آقائي اصفهاني 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 34571 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282273124 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 103/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي محمدعلی زارعی .
17- راي شماره 139660302027011385 مورخ 1396/10/23 مرتضي نعل شکن فرزند 
علي بشماره شناســنامه 593 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287627821 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 103/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي محمدعلی زارعی .
18- راي شماره 139660302027011644 مورخ 1396/10/30 سعیده بني لوحي فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 1049 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286941326 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1778 فرعي 
از اصلي 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 208/56 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
19- راي شــماره 139660302027011646 مورخ 1396/10/30 سعید مغروری فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 65217 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1281748420 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1778 
فرعي از اصلي 15202 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 208/56 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
20- راي شماره 139660302027011985 مورخ 1396/11/08 مراد علي باقري کچي 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 14 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659444660 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2804 
فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 108/7 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
21- راي شــماره 139660302027011989 مورخ 1396/11/08 اعظم باقري کیچي 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 3674 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1288384696 

در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
2804 فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 108/7 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
22- راي شماره 139660302027011990 مورخ 1396/11/08  محسن صالحي فرزند 
حجت اله بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1270555261 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10408 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 147/11 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حاج عبدالوهاب ربیعی فرزند حاجی محمد کریم.
23- راي شماره 139660302027011991 مورخ 1396/11/08 اردشیر صالحي فرزند 
حجت اهلل بشماره شناسنامه 1559 صادره از فارسان بشماره ملي 4679313188 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 147/11 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حاج عبدالوهاب ربیعی فرزند حاجی محمد کریم.
24- راي شــماره 139660302027012015 مورخ 1396/11/09 محمد حسن رحیمي 
فرزند رضا قلي بشماره شناسنامه 1102 صادره از فریدن بشماره ملي 1159079633 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 105/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي غالمعلی زارعی .
25- راي شــماره 139660302027012054 مــورخ 1396/11/10  صدیقه ناظوري 
خوراســگاني فرزند براتعلي بشــماره شناســنامه 7045 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283772231 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
5059 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 139/95 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عباس برزگر خوراسگانی .
26- راي شــماره 139660302027012096 مورخ 1396/11/11 کریم موذني فرزند 
مرتضی بشماره شناسنامه 644 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283520001 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 6610 فرعي از اصلي 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180/38 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
27- راي شماره 139660302027012188 مورخ 1396/11/12 محمود عدیلي  فرزند 
جواد بشماره شناسنامه 3 صادره از نائین بشماره ملي 1249649943 در ششدانگ یکباب 
مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 20/15 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد جمالی پور .
28- راي شماره 139660302027012324 مورخ 1396/11/16 صدیقه خاجه ئي زفره ئي 
فرزند علي بشماره شناسنامه 36 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659568815 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي 12953 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 148/67 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي محمود فروغی ابری .
29- راي شــماره 139660302027012373 مورخ 1396/11/17  علیرضا شــهبازي 
ســواردزي  فرزند عباس بشــماره شناســنامه 611 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1293371300 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
10090 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 243 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي نظر علی شهبازی ولد مرحوم شهباز.
30- راي شماره 139660302027012382 مورخ 1396/11/18 محمد حسین خراطي 
فرزند محمد رضا بشماره شناســنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1270764462 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 60 فرعي از اصلي 
11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 41/53 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
31- راي شــماره 139660302027012393 مورخ 1396/11/18 داریوش شــهبازي 
چیگاني فرزند لطفعلی بشماره شناسنامه 1037 صادره از فریدن بشماره ملي 1159078998 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 105/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي غالمعلی زارعی .
32- راي شماره 139660302027012426 مورخ 1396/11/19  بتول امیني فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 7 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291314113 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 111/79 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي یداله 

یونانی خوراسگانی فرزند ابوالقاسم .
33- راي شــماره 139660302027012436 مورخ 1396/11/19 سید محمد صالحي 
فرزند سیدحسین بشماره شناســنامه 99 صادره از بروجن بشماره ملي 4650582962 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 183/77 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
34- راي شــماره 139660302027012467 مــورخ 1396/11/21 ســید محمدرضا 
مهدویانی  فرزند مرتضي بشــماره شناســنامه 373 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1287756891 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 5 فرعي از اصلي 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 205/20 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
35- راي شماره 139660302027012470 مورخ 1396/11/21 شهال دانا فرزند مرتضي 
بشماره شناسنامه 1043 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287882226 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5 فرعي از اصلي 11549 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 205/20 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
36- راي شماره 139660302027012473 مورخ 1396/11/21 غالمعلي قادري زفرهء 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 123 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659516221 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 14 فرعي 
از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 144 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عبدالرحیم حسینعلی زاده خراسانی فرزند محمد کاظم .
37- راي شماره 139660302027012478 مورخ 1396/11/21 الهام قادري زفره فرزند 
غالمعلي بشماره شناسنامه 1556 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1292408324 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 14 فرعي 
از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 144 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عبدالرحیم حسینعلی زاده خراسانی فرزند محمد کاظم .
38- راي شماره 139660302027012520 مورخ 1396/11/23 عباسعلي گرجي فرزند 
جعفر بشماره شناسنامه 1618 صادره از خوانسار بشماره ملي 1229384030 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 180 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
39- راي شماره 139660302027012525 مورخ 1396/11/23 رقیه رحیمی چرمهین 
فرزند علی بشــماره شناســنامه 54 صادره از شهرکرد بشــماره ملي 4622021242 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

عصمت قربانی فرزند حسن .
40- راي شــماره 139660302027012531 مورخ 1396/11/23 رضا شــفیعي فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 8 صادره از اصفهان بشــماره ملي 5649689229 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مساحت 154/26 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباسعلی 

کشاورز فرزند علی .
41- راي شــماره 139660302027012558 مورخ 1396/11/24 علي بهرامي فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 1158 صادره از شمیران بشماره ملي 0452211026 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي 
از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 220 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
42- راي شــماره 139660302027012562 مــورخ 1396/11/24 ســید علي اکبر 
دانش سرارودي فرزند سید محمد بشــماره شناســنامه 32 صادره از لنجان بشماره ملي 
5419582929 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 220 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
43- راي شماره 139660302027012563 مورخ 1396/11/24 حمید کیاني فالورجاني 
فرزند قاسم بشماره شناســنامه 79 صادره از فالورجان بشماره ملي 1110734603 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 237 
فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 220 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
44- راي شماره 139660302027012575 مورخ 1396/11/25 حسینعلی علي اکبري 
بابوکاني فرزند علي جان بشماره شناسنامه 26 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199579505 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 108 فرعي از اصلي 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 245/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي بنیاد مستضعفان .
45- راي شماره 139660302027012576 مورخ 1396/11/25  فرح انگیز غیوري فرزند 
حسن آقا بشماره شناسنامه 44 صادره از آباده بشــماره ملي 5139776936 در ششدانگ 

یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 13174 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 105/20 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

46- راي شماره 139660302027012591 مورخ 1396/11/25 حسین زارعي گشیري 
فرزند غدیر علي بشماره شناسنامه 29 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291081372 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 336/63 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي مهدی و محمود و احمد هنرمند فرزندان هاشم.
47- راي شماره 139660302027012592 مورخ 1396/11/25 حسن زارعي گشیري 
فرزند غدیر علي  بشماره شناسنامه 1655 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288000881 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 336/63 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي مهدی و محمود و احمد هنرمند فرزندان هاشم.
48- راي شماره 139660302027013201 مورخ 1396/12/14 حسین بدیعي گورتي  
فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 14 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291690591 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب گاراژ احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک - 
فرعي از اصلي 35 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 1081/82 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي فرهاد بدیعی فرزند محمد هادی.
49- راي شــماره 139660302027013204 مورخ 1396/12/14  اکبر بدیعي گورتي  
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 35 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291691391 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب گاراژ احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک - فرعي 
از اصلي 35 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 1081/82 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي فرهاد بدیعی فرزند محمد هادی.
50- راي شماره 139660302027013249 مورخ 1396/12/14 رضا سیمافر فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 818 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283983796 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 208/96 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
51- راي شماره 139660302027013250 مورخ 1396/12/14 علي سیمافر فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 46 صادره از مبارکه بشــماره ملي 5419132273 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 188/09 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي رضا 

برخواری )سیما فر(.
52- راي شماره 139660302027013269 مورخ 1396/12/14 حسین راستین  فرزند 
علی محمد بشــماره شناســنامه 25 صادره از شاهرود بشــماره ملي 6429944247 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 139/84 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي فروغ سر بلوک زاده هرندی.
53- راي شــماره 139660302027013272 مورخ 1396/12/14 شــهربانو صادقي 
فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 9 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291322876 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12178 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مســاحت 34 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي خانم بیگم کشاورز.
54- راي شــماره 139660302027013274 مــورخ 1396/12/14 غالمحســین 
قربانیان کردآبادي فرزند محمدعلی بشــماره شناســنامه 6 صادره از اصفهان بشــماره 
ملي 1291301021 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
پالک 5 فرعــي از اصلي 15202 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 135/90 
 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي ورثه محمد علی قربانیان

 فرزند رضا.
55- راي شــماره 139660302027013275 مــورخ 1396/12/14 کمال محســني 
خوراســگاني فرزند محمود بشــماره شناســنامه 1246 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291540385 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9707 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 228/51 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي عبدالعلی فاطمی خوراسگانی فرزند محمد صادق.
56- راي شماره 139660302027013307 مورخ 1396/12/15 معصومه باقري فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 1314 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287180787 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 4053 فرعي از اصلي 15190 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 24 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي محمد موذنی .
57- راي شــماره 139660302027013315 مورخ 1396/12/15 علي زادهوش  فرزند 
محمد حسین بشماره شناسنامه 7 صادره از نجف بشماره ملي 4723651251 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12163 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 339/40 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

شعبانعلی شهبازی .
58- راي شماره 139660302027013329 مورخ 1396/12/15  خانم صدیقه قاسمیان 
خوراسگانی به شناسنامه شماره 22 و شــماره ملي 1291255958 صادره اصفهان فرزند 
اسمعیل و آقای احمد علی قاسمی خوراسگانی به شناســنامه شماره 8685 و شماره ملي 
1283788721 صادره اصفهان فرزند حسن و خانم شــهره علی قاسمی خوراسگانی به 
شناسنامه شماره 5400 و شماره ملي 1293419206 صادره اصفهان فرزند حسن و خانم 
شریفه علی قاسمی خوراسگانی به شناسنامه شــماره 211 و شماره ملي 1291641548 
صادره اصفهان فرزند حسن و خانم طیبه علی قاسمی خوراســگانی به شناسنامه شماره 
559 و شــماره ملي 1291386092 صادره اصفهان فرزند حسن و خانم زهرا علی قاسمی 
خوراسگانی به شناسنامه شماره 14140 و شماره ملي 1283843056 صادره اصفهان فرزند 
حسن و خانم فخری علی قاسمی خوراسگانی به شناســنامه شماره 10185 و شماره ملي 
1283803720 صادره اصفهان فرزند حســن و خانم نصرت علی قاسمی خوراسگانی به 
شناسنامه شماره 8686 و شماره ملي 1283788731 صادره اصفهان فرزند حسن و آقای 
محمود علی قاسمی خوراسگانی به شناسنامه شــماره 260 و شماره ملي 1291507231 
صادره اصفهان فرزند حســن و آقای  رضا علی قاسمی خوراســگانی به شناسنامه شماره 
14141 و شماره ملي 1283843064 صادره اصفهان فرزند حسن در ششدانگ یکباب خانه 
باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5914 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 229/31 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
59- راي شــماره 139660302027013365 مورخ 1396/12/15 مرتضي خوش نظر 
فرزند محمد رضا  بشماره شناسنامه 79 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199797367 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 118/86 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد رضا جعفری فزوه فرزند ابراهیم .
60- راي شماره 139660302027013388 مورخ 1396/12/16 حسن نظري کهنگي 
فرزند جلیل بشــماره شناســنامه 12 صادره از اردستان بشــماره ملي 1189850400 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 136/97 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي غالمعلی زارعی.
61- راي شماره 139660302027013393 مورخ 1396/12/22 رسول آقاجانی  فرزند 
اسداله بشماره شناسنامه 33 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291376992 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4 فرعي از اصلي 15202 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 148/51 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي غفار کردگاری.
62- راي شماره 139660302027013398 مورخ 1396/12/16 احمد باطنی فرزند اکبر 
بشماره شناسنامه 1613 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287024531 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 8858 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 54/20 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي خانم 

بتول خالوئی.
63- راي شماره 139660302027013419 مورخ 1396/12/17 محمد کریمي کردآبادي  
فرزند تقی بشماره شناسنامه 24 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291301208 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي 10261 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 385/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي قربانعلی خدادادی.
64- راي شــماره 139660302027013430 مــورخ 1396/12/17 ســعید منتظري 
قهجاورستاني فرزند علیرضا بشــماره شناســنامه 3878 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1287380123 در ششــدانگ یکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4 
فرعي از اصلي 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 300/65 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
65- راي شماره 139660302027013451 مورخ 1396/12/19  علي دهقاني ارزناني 
فرزند رمضان بشماره شناسنامه 2507 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287107575 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مســاحت 18/25 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي رسمی رمضان دهقانی ارزنانی .
66- راي شماره 139660302027013477 مورخ 1396/12/19 سمیه عنایتي فرزند اکبر 
بشماره شناسنامه 122 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293495468 در سه دانگ مشاع از 

ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15202 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مســاحت 183 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي رضا برخورداری فرزند احمد.
67- راي شماره 139660302027013480 مورخ 1396/12/19  محسن سیمافر فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 71179 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282453874 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15202 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 183 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي رضا برخورداری فرزند احمد.
68- راي شــماره 139660302027013481 مورخ 1396/12/19 محمدعلي فصیحي 
دســتجردي فرزند محمد حسن بشــماره شناســنامه 46 صادره از جرقویه بشماره ملي 
5649814570 در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 31 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 982/67 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
69- راي شــماره 139660302027013482 مــورخ 1396/12/19 حمیــد فصیحي 
دستجردي فرزند محمدعلي بشــماره شناســنامه 2702 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1288234351 در چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 31 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 982/67 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
70- راي شــماره 139660302027013490 مورخ 1396/12/19 حسین کبیري فرزند 
موسي بشماره شناسنامه 69 صادره از نائین بشماره ملي 1249895359 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12641 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 136/37 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اقدس 

ضیائی بوالیت پدرش حاج علی محمد ضیائی .
71- راي شــماره 139660302027013492 مــورخ 1396/12/19 علیرضا مهرآموز 
فرزند قربانعلي بشماره شناســنامه 177 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291373632 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9335 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مســاحت 114 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي اقدس اعتباریان .
72- راي شماره 139660302027013522 مورخ 1396/12/20 مجتبی حاجیان حسین 
آبادي فرزند حسن بشماره شناسنامه 2293 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288370881 
در ششدانگ یکباب ســاختمان تجاری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 521 
فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 56/45 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
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م الف: 473  مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 
ابالغ رای

1/120  شماره دادنامه: 9609973623501316 شماره پرونده: 9209983624000440 
شماره بایگانی شعبه: 960726 شاکی: آقای علی اصغر زائری امیرانی فرزند غالمحسین 
به نشانی استان اصفهان شهرستان اردستان شــهر زواره روستای امیران منزل شخصی، 
متهمین:  1- آقای صمد کوزائی فرزند تحمی به نشــانی مجهول المکان 2- آقای حامد 
سگوند فرزند میرزا به نشانی لرستان بخش پاپی روســتای بردکرگریت  3- خانم مهین 
جلیلیان فرزند علی بیگ به نشانی استان تهران شهرستان اسالمشهر واوان خ چمران سی 
15 واحد 1، اتهام ها: 1- تحصیل مال مســروقه 2- مشارکت در سرقت مستوجب تعزیر، 
دادگاه با رعایت تشریفات قانونی ختم رســیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای حامد سگوند 
فرزند میرزاعلی متولد 1365 اهل اندیمشک روستای بردکر بخش پاپی لرستان 2- صمد 
کوزائی فرزند تحمی 3- خانم مهین جلیلیان فرزند علی بیگ متواری دائر بر مشارکت در 
سرقت یک دستگاه گوشی تلفن همراه به شماره سریال 012631003454746 با مارک 
سونی اکسپریا موضوع شکایت آقای علی اصغر زائری فرزند غالمحسین، دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده با عنایت به استعالم انجام شده از شرکت ایرانسل که مالک خط استفاده 
شده به شماره 9303988729 را آقای حامد سگوند معرفی کرده و مدارک هم به نام ایشان 
بوده است و مالک خط دیگر به شماره 09376747061 آقای صمد کوزائی و مالک دو خط 
دیگر به شماره های 09388305870 و 09385672080 خانم مهین جلیلیان بوده است 
که علیرغم ارسال نیابت به شهرهای محل خرید سیم کارتها، متهمین شناسایی نشده اند 
و علیرغم تشکیل جلسه دادرسی در دادگاه حضور نیافته اند فلذا بزهکاری هر سه متهم را 
محرز و مسلم دانسته متهم ردیف اول را بدلیل سرقت به استناد ماده 661 قانون مجازات 
اسالمی به تحمل یکسال حبس تعزیری و دو متهم دیگر به استناد ماده 662 قانون مجازات 
اسالمی سال 1375 از بابت تحصیل مال مسروقه با علم و اطالع از سرقتی بودن به تحمل 
6 ماه حبس تعزیری محکوم می شوند رای صادره نسبت به هر سه متهم غیابی بوده و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس قابل تجدیدنظرخواهی 
در مرکز استان اصفهان است. م الف: 3 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اردستان ) 101 

جزایی سابق( )362 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

1/121  خانم زهرا منوچهری دارای شناسنامه شماره 7214 به شرح دادخواست به کالسه  
15/97 ش 1 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد علی فتوحی به شناسنامه 231 در تاریخ 96/8/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک دختر و یک همسر 
که عبارتند از: 1- حســین فتوحی به شماره شناســنامه 1180092155 متولد 79/1/24 
صادره از اردستان فرزند متوفی 2- مهدیه فتوحی به شــماره شناسنامه 1180077849 
متولد 76/9/20 صادره از اصفهان فرزند متوفی 3- زهرا منوچهری به شــماره شناسنامه 
7214 متولد 41/4/1 صادره از اردستان همسر متوفی.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 2 شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اردستان 

)161 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/122 مرجع رسیدگی: شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی درچه 
خیابان امام خیابان سجاد، کالســه پرونده 9/97 حل 9 ، وقت رسیدگی ساعت 18 بعداز 
ظهر مورخه 97/3/9، مشخصات خواهان: علی مسیبی فرزند کریم به نشانی درچه خیابان 
آزادگان کوچه شهید نادر، مشخصات خوانده: سید بیژن رحیمیان دورکی فرزند سید رضا 
قلی،  خواســته و بهای آن: مطالبه مبلغ 136/601/470 ریال به انضمام خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان وصول به شــرح دادخواست و کلیه خسارات 
دادرســی، دالیل خواهان: فتوکپی مصدق فاکتور فروش - استماع شهادت شهود- اتیان 
سوگند، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 84 شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )مجتمع شماره یک( )190 کلمه، 2 کادر(
ابالغ و اخطار 

1/123 شماره: 6 آقای رحمتعلی امیری فرزند جان محمد مجهول المکان تبعه افغانستان، 
همسر شــما برابر دادنامه شــماره 9609973633501640 مورخه 1396/11/02 شعبه 
چهــارم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شــهر تقاضای ثبت طالق نموده اســت لذا الزم 
است ظرف مدت یک هفته پس از انتشــار این آگهی در دفترخانه طالق 34 خمینی شهر 
به آدرس خمینی شهر چهار راه شــریعتی حاضر در غیر این صورت طبق مقررات اقدام به 
طالق و ثبت آن خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود. م الف: 88 اداره ثبت 
 اسناد و امالک کشور دفترخانه رسمی ثبت ازدواج 37 و طالق 34 خمینی شهر )98 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/124 مرجع رسیدگی: شــعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1464/96 حل 1 ، وقت رسیدگی ساعت 4/45 بعداز ظهر روز دوشنبه مورخه 
97/2/22، مشخصات خواهان: مســعود رضایی فرزند حیدرعلی به نشانی خمینی شهر خ 
امیرکبیر فرعی 103، مشخصات خوانده: عباس رضایی جرنمق فرزند ایرج، خواسته و بهای 
آن:  مطالبه مبلغ 52/000/000 ریال به موجب یک فقره چک به انضمام کلیه خســارات 
قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت صدور حکم و هزینه دادرسی و 
تامین خواسته، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و یک فقره چک، کپی مصدق گواهینامه 
عدم پرداخت، گــردش کار: خواهان خوانــده را مجهول المکان اعــالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می 
تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 86 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )199 کلمه، 2 کادر(



8
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2390 | سه شنبه 21 فروردین 1397 | 23 رجب 1439

عکس  روز 

عوارض استفاده افراطی از هندزفری را جدی بگیرید

پیشنهاد سردبیر:

فرمانده انتظامی اســتان اصفهــان گفت: یکی از 
راه های تحقق شــعار ســال مبنی بر »حمایت از 
کاالی ایرانی«، مبارزه جــدی و قاطعانه با ورود و 

توزیع بی رویه کاالهای قاچاق است.
ســردار مهدی معصوم بیگی با اشــاره به نقش و 
جایگاه پلیس در تحقق شــعار امسال اظهارکرد: 
بر همین اساس و با توجه به اینکه بیشتر کاالهای 
قاچاق از مرزهای جنوبی به سمت مناطق مرکزی 
کشور وارد می شود، ایستگاه های بازرسی استان 

تقویت و فعالیت آنها دو برابر شده است.
وی، برنامه ریزی عملیات هــا، اجرای طرح های 
انتظامی مختلف، هماهنگی با استان های همجوار 
و تعامل با دستگاه های استان را از دیگر اقدامات 
پلیس برای مدیریت مبارزه با ورود کاالی قاچاق و 

حمایت از کاالی ایرانی بیان کرد.
رییس پلیس اســتان اصفهان یادآور شــد: سال 
گذشته در استان اصفهان بیش از یکهزار میلیارد 

ریال کاالی قاچاق کشف شد و میزان پرونده های 
باالی پنج میلیارد ریال نیز 36 درصد رشد یافت.

معصوم بیگی تصریح کرد: امسال نیز برنامه های 
متعددی برای تقویت ایســتگاه های بازرســی 
 قاچاق کاال و ارتقای برنامه های ســخت افزاری و 

نرم افزاری آنها در نظر گرفته شده است.

فرمانده انتظامی استان مطرح کرد:

مبارزه با ورود کاالی قاچاق؛ حمایت از کاالی ایرانی
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی 
اظهار کرد: برابر آنچه در تقویم سال 97 آمده است 
۵۲ روز جمعه را به  عنوان تعطیلی پایان هفته داریم 
و در طول ســال، ۲۵ روز دیگر هفته تعطیل رسمی 
است. یعنی حدود 77 روز تعطیلی وجود دارد که این 
روزهای تعطیلی متوازن نیست؛ یعنی در طول سال 
درست توزیع نشده و به نوعی به جای آنکه تعطیالت 

متوازن داشته باشیم تعطیالت متراکم داریم.
ناهیــد تاج الدین افزود: این مشــکل باعث شــده 
رفتارهای تفریحی در ایران رفتارهای موجی باشد 
و به تبع موج تعطیالت شاهد موج مسافرت ها باشیم. 
ضمن آنکه توزیع مکانی مســافرت ها نیز در ایران 
به جای آنکه متوازن باشد متراکم است و بوم گردی 
به آن معنا که باید در ایران هنوز شکل نگرفته است.

وی افزود: امروز در کشوری مانند آمریکا با ۱۱7 روز 
تعطیلی در سال، سرانه کار مفید ۴۲ ساعت در هفته 
است و ایران با داشتن 7۸ روز تعطیلی در سال سرانه 

کار مفیدش به زور به ۱۱ ساعت در هفته می رسد. 
این نماینده مجلس گفــت: در همین اصفهان تنها 
۲۰۸ اقامتگاه بوم گردی در ۱7 شهرســتان وجود 
دارد که در قالب سفرهای آخر هفته می توان آن را 
احیا کرد و اقتصاد گردشگری را در راستای توسعه 

پایدار ارتقا داد.

نماینده اصفهان در مجلس:

تعطیالت موجب بهره وری و کار بیشترمی شود

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور خبر داد:

ثبت 174 هزار و 597 طالق در سال گذشته

معموال مادران 
شاغل از اوقات 
فراغتشان در 
منزل استفاده 

می کنند و از 
بودن با فرزند و 

همسرشان لذت 
می برند

در انتظار آب

سخنگوی سازمان ثبت احوال به آمار وقایع حیاتی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: براساس آمارهای ثبت شده در پایگاه جمعیتی سازمان 
 ثبت احوال کشور در سال گذشــته 6۰۸ هزار و 977 مورد ازدواج به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشــته افزایش داشته است. به گفته

 سیف ا... ابوترابی؛ میانگین سنی ازدواج در مردان ۲7.3 سال و در زنان نیز ۲۲.۸ سال به ثبت رسیده است.وی همچنین در مورد طالق نیز اظهار داشت: طی 
سال گذشته ، ۱7۴ هزار و ۵97 واقعه طالق نیز ثبت شده است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال به آمار والدت ها در ایام نوروز نیز اشاره کرد و گفت: در تعطیالت نوروز 97 ، 3۱ هزار و ۸7۰ والدت به ثبت رسیده که براساس 
آمارها تعداد پسران بیشتر از دختران بوده است و استان های تهران، خراسان رضوی و خوزستان بیشترین والدت را به خود اختصاص داده اند.

خبر

اصفهان یکی از پنج استان 
باسواد کشور است

معاون نهضت ســوادآموزی آموزش و پرورش 
استان اصفهان می گوید: اکنون جامعه هدف 
سواد آموزی، گروه ســنی ۱۰ تا ۴9 سال است 
و اســتان اصفهان جزو پنج استان برتر باسواد 
کشور است که درصد باســوادی مردان 96 و 
زنان 93 درصد است و با توجه به میانگین 97 
درصدی سواد در کشور، استان اصفهان از سطح 

سواد باالی برخوردار است. 
بهمن امید قائمی  با بیان اینکه یکی از بهترین 
شاخصه های ارزیابی کشورها میزان سواد آن 
کشور است، ادامه می دهد: چنانچه بخواهیم 
آسیب های اجتماعی را در یک جامعه بررسی 
کنیم اولین مورد، بررســی سواد رسانه ای آن 
جامعه است؛ چراکه مطرح شدن آسیب ها در 
مســائل اجتماعی به میزان باسوادی و دانایی 

جامعه بستگی دارد.
وی با اشــاره به آمار بی سوادان استان، تصریح 
مــی کند: طبــق سرشــماری ســال96 و بر 
اســاس آمارهایی که از سامانه ســوادآموزی 
کشور گرفته شده اســت، در استان ۱۰3 هزار 
 بی سواد در گروه ســنی ۱۰ تا ۴9 سال وجود 

دارند.

شناسایی عامل برداشت 
غیرمجاز اینترنتی در خمینی شهر

فرمانده انتظامی شهرســتان خمینی شــهر 
اظهار داشــت: در پی دریافت پرونده ای مبنی 
بر برداشت غیرمجاز مبلغ ۱3۵ میلیون ریال از 
حساب بانکی شخصی، رسیدگی به موضوع در 

دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.
علی جعفری نژادافزود: طــی تحقیقات انجام 
شده و اقدام پلیس فتا مشخص شد از حساب 
شــاکی مبلغ ۱3۵ میلیون ریــال به صورت 
غیرمجاز و متوالی برداشت شده است و علت آن 
نیز ناشی از سهل انگاری دارنده حساب بوده که 
در نگهداری اطالعات حساب خود دقت کافی 
نداشته و مورد سوء استفاده قرار گرفته است، 
متهم دستگیر شــد و به برداشت مبلغ مذکور 

اعتراف کرد.
وی توصیه کرد: با عنایت به این که اغلب وقوع 
این گونه جرائم ناشی از ســهل انگاری دارنده 
حســاب در اســتفاده و نگهداری از اطالعات 
بانکی حساب خود از جمله شماره حساب و رمز 
عبور بوده، ضروری است در نگهداری آن دقت 
الزم انجام و پرینت حساب به صورت دوره ای 

بررسی شود.

پیشرفت فیزیکی 50 درصدی 
بخش دیالیز چادگان

مدیر شبکه بهداشت شهرستان چادگان گفت: 
تاکنون با کمک خیران شهرســتان چادگان 
ساخت بخش دیالیز در شهرستان چادگان ۵۰ 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
 غالمعلی حاجی عــرب اظهار کــرد: زیربنا و 
تجهیزات بخش دیالیز بر اساس نیاز شهرستان 
توسط خیرین تامین خواهد شد که تاکنون 3 
میلیارد ریال از سوی خیران چادگانی تامین و 

هزینه شده است.
وی افزود: خانواده خیر مرحوم عبدا... نجفی از 
شهر زیارتی رزوه به مبلغ ۱۴۸ میلیون تومان 
جهت ادامه ساخت بخش دیالیز در شهرستان 

چادگان اهدا کردند.
مدیر شــبکه بهداشــت شهرســتان چادگان 
خاطرنشان کرد: در شهرســتان چادگان ۱3 
نفر دیالیزی وجــود دارد که بــرای درمان به 
شهرســتان های هم جوار و حتی اســتان نیز 
مراجعه می کنند که بایــد هزینه رفت وآمد را 
تامین کنند که این امر برای بعضی خانواده ها 

مشکل ساز است.
حاجی عرب اذعان داشت: از خیران شهرستان و 
استان انتظار داریم شبکه بهداشت را در ساخت 
بخش دیالیز که دارای ۱3 تخت هست، یاری 
کنند تا شــبکه بتواند در راستای ارائه خدمات 

فعال باشد.

اخبار

پارلمانناجا

معاون ســاماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از 
وجود حدود ۱۵۰ هزار متقاضی دریافت وام ازدواج که تا 
سال گذشته درخواستشان را در ســامانه ثبت کرده؛ اما 

هنوز وام خود را دریافت نکرده اند، خبر داد.
محمد مهدی تندگویان با اشــاره به آغاز فرآیند پرداخت 

وام ازدواج در سال 97 همزمان با ابالغ بانک مرکزی گفت: متقاضیان دریافت وام ازدواج الزم نیست به بانک 
مراجعه کنند بلکه می بایست ابتدا درخواستشان را در سامانه   https://ve.cbi.ir که به این منظور طراحی 
شده است، ثبت کرده و پس از دریافت کد پیگیری برای تشــکیل پرونده به بانک مراجعه کنند.به گفته وی، 
سامانه ثبت درخواست وام ازدواج، از طریق ارسال این پیامک نزدیک ترین شعبه بانکی که امکان پرداخت وام 
به متقاضیان را دارد، برای مراجعه حضوری آنها مشخص خواهد کرد.افرادی که در سال گذشته درخواست 

وام ازدواج خود را در سامانه ثبت کرده اند اما تا کنون آن را دریافت نکرده اند، مشمول دریافت وام می شوند.

معاون ساماندهی امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان:

متقاضیان وام ازدواج 
به بانک ها مراجعه نکنند

 

سبک زندگی زنان عوض شــده است؛ خانم منتظر 
است مثل قدیم همســرش او را به تفریح ببرد و اگر 
این اتفاق نیفتاد جذب تفریحات مجردی می شود که 
با این نوع تفریحات هم نمی تواند خودش را سرگرم 

کند و هیچ انرژی به خانه  برنمی گردد.
آنچه عجیب به نظر می رسد این است که چرا بانوی 
اصفهانی تفریح ساز نیست و  فکر می کند وظیفه ای 
هم در قبال کار خانه ندارد، پس افسرده و بداخالق 
می شود.همســرش انتظار دارد موقع ورود به منزل 
او را پر انرژی ببیند؛ اما چون از صبح مشغول افکار 
خود بوده خشمگین است وهمه چیز به هم می ریزد.

در تفریحات امروزی افراد انرژی خود را از دســت 
می دهنــد و زنان اصفهانی چون از افســردگی رنج 
می برند جــذب اولین پیشــنهاد می شــوند، مثال 
میهمانی های زنانه، پاســاژ گردی و فضای مجازی 
انرژی زنان را می گیــرد؛ در صورتی که تفریحاتی 
مثل شــنا، عوض کردن چیدمان منزل، رسیدگی 
به گل های گلخانه انرژی زاســت؛ همچنین بعضی 
تفریحات چون مطابق با تیپ  شخصیتی افراد نیست 
و به خاطر جوگیر شــدن انتخاب می شــوند، برای 

برخی ها زیاد جذاب نیستند.
خانم های خانــه دار از اوقات مفید منزل اســتفاده 
نمی کنند، چون کار خانه را مهم نمی دانند. صبح ها 
دیر از خواب بیدار می شــوند، صبحانه نمی خورند، 
ناهار را دیر آماده می کنند و همینطور روزشــان را 
هدر می دهند در صورتی که نیاز است به کالس های 
آموزشی و تفریحی بروند تا اوقات فراغتشان پر شود 

در این صورت با برنامه ریزی مناسب می توانند به کار 
خانه هم برسند. آنها هیچ رســالتی برای خودشان 
تعریف نکرده اند؛ یعنی نمی دانند قرار است چه کاری 
انجام دهند پس هرکسی بخواهد خألهای تفریحی  
آنها را پر کند به سمتش منحرف می شوند در صورتی 
که اگر برنامه داشته باشند هیچوقت در جاده خاکی 

زندگی نمی پیچند.
مشــغله های زنان خانه دار قدیمی کنار رفته و همه 
فکر می کنند زن  خانه دار، بیکار است. همین باعث 
می شود زنان با کار خانه فراغتشــان را پر نکنند، از 

خانه داری فرار کنند و چون امکان شاغل بودن هم 
برایشان فراهم نیست، ناهماهنگی به وجود می آید.

در این بیــن قضاوت مردان در مــورد زنان خانه دار 
خوب نیست و ظرافت زنانه هم بین بانوان کم شده 
است مثال انجام کارهای هنری، بافتنی و گلدوزی و 
درست کردن مربا بی کالسی محسوب می شود! در 
واقع چنین زنانی به بچه هایشــان فرار از مسئولیت 

تزریق می کنند.
معموال مادران شــاغل از اوقات فراغتشان در منزل 
اســتفاده می کنند و از بودن با فرزند و همسرشان 

لذت می برند در صورتی که ممکن است مادر خانه دار 
از صبح تا شــب کنار فرزندش باشــد ولی ۱ ساعت 

کیفیت حضور هم نداشته باشد.
در جامعه ای که زنان از گــذران اوقات فراغت خود 
لذت نمی برند، فرزندان شــادی هم  رشــد نخواهد 
کرد چون از مادرشان شادی نگرفته اند و این جامعه 
به حدی ناسالم خواهد بود که افراد برای شاد بودن 
به سمت آســیب های اجتماعی می روند همانطور 
که نســل جدید گرایش زیادی به تفریحات ناسالم 

لحظه ای، مثل مشروب و مواد مخدر دارند.
بایــد تمرکز روی 
مــادران باشــد و 
آموزش هــای الزم 
اختصاصــی جهت 
پر کردن خألهای 
فراغــت بــه آنها  
داده شود؛ در واقع 
وقتی مادر آموزش 
الزم را ببینــد و 
اوقــات فراغتش را 
به خوبــی پر کند، 
ارتباط ســالمی با 
خانواده اش برقرار 
می کند چون مادر 
سالم با تفریحات و 

فراغت ســالم فقط دغدغه مندی مدیریت خانه را 
دارد؛ اما مادری کــه از گذراندن فراغتش لذت نمی 
برد، خودش درگیر اســت و نمی تواند به لذت های 

خانواده اش فکر کند.

رییس سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکت های 
مردمی در خصوص »ثبت نــام زود هنگام برخی 
مدارس غیر دولتی«، اظهار کرد: این پیش ثبت نام 
است و با رعایت شروط منع قانونی ندارد. مجتبی 
زینی وند ادامه داد: انجام پیش ثبت نام در مدارس 

غیر دولتی شروطی دارد؛ اول اینکه شهریه ای که دریافت می کنند نباید بیشتر از میزان تعیین شده امسال 
 باشــد و دوم اینکه مبلغی که دریافت می کنند باید در قالب چک بوده و تاریخ آن، بعد از 3۰ خرداد ماه

 باشد.
وی در خصوص »بازنگری در قانون شوراهای آموزش و پرورش«، خاطرنشان کرد: مرحله پژوهش پیرامون 
بازنگری در قانون شوراهای آموزش و پرورش انجام شده و کارگروهی تعیین شده است و روی آسیب هایی 

که در این خصوص وجود دارد، کار می کنند.

 رییس سازمان مدارس غیر دولتی
 وزارت آموزش و پروش:

پیش ثبت نام مدارس 
غیردولتی منع قانونی ندارد

رییس جمعیت هالل احمر گفت: از هر ۱۵ تا ۲۰ 
تومان بالغ بر یک تومان هزینــه حوادث ترافیکی 
می شود که ۵ تا 7 درصد تولید ناخالص کشور است.

علی اصغر پیوندی اظهار کرد: متاســفانه براساس 
آمارها، تلفات نوروزی بیشــتر از سال های گذشته 
بوده است به طوریکه هر ۴۵ دقیقه شاهد یک مورد 

تلفات ترافیکی بودیم.وی با اشــاره به اینکه در هر 
شبانه روز بالغ بر ۴۵ تا ۴7 نفر تلفات بر اثر حوادث 
ترافیکی داریم، ادامه داد: به نوعی از هر ۱۵ تا ۲۰ 
تومان بالغ بر یک تومان هزینــه حوادث ترافیکی 
می شود که ۵ تا 7 درصد تولید ناخالص کشور است.

رییس جمعیت هالل احمر با اشــاره به اینکه هر 

تلفات ترافیکی در طول ســال بالغ بر یک میلیارد 
و دویســت میلیون تومان باعث هزینه و خسارت 
برای کشور می شــود، افزود: بنابراین در مجموع 
ســاالنه ۲۱ هزار میلیارد برآورد هزینه خسارات 
ترافیکی که بیشــتر هزینه درمانی است بر کشور 

تحمیل می شود.

رییس جمعیت هالل احمر اعالم کرد:
47 قربانی تصادف در شبانه روز 

وقت اضافه

اوقات فراغت، به معناي فراغت از کار و زمان راحتی از دل مشــغولی هاست. غرق نشدن در 
فعالیت های روزانه و برنامه ریزی نداشتن برای آنها باعث می شود بسیاري از زنان و مخصوصا 

زنان خانه دار از اوقات فراغت خود احساس رضایت نكنند. 

   زنان اصفهانی از گذران اوقات فراغت خود رضایت ندارند؛   

فروغ یزدخواستی

عوارض استفاده افراطی از 
هندزفری را جدی بگیرید

هر روز در وسایل نقلیه عمومی ، خیابان و محیط 
کار وحتی خانه با افرادی رو به رو می شــویم که 
هندزفری یا هدفون درگــوش در حال مکالمه با 
تلفن همراه، گوش دادن به موســیقی یا شنیدن 
یک فایل صوتی آموزشــی هستند.  این پدیده را 
می توان زاییده فناوری های جدید ارتباطی چون 
موبایل دانست که محاسن و مضرات آن از جنبه 

های مختلف قابل بررسی است.

هندزفری و هدفون را مثل رادیو  می توان از جمله 
وسایل ارتباطی گرم دانست. وسیله ای که فقط 
یکی از حواس را به کار  می گیرد و البته بیشترین 
کاربرد آن برای عموم نوجوانان  و جوانان گوش 
دادن به موسیقی است . موسیقی قابلیت باالیی 
در تعامل با مخاطب دارد و به عنوان یک پیام به 
طور مستقیم با مخاطب ارتباط برقرار می کند. با 
رشد چشمگیر تکنولوژی، پیوند موثری میان این 
هنر و نوآوری های ارتباطی روز صورت گرفت که 
ارتباطات مبنایی اساسی برای نفوذ موسیقی در 

کلیه عرصه هاست. 
از سوی دیگر، شــنیدن از مهارت های چهارگانه 
ارتباطی اســت؛ اما آیا فردی کــه هندزفری در 
گوش دارد می توانــد ارتباط موثری بــا افراد و 
محیط پیرامون خود ایجاد کنــد؟ حقیقت این 
اســت که عالوه بر کاهش مهارت های ارتباطی 
عمومی این افراد در جامعه، عوارضی چون کاهش 
تمرکز هنگام فعالیت و خطراتی که در اثر نشنیدن 
صداهای اطراف )مثل تصادف در خیابان( ممکن 
است فرد را تهدید کند، در سال های آینده نیز با 
کاهش میانگین سن و  کاهش شنوایی  در جامعه 
مواجــه خواهیم بود زیرا گــوش دادن به صدای 
بلند موســیقی بیش از ۸۰ دسی بل و با استفاده 
از هدفون  وهندزفــری به صورت طوالنی مدت ، 
سبب عارضه های مختلفی از جمله کاهش سطح 

شنوایی گوش به صورت موقت یا دائم می شود. 
الزمه شنیدن خوب قبل از هرچیز داشتن شنوایی 
ســالم اســت. موضوعی که متاســفانه استفاده 
 کننــدگان از این تکنولــوژی بــه آن بی توجه

 هستند.

یادداشت 

فاطمه راد

واکنش بهزیستی در خصوص 
انتشار فیلم کتک زدن کودکان 
اخیرا ویدئویــی در فضای مجازی منتشــر و در 
آن ادعا شد که فردی در جنوب کشور نسبت به 
شکنجه و کتک زدن کودکان بی سرپرست در یک 
آسایشگاه اقدام کرده  است. انتشار این ویدئو آن 
هم در یک کانال تلگرامی پربازدید، واکنش های 

زیادی را به دنبال داشت.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
بهزیستی کشــور، با تاکید بر اینکه فیلم مذکور 
مربــوط به ایران نیســت، گفــت: بالفاصله بعد 
از انتشــار این فیلم بررســی ها در این خصوص 
آغاز و مشــخص شــد که چنین فیلمی مربوط 
به ایــران نبــوده و هیــچ ارتباطی بــا کودکان 
 بی سرپرست ساکن در مراکز نگهداری در ایران

 ندارد.
سید مهدی میرشــاه ولد با بیان اینکه این فیلم 
مربوط به ســال ۲۰۱۴ و در یک کشــور عربی 
است و خالف کنوانســیون حقوق کودک است، 
ادامه داد: ســازمان بهزیستی کشــور با افرادی 
که بخواهنــد امنیت روانی جامعــه را مخدوش 
کرده و با انتشــار چنین تصاویــری اقتدار نظام 
جمهوری اســالمی را به زیــر ســوال ببرند از 
 طریقــی مجــاری قانونــی برخــورد خواهــد 

کرد.

ذره بین
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روش های جدید درمان میگرن  را بشناسید
پیشنهاد سردبیر:

روش های جدید درمان میگرن  را بشناسید
میگرن، بیماری شایعی است که در خانم ها ۳ برابر شایع تر از آقایان است و تقریبا ۱۰ درصد مردم کل جهان با آن درگیر هســتند. این بیماری به عنوان یک بیماری ارثی از والدین به فرزند می رسد. مشخصه این 
نوع سردردها، آغاز درد از نقطه ای از سر و کم کم فراگیر شدن آن در تمام سر است که دردی وحشتناک و طاقت فرســا را برای فرد به وجود می آورد. اگر چه میگرن درمان قطعی و دائمی ندارد؛ اما طی سال های 
 گذشته برخی از درمان های به ظاهر ساده توانسته تاثیرات بسیار خوبی در کاهش  دردهای میگرنی داشته باشد . راه های زیر روش هایی موفق درمان میگرن بوده که در دو دهه اخیر بسیار مورد توجه پزشکان قرار

 گرفته است.

از  یکــی 
درمان های نوین و غیر دارویی 

میگیرن استفاده از دستگاه سفالی است که با 
مکانیسم انتقال جریان الکتریکی از طریق پوست کار می 

کند. در واقع، این شیوه درمانی از همان روشی استفاده می 
کند که در فیزیوتراپی برای قسمت های مختلف بدن به کار می 
رود و »تنس« نام دارد. از این وسیله همچنین می توان برای 

کاهش شدت سردرد هنگام بروز میگرن )در مرحله حاد( 
استفاده کرد. اگرچه باید یادآور شد این وسلیه فقط 

در ۵۰ درصــد افراد مبتــا موثر واقع 
می شود.

میــن  و د
روش تایید شــده برای درمان 

میگرن، تحریک مغناطیسی مغز یا TMS نام 
دارد که بعد از شروع سردرد میگرنی به کار می رود.

دســتگاه TMS روی پوست ســر قرار می گیرد و شامل 
جریانی است که از یک سیم پیچ عایق دار عبور می کند. این 
جریان یک محوطه مغناطیسی برپا می کند که به جمجمه 

نفوذ کرده و یک جریان ثانویــه ایجاد می کند و از این 
طریق قشر مغز و رشته های عصب پنجم مغزی 

را تحریک خواهد کرد. 

از دیگــر 
درمان های نوین میگرن می توان 

به استفاده از سم بوتولینوم نوع A )با نام تجاری 
بوتاکس( اشاره کرد. این روش یک درمان موثر، کم عارضه 

برای پیشگیری میگرن مزمن در افراد بالغ است. میگرن تنها 
در صورتی مزمن نام می گیرد که بیش از ۳ ماه و در هر ماه برای 
۱۵ روز یا بیشتر اتفاق بیفتد. برای این منظور باید هر ۱۲ هفته 
آن را به صورت عضانی در ۷ گروه از عضات ســر و گردن 

شامل عضات پیشــانی، گیجگاهی، پس سری و 
عضات پشت گردن و ذوزنقه ای تزریق 

کرد. 

بیوفیدبک 
و نورفیدبک از دیگر درمان های 

غیردارویی میگرن هستند. بیوفیدبک تکنیکی 
اســت که به افراد آموزش می دهد چگونه با استفاده از 

افکارشــان، عملکرد بدن خود را کنترل کننــد.در طول این 
جلسات، حســگرهای الکتریکی به نقاط مختلف بدن چسبانده 
می شوند و وضعیت فیزیولوژیک بدن شامل امواج مغزی، دمای پوست 
و کشش عضات را پایش می کنند. این اطاعات از طریق صداهای 

کوتاه و فــاش های نور به شــما بازخورد داده می شــوند. 
مطالعات نشان داده اند بیوفیدبک باعث کاهش ۴۵ 

تا ۶۰ درصدی شــدت و فرکانس سردرد 
می شود. 

هــی  گا
بعضی از گیاهــان دارویی مثل 

اسطوخودوس و جعفری و همچنین حجامت و 
طب سوزنی تا حدی به کاهش سردرد کمک می کنند. 

یوگا ورزشی است که بســیار در کاهش استرس، اضطراب و 
همچنین فشار خون موثر اســت. انجام حرکات یوگا به صورت 
متداوم باعث بهبود سیستم عصبی مرکزی و ایجاد آرامش در فرد 
می شود. انجام دادن یوگا در زمانی که از سردرد رنج می برید، 

می تواند به تســکین بعضی عائم کمک کند. با افزایش 
گردش خون در سر و کشیدن نفس های عمیق به 

سرعت بهبود خواهید یافت.

۱- دستگاه سفالی

۲- تحریک مغناطیسی مغز
۳- تزریق بوتاکس

۴- بیوفیدبک و نورفیدبک

 ۵- گیاهان دارویی، یوگا و طب سوزنی

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
وضعیت خوبی در حوزه سالمت نداریم

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: برای رسیدن به اهداف سند 
چشــم انداز ۱۴۰۴ نیازمند فرهنگ سازی در حوزه سامت هســتیم. وی  افزود: در 
همین زمینه باید این اطاعات را انتقال دهیم کــه دانش  آموخته ها واقع بینانه تر به 
حوزه بهداشت و درمان ورود کنند، نه اینکه فقط از نظر تئوری توانمندی داشته باشند 
ولی در اجرا دچار نقص باشند.خوشــبختانه رویکرد معاونت های مختلف بهداشت، 
درمان و آموزش و حتی پژوهش نسبت به این موضوع خیلی بهتر از قبل شده چون 
برنامه و تکالیف ناخواســته آنها را به این سمت می کشد و من آینده خیلی بهتری را 
متصور هستم و امیدوارم به افق مشخص شده در سند چشم انداز برسیم و در همین 
راستا   جلسات به صورت مستمر درحال انجام اســت. کمال حیدری گفت: در حال 
حاضر وضعیت خوبی در حوزه سامت نداریم به جهت اینکه مرتب هوای آلوده تنفس 
می کنیم که این یک بیماری محسوب می شــود و سیستم تنفسی شخص را به هم 
می ریزد که بعد راهی برای درمان نیست و پیش بینی من در آینده این است که با این 

شرایط وضع بدتر خواهد شد.

نوشیدنی چند میوه
با گرم شدن هوا، عاوه بر انواع ویتامین ها که به دلیل تعریق زیاد از دست می رود 
نیاز است تا به وسیله نوشــیدنی های متنوع دمای بدن پایین آورده شود.یکی 
از بهترین این نوشیدنی ها مخلوط آب میوه های فصلی است، این ترکیب قادر 
است ضمن تامین آب مورد نیاز بدن شــادابی و انرژی بخشی الزم برای بدن را 

نیز تامین کند.
مواد الزم:

توت فرهنگی، نیم کیلو
لیمو ترش، چند برش

پرتقال، یک عدد
برگ ریحان،  نصف فنجان

برای تهیه یک لیتر از این نوشیدنی باید 
ابتدا یک عدد لیموترش )ســبز و زرد( و 
یک عدد پرتقال را حلقــه حلقه کرده و 
ســپس یک چهارم فنجان برگ ریحان 
و نیم کیلو تــوت قرمز را بــه آن اضافه 
کنیــد و در نهایت داخل یــک لیتر آب 

 گازدار بریزید. حال تنها کافی اســت با یک قاشــق مواد را هم زده و استفاده
 کنید.

کافه منزل

تحدید حدود عمومی
1/130 آگهی تحدید حدود صادره از ســوی هیأت موضوع بند2 ماده 
1 قانون الحاق موادی به قانون ســاماندهی وحمایت از تولید و عرضه 

مسکن مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان تیران وکرون
پیرو آگهی ابالغ مفاد آراء مورخ 1396/11/26 به موجب ماده 10 آیین 
نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید 
و عرضه مسکن تحدید حدود امالک واقع در شهر تیران و رضوانشهر 
برای یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی نسبت به آنها اعتراضی 
داشته باشد از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود ظرف مدت 20 
روز از تاریخ انتشار باید اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت 
اسناد وامالک شهرستان تیران وکرون تســلیم و پس از تاریخ تسلیم 
اعتراض، ظرف یک ماه دادخواســت خود را به دادگاه صالحه تقدیم و 
گواهی تقدیم دادخواســت را به این واحد ثبتی ارائه نماید بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و یا تحویل گواهی عدم 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و امالک ، عملیات ثبتی با رعایت 

مقررات تعقیب خواهد شد.
فروعات ذیل واقع در شهر تیران - 1 اصلی بخش 12 اصفهان :

1-پالک 7687 فرعی مجزی شده از 3246 فرعی ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور به مســاحت 94.40 مترمربع به نام آقای یداله مهرابی 

کوشکی فرزند حسین .
2- پالک 7688 فرعی ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 

192.46 مترمربع به نام آقای جمشید عباسی فرزند محمد .
                                   برای روز سه شنبه مورخ  11 / 02 / 1397

شهر رضوانشهر 2 - اصلی
3- پالک 2885 فرعی ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 1059.85 
مترمربع به نام آقای حســین یزدانی فرزند کریم نسبت به چهار دانگ 

مشاع و خانم سکینه مختاری فرزند اصغر نسبت به دو دانگ مشاع . 
4- پالک 4101 فرعی ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 
1154.81 مترمربع به نام دولت جمهوری اسالمی - اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان اصفهان به نمایندگی تیمور صالحی فرزند مراد . 
5-پــالک 4102 فرعی ششــدانگ یــک قطعه زمیــن محصور به 
 مســاحت 427.45 مترمربع به نام آقای مجید رحیمی اســفیدواجانی

 فرزند اکبر .
6- پــالک 4103 فرعــی ششــدانگ یکبــاب مغازه به مســاحت 
 31.65 مترمربــع به نام آقــای ابوالقاســم مختاری اســفیدواجانی

 فرزند اصغر .
                                    برای روز یکشنبه مورخ  16 / 02 / 1397

7- پالک 4104 فرعی مجزی شده از 1150 فرعی ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 171.75 مترمربع به نام آقای ابراهیم شاه پوری ارانی 
فرزند حسن و خانم فاطمه محمدی ارانی فرزند علی هرکدام نسبت به 

سه دانگ مشاع .
8- پالک 4105 فرعی ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 46.35 

مترمربع به نام خانم راضیه مختاری فرزند اکبر  .
9- پالک 4106 فرعی ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 261.90 

مترمربع به نام آقای محسن عابدی فرزند رحیم  .
                                   برای روز سه شنبه مورخ  18 / 02 / 1397

م الف: 12 ســید محمد حســن مصطفوی رئیس اداره ثبت اســناد 
شهرستان تیران و کرون

مزایده
1/129 در پرونده 961494 اجرا محکوم علیه جی پخت حمید محکوم 
به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال در حــق محکوم له محمد جواد 
مانیان و مبلــغ 1/000/000 ریال بابت نیم عشــر گردیده که محکوم 
لها اقدام به توقیف اموال خوانده نموده اند که مشــخصات مال مذکور 
که توسط کارشناس برآورد شده است بدین شــرح است. مشخصات 
مال توقیفی: یک دســتگاه پرس ضربه ای 40 تن ساخت تبریز پرس 
ســازی میهن با موتور ســه فاز چینی 4 کیلو ولت- تیچ 4 عمر کاری 
حدود 2 ســال  که ارزش آ ن 98/000/000 ریال برآورد شــده است 
مشخصات دقیقتر مال در پرونده منعکس می باشد نظریه طبق قانون 
ابالغ و مصون از اعتراض مانده اســت این اجرا قصــد فروش اموال 
مذکور به میزان ســهم محکوم علیه از طریق مزایده به میزان محکوم 
به که در روز انجام مزایده محاســبه می گردد را دارد. محل برگزاری 
مزایده: دادگستری شهرســتان خمینی شــهر، تاریخ مزایده: دوشنبه 
97/02/17 ساعت 10 صبح، محل بازدید: اصفهان خ بسیج خ پاکمن 
کوچه ورزشــگاه جنب کمپ رهایی، کســانی که مایل به شرکت در 
مزایده می باشند می بایســت درخواست کتبی خود را ظرف 5 روز قبل 
از مزایده به اجرای احکام مدنی تحویل تا ترتیب بازدید از ملک مذکور 
داده شود و کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می بایست 
در روز انجام مزایده ده درصد از مبلغ مزایده را همراه داشــته باشند تا 
در صورت برنده شدن در مزایده به حساب سپرده واریز و ظرف مهلت 
یک ماه از تاریخ مزایده می بایست مابقی وجه را به حساب واریز نمایند 
 و اال ده درصد اولیه پس از کســر هزینه های مزایده ضبط می گردد.
م الف: 89  اجرای احکام حقوقی دادگستری خمینی شهر )274 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

1/131 بدینوسیله به آقاي حسن اسدي ارخلو فرزند علي فعاًل مجهول 
المکان ابالغ مي گرددکه خواهان یداله کمیلي پور به نشاني شهرضا 40 
متري خ آزادگان کوچه شهیدآقاسي فرعي 3 پالک 67 دادخواستي به 
خواسته مطالبه وجه به این شورا تسلیم که  بکالسه 96 / 1026 ش 3 ح 
ثبت و وقت رسیدگي براي روز چهارشنبه مورخ 13 / 04 / 97  ساعت 30 
/ 6 عصر تعیین گردیده اینک حسب درخواست خواهان و به تجویزماده 

73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشار آگهي 
مي شودتا ازتاریخ انتشــارظرف یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شوراي 
حل اختالف شماره سوم حقوقي شهرضاحاضرشوید واگربعداً احتیاج به 
نشرآگهي باشد یک نوبت منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهدبود. 
م الف: 8 رئیس دبیرخانه شوراي حل اختالف شعبه سوم شهرضا  )130 

کلمه، 1 کادر(  
فقدان سند مالكيت

1/132 نظر به اینکه ســندمالکیت تمامت یک – هشتم حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ قنات زیارتگاه بشماره 11 - اصلي بخش یک ثبتي 
شهرضا که درصفحه 462 دفتر 27 – آب به نام نعمت اله صفائي ثبت 
 وسندصادروتســلیم گردیده سپس بموجب سند شــماره 126020 –

 27 / 3 / 76 دفترسه شهرضا به حسین ترابي زیارتگاهي انتقال نموده 
اینک محمدرضاگالبي وکالتاازطرف ورثه حسین ترابي زیارتگاهي باارائه 
درخواست کتبي به شماره وارده 960903661627443 – 15 / 12 / 
96  به انضمام دوبرگ استشهادیه محلي که امضاء شهودآن ذیل شماره 
17686 – 14 / 12 / 96 بــه گواهي دفترخانه 247 - شهرضارســیده 
است مدعي اســت که ســندمالکیت به علت جابجائي مفقودگردیده 
است ودرخواست صدورسندمالکیت المثني نسبت به باقیمانده مالکیت 
خودازپالک فوق رانموده است لذامراتب به استنادتبصره یک اصالحي 
ذیل ماده 120آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شود چنانچه 
کسي مدعي انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یاوجود سند مالکیت 
نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشاراین آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض 
خودراکتبًاضمن ارائه اصل سندمالکیت یاسندمعامله به این اداره تسلیم 
ورســیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل ســند مالکیت به ارائه 
کننده سندمســتردگردد بدیهي اســت اگرظرف مدت مقرراعتراضي 
نرســیدیادرصورت اعتراض اصل ســندمالکیت یاســندمعامله ارائه 
 نشــوداقدام به صدورســندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشــد. 
م الف: 1106 موســوي رئیس ثبت اســنادوامالک شهرضا )202 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

1/127 شــماره نامــه: 9610113633601358 شــماره پرونــده: 
9609983633600951 شماره بایگانی شعبه: 960962 از دفتر شعبه 
پنجم دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر در پرونده مطروحه کالسه 
960962 به آقای محمد حیدری خوزانــی و فرزانه کبیریان خواندگان 
پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شــده است و خواهان آن 
محمد علی غفوری به خواســته الزام به تنظیم سند رسمی ملک  و در 
جریان رسیدگی و قرامعایه محل می باشد اخطار می نماید که برای روز 
سه شنبه مورخ 97/03/01 ساعت 10 صبح در دادگاه شعبه پنجم محاکم 
عمومی خمینی شــهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به 
صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید واال 

تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت 
نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه 
نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی یک نوبت در روزنامه زاینده رود درج می شــود. 
م الف: 92 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 

خمینی شهر )172 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

1/125 کالسه پرونده 96/889 شــماره دادنامه: 96/10/20-1988 
مرجع رسیدگی: شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: 
مهدی امیری فرزند علی با وکالت سید محسن بنی هاشمی به نشانی 
خمینی شهر خ شریعتی شمالی نرسیده به سه راه معلم کوچه 136 پالک 
2 ط سوم، خوانده: رزگار ملک لقا فرزند جمیل به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی مهدی امیری فرزند 
علی با وکالت سید محسن بنی هاشمی  به طرفیت رزگار ملک لقا فرزند 
جمیل به خواسته مطالبه مبلغ 8/000/000 ریال وجه یک فقره چک به 
شماره 1530/144000/36 مورخ 95/9/30 عهده بانک ملت به انضمام 
خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست،  مالحظه 
رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم 
حضور خوانده در  جلســه مورخ 96/10/13  و عدم ارائه الیحه دفاعیه 
علی رغم ابالغ از طریق نشــر آگهی با عنایت به نظریه مشورتی اعضا 
شورا  و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و با توجه به وصف 
تجریدی بودن اسناد تجاری، مســتندا به مواد  9 و 18 و 19 و 25 و 27 
قانون شــوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 
313 قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان 
را ثابت دانســته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشت 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/150/000 ریال بابت 
خسارات دادرسی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه  و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت استهالک کامل دین برمبنای 
شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گــردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا 
و ســپس ظرف مهلت 20 روز پس ازانقضا مدت واخواهی قابل تجدید 
نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف:6568 
شعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر )383 

کلمه، 4 کادر(
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اطمینان »کین« از رسیدن به 
صالح در جدول آقای گلی

هری کین و محمد صــاح، دو مهاجم گلزن 
لیگ برتر در این فصل 
رقابت مهمی برای 
رســیدن به صدر 
جــدول گلزنــان 
لیگ برتــر دارند. 
مهاجــم تیــم ملی 
انگلیس موفق شده ۲۴ گل 
در لیگ برتر به ثمر برســاند ولی مصدومیت 
مانع ادامه درخشــش او در لیگ شد. در این 
بین محمد صاح مصری که توانســته با ادامه 
درخشش در لیگ برتر به صدر جدول گلزنان 

لیگ برتر برسد، ۲۹ گل به ثمر رسانده است.
هری کین درباره درخشش در لیگ برتر گفت: 
من امیدوارم بــه محمد صاح برســم؛ البته 
نمی توانــم جلوی درخشــش او را بگیرم ولی 
امیدوارم خودم بتوانم آمار گلزنی ام را باال ببرم. 
مهم ترین موضوع برای من این است که تیمم 
بتواند برنده شود چون اولویت تیم این است که 
بتوانیم برنده بازی هایمان شویم ولی من خود 
امیدوار هستم که بتوانم گلزنی های زیادی را 

برای تیمم انجام دهم.

رکوردی خاص برای »دپای«
 ســتاره هلندی لیون با درخشــش در دیدار 
برابر متز یــک رکورد 
خاص را برای خود 
بــه ثبت رســاند.

به نقــل از اکیپ؛ 
لیون در هفته سی 
و دوم رقابت های لیگ 
فرانسه به مصاف متز رفت و 
توانست با پنج گل به پیروزی رسید. ستاره این 
دیدار ممفیس دپای، بازیکن هلندی لیون بود. 
او توانست یک گل به ثمر برساند و چهار پاس 
گل هم بدهد.در پنج فصل اخیر لیگ فرانســه 
این برای نخســتین بار اســت که یک بازیکن 
می تواند در یک بازی چهار پــاس گل بدهد.

دپای بعد از درخشــش در لیگ هلند بود که 
در ســال ۲۰۱۷ راهی منچستریونایتد شد اما 
در این تیم عملکردی ناامید کننده داشت و در 
نهایت مجبور به ترک شیاطین سرخ و حضور 
در لیگ فرانسه شد.او در لیون عملکرد بسیار 
خوبی از خود نشان داده و این شانس را دارد که 
در پایان فصل در ترکیب بهترین ها جای گیرد.

پیام عجیب و مبهمی که نیمار 
منتشر کرد

 ستاره برزیلی پاری  سن  ژرمن پستی را منتشر 
کرده که گمانــه زنی های 
زیــادی را دربــاره 
احتمال بازگشــت 
او بــه آبــی اناری 
ها به وجود آورده 
اســت.به نقــل از 
اکیپ؛ نیمار به خاطر 
آسیب دیدگی شــدیدی که با آن مواجه شد 
کل فصل را از دست داد و دوران درمان خود را 
پشت سر می گذارد.این بازیکن برزیلی تصمیم 
گرفت که به شهر بارســلون سفر کند تا گمانه 
زنی های زیادی درباره بازگشــت احتمالی او 
به آبی  اناری ها به گوش برسد. نیمار هم چنین 
پست عجیب و ابهام آمیزی را منتشر کرد که 
بدون شــک به این گمانه زنی ها دامن خواهد 
زد.او عکســی از خود در کنار مسی را منتشر 
کرد و زیر آن نوشــت: وقتی که با مسی هستم 
چیزهای بزرگی برای من رخ می دهد. خبرهای 
بیشتری در این بار به شما خواهم داد. منتظر 

بمانید و به هوش باشید.

 تحول فیورنتینا 
پس از مرگ کاپیتان

 پس از درگذشــت داویده آستوری، فیورنتینا 
از لحاظ نتیجــه گیری روزهای 
فوق العاده ای را سپری 
می کند.حدود یک 
ماه قبل بــود که 
در اتفاقی شــوکه 
کننــده، داویــده 
آستوری کاپیتان 3۱ 
ساله فیورنتینا در خواب جان 
سپرده و فوتبال جهان را در شــوک فرو برد؛ 
اما این اتفاق تلخ باعث شــد فیورنتینا از نظر 
نتیجه گیری رشد عجیبی داشــته باشد و در 
اتفاقی جالب، بهترین روند خود طی 58 سال 
اخیر را تجربه کند.شاگردان استفان پیولی هر 
5 دیداری که بعد از درگذشت کاپیتان خود به 
میدان رفته اند را با پیروزی پشت سر گذاشته 
اند و حاال با قــرار گرفتن در رتبــه هفتم، در 

سودای کسب سهمیه لیگ اروپا قرار دارند.

سپاهان با هواداران مقابل صنعت نفت می ایستد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

در یکــی دو روز اخیر، این موضوع مطرح شــده که تیــام به دلیل 
درخواست باالی مالی و یا پیشنهاد بهتر از تیم های خارجی از استقال 
می رود، اما نصرا... عبداللهی سرپرست تیم استقال با رد این موضوع 
گفت: »این صحبت هایی که می شود، درست نیست. تا دو، سه روز 
دیگر برای تیام خانه ای تهیه می شود. قرار است به زودی تیام پدر و 

مادرش را به ایران بیاورد. قرارداد او یک سال و نیمه است« .

تیام در استقالل می ماند

 هافبک نیمکت نشین قرمزها که مدت هاست از چشم برانکو افتاده 25
در تازه ترین اظهار نظرش گفته بعد از انتخاب تیم جدیدش مصاحبه 
خواهد کرد. تیمی که به احتمال زیاد سپاهان خواهد بود. روزنامه ایران 
ورزشی درباره پیشنهاد مالی اصفهانی ها به مسلمان نوشته:» سپاهان 
برای جذب مسلمان، یک میلیارد و 3۰۰ میلیون به عنوان مبلغ ثابت 

و ۲۰۰ میلیون هم به عنوان بندهای قرارداد در نظر گرفته است«.

پیشنهاد سپاهان به مسلمان مشخص شد

77
شوک به سبک تقوی؛ 

حمله به قلعه؟
محمد تقوی در تازه ترین پست هایش در اینستاگرام 
گویا  ســرمربی این روز های سبزپوشان اصفهانی 
را مورد تفقــد قــرارداده! و به برخــی از کارهای 
امیرقلعه نویی کنایه زده است.مدیر فنی سابق پدیده 
اگر چه اسمی از فرد مورد نظر نبرده اما با کدهایی که 
در نوشته اش داده کاما مشخص است که منظور او 
چه کسی است. تقوی نوشته:»همیشه سعی کرده ام 
وارد بازي های فوتبال ایران نشوم اما در مدت زماني 
که در ایران بودم به واقعیت هایی پی بردم که واقعا 
تجربه گرانبهایی بود این موضوع که اعتماد به افرادی 
که همواره به دنبال نفع شــخصی هســتند و هیچ 
احترامی به پرنسیپ انسانی نمی گذارند کاما اشتباه 
است. افرادی که برای مشروعیت بخشیدن به خود و 
با مشورت دوستان خبرنگار خود تازه دریافته اند که 
برای ماندن باید همسو با مردم شوند و حرف دل ملت 

را بزنند در حالي که در خلوت کار دیگر می کنند«. 

۷۵ هزار دالر، جریمه عدم 
اعزام دختران نفتی

 عدم اعزام تیم بســکتبال نفت آبادان به اردن برای 
حضور در جام باشــگاه های غرب آسیا که با انتظار 
۲۴ ســاعته بازیکنان این تیم در فــرودگاه همراه 
بود؛ انتقادات زیــادی را از مدیران باشــگاه در پی 
داشت. رامین احمدی طباطبایی، رییس فدراسیون 
بسکتبال از تبعات انصراف تیم نفت آبادان از رقابت 
های غرب آسیا خبر می دهد:» مسئولیت این کار با 
مسئوالن نفت آبادان است. اگر آنها در این مسابقات 
شرکت نکنند، بین 5۰ تا ۷5 هزار دالر باید جریمه 
بدهند. مدیران یک باشگاه باید قبل از این ها تصمیم 
نهایی خود را درباره اعزام می گرفتند؛ نه اینکه در 

فاصله ۲ روز مانده به مسابقات تصمیم بگیرند.

در حاشیه

پیشخوان

 1/3 میلیــارد ثابت 200 
میلیون پاداش، مسلمان در 

دو راهی اصفهان- تهران

ســازمان لیگ باید 
دادگاهی شود

حکم توقیــف اموال 
باشگاه نفت تهران صادر 

شد

با شــوک دیروز دالر 
دیگر حفظ شفر، برانکو و 
کی روش کار راحتی نیست
خارجی سواری دالر... 

دالر!

با تایید مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ تیم فوتبال 
ســپاهان با حضور هــواداران خود می توانــد به مصاف 
شاگردان فراز کمالوند برود.در حالی که کمیته انضباطی 
فدراسیون فوتبال تیم سپاهان را به بازی در زمین بی طرف 
محکوم کرده بود و این حکم در کمیته استیناف نیز تایید 

شده بود با پیگیری و اعتراض مجدد باشگاه سپاهان قرار شد این دیدار در ورزشگاه نقش جهان و بدون حضور 
تماشاگران برگزار شود؛ اما سعید فتاحی، مسئول کمیته مســابقات سازمان لیگ برتر در گفت وگو با ورزش 
3 گفت: » رای سپاهان مثل تراکتورســازی و صنعت نفت با توجه به اینکه هنوز شرایط برگزاری مسابقه در 
زمین بی طرف مهیا نشده است، قابل اجرا نمی باشد.«با این وصف هواداران سپاهان می توانند در دیدار هفته 
بیست و هشتم برابر صنعت نفت آبادان که در ورزشگاه نقش جهان برگزار می شود، تیم خود را همراهی کنند.

مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ:
سپاهان با هواداران مقابل 
صنعت نفت می ایستد

  اگرچه تیم سپاهان در ابتدای لیگ هفدهم نیز بازیکنان 
خوبــی را به خدمت گرفــت؛ اما نتایــج الزم برای این 
تیم حاصل نشد تا مدیران باشــگاه به فکر تقویت تیم 
بیفتند. از این رو مســئوالن باشگاه سپاهان قصد دارند 
با جذب نفرات قدرتمنــد تیم خوبی ببندنــد و آماده 

لیگ هفدهم شوند.مســعود تابش، سرپرست باشگاه سپاهان درباره سیاســت های نقل و انتقاالتی این 
باشــگاه قبل از لیگ هفدهم عنوان کرد: »اکثر بازیکنان تیم فوتبال سپاهان با باشــگاه قرارداد دارند و 
در عین حال که بازیکنان خوب تیممان را حفظ می کنیم، به طور حتــم تیم را برای فصل آینده تقویت 
 می کنیم که این موضوع یک امر طبیعی است و باید فصل آینده به منظور کسب عنوان قهرمانی، یک تیم

 قوی ببندیم.«

سرپرست باشگاه سپاهان:
زردپوشان با توپ پر به 
نقل و انتقاالت می آیند!

پیشتازی اصفهانی ها در قهرمانی های زودهنگام

لذت بخش ترین اتفاق برای هواداران یک تیم ورزشی زمانی روی می دهد که این تیم پیش از 
رسیدن به هفته پایانی کامش به قهرمانی زود هنگام شیرین شود، اتفاقی که اگرچه از هیجانات 

هفته های پایانی می کاهد اما آن قدر ستودنی است که با هیچ چیزی  نمی توان توصیف کرد.
تیم های زیادی در تاریخ فوتبال باشگاهی در جهان بودند که توانستند در فصول مختلف با تکیه بر 
توانمندی بازیکنان و کادر فنی شان پیش از رسیدن هنگامه سوت پایان به جام برسند. تیم هایی که 
هر کدام برگ تازه ای در تاریخچه این اتفاق مهم فوتبالی رقم زده اند. از نمونه های خارجی بگیرید 
تا نمونه های وطنی و باشگاهی در کشــور خودمان. این پرونده نمای روشنی از این قهرمانی های 

زودهنگام و پیش از سوت پایان است که با هیجان پایان ناپذیر فوتبالی گره خورده است.

  نگاهی به تیم هایی که پیش ازرسیدن هنگامه سوت پایان، به جام رسیدند  

رییس هیئت شنای استان:

نگذاشتیم چراغ واترپلو خاموش شود

رییس هیئت شــنای اســتان اصفهان در خصوص وضعیت 
شنای استان اظهار داشت: بخش های استعداد یابی، آموزش و 
قهرمانی را در دستور کار داشته ایم و با توجه به تشکیل هیئت 
شهرستان ها با همکاران به تمام نقاط استان سرکشی کردیم 

و دید یکسانی به کل استان داریم.
بهمن کیانی واال با اشــاره به وضعیت واترپلوی استان گفت: 
برای داشتن تیم در واترپلو به اسپانسر نیاز داریم و برای اینکه 
چراغ این رشته در استان خاموش نشود تیم واترپلو را تشکیل 
دادیم و به نتایج زیاد توجه نکردیم؛ اما نگاه بلند مدت داشتیم 

و در بخش پایه بسیار کار کردیم.

بانوی اصفهانی؛ نخستین 
رکاب زن مطرح در مسابقات آسیایی

ملی پوش اصفهانی تیم ملی دوچرخه سواری بانوان گفت:  یک 
سال است که به طور حرفه ای در دوچرخه سواری مشغول به 
فعالیت هستم و در رشته اســتقامت کار می کنم؛ البته قبل 
از آن قهرمان اسکیت سرعت بودم.ساجده سیاحیان با بیان 
این که دی ماه ۹6 وارد رده ســنی جوانان شده و از آن موقع 
می توانستم در مســابقات بین المللی حضور پیدا کنم، ادامه 
داد: بهمن ماه سال گذشته در مسابقات آسیایی که در میانمار 
در ماده های استقامت و تایم تریل برگزار شد، شرکت کردم و 
توانستم نخستین بانوی ایرانی باشم که مقام ششم مسابقات 

آسیایی را در استقامت جاده به دست می آورد.

در مسابقات انتخابی المپیک جوانان؛

جوانان اصفهان طالیی شدند

روز یکشــنبه مرحله مقدماتی روز دوم مســابقات انتخابی 
المپیک جوانان تایلند پیگیری شــد که نمایندگان ایران در 
سه ماده ۱۰۰ پروانه، 5۰ آزاد در رده سنی جوانان و 5۰ پشت 

در رده سنی بزرگساالن به آب زدند.
علیرضا یاوری، شناگر خمینی شــهری در فینال ماده ۱۰۰ 
متر پروانه با زمان 5۷ ثانیه و ۲8 صدم ثانیه بر سکوی نخست 
ایستاد و طای ماده ۱۰۰ متر پروانه را به دست آورد.متین 
سهران، شناگر اصفهانی تیم ملی نیز در فینال با ثبت زمان ۲۴ 
ثانیه و ۷ صدم ثانیه دیگر مدال طای ایران در این مسابقات 

را از آن خود کرد.

آغاز دبل رویایی با قلعه نویی
 لیگ برتر نهم برای ســپاهانی های دیار زاینده رود آغاز دبل رویایی با 
امیر قلعه نویی بود. ســالی که ســپاهان با کلکسیونی از ستاره های 
لیگ برتر به تیم کهکشانی فوتبال ایران بدل شده بود. کلکسیونی 
که شاید بتوان گفت تاثیرگذارترین آنها خط آتش ســپاهان بود. 
زوج رویایی ابراهیم تــوره و عماد رضا که به عنوان زوج خط حمله 
بیشــــترین گل را زدند در کنار احســان حاج صفی که به عنوان 
بهترین پاسور آن دوره لیگ برتر انتخاب شد، سبب شد تا سپاهان دو 

هفته مانده به پایان، باالتر از استقال قهرمان لیگ برتر شود.

سمیه مصور

طلوع سپاهان مدعی در آسمان لیگ ایران
زردهای اصفهانی در دومین دوره لیگ برتر با هدایت فرهاد کاظمی توانســتند یک 
ماه قبل از پایان مسابقات به جام برســند.۱۱ امتیاز اختاف با تیم دوم جدول یعنی 
پاس تهران اتفاقی بود که برای مردم فوتبال دوســت اصفهان نویدبخش  توفان زرد 
آســیا بو. سپاهان  با این عنوان، عصر فروپاشی فوتبال دوقطبی در ایران را کلید زد و 

توانست با ارمنی های دوست داشتنی اش ) آرمناک پطروسیان، لئون 
اســــتپانیان...( فاتح لیگ برتر ســه هفته قبل از پایان 

باشد.مســابقات 

قهرمانی رویایی  تیم دیار نصف جهان
 لیگ برتر دهم باز هم تداوم قهرمانی با امیر قلعه نویی و ســپاهان 
اصفهان بود. لیگی کــه باز هم دو هفته به پایــان قهرمان خود را 
شناخت. تیم کهکشانی قلعه نویی در این دوره هم رویایی ظاهر 
شد و کامل دو قطبی سرخابی را از فکر و ذهن هواداران فوتبال 
در کشورمان پاک کرد. حاال دیگر تیمی پیدا شده بود که قطب 

سوم فوتبال کشور باشد. 

قهرمانی با رکوردی منحصر به فرد
وقتی صحبت از قهرمانی لیگ برتر می شود همیشه 
پای یک »امیر«  در میان اســت. امیر قلعه نویی بعد 
از جدایی از ســپاهان بار دیگر در استقال توانست 
شایســتگی های خود را به فوتبال ایران اثبات کند 
و آبی های پایتخت را در فاصله یــک هفته به پایان 
رقابت ها با پیروزی یک بر صفر مقابل فوالد خوزستان 
به قهرمانی لیگ برتر دوازدهم برساند. 6۷ امتیاز آبی 
پوشان در لیگ دوازدهم امتیازی است که هنوز هیچ 

تیمی نتوانسته رکورد آن را بشکند. 

قهرمانی با تاخیر
جشن قهرمانی شاگردان پروفسور آن هم سه هفته مانده به پایان رقابت ها سبب شد تا نام این 
باشگاه در فهرســت تیم هایی که قهرمانی زودرس در لیگ برتر داشتند، ثبت شود. شاگردان 
برانکو فصل قبل با 66 امتیاز قهرمان شــدند و این فصل نیز فرصت این را دارند در ســه بازی 
باقیمانده در صورت کسب هر سه امتیاز، نه تنها رکورد فصل قبل خود را بشکنند و 6۹ امتیازی 
شوند بلکه رکورد بیشترین امتیاز قهرمانی در تاریخ لیگ برتر را از آن خود کنند. ناگفته نماند 
اگر چند هفته قبل، دقیقه ۹۴ بازی ذوب آهن و پدیده، تیم اصفهانی گل نمی زد حتی شکســت 
های پرسپولیس مقابل استقال و سایپا هم قهرمانی آن ها را چند هفته به تعویق نمی انداخت 

و آن ها می توانستند در یکسال دو جشن قهرمانی لیگ 
برتر و یک جشن ســوپر جام را تجربه کنند و رکوردی 
دست نیافتنی به جا بگذارند. اما گل دقیقه ۹۴ ذوب و 
شکست های متوالی سرخپوشان، همه چیز را تا بازی 

دو روز قبل مقابل پدیده به تعویق انداخت.

لیگ برتر فوتبال ایران در طول 17 دوره برگزاری اش همیشــه 
در باالی  جدول، رقابت تنگاتنگی را به خود دیده اســت. رقابتی 
که سبب شــده اغلب قهرمان لیگ در هفته پایانی مشخص شود 
و همین بر جذابیت های فوتبالی آن افزوده اســت. در طول این 
16 دوره گذشته تنها پنج بار تکلیف قهرمان، پیش از هفته پایانی 
مشخص شده است. با قهرمانی پرسپولیس در هفته بیست و هفتم 
لیگ هفدهم، شمار این عدد به شــش رسید .سرخپوشان با دبل 
خود در فتح لیگ برتر شــانزدهم و هفدهم و هر دو بار هم زودتر 
از هفته پایانی رکورد خوبی را به نام خود ثبت کردند اما رکورددار 
این مسئله تیم ســپاهان اصفهان است که با سه قهرمانی زودرس 
هنوز باالتر از هر تیم دیگری در فوتبال ایران قرار دارد. البته آبی 

های پایتخت هم یک بار توانسته اند به این مهم دست یابند.

 چالش مسکو در برخورد
 با هواداران انگلیسی

شــکی در لزوم برخورد با شــبه هواداران و 
افرادی که بــه امــوال عمومی ضــرر وارد 
می کنند، نیســت. نیروهای نظامی و امنیتی 
روسیه نیز مشخصا در جریان برگزاری جام 
جهانــی ۲۰۱8 روســیه با هولیگانیســم و 
هواداران تیم هایی که نظــم را بر هم بزنند، 
برخــوردی جدی خواهند داشــت، نوع این 
برخورد البته کمی با دلخوری فیفا همراه بوده 
و مقامات فدراسیون جهانی فوتبال بارها به 
مســکو درباره نوع و نحوه برخورد با خاطیان 
هشــدار داده اند و گویا نمــی خواهند هیچ 
شــهروندی با دلخوری و خاطره بد از منطقه 
تحت کنترل فیفا خارج شود.این نوع برخورد 
روسی هر چه باشد درباره هواداران تیم ملی 
فوتبال انگلیس ماجــرا کاما فرق دارد و این 
موضوع تبدیل به یک چالش جدی شده است.
با توجه به مناقشات اخیر میان مسکو و لندن 
و اوج گرفتن اختافات عمیق سیاسی میان 
دو کشور روســیه و انگلیس به نظر می رسد 
هر برخوردی با یک شهروند انگلیسی حتی 
اگر به حق و درست صورت گیرد، با واکنش 
سریع و جدی بریتانیا مواجه خواهد شد.باید 
دید مســکو تا چه حد مقابل اراذل و اوباش 
انگلیسی با جدیت و زیر چتر قانون فیفا عمل 
خواهد کرد و آیا برابر فشار های بریتانیا و نفوذ 

آن در فیفا تسلیم خواهد شد؟

جام جهانی
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افزایش نرخ تاکسی نداشتیم
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

شورا

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان 
مطرح کرد:

اولویت بندی پرداخت دیون 
شهرداری مشخص شود

رییس کمیســیون امور حقوقــی، اقتصادی و 
گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
افزایش میزان حضور گردشگر در شهر اصفهان 
زمانی برای این شهر موثر خواهد بود که منجر 
به افزایــش درآمدها و ســرانه های اقتصادی 

شهر باشد.
نصیر ملت اظهار کرد: افزایش درآمدهای شهری 
حاصل از حضور گردشگران باید در دستور کار 
مدیریت شهری قرار بگیرد، البته اتفاقاتی را در 
برخی از مجموعه های گردشــگری نظیر صفه 
شاهد بودیم که علی رغم تذکرات قبلی مدیریت 
سابق این مجموعه مبنی بر اصالحات الزم در 
آن، این تذکرات را جدی نگرفت و متأســفانه 
منجر به اتفاقات ناخوشایندی شد که امیدواریم 
در آینده این تذکرات مورد توجه قرار گرفته و 
شاهد چنین مسائلی نباشیم. وی افزود: در مورد 
دیون سررسید شده شهرداری و سازمان های 
زیر مجموعه آن شفافیتی صورت نگرفته و هنوز 
نمی دانیم اولویت پرداخت ایــن دیون به چه 

شکلی صورت خواهد گرفت.

رییس مرکز پژوهش های شورای 
اسالمی شهر اصفهان:

کاربوم های شهری اصفهان 
مشخص شود

رییس مرکز پژوهش های شــورای اســالمی 
شهر اصفهان گفت: الزم است سیاست گذاران، 
مدیران و ذی نفعان کاربوم مشخص کنند چه 
فناوری یا فناوری هایی باید هدف گذاری شود 
و بیش از دیگر حوزه هــای فناوری مورد تاکید 

قرار گیرد.
کوروش خســروی، با بیــان اینکه شــورای 
اسالمی شــهر اصفهان از آغاز فعالیت تاکنون 
سیاست گذاری و برنامه ریزی هایی را برای تحول 
کاربوم در شهر اصفهان داشته است، اظهار کرد: 
بخشی از این سیاست ها در حوزه زیرساخت ها 
و سخت افزارهای مورد نیاز اکوسیستم و بخشی 
دیگر در حیطه ســازمان افزارهای یک کاربوم 
تعریف می شــوند که بحث کنونی در خصوص 

نرم افزارهای مورد نیاز کاربوم اصفهان است.
وی افزود: نمی توان مانع رشــد و بالندگی هیچ 
فناوری  و کارآفرینی در شهر شد؛ اما الزم است 
سیاســت گذاران، مدیران و ذی نفعان کاربوم 
مشخص کنند چه فناوری یا فناوری هایی باید 
هدف گذاری شــود و بیش از دیگر حوزه های 

فناوری مورد تاکید قرار گیرد.
رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر 
اصفهان عنوان کرد: فناوری های هدف باید یک 
ویژگی مهم داشته باشند و آن این است که تاثیر 
فزاینده یا دومینویی در توسعه اقتصادی ملی 
و فناوری شهر داشته باشــند، به عبارت بهتر 
 این فناوری ها باید بتوانند موج توسعه را ایجاد 

کنند.
وی با تاکید بر اینکــه فناوری های دیگری هم 
می توانند در اصفهان مــورد هدف برنامه ریزان 
باشند که با مســئله آب بی ارتباط نخواهد بود، 
افزود: فناوری اطالعات و ارتباطات، انیمیشن، 
سینما، صنایع خالق، صنعت بازی های رایانه ای، 
هوش مصنوعی و ... از آن دســت فناوری هایی 
هستند که ضمن این که برای شهر و شهروندان 
ثروت فراوانی خلق می کنند و باعث اشــتغال 
نیروی جوان شهر می شــوند ضمن اینکه برای 

توسعه آنها نیازی به آب نداریم.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:
 تهمیدات الزم برای حمایت
 از کاالی ایرانی اجرایی شود

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: شورای 
اسالمی اصفهان ضمن رعایت این شعار ملی در 
جهت ایجاد اشتغال بیشــتر نیروهای بیکار در 
جامعه از دولت می خواهد که به صورت جدی 
 از واردات همــه کاالهایی که در کشــور تولید

 می شود، جلوگیری کند.
پورمحمد شــریعتی نیا،  با بیان اینکه امسال با 
نظر مقام معظم رهبری به نام »حمایت از کاالی 
ایرانی« نام گذاری شده است، ادامه داد: شورای 
اسالمی شــهر اصفهان ضمن رعایت این شعار 
ملی در جهت ایجاد اشــتغال بیشتر نیروهای 
بیکار در جامعه از دولت می خواهد که به صورت 
جدی از واردات همه کاالهایی که در کشور تولید 
می شود، جلوگیری کرده و از سازمان حمایت از 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کشــور نیز 
خواهشمند است نسبت به توجیه مدیران صنایع 
تولیدی به منظورکاهــش هزینه هاو باال بودن 
بهره وری و در نهایت کاهش قیمت تمام شده 
کاال برای حمایت از مصرف کنندگان تمهیدات 

الزم را انجام دهد.

مدیر پروژه سالن اجتماعات گلستان 
شهدا خبر داد:

احداث سالن اجتماعات 
گلستان شهدا با معماری خاص

مدیر طرح سالن اجتماعات گلستان شهدا گفت: 
سالن جدید گلستان شــهدا به دلیل همجواری 
با تخت فوالد با طرح و معماری خاص به ســبک 
ایرانی-اســالمی احداث می شــود. میثم امینی 
از پیشــرفت ۹۲ درصدی مراحل ســفت کاری 
این پروژه خبــر داد و گفت: ســالن اجتماعات 
گلستان شهدا در فضایی به مســاحت ۱۰ هزار 
 مترمربع در جنوب شــرقی مجموعه در دســت

 اجراست.
وی با بیان اینکه تاکنون فونداسیون سازه سالن 
اجتماعات، پارکینگ و رواق هــای پیرامونی آن 
۹۲ درصد پیشرفت داشته اســت، افزود: به جز 
هزینه آزادســازی تاکنون چهار میلیارد تومان 
در این پروژه هزینه شده و بر اساس برآوردها ۲۰ 
 میلیارد تومان دیگر نیاز است تا پروژه به سرانجام 
برسد. مدیر پروژه سالن اجتماعات گلستان شهدا 
ادامه داد: پارکینگ این طرح به وســعت ۳۵۰۰ 
مترمربع ظرفیــت پارک ۱۵۰ خــودرو را دارد، 
پیش بینی می شود ترافیک معابر اطراف گلستان 

شهدا با احداث این پارکینگ کاهش یابد.
امینی با بیــان اینکــه بودجه مناســبی برای 
بخش های مختلف پروژه از ســوی شــهرداری 
اصفهان، بنیاد شــهید و اســتانداری پیش بینی 
شده اســت، گفت: ســالن اجتماعات گلستان 
شــهدا به دلیل همجواری با تخت فوالد با طرح 
 و معماری ویژه به سبک ایرانی-اسالمی احداث 

می شود.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان:
 آسفالت های شهر 

کمتر جراحی می شود
معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان اعالم 
کرد: کمیســیون حفاری با محوریــت معاونت 
عمران شهرداری و به منظور به حداقل رساندن 
حفاری های مجدد از سوی سازمان های مختلف 
و نیز جلوگیری از حفاری های غیرمجاز تشکیل 

شده است.
ایرج مظفر با اشــاره به درخواست شهروندان در 
خصوص هماهنگی شــهرداری با شــرکت های 
خدماتی برای جلوگیری از حفاری های بی مورد، 
مجدد و غیر مجاز افزود: حدود ۷۰ درصد تخریب 
آســفالت معابر فرعی بــر اثر حفاری هــا ایجاد 
می شود؛ زیرا پس از حفاری، زیرسازی ها به طور 
صحیح انجام نشده و تردد خودروهای سنگین، 
نفوذ آب از رفیوژ فضای سبز به آسفالت و کاهش 
کیفیت آسفالت مجدد، سهم مهمی در تخریب 

آسفالت معابر اصفهان دارد.
وی افزود: کمیســیون حفاری در سال گذشته 
۱۱ جلســه به صورت ماهانه و با هدف دریافت 
برنامه های آتــی حفاری و به حداقل رســاندن 
دوباره کاری ها در سطح شهر برگزار کرده و این 

جلسات در سال جاری نیز ادامه دارد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار 
اصفهان خبر داد: 

درانتظار دریافت مجوز برای 
جایگاه های کوچک سوخت 
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان 
گفــت: بــرای احــداث جایگاه هــای کوچک 
سوخت رســان منتظر دریافت مجوز از ســوی 

کمیسیون ماده پنج هستیم.
علیرضــا صلواتی اظهار کرد: طبــق برآوردهای 
اولیه ۱۵۰ نقطه در شهر برای احداث جایگاه های 
کوچک سوخت رســان پیش بینی شد که پس 
از بررسی مالحظات زیســت محیطی، کاربری 
های شهری و مسائل ترافیکی و الزامات الزم در 
حوزه شهرسازی، خدمات شهری، حمل و نقل و 
ترافیک و ایمنی و آتش نشانی در نهایت ۵۰ نقطه 

در سراسر شهر برای این منظور مصوب شد.
وی با بیان اینکــه اجرای این طرح در ســه فاز 
تعریف شد، افزود: در فاز اول  ۱۷ جایگاه کوچک 
سوخت رسان در سطح شهر اصفهان راه اندازی 

شد که مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان 
ادامه داد: ۳۳ مکان دیگر برای احداث جایگاه های 
کوچک بــرای تصویب به کمیســیون ماده پنج 
ارسال شده و هم اکنون منتظر دریافت مجوز از 

این کمیسیون هستیم.
صلواتی خاطرنشــان کرد: برای اجرای این طرح 
از مشــارکت ســرمایه گذاران بخش خصوصی 
استقبال می کنیم و تسهیالت الزم را در اختیار 

آنان قرار می دهیم.

نایب رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهــان گفــت: یکی از 
ماموریت های بخش مدیریت شــهری افزایش نشاط و شادابی در 
جامعه بوده و شــورای پنجم نیز در صدد افزایش امیدبخشی در 

شهر است.
علیرضا نصر اصفهانی اظهارکرد: اعضای شــورای شهر به عنوان 
میراث داران شهر وظیفه دارند امانت داران خوبی برای مردم باشند 
و زمینه نشاط و شــادابی مردم را فراهم و امید بخشی را در شهر 

افزایش دهند.
نصر اصفهانی خاطرنشــان کرد: یکی از مواردی که در سیاســت 
گذاری سال ۹۷ مورد توجه است، پیگیری راه اندازی خط دو و سه 
قطار شهری است و امیدواریم تا پایان سال خبرهای خوبی را در این 

راستا  به مردم بدهیم.
وی با بیان اینکه شورای پنجم به تکریم و احترام به مردم توجه دارد، 
اظهارکرد: باید شرایطی فراهم شود تا اگر هر شهروندی به مناطق 

۱۵گانه یا سازمان های  مرتبط با شهرداری  مراجعه کرد با حداکثر 
رضایت از شهرداری خارج شود و در واقع بروکراسی های دست و 

پا گیر را کاهش دهیم.
وی در ادامه  با اشاره به شعار سال  مبنی بر حمایت از تولید داخل 
گفت: مقرر شده کمیســیون های پنج گانه شورای اسالمی شهر 
در تخصص خود به حمایت از کاالی ایرانی بپردازد تا این شعار در 

مدیریت شهری عملیاتی شود.

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:
شورای پنجم، در صدد افزایش امیدبخشی در شهر است

قدرت ا... نوروزی معتقد اســت که کسب درآمدهای 
پایدار نباید به قیمــت تخریب زندگی آیندگان تمام 
شود در نتیجه تاکید می کند که شهرداری به دنبال 
تامین منافع مردم در این دوره و تضمین حقوق آنها در 
آینده است. درآمدی که استمرار و تداوم نداشته باشد، 
توسعه شــهر را به همراه نخواهد داشت. از همین رو 
مدیریت شهری اصفهان درصدد است از تراکم فروشی 

به دلیل آنکه درآمد پایداری نیست، فاصله بگیرد.
به گفته نوروزی درآمدهایی همچون عوارض نوسازی، 
مالیات بر زمین و مســتغالت، همچنین درآمدهای 
حاصل از فروش خدمات، درآمدهای پایدار اســت و 
استمرار دارد، اما درآمدهای ناشی از تراکم یا تخلفات 
ســاختمانی و جرائم ماده صــد درآمدهای پایداری 
نیســت، بنابراین نمی توان وظیفه اصلی شهرداری 
را که خدمات رســانی مداوم به مردم است از طریق 
درآمدهای ناپایدار انجام داد. در کشورهای پیشرفته 
که مدیریت یکپارچه شهری حاکم است، مردم نقش 
اصلی را در تامین منابع مورد نیاز برای اداره شهر دارند.

اصفهان نیز قصد دارد در این مسیر، مردم را در جریان 
فرآیند تدوین، تصویب و نحوه مصرف بودجه قرار دهد 
تا شهروندان در تامین درآمدهای شهرداری مشارکت 
کنند. مشارکت به معنای پرداخت به موقع عوارض 
است و شهروندان باید بدانند با پرداخت این عوارض، 
شــهرداری قادر خواهد بود خدمات دائمی به شهر و 

شهروندان ارائه کند.

شــهردار اصفهان درآمدهای پایــدار را راهی برای 
افزایش کیفیت زندگی مردم و توســعه ســرزندگی 
شهر می داند و تاکید دارد که در راستای توسعه شهر، 
می توان با مشارکت مردم و ســرمایه گذاران بخش 
خصوصی، گام های ارزشمندی برداشت در این مسیر 
ارائه خدمات عمومی به مردم امری مستمر و دائمی 

است. به گفته او درآمدهای پایدار در شهر اصفهان رو به 
افزایش است و در آینده نیز شاهد ارتقای سطح کیفیت 
زندگی مردم اصفهان خواهیــم بود. با توجه به اینکه 
ارائه خدمات به مردم تعطیل بردار نیست، شهرداری 
ناگزیر به کسب درآمدهای پایدار است تا بتواند شهر 
را به خوبی اداره کند. تا زمانی که شهرداری کیفیت و 

کمیت ارائه امکانات و خدمات در سطح شهر را توسعه 
دهد؛ اما مردم در اســتفاده از ایــن امکانات عمومی 
مشــارکت نکنند، منابع درآمدی پایدار برای شــهر 
حاصل نمی شود و استقالل مالی شهرداری ها برای 

ارتقای کیفیت اداره شهر محقق نمی شود.
مهم ترین عامل در توســعه پایدار شهر،  منابع پایدار 
شهری است. با این حال چالش های زیادی در وضعیت 
موجود درآمد شــهرداری ها باعث شده که تکلیف 
شهرداری ها به خوبی مشخص نباشد. به عنوان نمونه 
وقتی شهرداری بودجه می خواهد، دولت آن را خودکفا 
و مستقل می داند و در مقابل برای هر اقدام کوچکی 
باید از نهادهای دولتی ده ها مجوز بگیرد. از این رو تا 
وضعیت درآمد شهرداری ها روشن نشود، مسائل آنها 
حل نخواهد شد. طبق مطالعات تجربی و پژوهش های 
علمی صورت گرفته، مشارکت با بخش خصوصی در 
احداث پروژه های مدیریت و توسعه شهری و حمل و 
نقل عمومی، احداث و اجاره مجتمع های تفریحی، 
توریستی و ورزشی، اقدامات نهادی برای اخذ درصدی 
از سود سالیانه شرکت های بیمه، معافیت شهرداری ها 
و سازمان ها و شــرکت های وابسته به آن از پرداخت 
مالیات، برقراری عوارض بهینه برای کسب و کارهای 
جدید اینترنتی و آنالین، بازیافت زباله های شهری و 
برقراری سیستم های تولید هم زمان شهری به همراه 
تکمیل زنجیره ارزش افــزوده در این بخش و اصالح 

الگوی مصرف نهاده هاست.

روند افزایشی درآمدهای پایدار شهر اصفهان

مدیریت شهر در دوره جدید قصد دارد با حرکت به سمت توسعه پایدار، درآمدهای پایدار را 
برای خود رقم بزند. موضوعی که به گفته شهردار اصفهان از طریق مشارکت با بخش خصوصی 
در زمینه های مختلف سرمایه گذاری، مدیریت کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری محقق خواهد شد.

مشارکت با بخش خصوص راهکاری برای تحقق درآمدهای پایدار شهری؛

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شــهرداری اصفهان گفت: تاکنون نرخ 
تاکسی  افزایش نداشته و در نیمه اول اردیبهشت الیحه افزایش کرایه 

تاکسی های شهر در شورای شهر بررسی می شود.
حســین جعفری در خصوص چگونگــی تعیین افزایش نــرخ کرایه 
تاکســی ها اظهار کرد: افزایش نرخ کرایه تاکسی ها بر اساس نرخ تورم 
و افزایش هزینه خودرو انجام خواهد شد؛ البته در این افزایش قیمت 
سعی شده که رضایت مردم به عنوان دریافت کنندگان اصلی خدمت 

در نظر گرفته شود.
وی با بیــان اینکه افزایش نرخ تاکســی در نیمه اول اردیبهشــت در 

شورای شهر بررسی می شــود، افزود: پس از تصویب نرخ های جدید، 
افزایش قیمت کرایه ها در تمامی وسایل حمل و نقل عمومی سازمان 
تاکسیرانی از جمله تاکسی های درون شهری، تاکسی تلفنی و تاکسی 

 بی سیم اعمال می شود.
جعفری با بیان اینکه تاکسیرانی اصفهان درصدد ارتقای کیفی خدمات 
در سال ۹۷ است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعداد ۹ هزار تاکسی 
ویژه و خطی پالک قرمز در شــهر اصفهان تردد دارد که با احتســاب 
تاکسی های پالک سفید و ســرویس مدارس و آژانس های مسافربری 

تعداد ۲۱ هزار تاکسی در شهر اصفهان شهروندان را جابه جا می کند.

وی ادامه داد: آموزش های الزم به رانندگان تاکسی در خصوص احترام 
به حقوق شــهروندان، رعایت نرخ کرایه، آراستگی خود و خودرو داده 

شده است.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان با بیان اینکه در تمامی 
مسیرهای پرتردد شهر متناسب با تقاضای سفر تاکسی در نظر گرفته 
شده است، گفت: انتظار می رود شهروندان برای سفرهای درون شهری 
خود از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده و از سوار شدن در خودرو 

مسافربرهای شخصی امتناع کنند.
وی تصریح کرد: تعداد پنج اکیپ بازرسی در سطح شهر و میادین اصلی 
بر عملکرد رانندگان تاکسی نظارت دارند و چنانچه شهروندان انتقاد 
یا پیشــنهادی دارند می توانند مراتب را با  شماره تلفن ۳۵۶۸۸۱۰۰ 

در میان بگذارند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان:

افزایش نرخ تاکسی نداشتیم

مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و 
حومه ارتباط تنگاتنگ بــا مجموعه های اقامتی 
از جمله هتل ها را الزمــه موفقیت اتوبوس های 
گردشگری دانست و گفت: حلقه شماره یک خط 
۱۰۰ اتوبوس گردشگری با سه دستگاه اتوبوس 

و سرفاصله زمانی ۲۰ دقیقه از هتل 
پل در مجاورت هتــل کوثر حرکت 

می کند.
قدرت افتخاری گفت: در ســال های 
گذشته ســرویس دهی به مسافران 
نوروزی برای بازدید از بناهای تاریخی 
تنها در کمپینــگ اقامتی باغ فدک 
توســط ناوگان اتوبوســرانی انجام 
می شــد؛ اما در نــوروز ۹۷ همانند 

بسیاری از شــهرهای توریستی خط گردشگری 
راه اندازی شد تا تمام مسافران و گردشگرانی که 
در هتل ها، مهمانپذیرها و سایر مکان های اقامتی 

اسکان یافتند از این امکان بهره مند شوند.
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و 
حومه تصریح کرد: حلقه شــماره یک خط ۱۰۰ 
اتوبوس گردشــگری با سه دســتگاه اتوبوس و 
سرفاصله زمانی ۲۰ دقیقه از هتل پل در مجاورت 
هتل کوثر حرکت و مسیرهای سی وسه پل، پل 
چوبی، پل بزرگمهر، باغ گل ها، چهارباغ خواجو، 
شکرشکن برای دسترســی به میدان امام )ره(، 
میدان امام علی )ع(، خیابان هــای عبدالرزاق، 
حکیم، استانداری، باغ گلدسته، هتل عباسی و 

مسیر منتهی به هتل پل حرکت می کند.
وی خاطرنشــان کرد: در هر اتوبــوس  یک نفر 
راهنمای مسافر، اطالعاتی در مورد آثار تاریخی 
شــهر اصفهان به سه زبان فارســی، فرانسوی و 
انگلیسی در اختیار گردشگران داخلی و خارجی 

قرار می دهد.
افتخــاری ارتبــاط تنگاتنگ بــا مجموعه های 
اقامتی مختلف از جمله هتل ها را الزمه موفقیت 
اتوبوس های گردشگری دانست و اظهارکرد: باید 
برنامه های متنوعی در طول سال داشته باشیم 
تا با توجه به هزینه های ســنگین بتوان تداوم و 
افزایش سرویس دهی اتوبوس های گردشگری را 
محقق کرد از این رو مکاتباتی در این راستا انجام 

شده است.
وی در خصوص دلیل نام گذاری خط گردشگری 
به نام »خط ۱۰۰« اظهارکرد: باید شــاخصه ای 
برای خط گردشــگری با توجه به ظاهر متفاوت 

اتوبوس های آن در نظر گرفته می شد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه خبر داد:

مکاتبه با هتلداران برای توسعه خط ۱۰۰
یک کارشناس شهرسازی و معماری گفت: دوران 
طرح های جامع و تفصیلی گذشته و منتفی شده 
اســت و باید طرح های دیگری همزمان با رشد و 

توسعه شهر تهیه شود.

محمود درویش اظهارکرد: بیشــتر درآمدهای 
شــهرداری ها از فروش تراکم ساختمانی تامین 
می شود این در حالی است که در همه جای دنیا 
تمامی ساکنان شهر در تامین درآمدهای شهری 
مشارکت می کنند، اما در شــهرهای ایران تنها 
کسانی که ساختمان سازی می کنند، باید هزینه 

پرداخت کنند.
وی افزود: تمامــی افرادی که در شــهر زندگی 
می کنند و از خدمات شهری بهره مند می شوند 
باید هزینه آن را پرداخت کننــد در این صورت 

شهرداری مجبور به تراکم فروشی نخواهد بود.
این کارشناس شهرســازی و معماری ادامه داد: 
اکنون شاهد هستیم شهرداری ها برخالف طرح 
های تفصیلی و جامع بــرای تامین هزینه ها در 

مناطقی که ظرفیت افزایش جمعیت را ندارد به 
جای دو طبقه، هشت طبقه پروانه صادر می کنند 
این در حالی است که زیرســاخت های شهری 

جوابگوی این افزایش جمعیت را ندارد.
درویش خاطرنشــان کــرد: در این 
راستا با از بین رفتن تمام مطالعات 
طــرح تفصیلــی و آســیب دیدن 
ســاختارهای زیربنایــی مثل آب و 
فاضالب به شهر ضرر وارد می شود، 
زیرا زیرســاخت های زیربنایی برای 
تعداد محدودی خانه تهیه شده است 
و اصالح آن هزینه هنگفتی به شهر 

تحمیل می کند.
وی اظهار کرد: عــالوه بر تحمیــل هزینه های 
هنگفت برای جبران زیرســاخت های شــهر، 
سیمای شــهر نیز مخدوش می شــود، زیرا یک 
ساختمان کوتاه و یک ساختمان بلند مرتبه است؛ 
بنابراین شهرداری ها باید از تصمیم گیری های 
آنی جلوگیری کنند و مطابــق با مطالعات طرح 

های شهری پروانه ساختمانی صادر کنند.
درویش گفت: زمانی که طرح های شهری تهیه 
می شود علی رغم همه کمبودها، اما با فرصت و 
یک دقت حداقلی تهیه شده است که باید در زمان 

صدور پروانه ساختمانی به آنها توجه کرد.
درویش تاکید کرد: شــهرداری هــا باید طبق 
مطالعات جامع و تفصیلی عمل کنند، هر چند که 

دوران طرح های جامع و تفصیلی گذشته است.

یک کارشناس شهرسازی و معماری:

دوران طرح های جامع شهری گذشته است
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امام رضا علیه السالم:
ایمان یك درجه باالتر از اسالم است  و تقوا یك درجه باالتر از ایمان 

است  و به فرزند آدم چیزی باالتر از یقین داده نشده است.
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افقی
1-  اقتصاددان اياالت متحده كه نوبل اقتصاد را دريافت 
كرد، وي متولد 1924 ميالدي بود - شركتي در شيلي 
كه در سال 1939 تاسيس شد و وظيفه داشت موجبات 
رشد را يا از طريق تامين تسهيالت مالي درازمدت براي 
ســنجش خصوصي فراهم كند يا خود راستا به ايجاد 

موسسات صنعتي در بخش عمومي مبادرت ورزد
2- جزوه بندي كتــاب - خس  خــس برونش ها - از 

ضماير انگليسي
3- كافي - همسر مرد - از درختان

4-  دارو - عبور - محكم و استوار - پايتخت اتريش
5- فرق سر - رد شده - ستاره

6-  رييس اتحاديه كارگري فولكس واگن - سرپرست 
قبيله - گرفتني از هوا - مادر عرب

7-  شــهر مذهبي نزديك تهران - اســب چاپار - از 
لبنيات - پشه بزرگ

8-زهر - پرخطر - همه
9- چاي انگليسي - همدم - شكســت و گريز - از دو 

رقمي ها
10- شــهر زلزله زده كرمان - ترديد - ديگ سفالين 

- ناشايست
11- مساعدت - در حال گريه و زاري - از انواع اتومبيل

12-  ديروز - از كشورهايي كه به تازگي واحد پولش را 

به يورو تبديل كرده است - كجي - منتها
13- پول سابق فنالند - گشوده - بهره و لذت

14-توهين - ميوه ريز و شيرين - از انواع ورشكستگي
15- تنها - اقتصاددان آمريكايي متولد 1923 ميالدي 

و برنده نوبل اقتصاد
عمودی

1- اين پديــده از بروز همزمــان دو معضل اقتصادي 
نرخ رشد تورم باال و نرخ رشد اقتصادي پايين حاصل 
مي شود - از انواع كاميون هاي چيني و روسي كه فاقد 

كيفيت هستند و به ايران وارد مي شوند
2- پرسشي - كامل - بزرگ

3- پنج تركي - قلعه بزرگ - عدد ماه - درس كشيدني

4- خرد - بخشــنده - از ضماير انگليسي - پايتخت 
يونان

5-  آواز خواندن زير لب - حرف فاصله - درســت به 
اندازه - كوهي مقابل صفا در مكه

6- ســاده - فرار حيوانات - ليست رســتوران - مدل 
مقياس

7- گناه - چهره - رتبه نخســت جهان به لحاظ رشد 
اقتصادي، نرخ رشد اين كشور 21/1درصد است

8- زير پا مانده - اقتصاددان اسكاتلندي متولد 1723 
ميالدي و صاحب كتاب »تحقيق درباره ماهيت و علل 

ثروت ملل« - ميوه
9-  خوش  نام - مكان - حيرت

10- جاسوس - حجر - يارسوزن - ضمير مخاطب
11- چاقوي آشپزخانه - صنم - لحظه كوتاه - يقين 

دارنده
12- پخش و پراكنده - تپه بلند - مظهر ســردرگمي 

- درد
13- ساز - گرفتني از هوا - چرك بدن - حرف فقدان

14- نوعي سنبل طيب كوهي - ســاز و ابزار اسب - 
جمع »سانحه«

15- كشوري آســيايي كه مهم  ترين محصوالت آن 
برنج و كاكائو و زغال ســنگ و آهن اســت - از اركان 
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یادداشت

 از بچگی عاشــق ارتش بود و دوســت داشت 
نظامی شود تا اينكه در ســال 43 به آرزويش 
رسيد و در كنكور دانشــكده افسری پذيرفته 
شد و در سال 1346 با درجه ستوانی وارد ارتش 
شــد. معلوم نبود چه توانمندی هايی از خود 
نشان داده بود كه هنوز يك سال از ورودش به 
ارتش نگذشته بود كه فرمانده لشكر تبريز گفت: 
»روزی او مرد بزرگی خواهد شد« سال 1347 
بود كه تيمسار يوســفی، فرمانده لشكر تبريز 
در جمع نظاميان تبريز گفــت: نام علی صياد 
شيرازی را به خاطر بسپاريد، آن قدر لياقت در 
او می بينم كه اگر بخت يارش باشد می تواند 
روزی فرمانده نيروی زمينی ارتش شود.«  اتفاقا 
بخت هم يارش شد وقتی كه در سال 1360 با 
حكم امام خمينی )ره( فرمانده نيروی زمينی 
ارتش شد. هرچند نقشش در ساير عمليات های 
جنگی هم بر كسی پوشيده نيست ولی شاهكار 
اصلی صياد آن جايی بود كــه فروغ جاويدان 
منافقين را خاموش كرد. زمانی كه آتش بس 
جنگ برقرار شده اما دشــمنان قسم خورده  
با همكاری گروهك رجــوی آمدند كه تهران 
را بگيرند اما نمی دانســتند كه صياد شيرازی 
نمی گذارد دســت آنها به خاك كشور برسد و 
كارشان را نيامده فيصله می دهد، بدجوری هم 
فيصله داد كه كينه اش هم در دل منافقين ماند. 
منافقين هيــــچ گاه عمليات مرصاد و نقش 
صياد شــــيرازی در آن را فرامــوش نكردند؛ 
سال 78  و 11 ســــال پس از سال 67   آمده 
بودند ســراغ شــــير مردی كه توهم »فروغ 
جاويدان«شــان را به تاريكی و سياهی جهنم 
گره زد. ارتشبد صياد شــيرازی  ماشين را از 
پاركينگ بيرون آورد، منتظر ماند تا فرزندش 
مهدی در پاركينگ را ببندد و ســوار شــود. 
مردی با لباس رفتگری خودش را رســــاند 
به ماشــــين. نامه ای داشت، ارتشــبد نامه 
را گرفت و مشــغول خواندن شــد... مهدی 
در پاركينگ را بســت ...صدای گلوله ها كه 
برخاســت، مهدی داشت پيكرپدر را می ديد 
و مردی را كه به ســــرعت مــی گريخت... 
مــــزدوری كه ماموريت ناتمام 11 ســال 

پيش را تمام كرده بود. 

 کینه ای که یازده سال
 بعد سر باز کرد

سمیه مصور

ریگ جن، نام کویری 
شــگفت انگیز، اسرار 
آمیز و کمی ترسناک در 
ایران است که سومین 
ریگ زار بزرگ ایران 
محسوب می شود و در 
جنوب سمنان، جنوب 
شــرق گرمسار، شرق 
شده  حفاظت  منطقه 
کویر، شــمال انارک و 

غرب جندق قرار دارد.

عکس روز

کویر »ریگ جن« 
مثلث برمودای 

ایران

عذر خواهی شاهانه
 اسماعيل امينی: 104 سال پيش فرمان مشــروطه صادر شد. طبق اعالميه 

رسمی دربار، اعليحضرت پادشاه به علت كهولت سن قدرت را به فرزندش 
واگذار كرده بود ولی مگر جلوی دهان مردم را می توان گرفت؟ در مملكت 

پچ پچی راه افتاده بود كه بيا وببين! 
يكی می گفت:... هان؟ خيلی دوســت داريد كه شايعات مردمی را نكته 
به نكتــه، موبه مو نقل كنيم؟ البتــه كه اين كار را نمــی كنيم. ما فقط 
می نويسيم قوی ترين شــايعه اين بوده كه اعليحضرت پادشاه پير حال 
و حوصله اين قرتی بازی جديد را نداشت و از روزنامه و كتاب و عدليه  و 

مجلس و قانون و ترقی و تجدد و شاعر و نويسنده و دارالفنون و حزب و اين 
جورها چيزها بدش می آمد. بنابراين از حرص دائم ســبيل هايش را  

می جويد تا اين كه يك روز كه داشت در آينه قديمی تمثال مبارك 
خودش را تماشــا می كرد ديد كه از آن سبيل شاهانه جز چند 

تار نازك مو چيزی نمانده است. به اطراف نگاهی كرد، و وقتی 
مطمئن شــد كه از نوكران و جان نثاران كسی آن جا نيست 
زد زير گريه و با خودش زمزمــه كرد:» وای به حال ملتی كه 
پادشاهش سبيل نداشته باشــد ! وای به حال پادشاهی كه 

سبيلش را جويده باشد!.... ) ادامه دارد(

دكتر اســت؛ از آن دكترهای واقعی 
نه الكی. استاد دانشگاه است و يك آدم سخت گيرو 

جدی. باتعريف كردن لطيفه هم نمی توانيد از او نمره بگيريد. 
پس اگر دانشجويش هســتيد اين روش را بی خيال شويد. اسماعيل 

امينی آدم ســالمی است و ماء الشــعيرش با هيچ كســی  در يك جوب 
نمی رود. تازه ايشان چای و شام و شيرينی هم ميل نمی كنند. پس از دادن 
پول چای و شــيرينی و ميهمان كردن استاد برای شــام هم بپرهيزيد. 

امينی در سال 1342 همين جور بی ريش و سبيل و با صورت عريان 
و سيرت پوشيده در تهران متولد شد و احتماال تا سال ها بعد 

هم به تدريس و پژوهش و تاليف ادامه می دهد.
               کبریت بی خطر

قلعه معروف شــاه فيليپ دوم، شاه كشور اســپانيا در قرن شانزدهم 
ميالدی، 1200 در داشت. 

اولين آژانس مســافرتی جهان كاكس اند كينگز نام داشت و در سال 
1758 ميالدی افتتاح شد. 

اولين حيوانی كه به فضا فرستاده شد، يك سگ بود. يك گوسفند، يك 
اردك و يك خروس نيز اولين حيواناتی بودند كه با بالن هوايی پرواز 

كردند.
موسيقی برای اولين بار و در سال 1876 ميالدی؛ يعنی همان سالی 

كه تلفن اختراع شد، از آن پخش شد. 
بير، اولين مارك جهانی بود كه در ســال 1876 ميالدی و در كشور 

انگلستان به ثبت رسيد. 
كارت های بازی برای اولين بــار و در قرن دوازدهم ميالدی در هند و 

ايران اختراع شد. 
قديمی ترين اسباب بازی های جهان مربوط به پنج هزار سال پيش و 

دوران مصر باستان است.
ســومری ها و در 2500 ســال پيش برای اولين بار صابون را اختراع 
كردند. در ســال 1952 ميالدی، آمريكا دو موش به نام های السكا و 

بنجی را به فضا فرستاد. 
بريتانيا اولين كشوری بود كه از تمبر در سيستم پستی خود استفاده 

كرد.

بریده ها

فقط فردوسی پور می تونه به برد يك برصفر پرسپوليس بگه آتيشبازی، 
نكشيمون بايرن مونيخ! 

استقالل  هنوزرو برگه شانس قهرمانی داره. برگه مسابقات ليگ سال ديگه 
رو ميگم!

فكركن دالر تو زندگی قبليش لوبيای سحرآميزبوده!  
همينجــوری نشســتی ســــرجات،يكهو مــی بينــی ازصبــح تــا  

حاال5درصدازارزش داراييت كم شده.
 اگه هردفعه كه بارون مياد،همراهش آش داغ هم ازآســمون بياد،ديگه 

فكركنم مشكلی نداشته باشم.
قبال فكرمی كردم چون خيلی متفاوتم بايدكارهای متفاوتی هم بكنم،مثال 
می خواســتم به يك جوجه  كالغ حرف زدن ياد بدم.بعدها فهميدم متفاوت 

نيستم،اسكلم!
 ازبدترين موقعيت ها ديدن يك همكار برای بار دهم درراهروست! باراول 
سالم می كنی، باردوم خسته نباشــيد ميگی،ازبارسوم به بعدش روبايدچی 

بگيم؟
 ســعی می كنم ازايــن جملــه باباپنجعلی تــوی زندگيم اســتفاده 

كنم:»بودبود،نبودنبود!« 
يكــی ازمزايــای امضــام اينه كــه امــكان نــداره دوبارشــبيه هم 

بشه! 
من شــب برم دانشــگاه راحت ترم.چراكالس هارونمی ذارن10شب يا 

2بامداد؟!

شبکه اجتماعیزنگ تاریخ

ثابت می مانند ، آن قدر ثابت که 
حتــی ، فکراین کــه آدم بتواند 
تغییرشــان دهــد خنــده دار و 

حیرت انگیز می شود .

»کتاب باغ گذر«
مارگریت دوراس

زمان خیلی زود 
می گذرد!

می دانیــد ، زمــان خیلــی زود 
می گــذرد ، بعد آدم مــی بیند 
که راه حل های زندگی خیلی 
محدود اســت ، به همین دلیل 
خیلــی چیزها جــا مــی افتند ، 

به نقل از راشا تودی؛ گزارش ها حاكی اســت پليس تركيه يك انجيل با جلد چرم 
را در يك ايست بازرســی در استان نيكده كشــف و ضبط كرده است.رسانه های 
تركيه گزارش دادند اين كشف غيرمنتظره هنگامی انجام شد كه پليس تركيه در 
بازرسی های معمول، برای يك خودرو دســتور توقف صادر كرد. در پی كشف اين 
انجيل قديمی، چهار مرد، از جمله دو تبعه سوری و يك تبعه عراقی بازداشت شدند.

گرچه قدمت اين انجيل همچنان مشخص نيست، اما در گزارش ها درباره »ارزش 
تاريخی« آن گفته شده است. متن اين كتاب روی چرم نوشته شده و تصاويری در 

آن به چشم می خورد كه به نظر می رسد به دين مسيحيت مربوط باشد.

»جردان« نــام گربه ای از نژاد اســفينكس كانادايی اســت كه به دليل شــكل 
منحصر به فــرد خود در شــبكه های اجتماعی مــورد توجه قرار گرفته اســت.

اين گربه پنج ســاله خانگــی در ســوئيس زندگی مــی كند و دارای پوســت 
 چروكيــده ای اســت كــه ســر آن را به شــكل حفــره هــای مغــز درآورده 
است.كاربران اينترنتی لقب  گربه شــيطانی به آن داده اند؛ اما به گفته صاحبش، 

جردان بسيار باهوش،دوست داشتنی و  خجالتی است.
يك روستای بسيار كوچك به نام »The Venice of the Cotswolds« در 
»گالسترشر« انگليس به قيمت 595 هزار پوند به حراج گذاشته شد. اين روستا 
كه يكی از جاذبه های گردشــگری انگليس محسوب می شــود، از سال 1999 
تاكنون در اختيار »جوليان و ويكی آترتون« قرار دارد؛ اما اين دو نفر تصميم به 
بازنشستگی و فروش اين روستای مينياتوری گرفته اند.اين روستای كوچك در 
سال 1936 ساخته شد و هر ساله بيش از 100 هزار گردشگر از آن بازديد می كند.

مالكان اين روستا اعالم كردند: ما بسيار خوشحال هستيم كه در 19 سال گذشته 
صاحب اين روستای قشنگ بوديم.

کشف اتفاقی انجیل تاریخی در یک ایست بازرسیحراج یک روستای مینیاتوری در انگلیس

گربه شیطانی که در شبکه های اجتماعی غوغا کرد!



W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 

سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
سه شنبه 21 فروردین  1397 | 23 رجب 1439

شماره 2390 | 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان
Society.Cultural  
Newspaper 

No.2390.April 10. 2018
12 Pages

5

3

پیشتازی اصفهانی ها در قهرمانی های زودهنگام
  نگاهی به تیم هایی که پیش ازرسیدن هنگامه سوت پایان، به جام رسیدند؛  

10

اولویت بندی پرداخت دیون شهرداری مشخص شود
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح کرد:

11

انحصار طلبی در تولید؛ یعنی پراید
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد:

   زنان اصفهانی از گذران اوقات فراغت خود 3
رضایت ندارند؛  

8 وقت اضافه

 ضرورت سازگاری
 با کمی آب

5

8

احداث سالن اجتماعات 
گلستان شهدا با معماری خاص

11

استاندار اصفهان مطرح کرد:

9

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

وضعیت خوبی در حوزه سالمت نداریم
معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: 
برای رســیدن به اهداف سند چشــم انداز ۱۴۰۴ نیازمند 
فرهنگ سازی در حوزه سالمت هستیم. وی  افزود: در همین زمینه 
باید این اطالعات را انتقال دهیم که دانش  آموخته ها واقع بینانه تر 

به حوزه بهداشت و درمان ورود کنند...

اصفهان یکی از پنج استان 
باسواد کشور است

ایست بازار در تب دالر
  پشت پرده افزایش دالر چه خبر است؛ 

  نبود برنامه و اجرای طرح های اشتباه، زاینده رود را خشکاند؛ 

دسته گل های مسئوالن، به جان آب افتاد

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار
جهت تامین مالی طرح تکمیل تاسیسات فاضالب شهرهای فوالدشهر و 

ایمانشهر در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله )بیع متقابل( 
)مزایده شماره 97-۱-۱7(

نوبت اول

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:۱397/۰۱/2۱

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد براساس ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه، ماده 2 قانون تشکیل  شرکت های آب و فاضالب مصوب سال 1369 
و ماده 27 الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( ، تکمیل تاسیسات فاضالب شهر شهرهای فوالدشهر و ایمانشهر را در ازای تخصیص پساب 
تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل ، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.

الف( شرح مختصری از پروژه:
- موضوع پروژه : تامین مالی طرح تکمیل تاسیسات فاضالب شهرهای فوالدشهر و ایمانشهر در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله به روش بیع متقابل

- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
- دوره احداث :3 )سه ( سال

- دوره بهره برداری تجاری : با ارائه مدل مالی
- محل اجرا: شهرهای فوالدشهر و ایمانشهر

ب( شرایط کلی برای سرمایه گذاری:
سرمایه گذار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.

-بدیهی است پس از بررسی مدارک ارزیابی که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل می شود ، از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات قراردادی دعوت به 
عمل خواهد آمد.

- سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.
-مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292 : تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/02/01 

تاریخ گشایش اسناد: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/02/02
www.abfaesfahan.irمحل دریافت اسناد : سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 8-3668۰۰3۰-۰3۱        )داخلی 338(
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حجت االســام حســن روحانی در مراسم روز ملی 
فناوری هسته ای عنوان کرد: روز ملی فناوری هسته ای 
برای حضار محترم، اندیشمندان و دانشمندان جوان 
هسته ای ما و همه ملت ایران مبارک باشد. قبل از هر 
چیز باید سپاسگزاری کنیم از همه آنهایی که در طول 

سالیان گذشته در زمینه این فناوری گام برداشتند.
اهم اظهارات روحانی به شرح زیر است:

 برخی فکر می کنند در دولــت یازدهم و دوازدهم 
حرکت هسته ای ما کند شده است و سانتریفیوژهای ما 
نمی چرخد یا کند می چرخد. به ملت ایران با صراحت 
و شــفافیت می گویم صنعت هســته ای ما با توان و 
دقت بیشتر و محاسبه دقیق تر امروز نسبت به دیروز 
سرعت بیشتری دارد. سال گذشته ۴۰ پروژه افتتاح و 
دستاوردهای آن را مشاهده کردیم امسال افتتاح ۸۳ 
پروژه نشانگر آن است که در مسیر فناوری علمی راه 

خود را ادامه خواهیم داد.
 بدون دیپلماسی هم می شود کار کرد ولی با هزینه 
بسیار باال و به خاطر موانعی که البته غیر قانونی است 
و با مصوباتی می خواهند آنها را قانونی کنند و حرکت 
ما را کند می کند، دیپلماســی موانــع را برمی دارد و 

هزینه ها را می کاهد.
 بعضی ها فقط یک روی سکه را نگاه می کنند. اگر 
سکه را یکم بلند کنند، پشت آن معلوم است حوصله 
آن را ندارند فکر می کنند پشــت آن خبری نیست و 

روی آن را نگاه می کنند.

 عده ای می خواهند ما تسلیم و تابع باشیم، عده ای 
می خواهند قدرت های بزرگ در دنیا باشــند و ما از 
منافع خودمان چشم   پوشــی کنیم. ما هیچ وقت به 
فکر رضایت و خشــنودی بدخواهان و دشــمنان و 
دیگران نیستیم. ما اول رضای خدا را می خواهیم، بعد 

خشنودی ملت خودمان را.
 اگر در جامعه ما مشکل کوچکی باشد آن مشکل را 

چند برابر می کنند، اگر در جامعه ما مشکلی ایجاد شود 
فکر می کنند ما راه حل نداریم ما برای تمام مشکات 
دیروز و امروز و فردایمان، هر مشکلی باشد هر چقدر 
بزرگ باشد راه حل داریم. ملت ما از مشکات بزرگ تر 
عبور می کند و خدای قادر ما توان و قدرتش بی نهایت 
است. اتکای ما به خدای بزرگ است و به ملت یکپارچه 

و متحد خود اطمینان داریم.

 مراکز جدیــدی را در فــردو بــرای تحقیقات و 
ایزوتوپ های پایدار به وجود آوردیم و مسیر تحقیقات 

ما با سرعت بیشتر ادامه پیدا می کند.
 اگر شما می خواهید نقض عهدی کنید، تقاص آن را 
خودتان باید پرداخت کنید. ۱۵ ماه است آقای جدیدی 
که در آمریکا بر سر کار آمده و ادعاهای بسیار زیادی 
هم دارد و فراز و نشیب فراوانی در کام و سخن و عمل 
وی شاهد هستیم، تاش می کند که برجام را بشکند و 
ظاهرا می گویند که ما تازه متوجه شدیم که در برجام 
کاه بر سر ما رفته است.اگر این مسئله را کسی ادعا 
کند، ادعای درستی نیست چرا که ما از ابتدا گفتیم که 
کاری که انجام دادیم، برد - برد بوده اســت و به نفع 
تمام جهان و دو طرف است و هیچ کس ضرر نمی کند 
اما اینکه آنها چنین احساس می کنند که ضرر کرده و 

سرشان کاه رفته است، حرف دیگری است.
 ســاختمان برجام آنقدر محکم بــوده که در این 
۱۵ ماه انواع فشــارها با ریشترهای مختلف را تحمل 
کرده، ســاختمان برجام همچنان پابرجاست و این 
یکی از نکات مهمی اســت که ملت ما و نمایندگان 
ملت ما در مذاکرات خود با قدرت های بزرگ جهان 
همواره مدنظر داشــته اند.این ســاختمانی نبود که 
 پس از یک یــا چند روز با قدرت و فریاد یک کشــور 
فرو بریزد. شــما دیدید که میلیارد ها دالر پول خرج 
کردند تا این ســاختمان را بلرزاننــد. چقدر توئیت 
کردند، فکــر می کردند بــا توئیت مــی توانند این 
 ساختمان را بلرزانند اما تا به امروز نتوانستند این کار را

 انجام دهند.

اعالمآمادگیکرهشمالی
برایخلعسالحاتمی

پیشنهاد کره شــمالی برای این نشست از سوی 
چونگ ایویی یونگ، مشــاور امنیــت ملی کره  
جنوبی که در روزهای گذشته با کیم جونگ اون 
در پیونگ یانگ دیدار داشت، به واشنگتن تقدیم 
شد اما تاکنون دولت کره شمالی گزارش مربوط 
به این پیشنهاد را علنی تایید نکرده است. مقامات 
کره شــمالی به همتایان آمریکایی خود گفته اند 
که رهبری این کشور آماده مذاکره درمورد خلع 
ساح اتمی اســت.یکی از مقامات واشنگتن به 
روزنامه وال استریت ژورنال و روزنامه واشنگتن 
پســت گفت: ایاالت متحده این مسئله را تایید 
کرده که کیم جونگ اون به خلع ساح اتمی شبه 

جزیره کره تمایل دارد.

خطاب الوروف به اتحادیه اروپا: 
دستازاعمالفشاربردارید

سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه در مصاحبه 
با رسانه ملی ارمنستان درباره آینده رابطه اتحادیه 
اروپا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا ابراز خوش بینی 
کرد. با این حــال، وی هشــدار داد اتحادیه اروپا 
باید دســت از اعمال فشــار علیه جمهوری های 
استقال یافته شوروی سابق برداشته و آنها را در 
دوراهی انتخاب میان مســکو و بروکسل گرفتار 
نکند. به گفته وی، اعمال فشــار بر این کشورها 
غیرقابل پذیرش اســت و از رویکردی سیاسی و 

ایدئولوژی محور ناشی می شود.

سید حسن نصرا...:
تظاهراتغزه،سیلیبرصورت

»معاملهقرن«بود
دبیر کل حــزب ا... لبنــان در گردهمایی »روز 
وفاداری به پیــروزی« با تمجیــد از مقاومت و 
فداکاری های مردم فلســطین، گفت تظاهرات 
اهالی غزه علیه اشــغالگران »ســیلی  محکمی 
بر صورت  معامله قــرن بود.« نصــرا... افزود: ما 
همچنان در مقابل دشــمنی قــرار داریم که به 
تجاوزگری خود ادامه می دهد و به ســرزمین ما 
طمع دارد و نســل جدید لبنان باید این را بداند 
که چه کسانی اشغالگران را از لبنان بیرون راندند.

رییس جمهور فرانسه:
خطقرمزهاحفظشدهاست

ماکــرون، رییس جمهور فرانســه در واکنش به 
تهدیدهای آمریکا مبنی بر حمله به ســوریه  با 
ادعای انجام حمله شیمیایی توسط دولت سوریه 
در دوما تاکید کرد که دمشق خط قرمز ها را زیرپا 
نگذاشته است. پیش از این ترامپ رییس جمهور 
آمریکا با »حیوان« خواندن »بشار اسد« ، رییس 
جمهور سوریه را مسئول این حمله دانسته و گفته 
بود ایران و روســیه بابت حمایت از اســد، تاوان 

سنگینی خواهند پرداخت.

»اسد«درعربستان؟!
الدیار به نقل از خبرگزاری الشروق مصر نوشت: 
رییس جمهور مصر، ولی عهد ســعودی را برای 
حضور سوریه در نشســت اعراب در ریاض قانع 
کرده اســت. این روزنامه لبنانی در ادامه آورده 
است: بیش از 9 دولت عربی یعنی عراق، فلسطین، 
الجزایر، کویت، مصر، موریتانیــا، لیبی، اردن و 
عمان، خواستار شرکت بشار اسد در این نشست 
شده اند؛ اما دمشق هنوز توضیحی درباره این خبر 
نداده است و عربستان سعودی به محض دریافت 
موافقت رییس جمهور سوریه برای حضور، یک 
دعوتنامه رســمی از طریق وزیر خود به دمشق 

ارسال خواهد کرد. 

برخیفکرمیکنندسانتریفیوژهانمیچرخدیاکندمیچرخد

رییس جمهور گفت: برخی فکر می کنند در دولت یازدهم و دوازدهم حرکت هسته ای ما کند شده 
است و سانتریفیوژهای ما نمی چرخد یا کند می چرخد. به ملت ایران با صراحت و شفافیت می گویم 

صنعت هسته ای ما با توان و دقت بیشتر و محاسبه دقیق تر امروز نسبت به دیروز سرعت بیشتری دارد.

تخصیص۲میلیاردتومان
یارانهبهاحزاببرایسال۹۶

مدیــرکل سیاســی وزارت کشــور و دبیــر 
کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب گفت: برای 
یارانه احزاب پیشنهاد وزارت کشور ۴ میلیارد 
 تومان بود که با شــرایط مالی و بودجه دولت، 

۲ میلیارد تومان تخصیص داده شد.
بهرام سرمســت در نشســت خبری به ارائه 
گزارش از مباحث و مصوبات کمیسیون ماده 
۱۰ قانون احزاب پرداخت و اظهار کرد:جا دارد 
خبر خوبی در خصوص تخصیص یارانه احزاب 
بدهم. با پیگیری نمایندگان مبلغ ۲ میلیارد 
تومان به عنوان یارانه احزاب برای سال 9۶ به 

آنان تخصیص یافته  است. 

دیداررییسدومایدولتی
روسیهبارییسمجلس

ویا چفاو ولودین، رییس دومای دولتی روسیه 
به همراه هیئتــی از دومای این کشــور روز 
گذشته وارد ســاختمان مشروطه شد و مورد 
استقبال علی الریجانی رییس مجلس شورای 

اسامی قرار گرفت.
در این دیدار بروجردی، رییس کمیســیون 
امنیــت ملی و سیاســت خارجــی مجلس 
کمالوندی، سخنگوی ســازمان انرژی اتمی، 
سبحانی فر، رییس کمیته ارتباطات مجلس، 
خسروتاج معاون وزیر معدن، صنعت و تجارت و 
محمد جواد کولیوند رییس کمیسیون شوراها، 
مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه، عبدالرضا 
رحمانی فضلی وزیر کشور و امیر عبداللهیان 
دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل 
در مراسم اســتقبال از رییس دومای روسیه 

حضور داشتند.

آدرسمبهم»آشنا«ازعلت
اصلیافزایشقیمتدالر

حسام الدین آشــنا، مشــاور رییس جمهور، 
در صفحه توییتر خود نوشــت: مشکل فقط 
چهار راه استانبول نیســت؛ بخشی از مشکل 
۴ راهی است که به استانبول، اربیل، دوبی و ... 
منتهی می شود. مردم و دولت نه تسلیم بحران 
سازی اجتماعی دی ماه شــدند و نه تسلیم 
بحران سازی اقتصادی، ارتباطی و اطاعاتی 
اردیبهشت می شوند. ســاعت پایتخت ایران 

هرگز به وقت شام تنظیم نخواهد شد.

حذفپیامرسانسروش
ازاپاستور

در پی حذف اپلیکیشن های ایرانی از فروشگاه 
برنامه های کاربردی کمپانی اپل )اپ استور(، 
برخی پیام رســان های ایرانی نیز به تازگی از 

این فروشگاه حذف شده اند.
اقدام شــرکت اپل در حذف اپلیکیشن های 
ایرانی به بهانه تحریم شرکت های ایرانی توسط 
آمریکا از سال گذشــته آغاز شده است و این 
شرکت امکان نصب و دانلود این اپلیکیشن ها 
را برای کاربران آیفون غیرممکن کرده است. 
درحال حاضر نیز با افزایش میزان مراجعات به 
برخی پیام رسان های داخلی، این اپلیکیشن 
ها از فروشگاه اپ اســتور ) iOS ( حذف شده 
است. هم اکنون دسترسی به پیام رسان داخلی 
سروش در این فروشــگاه ممکن نیست و این 

اپلیکیشن از اپ استور حذف شده است.

نگرانیازافتتاحقهوهخانه
درقم

آیت ا... محمد یزدی با بیان اینکه افتتاح قهوه 
خانه در قسمتی از شــهر به دلیل مشکات 
فرهنگی و اجتماعــی، نگرانــی هایی برای 
دلسوزان اســتان به وجود آورده است، اظهار 
داشت: کسی منکر شــادی مردم نیست، اما 
نباید این شادی به ناهنجاری و رقص و پایکوبی 
تبدیل شود به همین دلیل این مسئله و نظارت 
بر اماکنی مانند قهوه خانه هــا نیازمند توجه 

بیشتری است.

ابوالحسن فیروزآبادی
 دبیر شورای عالی فضای مجازی

فضای مجازی

رییس ســازمان انرژی اتمی با اشــاره به پایبندی 
ایران به تعهداتش در برجــام و اینکه تاکنون ۱۰ بار 
آژانس بین المللی انرژی اتمــی پایبندی ایران را به 
تعهداتش اعام کــرده، تصریح کــرد: علیرغم این 
موضوع متاسفانه تا به امروز برخی از طرف های مقابل 
این توافق برخاف آنچه که بــه صراحت در برجام 
تاکید شده، در مســیر اجرای تعهدات خود حرکت 

نکرده و دیوار بی اعتمادی همچنان پابرجاست.
علی اکبــر صالحی در مراســم روز ملــی فناوری 
هســته ای، در بخش دیگــری از صحبت های خود 
به موضوع ایمنی هســته ای و حرکت شتابان ایران 
در این زمینه گفت: در حال حاضر ایمنی هسته ای 
از اهمیت بسزایی برخوردار است و خوشبختانه در 
پرتو مفاد مندرج در برجام شاهد همکاری و تعامل 
سازنده ایران با دیگر کشورها در این زمینه هستیم 
به نحوی که می توان گفــت فرآیند حرکت ایران در 
این زمینه در سال 9۶ از سیر صعودی قابل توجهی 

برخوردار بوده است.

تهدیداتخللیدرعزم
ملتایرانایجادنمیکند

صالحی: 

برجام

کافه سیاست

عکس  روز 

اقامهنمازجماعتبهامامترهبر
انقالبدردیدارنوروزیمسووالن

روحانیزمانانتخاباتجوگیرشد!

پیشنهاد سردبیر:

ابوالحســن فیروزآبــادی، دبیــر شــورای 
عالی فضــای مجازی با حضور در نشســت 
مشترک کمیسیون امنیت ملی و اقتصادی 
مجلس شــورای اسامی با اشــاره به تهیه 
ســندی در زمینه حمایت از پیام رســانی 
بومی اظهار داشــت: سلســله اقداماتی در 
نظر گرفتیم از جمله بررســی ویژگی های 
منحصربه فــرد تلگرام. در این پیام رســان 
سهامدار، منابع انســانی و محل استقرار و 
همچنیــن گزارش هایی از شــرکت تلگرام 
به ایران نداشــتیم این در حالی بود که 9۰ 
درصد کاربران فضای مجازی ایران از تلگرام 

استفاده می کنند.
فیروزآبــادی افزود: مــا هنــوز نمی دانیم 
مدیرعامل این شــرکت تبعه چه کشــوری 
است و از قوانین چه کشوری در حوزه شبکه 

مجازی پیروی می کند.

نمیدانیممدیرتلگرامتبعه
چهکشوریاست

فیاض زاهدی
استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی:

احزاب

غامحسین کرباســچی، دبیرکل حزب کارگزاران 
ســازندگی در گفت و گو بــا رویــداد ۲۴ گفت: 
زمان انتخابــات روحانی جوگیر شــد و وعده داد! 
کرباسچی گفت: واقعیت این اســت که نمی توان 
نقــدی را به آقای روحانــی وارد ندانســت. اینکه 
ســخنانی را مطرح کنند که عملیاتــی کردن آنها 
در توانشان نیســت فکر نمی کنم قابل دفاع باشد. 
مثا وعده های اقتصادی کــه رقبای آقای روحانی 
 مطرح می کردند واقعا نشــدنی و غیرقابل پذیرش

 بود. 
دبیــرکل حــزب کارگــزاران ســازندگی  ادامه 
داد:باالخره آقای روحانی انســان هستند و تحت 
تاثیر جو تبلیغاتی که ایجاد می شود قرار می گیرد، 
زمانی که احســاس کنید ممکن اســت این جو را 
ببازید، باید آرزوها و ایــده آل خود را مطرح کنید و 
اعام کنید برای رسیدن به چه تاش می کنید اما در 
مقام عمل ممکن است میان ایده آل و آن واقعیت، 

فاصله ایجاد شود.

روحانیزمانانتخابات
جوگیرشد!

کرباسچی: 

دیدگاه

فیاض زاهدی، تحلیلگر سیاســی و اســتاد 
دانشــگاه گفت: اصاح طلبان دچار یک جبر 
تاریخی شده اند و این موضوع فراتر از حمایت 

اصاح طلبان از حسن روحانی است. 
وی افزود: در شرایط کنونی جریان اصاحات 
قادر نیســت مشــکات اصلــی و تاریخی 
کشــور را به صراحت برای مردم عنوان کند. 
اصاح طلبان به دالیل مشکات بین المللی 
و امنیتی نمی توانند به درســتی مشــکات 
کشور را ریشه یابی کنند. شرایط هم به شکلی 
نیست که اصاح طلبان دالیل اصلی مشکات 
کشــور را ندانند و بلکه از بیان صریح آن به 
افکار عمومی ناتوان هستند. به همین دلیل 
نیز برخــی از گروه های اجتماعــی راه حل 
پیشنهادی اصاح طلبان را درمان بیماری خود 
تلقی نکرده و به ســمت نسخه های دروغین 

سوق پیدا کرده اند.

اصالحطلبانبهسمت
نسخههایدروغینرفتهاند

پیشخوان

بین الملل

گریگوری اساتریان، تحلیلگر سیاسی و کارشناس سیاست های 
ایاالت متحده آمریکا در خاورمیانه در روزنامه روسی وزگلیاد در 
مورد »تهدید خواندن« ایران توســط ولی عهد سعودی نوشت: 
ولی عهد سعودی بر این عقیده است که باید برای مقابله با ایران 
آماده شــود. از این رو، به همه دولت ها در مورد ایران هشــدار 

می دهد؛ اما اغلب او را صادق نمی دانند.

این روزنامه روســی در ادامه آورده اســت: بدیهی است که نیاز 
سعودی ها به جدیدترین انواع اسلحه نه برای مبارزه با داعش یا 

القاعده، بلکه برای مبارزه با ایران است. 
تنها مانع در نگرفتن نزاع مسلح مســتقیم بین اعراب سعودی و 
ایرانی ها تاکنون، نبود مرزهای زمینی مشترک بین این دو و غیاب 
تدبیر نظامی و روحیه شجاعت نزد سعودی هاست. چنین نبردی 

در صورت وقوع تمام کشــورهای جهان اسام را در بر می گیرد و 
هیچ یک را در حاشــیه باقی نگاه نمی دارد. ایاالت متحده قطعا 
از سعودی ها حمایت می کند و روســیه و چین نیز در کنار ایران 
می ایســتند. سیاســیون در تهران و ریاض ترجیح می دهند در 
سرزمینی غیر از خاک های خود به مقابله با هم بپردازند و بهترین 

مثال برای چنین میدانی، سوریه است.

تحلیلگر سیاسی و کارشناس سیاست های ایاالت متحده آمریکا در خاورمیانه مطرح کرد:
جنگایرانوعربستاندرسوریه!

حجت االسام و المسلمین منتظری در دیدار با معاونان 
و کارمندان دادســتانی کل ، ضمن انتقــاد از عملکرد 
شورای شهر در بحث استعفای شــهردار تهران گفت: 
شورای محترم اسامی شهر تهران! این بساط سیاست 
بازی که راه انداخته اید چه معنایی دارد؟ وقتی شهردار 

رسما اعام می کند که توان کار سنگین کانشــهر تهران را ندارم و به علت بیماری نمی توانم این کار را 
ادامه دهم این موضوع در دستور قرار می گیرد و آقای شهردار در جلسه رسمی شورای شهر می گوید که 
با این کیفیت ادامه کارم را خیانت می دانم؛ اما نوبت به رای گیری که می رسد با رای خود عنوان می کنند 
که شما مریض و ناتوان برای انجام کار نیستی و کار نکردنت خیانت است. بنده به عنوان مدعی العموم به 

شورای شهر تهران عنوان می کنم که مسئولیت این کار با شماست.

روزنامه کیهان نوشت: به چهره هایی که در دوران انتخابات 
ریاست جمهوری از حســن روحانی حمایت کرده و برای 
وی تبلیغ می کردند و حاال پشیمان هســتند روز به روز 

افزوده می شود.
حمید فرخ نژاد، بازیگر ســینما در فضای مجازی، خطاب 

به رییس جمهور نوشت: »جناب روحانی رییس جمهور گرامی، برای امثال من به خاطر حمایت از شما آبرویی 
پیش مردم نمونده، یه کم به فکر خودتون باشید.«

محمدعلی آهنگران هم در این باره نوشت: »در ایام انتخابات و در سخنرانی ها به مخاطبین می گفتم برای اینکه 
رخدادهای تلخی نظیر باالرفتن یک شبه قیمت ارز و ســکه در دوره احمدی نژاد تکرار نشود به روحانی رای 
دهید چون دولت او دولت ثبات است امروز با دیدن دالر ۵۷۰۰ تومانی با صراحت بابت این بخش از سخنانم 

عذرخواهی و استغفار می کنم.«

اینبساطسیاست
بازیشورایشهر،چه
معناییدارد؟!

استقبال»کیهان«از
نقدبازیگروفرزند
مداحبهدولت

  روحانی: 

رییس جمهوری نظامی

حباب بازار ارز بزرگ تر 
شد

»نه« به استعفا

مریض تر!

افسارگسیختگی دالر، 
وعده روحانی چه شد

شــکنی رکــورد 
 پی در پی  دالر و سکه 
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ایست بازار در تب دالر

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دیدگاه

 نماینده کانون شوراهای اسالمی کار
 در شورای عالی کار اصفهان:

دستمزد کارگران زیر خط فقر 
است

رییس کانون هماهنگی شــورای اسالمی کار 
اصفهان با بیــان اینکه در حــال حاضر 187 
درصد عقب افتادگی مزد داریم، گفت: با توجه 
به افزایش نرخ دالر و تورم ایجاد شــده، قدرت 
خرید سال 96 کارگران نیز زیر سوال رفت.وی 
در ادامه گفت: در حال حاضر 187 درصد عقب 
افتادگی مزد داریم که با توجه به اقتصاد بیمار 
کشور این خواسته شدنی نیست، اما پیشنهاد 
ما این اســت که در یک فرجه زمانی و سال به 
ســال، این عقب ماندگی جبران شود.نماینده 
کانون عالی شوراهای اســالمی کار در شورای 
عالی کار اظهار کرد: در این شــرایط هر میزان 
که نرخ مزد در اقتصاد بیمار کشور افزایش یابد 
جبران عقب ماندگی نمی شــود و دوباره نرخ 
تورم از معیشت مردم پیشــی خواهد گرفت.

رییس کانون هماهنگی شــورای اسالمی کار 
اصفهان با بیان اینکه بنا بر آمارهای غیر رسمی، 
رقم خط فقر زیر دو میلیون و 400 هزار تومان 
است، گفت: بانک مرکزی هنوز رقم دقیق خط 
فقر را مشخص نکرده با این حال هنوز دستمزد 
کارگران زیر خط فقر اســت. وی هم چنین در 
خصوص رقم بن کاال و مســکن کارگران برای 
ســال 97، اظهار کرد: این ارقــام هنوز تغییر 
نکرده و رقم بن کاال 110 هزار تومان و هزینه 

مسکن 40 هزار تومان است.

بازار

ساعت دیواری

فروش بیش از ۱۵میلیارد تومان 
صنایع دستی در نصف  جهان

رییس اتحادیه صنایع دســتی اصفهان گفت: در 
تعطیالت نوروزی مســافران 1۵ میلیارد و 400 
میلیون تومان صنایع دستی از اصفهان خریدند.

عباس شیردل با اشــاره به فروش صنایع دستی 
اظهار داشــت: برخی از صنایع دستی در اصفهان 
نسبتا فروش های بهتری داشت و در کل مسافران 
1۵ میلیارد و 400 میلیون تومان صنایع دستی از 
اصفهان سوغات بردند. وی افزود: در این میان مینا، 
پارچه قلمکار، قلمزنی، فیروزه کوبی، سرمه دوزی 
و پوشاک سنتی نسبت به ســایر صنایع دستی و 
هنرها بیشتر مورد استقبال قرار گرفت. وی بیان 
کرد: اغلب مواردی که خرید شده خرده و کوچک 
بوده و نیز زیورآالت نیز مورد استقبال قرار گرفت؛ 
 اما صنایع دســتی در ابعاد بزرگ مورد استقبال

 قرار نگرفت.

اصفهان میزبان همایش جهانی 
پارک های علم و فناوری

ســی و پنجمین همایش جهانی پارک های علم 
و فنــاوری و مناطق نــوآوری  IASP ۲018  به 
میزبانی شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از 
11 تا 14 شهریور امسال برگزار خواهد شد. این 
نخستین بار در کشور و در شــهر اصفهان است 
که یکی از مهــم ترین رویدادهــای بین المللی 
 در حــوزه اقتصــاد و شــرکت های دانش بنیان 

برگزار می شود. 
رییس شــهرک علمی و تحقیقاتــی اصفهان در 
مورد چگونگی کسب این میزبانی گفت: مسئوالن 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، سال 9۵ در 
نشست اعضای همایش جهانی انجمن بین المللی 
 )IASP(موسســات و پارک های علم و فناوری
در مســکو حضور یافتند و با معرفــی اصفهان و 
شهرک، موفق به کسب میزبانی سال ۲018 این 
نشست شــدند.به اعتقاد رییس شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان، همایــش جهانی پارک های 
 علم و فناوری یکــی از مهم تریــن رویدادهای

 بیــن المللی در حــوزه اقتصاد و شــرکت های 
دانش بنیان محسوب می شــود و میزبانی آن از 

اهمیت خاصی برخوردار است.
در زمــان حاضر حــدود ۵00 شــرکت دانش 
 بنیان در شــهرک علمــی و تحقیقاتی اصفهان

 فعال است.

 تشکیل ستاد ویژه کنترل ارز
 به دستور روحانی 

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: سیاست های 
ارزی دولت برای کنترل بــازار ارز طی چند روز 
آینــده اجرایی و عملیاتی می شــود. محمدباقر 
نوبخت درباره اقدامات دولــت مبنی بر کنترل 
نوســانات اخیر بازار ارز اظهار داشت : روند فعلی 
به هیچ وجه مناســب نیســت حتی اگر یکی از 
مشــاوران دولت درباره موافقت دولت با افزایش 
نرخ ارز صحبتی داشته کامال نظرات شخصی بوده 
و وضعیت فعلی باید کنترل شود. وی ادامه داد:با 
توجه به ماموریتی که رییس جمهور به معاون اول 
داده اند ســتاد ویژه ای در این باره تشکیل شده 
هر چند رسانه ای نشده است؛ اما مجموع جلسات 
به این منجر شده که باید سیاست های جدید و 
متفاوت و اصالح شده ای نســبت به قبل اتخاذ 
و اجرایی کنیم. وی با بیان اینکه این سیاســت 
ها وســیع تر از بانک مرکزی خواهد بود، افزود: 
البته از بانک مرکزی هم انتظار داریم با تحرک و 
فعال تر بر بازار ارز مسلط شود چرا که این وضعیت 
به هیچ وجه مناسب نیست و ما مطمئن هستیم 
در شرایط جدید که سیاست های ما تغییر کرده 

موفق خواهیم شد.

رییس انجمن خودرو نیــرو محرکه خانه صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان درباره رکود بازار 
خودروی داخل در ابتدای سال جاری، گفت: برخی 
افراد ســودجو وانمود می کنند که رکود در بازار 
حاکم اســت، اما این بازار اکنون در شرایط عادی 
و طبیعی قرار دارد.ابراهیم احمدی پیرامون اینکه 
هر ساله در ابتدای ســال به طور طبیعی خرید و 
فروش خودرو با کاهش روبه رو می شــود، اظهار 
داشت: در بسیاری از کشورهای پیشرفته شرایط 
عادی بازار به نحوی اســت که مردم برای خرید 
خودرو از ماه ها قبل ثبت نــام می کنند و اینکه در 
کشوری شــهروندان برای خریداری خودرو صف 
بکشند آن بازار بیمار اســت. وی در ادامه افزود: 
در حال حاضر با افزایش قیمت دالر سفارش های 
جالبی هم داریم، زیرا مردم این حس و استنباط را 
دارند که قیمت خودرو با تاثیر از نرخ دالر گران تر 
خواهد شــد و گاهی بازار خودرو متاثر از چنین 
حسی هجومی هم هست.احمدی اظهار داشت: در 
حال حاضر اداره استاندارد برای افزایش کیفیت 

خودروهای داخلــی درصدد نصب آپشــن های 
جدید است و استانداردهای نوین بی تاثیر بر هزینه  
قیمت ها نیست.وی ادامه داد: با سیر صعودی نرخ 
دالر، رشــد ۲0 درصدی دستمزدهای کارگران و 
همچنین افزایش کیفیت و استانداردهای خودرو، 
هزینه های تولید 100 درصد باال خواهد رفت و با 
این شــرایط فکر می کنم حداقل افزایش خودرو 

باید 10 درصد باشد. 

رییس انجمن خودرو نیرو محرکه خانه صنعت، معدن و تجارت استان:

خودرو گران می شود
موسوی الرگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه واردات کاالهای خارجی 
ضربه مهلک بر پیکره تولید داخلی است، گفت: در 
شرایط فعلی تولید ملی در ســایه سنگین واردات 
به کشور، اجازه رشــد ندارد.  وی واردات بی رویه و 
بی  توجهی به تولیدات داخلی را عمده ترین مشکالت 
پیشروی تولید در کشور دانست و اظهار داشت: توجه 
به اقتصاد مقاومتی و منویــات رهبر معظم انقالب 
کلید رشد تولیدات ملی و در نهایت بهبود وضعیت 
اقتصادی کشور اســت.نماینده مردم فالورجان در 
مجلس شــورای اســالمی بیان کرد: سال 96 سال 
تولید و اشــتغال  اعالم شــده بود، اما شاهد کاهش 
اشتغال و افزایش بیکاری در کشور بودیم و متاسفانه 
با سیر نزولی صادرات غیرنفتی درصد واردات بیش 
از ســال های قبل بود.نماینده مــردم فالورجان در 
مجلس شورای اسالمی بیان کرد: زمانی که کاالها 
ارزان تر از تولید داخل عرضه شود، مصرف کنندگان 
خرید کاالهای خارجی را ترجیح می دهند که همین 
امر بخش تولیدی کشور را با مشکل روبه رو می کند.

وی گفت: برخی از کاالها باید وارد شود؛ چرا که توان 
تولید آن در کشور وجود ندارد اما با اعمال قوانین از 
ورود این کاالها از مبادی غیررسمی جلوگیری شود.

موسوی الرگانی افزود: دولت وظیفه ایجاد بسترهای 
الزم برای اشــتغال را دارد، اما اگر مــا بخواهیم که 
برای فرزندان خود اشتغالی پایدار ایجاد کنیم باید 
به دنبال مصرف کاالهای ایرانــی برویم که تنها راه 
چرخش چرخ صنعت مصرف تولیدات داخلی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی: 

واردات، ضربه مهلک بر پیکره تولید داخلی است

محمدرضا بنائیان مفرد، مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه، سال 1۳96 را پربارترین 
سال در طول عمر بهره برداری از این شرکت دانســت و گفت: برنامه تولید در این سال 6 میلیون و ۲00 هزار 
تن در نظر گرفته شده بود که رکورد بی سابقه تولید 6 میلیون و 4۵0 هزار و 807 تن محقق شد که این میزان 
تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل )۵ میلیون و 6۵0 هزار تن( 14درصد رشد نشان می دهد.مدیر ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه اظهار امیدواری کرد: در ســال جدید نیز شاهد ثبت رکورد و 

رسیدن به ظرفیت اسمی 7/۲میلیون تن تختال در شرکت فوالد مبارکه خواهیم بود.

در سال 96 محقق شد؛
دستیابی به باالترین 

میزان تولید فوالد خام 

عت
صن

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،900،000
تومان

933،000نیم سکه
تومان

400،700ربع سکه
تومان

616،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

175،688
تومان

      قیمت سکه و طال

SP3 تابلو ساعت نگارایرانی طرح

 25,000
تومان

Owl ساعت دیواری نقطه مدل

 62,000
تومان

ساعت ديواری لوتوس 
MA-3310 مدل

 127,000
تومان

 صف طوالنی مردم
 برای خرید دالر

عکس روز

پارلمانخبر

وزیر نفت از مجلس شورای اسالمی خواست برای حمایت 
از تولید اجــازه دهد ایــن وزارتخانه ســالی ۳0 میلیارد 
دالر قرارداد داخلی منعقد کند که اگــر این ۳0 میلیارد 
دالر ســرمایه گذاری انجام شــود حداقل ۵0 درصد آن 
به ایرانی ها می رســد.بیژن نامدار زنگنه که در نشســت 

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی حضور داشــتند، افزود: مجلس شورای اسالمی در زمینه توسعه فاز 11 
پارس جنوبی به خوبی حمایت کردند، در مناقصه های چهار میلیارد دالری هیچ اجباری برای اســتفاده از 
تولید داخلی نبود ولی 70 درصد شــرکت های ایرانی برنده شدند و 80 درصد ارزش سهم متعلق به ایرانی ها 
شد.وی اضافه کرد: درخواســت ما از مجلس برای حمایت از تولید داخلی این اســت که سالی ۳0 میلیارد 
 دالر قرارداد منعقد کنیم که اگر این ۳0 میلیارد دالر ســرمایه گذاری انجام شــود حداقل ۵0 درصد آن به

 ایرانی ها می رسد.

وزیر نفت:

30 میلیارد دالر قرارداد 
داخلی منعقد می کنیم

در آخرین مرحله اجرای طرح ثبت شناســه گوشی تلفن همراه 
تمامی برندهای باقی مانده گوشــی از جمله سامسونگ مشمول 
طرح رجیستری شدند. از زمان اجرای طرح در آذرماه سال 1۳96 
تاکنون نشان های اپل، موتوروال، گوگل، بلک بری، ال جی، نوکیا و 
هوآوی، سونی و تکنو و شیائومی در پنج مرحله مشمول شده اند. 
در ادامه این طــرح بنابر اعالم کمیته اجرای طرح رجیســتری 

)ثبت شناسه( گوشی تلفن همراه، سامسونگ و تمامی نشان های 
تجاری تلفن همراه مشمول طرح رجیستری شدند.این نشان های 
 ،CAT ،ایسوس ZTE، HTC جدید عالوه بر سامسونگ شــامل
لنوو، مایکروسافت و آلکاتل است. خریداران گوشی های موبایل 
و کاربــران می توانند برای اســتعالم رجیســتری موبایل ها در 
 هنگام خرید گوشی تلفن همراه، با شــماره گیری کد دستوری

*  ۷۷۷۷ #شناسه بین المللی )IMEI( گوشی را استعالم کنند 
و اگر پاسخ آن مثبت بود با اطمینان از قانونی بودن گوشی، آن را 
خریداری کنند. پیش از این حمید رضا دهقانی نیا، سخنگوی طرح 
ثبت شناسه گوشی تلفن همراه در تلویزیون اعالم کرده بود: اواخر 
فروردین یا اوایل اردیبهشــت تمامی مدل های برند سامسونگ 

مشمول طرح ثبت شناسه گوشی تلفن همراه خواهند شد.

پرونده رجیستری بسته شد

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: اصل، حمایت 
از کاالی ایرانی اســت اما این روند باید با رقابت همراه 
باشد.محمود اسالمیان با اشاره به اینکه حمایت از کاالی 
ایرانی صحیح است اما انحصارطلبی مانع این رویه است، 
گفت: باید قبول کرد پراید جوابگوی نیاز ملت نیســت. 

باید اصل بر حمایت از کاالی ایرانی در یک فضای رقابتی باشد. زمانی که تعرفه 100 درصدی برای واردات 
خودرو گذاشته شد نتیجه ای جز تولید پراید را ندیدیم اما این جریان در حوزه فوالد متفاوت بوده و با تعرفه 
کم، محصوالت فوالدی به کشورهای دیگر صادر شــد و اکنون محصوالت فوالدی ایران هم قابل رقابت با 
کشورهای دیگر است.وی با اشاره به اینکه در صنایع غذایی رشد خوبی داشته ایم، افزود: رقابت و دخالت 
نکردن دولت در این موضوع باعث شده تا در این حوزه پیشرفت داشته باشیم. اگر رقابت باشد شاهد افزایش 

کیفیت و کاهش قیمت خواهیم بود و این به نفع مردم است.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد:

انحصار طلبی در تولید؛ 
یعنی پراید

تب و تاب افزایش قیمت دالر تقریبــا تمامی ارکان 
اقتصادی ایران را متشنج و در حالتی از سکون مطلق 
فرو برده است. با وجود سیاست های متعددی که دولت 
برای کنتــرل نرخ ارز پیش گرفت؛ اما اکنون شــاهد 
عبور قیمت دالر از کانال ۵ هزار تومانی هستیم.) روز 
گذشته قیمت دالر از 6 هزارتومان فراتر رفت.(افزایش 
بی سابقه قیمت دالر در حالی همچنان به روند صعودی 
خود ادامه می دهد که مشاهدات میدانی از بازار ارز و 
سکه حاکی از آن است که دالر که طی روزهای گذشته 
در تعداد محدودی از صرافی ها یافت می شد، در میان 
دستفروشان و دالالن هم نایاب شــده و سکه نیز به 
روند افزایشــی قیمت خود ادامه داده است. در اولین 
روزهای کاری بعد از تعطیالت طوالنــی نوروز دالر 
جهشی تقریبا ۵00 تومانی داشت؛ اتفاقی که عالوه بر 
شگفت آور بودنش، همه بحث ها را تقریبا به این پرسش 

ختم کرد که در پشت پرده بازار ارز چه خبر است؟
دولت پول می خواهد، ارز گران می شود

دولت را می تــوان منتفع ترین نهاد در بازار آشــفته 
ارزی دانست. به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی، 
دولت با افزایش نرخ ارز در پی کاهش کسری بودجه 
خود است. این مسئله در اظهار نظر نزدیکان به دولت 
 و مشــاوران رییس جمهــور نیز به خوبی مشــاهده 
می شود. اکبر ترکان، مشــاور روحانی به عنوان یکی 
از  حامیان افزایــش قیمــت دالر در گفت وگویی با 
اشــاره به روند افزایش دالر می گوید: »اینکه قیمت 
دالر باال رفت، کار خوبی بود. چــاره ای نبود چون آن 
موقع مصنوعی  قیمت دالر را پایین نگاه داشته بودند، 
وقتی سطح عمومی قیمت ها باال می رود دالر هم باال 
می رود.« این در حالی است که پیش از این و در جریان 
افزایش یکباره قیمت دالر دولت احمدی نژاد نیز متهم 

 به فروش دالر به منظور دستیابی به منابع مالی شده
 بود.

احتکار صرافان عامل التهاب بازار
در حالی انگشت اتهام اغلب فعاالن اقتصادی و سیاسی 
در زمینه گران شدن ارز، دولت را نشانه رفته است که 
صرافی ها و دالالن ارزی به عنوان یکی از اصلی ترین 
کانون های عرضه دالر نیز متهــم به احتکار و التهاب 
بازار هستند. معامالت صوری و ثبت آن در سامانه ثنا 
از جمله اصلی ترین اقدامات صرافان در متشنج کردن 
بازار قلمداد می شود. عدم ارائه همگانی دالر در صرافی 
ها و نبود عرضه در آنها از جمله مواردی است که شائبه 

این احتکار را تقویت می کند.  
تهدید برجام؛ تشدید قیمت ها

برجام و اثــرات اقتصادی آن بر بــازار داخلی اگر چه 
می تواند التهابات روانی بــازار را تحت تاثیر قرار دهد؛ 
اما به نظر می رســد کمتر می تواند تــا به این حد در 
زمینه اقتصادی کشــور تاثیرگذار باشد؛ اما می توان 
تهدید آمریکا در خــروج از برجام و حمایت احتمالی 
اتحادیه اروپا از این اقدام را عاملــی برای عدم تمایل 
ورود سپرده ها به بازار و رکود معامالتی در سال جدید 
دانســت. برخی از کارشناســان اقتصادی معتقدند 
نوســانات نرخ ارز حاصل بحرانی اســت که به دلیل 

کاهش یکباره نرخ ســود بانکی و جلوگیری از فروش 
دالر به قیمت واقعی به وجود آمده است؛ اما برخی از 
موافقان این اتفاق معتقدند افزایش دالر اگر درســت 
مدیریت شــود،  می تواند در کوتاه مــدت کمکی به 
ایجاد تحرک در  چرخ تولید کشــور باشد؛ مسئله ای 
که در سایه باال رفتن قیمت کاالهای وارداتی می تواند 
رمق کم جان تولید کننــدگان داخلی را تقویت کند؛ 
اما  در مقابــل نگرانی ها از گرانی برخــی از ملزومات 
زندگی و باال رفتن کاالهای مصرفی همچنان دغدغه 
 اصلی مردم و مصرف کننــدگان در تب و تاب بازار ارز 

خواهد بود.

ایست بازار در تب دالر
مرضیه محب رسول  پشت پرده افزایش دالر چه خبر است؛  
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برپایی نمایشگاه عکس »دیوار 
نبشته های قدیم اصفهان« 

نمایشــگاه عکس »دیوار نبشــته هــای قدیم 
اصفهان« که از 18 فروردین آغاز شــده، تا 29 
فروردیــن در خانــه فرهنگ ایــران در پاریس 
برپاســت. این نمایشــگاه همراه با نمایش فیلم 
مســتند »به جهت یادگاری« بــا برگزاری یک 
نشســت با حضور کارگردان و تهیــه کننده اثر 

برگزار خواهد شد.
»گرافیتی های اصفهان« عنوان نمایشگاهی است 
از 30 دیوار نوشــته اصفهان  که از 18 فروردین 
ماه به مدت یک هفتــه در محل رایزنی فرهنگی 
جمهوری اســامی ایران در پاریس مورد بازدید 

عاقه مندان قرار می گیرد.
کتاب »خطــی ز دل تنگی« نوشــته حســین 
مســجدی و فیلم مســتند»به جهت یادگاری« 
ســاخته محســن صفوی فر بر اســاس همین 
مجموعه عکس تولید و منتشر شــده اند که در 
این نمایشگاه در معرض نمایش عموم قرار داده 

می شود. 

سیری در جهان»استیون 
هاوکینگ« در کتابخانه مرکزی 
برنامه 178 باشگاه نجوم اصفهان روز چهارشنبه 
22 فروردین)فردا( ساعت 17 از سوی مرکز نجوم 
ادیب برگزار می شود. اولین نشست باشگاه نجوم 
اصفهان در سال 97 از ســوی مرکز نجوم ادیب 
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان به موضوع زندگی اســتیون هاوکینگ و 

دستاوردهای علمی اش اختصاص یافته است.
شهرام صالحی، پژوهشگر کیهان شناسی و  مجید 
ناجی کارشــناس مرکز تحقیقات ملــی کانادا و 
فعال حوزه نجوم رصدی با حضور در این نشست 
به مرور زندگی این شــخصیت برجســته و ارائه 
گزارشی از بازدید اخیرشــان از رصدخانه مونت 
ویلســون آمریکا و کارهــای تحقیقاتی مهمی 
همچون تداخل سنجی ســتاره ای مایکلسون و 
رصدهای تاریخ ســاز   هابل که در این رصدخانه 

انجام شد، می پردازند.

چهره

تولد دوباره موزه عصارخانه شاهی

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

موسیقی مکتب اصفهان، نسل به نسل منتقل شده است
هنرمند اصفهانی:

مدیر مــوزه عصارخانه شــاهی گفت: نمایشــگاه 
عکس های آلبوم سلطنتی کاخ ســعدآباد یکی از 
جذاب ترین نمایشگاه هایی است که گذشته اصفهان 
را به نمایش درآورده است و به صورت دائمی در این 

موزه برای گردشگران در معرض دید قرار دارد.
محمد معماریــان ، بازگشــایی درب قدیمی موزه 
عصارخانه را تولدی دوباره برای این موزه دانست و 
اظهار داشت: پس از آن که شهردار اصفهان مالکیت 
مغازه ای که بیــن درب قدیمــی عصارخانه و بازار 
بود را به دســت آورد، دیواری که بین عصارخانه و 
بازار کشیده شده بود، تخریب شد و مسیر قدیمی 
عصارخانه پس از سال ها باز شد؛ اکنون که ورودی 
اصلــی از بازار اصلــی و روبه روی ســرای مخلص 
امکان پذیر شــده، می توانیم این اتفاق خجسته را 
برگ تازه ای بــرای تاریخ موزه بدانیــم. وی افزود: 
نمایشگاه عکس های آلبوم سلطنتی کاخ سعدآباد 
یکی از جذاب ترین نمایشگاه هایی است که گذشته 
اصفهان را به نمایــش درآورده، معماری اصفهان و 
برخی از آداب  و رسوم مردم این شهر از زمان قاجار 
تا اواخر پهلوی در این عکس هــا قابل رؤیت بوده و 
نمادی از فرهنگ گذشته مردم اصفهان را به نمایش 

درمی آورد.
مدیر موزه عصارخانه شــاهی گفــت: نمایش این 
عکس هــا برای نخســتین بار در اصفهان توســط 

ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
اصفهان مقدور شــده و صورت دائمی در این موزه 
برای گردشگران در معرض دید قرار دارد؛ به  درستی 
این نمایشــگاه عکس بیانگر اصفهــان قدیم بوده 
و دیدن آن بــرای محققان و دانشــجویان خالی از 

لطف نیست.
موزه عصارخانه شاهی در بازار قدیمی اصفهان و کنار 
میدان نقش جهان یکی از ارزشمندترین آثار تاریخی 
اصفهان به شمار می رود که به  خوبی در گذر زمان 
حفظ شده است، این موزه نمودی از تاریخ مشاغل 

سنتی اصفهان بوده که نمایشــی زیبا از گذشته را 
به نمایش درمی آورد؛ مجاورت ایــن موزه در کنار 
میدان نقش جهان سبب شده تا این محل تاریخی 
 بسیار زیبا دارای موقعیت گردشگری با ظرفیت باال

 باشد.

تولد دوباره موزه عصارخانه شاهی
  مدیر موزه عصارخانه شاهی خبر داد : 

رییس حوزه هنری اصفهان:

 جایگاه اصفهان در هنر کشور 
کم رنگ شده است

رییس حوزه هنری اســتان اصفهــان گفت: 
اســتان اصفهان در همه رشــته های هنری 
پیشگام و صاحب ســبک اســت؛ اما جایگاه 
 اصفهان در کشــور در موضــوع هنر کم رنگ 
شده است.مهدی احمدی فر در آغاز اکران های 
هفته فیلم انقاب اســامی در اصفهان  اظهار 
کرد: چند سالی است که هفته هنر انقاب شکل 
گرفته و حوزه هنری به عنوان محور هنر انقاب 
سعی کرده برنامه های متنوعی برای این هفته 
داشته باشد.  وی افزود: مدتی بود که به دنبال 
جریان سازی برای استان اصفهان بودیم؛ چرا 
که این استان در همه رشته های هنری پیشگام 
و صاحب سبک اســت؛ اما جایگاه اصفهان در 

کشور در موضوع هنر کمرنگ شده است. 
رییس حوزه هنری اســتان اصفهــان گفت: 
مدتی بــه دنبــال پرداختن به موضــوع هنر 
بودیم تــا اصفهان را بــه جایــگاه واقعی آن 
برســانیم، به همیــن دلیــل در برنامه هایی 
 مثل هفته فیلم انقاب اســامی مشــارکت 

کردیم. 

نمایش

نمایش »خواستگاری رشید« 
روی صحنه می رود

نمایش »خواستگاری رشید«، از 2۴ اسفندماه 
سال گذشته تا 31 فروردین ماه سال جاری در 
هنرستان هنرهای زیبای اصفهان اجرا می شود.

این نمایش در دو پرده و حــدودا به مدت دو 
ســاعت اســت. پرده اول اثر، بــا گفت وگوی 
شــخصیت های احمد آقا و شــاگردش رشید 
آغاز می شــود . در این  گفت وگو، احمد آقا از 
برنامــه اش برای زن دادن رشــید، صحبت به 
میان می آورد و از او می خواهد آماده رفتن به 
خواستگاری برای دختر خانواده شعبانی شود...

در هفته فرهنگی اصفهان در پاریس که اکنــون در حال برگزاری 
است، به موسیقی مکتب اصفهان هم پرداخته می شود و علی اصغر 

شاهزیدی، هنرمند اصفهانی در آن، اجراهایی خواهد داشت.
حســن منصــوری، گردآورنــده مجموعــه »ردیف  ســازی و آوازی 
مکتــب اصفهــان« دراین باره گفــت: مکتــب موســیقی اصفهان، 
مربوط بــه دوره صفــوی اســت. آخریــن دوره تاریخی کــه ایران، 
 صاحب قدرت سیاســی، اجتماعــی، فرهنگی، هنــری و منطقه ای

 بوده است.
وی اظهار کرد: اصفهان در دوران صفویه که بعد از دو دوره هخامنشی 
و ساسانی، دوران اوج هنر ایرانی اســت، پایتخت بود. گرچه در اوایل 
حکومت صفوی و در دوران شاه طهماسب، بیش از ۴0 سال، موسیقی 

را حرام اعام کردند و حتی حکم قتل برخی اهالی موسیقی صادر شد، 
اما در زمان شاه عباس، موسیقی رواج یافت و حتی اتاق موسیقی در کاخ 

عالی قاپو ساخته شد و با موسیقی هند رقابت کرد.
منصوری ادامه داد: در زمان صفویه، به دلیل تجمع ثروت در اصفهان، 
ساخت وســاز اماکن تاریخی مثل کاروانسراها، مســاجد و باغات رواج 
یافت، هنرمندان در پایتخت گرد حاکمان جمع شدند و هنر موسیقی 

هم صاحب مکتب شد.
منصوری افــزود: در این دوران، مکتب موســیقی تهــران رواج یافت 
و مکتب موســیقی اصفهــان کمی مغفــول ماند. بااین وجــود اهالی 
 موســیقی اصفهان، نسل به نسل، موســیقی مکتب اصفهان را منتقل 

کردند.

مزایده اموال غیرمنقول
1/111 اجرای احکام حقوقی شــعبه چهارم اصفهــان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالسه 961109 ج / 4 له آقای ســید مهدی هاشمی گرم دره و 
علیه نسرین نظری مبنی بر مطالبه مبلغ 74/550/562 ریال بابت محکوم به و هزینه های 
اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 1397/2/19 ســاعت 10/5 صبح در محل اجرای 
احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 2/236 حبه مشاع از 72 
حبه شش دانگ ملکی با پالک ثبتی 5985 اصلی مفروزی از 5988 بخش دو اصفهان با 
مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است 
ملکی خانم نسرین نظری و اکنون در تصرف اســتیجاری آقای جمشیدیان که بعلت عدم 
همکاری وی میزان اجاره و وجه الرهانه آن مشــخص نمی باشد توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شــده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه 
و از ملک بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک 
ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم ملک مورد مزایده پــس از پرداخت تمام بهای آن 
صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشــد. اوصاف ملک 
مورد مزایده: ملک مسکونی واقع در اصفهان، خیابان مسجد سید، مقابل بانک ملی، کوچه 
حسن مبلغ کوچه شهید صدیقی پالک 27 که طبق نظر کارشناسی ملک مذکور عبارتست 
از یکباب منزل مســکونی به مســاحت عرصه حدود 266/58 متر مربــع و اعیانی حدود 
185 مترمربع در یک طبقه و ساخت نسبتًا قدیمی و قســمتی مخروبه با دیوارهای آجری 
و خشتی و سقف تیرچوبی و قسمتی نیمه فلزی با مشــخصات اتاق، آشپزخانه و سرویس 
بهداشتی دارای نمای داخل بدنه گچ و پالستر، کفها موزائیک و سیمان، دربها چوبی فلزی 
و حیاط بدنه پالستر و کف موزائیک و دارای امکانات مورد نیاز شهری آب و برق و گاز می 
باشد. ملک فوق در حال حاضر خالی از سکنه می باشــد. لذا با توجه به موارد فوق و کلیه 
عوامل موثر در قضیه، ارزش ششــدانگ پالک فوق مبلغ 2/400/000/000 ریال ارزیابی 
گردیده است. در نتیجه مقدار 2/236 حبه مشــاع آن به مبلغ 74/550/592 ریال ارزیابی 
که مقدار 2/037 حبه آن به مبلغ 67/905/734 ریال معــادل طلب محکوم علیه و مقدار 
199/1000 ) 0/199( حبه مشاع آن به مبلغ 6/644/858 ریال بابت حق االجرای دولتی 
 ارزیابی می گردد. م الف: 38879  اجرای احکام حقوقی شــعبه 4 دادگستری اصفهان

) 416 کلمه، 4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/112 شــماره صادره:1397/04/481225-1397/1/16 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکدرب باغ معروف میرزا موال تقریبا دوازده قفیزی پالک شماره 1001 فرعی 
از 53 اصلی واقع در افوشــته جز بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی 
به نام خانم توران عبقری فرزند میــرزا محمود 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 دوشــنبه مورخ 1397/02/17  ساعت 
10 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
 تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف:9  اداره ثبت اســناد و امــالک نطنز )145 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/113 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب ســاختمان پالک 1 فرعی از 6104 اصلی 
واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتی به نام جواد مهتری خوراســگانی 
فرزند حســینعلی و محدثه نادری رارانی فرزند صفر در جریان ثبت اســت و رای شماره 
139660302027008663 مــورخ 1396/7/29 و 139660302027008667 مــورخ 
1396/7/29 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت 
به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق 
قانونی نبوده است اینک بنا به دســتور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/2/24 روز دو شــنبه ساعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد اعتراضیات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی 
روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام 
و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت 

و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 
با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:609 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)275 کلمه، 3 کادر(
تعیین وقت افراز

1/114 شــماره: 1397/42/481463-97/1/18  نظر به اینکه پروین زرین فر و شرکاء 
مالکین پنج دانگ مشاع از ششدانگ پالک 543 فرعی 4858 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان 
امالک سابقه ثبت و ســند مالکیت دارند، به طرفیت حمیدرضا زرین فر مالک یک دانگ 
مشاع از شش دانگ باســتناد قانون و آئین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب 
 آذرماه 1357 تقاضای افراز پالک مشــترک فوق را نموده انــد و نامبرده مجهول المکان
 می باشد، لذا بدینوسیله باطالع می رساند روز شنبه مورخ 97/02/10 ساعت 9 صبح خواهان 
به اتفاق نماینده و مهندس ثبت در محل مورد تقاضای افراز حاضر خواهند شد، لذا جهت 
تنظیم صورت مجلس و امضای آن در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوید. عدم حضور 
شما مانع از رسیدگی نخواهد گردید.  م الف:607 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان )134 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/115 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره  4860/11 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهــان که طبق پرونده ثبتی به نام رســول حجه فروش فرزنــد رضا و غیره در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق آرای شــماره  
1396603022027009924 و 13660302027009925- 96/9/11 مفــروز گردیده 
با توجه به اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشــده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 
13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز چهارشــنبه مورخ 97/2/19 ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
 محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از
 تاریــخ تنظیــم صورتمجلس تحدیــد حــدود تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق 
تبصــره 2 ماده واحــده قانــون تعیین تکلیــف پرونده هــای معترضی ثبــت معترض 
ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتــراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواســت به 
مراجع ذیصالح قضایــی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نماید.  
 م الف:39673 شــبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان)195 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/116 شــماره: 139721702027000884-97/1/16 چون تحدید حدود ششــدانگ 
یکباب خانه پــالک 3655 فرعــی از 10393 اصلی واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی به نــام محمد صادقــی اذرخوارانی فرزند محمد علــی به ش.ش 8 و 
معصومه شــفیعان فرزند غالمرضا به ش.ش 55823 در جریان ثبت است و رای شماره 
139660302027008786 مورخ 1396/07/30 و  رای شماره 139660302027008786 
مورخ 1396/07/30 و رای شــماره 139660302027008789 مورخ 1396/07/30 از 
طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است 
اینک بنا به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/02/19 روز چهارشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و 
طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود 
را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صــورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی 
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه 
تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه 
 خواهد داد.  م الف:551 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)290 کلمه،

 3 کادر(
حصر وراثت

1/117  آقای حبیب نوربخش دارای شناســنامه شماره 5 به شــرح دادخواست به کالسه  
16/97 ش 1 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان معصومه فتوحی اونجی به شناســنامه 219 در تاریخ 96/12/26 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و یک دختر که 

عبارتند از: 1- حبیب نوربخش به شماره شناسنامه 5 متولد 37/7/1 صادره از اردستان فرزند 
متوفی 2- حسن نوربخش به شماره شناســنامه 321 متولد 56/5/20 صادره از اردستان 
فرزند متوفی 3- علی نوربخش به شماره شناســنامه 2 متولد 40/8/1 صادره از اردستان 
فرزند متوفی 4- فرزانه نوربخش به شماره شناسنامه 1 متولد 57/1/4 صادره از اردستان 
فرزند متوفی.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5 شعبه اول 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اردستان )172 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

1/118  شماره دادنامه: 9609973630101669 شماره پرونده: 9609983630100025 
شماره بایگانی شــعبه: 960026 خواهان: خانم حلیم صداقت فرزند محمد جواد به نشانی 
تیران منطقه دو خیابان 13 آبان پ 20، خوانده: آقای کاظم غالمی فرزند اکرام به نشانی 
تیران منطقه دو خیابان 13 آبان پ 20، خواسته: طالق به درخواست زوجه، دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده، ختم رســیدگی را اعالم و با اســتعانت از ذاتی باریتعالی به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم حلیم صداقت فرزند 
محمد جواد و به طرفیت  آقای کاظم غالمی فرزند اکرام و به خواسته تقاضای صدور حکم 
به طالق به لحاظ اعتیاد و استنکاف زوج از نفقه این دادگاه با توجه به احراز رابطه زوجیت 
دائم فی ما بین طرفین حسب رونوشت عقدنامه عادی ممضی به امضا طرفین و همچنین 
اظهارات شــهود خواهان و اینکه خواهان وکالت به خوانده در صورت ترک منزل یا اعتیاد 
یا عدم پرداخت نفقه تا مدت شش برج را اعطا نموده و خوانده با وصف ابالغ حضور نیافته 
و ایراد و انکاری نســبت به عقدنامه نکاح عادی بعمل نیاورده و با توجه به مودای گواهی 
گواهان خواهان که حاکی از احراز اعتیاد و عدم پرداخت نفقه به مدت 6 ماه و بیشتر بوده و 
اینکه مساعی دادگاه و داوران در اصالح ذات البین موثر واقع نگردیده و اینکه زوجه نسبت 
به بذل یک جلد قرآن و آئینه و شــمعدان ازمهریه خود را اقدام نموده است و نسبت به بقیه 
مهریه و نفقه خود جداگانه مطالبه خواهد نمود لذا دعوی را وارد دانســته مســتندا به مواد 
135 و 142 و 146 و 156 از قانون مدنی افغانســتان حکم به احراز شــروط اعتیاد و عدم 
پرداخت نفقه بیش از شــش ماه صادر تا زوجه به وکالت از طرف زوج با قبول ما بذل خود 
را مطلقه نماید نوع طالق بائن و خلع بوده و اعتبار این گواهی نیز ظرف ســه ماه از تاریخ 
ابالغ رای قطعی می باشــد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و ســپس ظرف 20 روز پس ازآن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان 
 اصفهان و سپس ظرف 20 روز پس از آن قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور می باشد. 

م الف: 8 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی  تیران )367 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

1/119  شماره نامه: 1397009000055521 شــماره پرونده: 9209983624700237  
شــماره بایگانی پرونده: 930791 در خصوص اتهام آقایان 1- اســماعیل آزادی فرزند 
عوضعلی 2- مصطفــی آزادی فرزند جــواد و هر دو نفــر متواری دائر بر مشــارکت در 
کالهبرداری بنحو افتتاح حســاب جاری با مدارک هویتی ) کارت ملی و شناسنامه جعلی( 
بنام آقای رسول جهانی فرزند خدابخش که مدعی مفقود کردن آنهاست و الصاق عکس 
متهمین بجای عکس آقای رسول جهانی و مراجعه به بانک ملی اردستان و اخذ یک دسته 
چک و سپس استفاده از دســته چک در جهت خرید یک دســتگاه موتور سیکلت از آقای 
سجاد مومنی در اردستان و دادن چک از دســته چک اخیر به شماره 90/5/8-734828 
به مبلغ 25/000/000 ریال و همچنین اســتفاده ازچک جهت خرید گوشی تلفن همراه 
از آقای هادی عابدینی در اردســتان با ارائه یک فقره چک به مبلغ 4/700/000 ریال به 
تاریخ 90/8/9 و خرید الســتیک خودرو از آقای رضا بهمنش در اردســتان با چک شماره 
734727 مورخ 90/7/15 بــه مبلغ 3/500/000 ریال و خرج نمــودن چندین فقره چک 
دیگر به شــماره 734720-90/5/30 به مبلغ 6/500/000 ریال به آقای تاج الدین امامی 
و چک 734730 به تاریخ 90/5/4 به مبلغ 30/000/000 به آقای محمدرضا شــاکری در 
اصفهان که دارندگان چکها مطالبه وجه چکها را در سررســید آنها نموده اند که منجر به 
تعقیب آقای رسول جهانی شده و نامبرده خودش هم شاکی صادرکنندگان چک شده و با 
توجه به اتهام دیگر متهمین فوق الذکر، غضب عنوان با پوشیدن لباس نیروی انتظامی با 
درجه ستواندومی و مراجعه به بانک صادرات اصفهان و دایره حقوقی و مشارکت در جعل 
دستور و مهر و امضای بازپرس شعبه دوم دادســرای عمومی و انقالب اصفهان به شماره 
49/02241 ب 2 مورخ 95/4/22 بنحو ساختن دستور و استفاده از سند مجعول وا رائه آن 
به دایره حقوقی بانک فوق وا خذ دســتور حواله ساتنا و مشــارکت در کالهبرداری به این 
صورت که مبلغ 275/000/000 ریال از حســاب شــماره 0211859260009 بنام آقای 
محمدرضا جعفری خواه در بانک صادرات سبزوار شعبه انقالب را از طریق ساتنا به شماره 
مهر گستر بانک کشاورزی به شماره حســاب 792008836 بنام یحیی ولی پور در بانک 
کشاورزی بازار قم کارسازی و جابجا کرده و سپس مبلغ 240/000/000 ریال از مبلغ فوق 

را با مراجعه به آقای حمیدرضا شهریار کیان در بازار اصفهان تقاضای خرید 23 عدد سکه 
طال کرده که از مبالغ کالهبرداری شده فوق مبلغ 30/000/000 ریال را به حساب بانک 
ســپه آقای شــیروانیان طبق گزارش مورخ 96/4/24 بانک صادرات واریز نموده است و 
 مبلغ 2/000/000 ریال هم از دستگاه خودپرداز اردستان برداشت نموده و سپس متواری 
می شــوند که همه موارد اتهامی فوق با توجه به شــکایت: 1- آقای رسول جهانی فرزند 
خدابخش به عنوان کســی که از کارت و مدارک هویتی وی اســتفاده شده 2-  شکایت 
دارندگان چکها در دادسرای اردستان و دادگاه اصفهان 3- گزارش آقای سجاد مومنی در 
دادسرای اردستان 4- گزارش حفاظت اطالعات دادگستری استان اصفهان در مورد استفاده 
از دستور جعلی بازپرس 5- شکایت شــعبه مرکزی بانک صادرات اصفهان 6- اظهارات 
کارمند دایره حقوقی بانک صادرات اصفهان در مورد ملبس بودن متهمین به لباس نیروی 
انتظامی و ورود به دایره حقوقی بانک صادرات اصفهان و استفاده از دستور جعلی بازپرس 
جهت انتقال وجه به صورت ساتنا و گزارش حراست بانک مربوطه 7- شکایت فروشندگان 
سکه و طال به نام های آقایان شیروانیان و حمیدرضا شــهریار کیان 8- گزارش حراست 
بانک کشاورزی استان اصفهان در خصوص برداشت از حســاب بانک کشاورزی توسط 
متهمین 9- تصاویر چکهای صادر شده و ســپس اخذ شده از بانکهای مربوطه که با پشت 
نویسی جهت دریافت هویت و مشخصات آنها موجود است که وجوه آنها را دریافت کرده اند 
و نظر به ارسال نیابت توسط بازپرس محترم برای دادسرای آباده و عدم توفیق در دستیابی 
ودستگیری متهمین و با توجه به تشکیل جلسات دادرسی و عدم حضور متهمین و نظر به 
صدور کیفرخواســت  غیابی صادره علیه متهمین فوق الذکر فلذا بزهکاری آنان را محرز و 
مسلم دانسته به استناد مواد 523 و 535 قانون مجازات اسالمی سال 1375 متهمین را به 
تحمل سه سال حبس تعزیری و از باب کالهبرداری به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات 
مرتکبین ارتشــاء اختالس و کالهبرداری هر یک از متهمین را به تحمل 7 ســال حبس 
تعزیری- جزای نقدی به میزان اموال ماخوذه از اشخاص حقوقی و حقیقی به دولت- و رد  
اموال به آنان محکوم می نماید و اما در خصوص اتهام آقای یوسف رجاء فرزند علی دائر به 
مشارکت در کالهبرداری با توجه به اینکه تنها علت حضور وی در این پرونده استفاده از سیم 
کارت وی که ادعای مفقودی آنرا نموده است و ادعای الصاق عکس او روی کارت شناسایی 
 آقای رسول جهانی جهت کالهبرداری به صورت افتتاح حساب واخذ چک بوده که به نظر

 می رسد نامبرده از این موضوعات شــراکتی نداشته و همه اقدامات توسط متهمین ردیف 
اول و دوم صورت گرفته اســت فلذا دلیل محکمه پسندی در انتســاب بزه به وی نبوده و 
به اســتناد ماده 4 قانون آئین دادرســی کیفری و حاکمیت اصل برائت رای بر برائت وی 
صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل 
 واخواهی در این دادگاه و ســپس قابل تجدیدنظرخواهی در مرکز اســتان اصفهان است.  
م الف: 4 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اردســتان ) 101 جزایی سابق( )850 کلمه، 

6 کادر(
حصر وراثت

1/128 خانم مریم جوادی منش دارای شناسنامه شماره 28 به شرح دادخواست به کالسه  
1143/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سیف اله پاکروان فرد به شناسنامه 300 در تاریخ 1396/11/26 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- صغرا موزی خوزانی 
فرزند عباس، ش.ش 13 )مادر( 2- مریم جوادی منش فرزند ابراهیم، ش.ش 28 )همسر( 
3- محمود پاکروان فرد فرزند سیف اله، ش.ش 1130236692 )فرزند( 4- منصور پاکروان 
فرد فرزند سیف اله، ش.ش 1130187683 )فرزند( 5- اکرم پاکروان فرد فرزند سیف اله، 
ش.ش 1130351424 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
 از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 83 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )162 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

12/668 شــماره نامه: 9610110359701682 شماره پرونده: 9609980359701143 
شماره بایگاني شعبه: 960204 در پرونده کالســه 960204 شعبه 18 بازپرسي دادسراي 
عمومي و انقالب اصفهان  خانم مریم حدادي فرزند امراله شکایتي علیه متهم حسن حسن 
پور فرزند شعبان دایر بر خیانت در امانت مطرح اســت که در جهت رسیدگي به این شعبه 
ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم مجهول المکان مي باشــد حســب ماده 73  قانون آئین 
دادرسي مدني مراتب در یکي از جراید کثیراالنتشــار آگهي مي شود تا متهم از تاریخ نشر 
آگهي ظرف مدت یک ماه مراجعه تا ضمن اعالم نشاني جهت پاسخگویي به اتهام وارده و 
 دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. 
م الف:38622 شــعبه 18 بازپرسي دادســراي عمومي و انقالب شهرستان اصفهان 

)مجتمع 1( ) 124 کلمه، 1 کادر(  
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رتبه دوم اصفهان در تولید سبزی و صیفی 
گلخانه ای

یادداشتپیشنهاد سردبیر:

نقش رسانه بر فرهنگ سازی 
محیط زیستی

احسان سمیع

بی تردید شــناخت دقیق ماهیت رســانه ها و 
بررسی توانمندی ها و کارکردهای مثبت آنها، 
سهم فزاینده ای در توســعه دانش، فرهنگ، 
مهارت ها و نگــرش های فــردی و اجتماعی 
بشــر دارند. توجه به این رســالت مهم، برای 
دولتمردان، برنامه ریزان و عامالن رسانه های 

جمعی ضرورتی انکار ناپذیر است.
محیط زیست در سطح جهانی و ملی در معرض 
تهدیدهای جدی است وحفاظت از آن به همت 
و توجه آحاد جامعه وابسته است. نگرش و تاثیر 
پذیری مردم از رســانه ها، بر نوع رفتار آنها با 
محیط زیست تاثیر می گذارد، به همین دلیل 
رسانه ها تاثیر بسزایی در ارتقای فرهنگ سازی 
محیط زیستی مردم و توجه دادن به آنها برای 
حفظ محیط زیست دارند. از این رو تاثیرگذاری 
رســانه بر ابعاد گوناگون شــخصیت مردم، از 

اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
گســترش کویرها، از میان رفتــن جنگل ها، 
آلودگی و تغییرات آب و هوا، تخریب الیه اوزن، 
انقراض گونه های گیاهی و جانوری، آینده ای 

تاریک را برای بشر ترسیم می کند.
کنترل عوامــل محیطی در ارتقای ســالمت 
انسان نقش اساسی و کلیدی دارد و آالینده ها 
و مخرب های محیطی که از تنوع و گستردگی 
برخوردارند می توانند سالمت جسمی، روانی 
و اجتماعی انســان را با خطر مواجه کنند؛ لذا 
با توجه به اینکه رســانه ها یکــی از مهم ترین 
ابزارهای ارتباط جمعی هستند باید از آنها در 

آموزش کنترل عوامل محیطی استفاده کرد.
از آن جایی که در ایران بیش از پیش شاهد بروز 
بحران های زیســت محیطی از جمله خشک 
شدن تاالب ها، رودخانه ها، پدیده گرد و غبار 
و ریزگرد، آتش سوزی جنگل ها، از بین رفتن 
حیات وحش و... هســتیم، لزوم افزایش سطح 
آگاهی مردم و آموزش دادن به آنها در راستای 

اهداف توسعه پایدار کامال محسوس است.
در کشورهای در حال توســعه، از جمله ایران، 
مسائل زیست محیطی بیش از آنچه که جنبه 
فنی داشــته باشــند، از محتوایی اجتماعی و 
فرهنگی برخوردار است؛ بنابراین، هدف نهایی 
حفاظت محیط زیســت در رابطــه با محیط 
اجتماعی، توسعه و افزایش آگاهی های زیست 
محیطی در سطح جامعه و نیز تقویت فرهنگ 
زیست محیطی در سطوح مختلف اجرایی است.

رسیدن به توسعه پایدار در سایه توسعه فرهنگ 
عمومی امکان پذیر است که با همکاری رسانه ها 
شــاهد ارتقای ســطح فرهنگ عمومی مردم 
خواهیم بود تا نتایج خوبی کســب شــده و به  

سمت توسعه هدایت شویم.
رسانه ها، ضمن برجسته سازی مسائل محیط 
زیستی و آگاهی بخشــی درباره خطراتی که 
متوجه محیط زیست است، با اعالم سیاست ها، 
اقدامــات و وعــده هــای دولــت در افزایش 
پاسخگویی تصمیم گیران سیاسی و دولتمردان 

به مسائل زیست محیطی موثر است.
این رسانه ها هستند که می توانند تصویر تغییر 
اقلیمی را نه فقط در کلیشــه ای از آب شــدن 
یخ ها، بلکه در ترسیم دورنمایی ملموس، واقعی 
و قابل پذیرش از ســال های نه چندان دور، به 
شهروندان، سیاست گذاران و نهادهای قانونگذار 

ارائه کنند.
فقر فرهنگی در نتیجه نا آگاهــی مردم، نبود 
برنامه های مدون دولتی و وضعیت اقتصادی، 
در تهدید گونه های جانوری فالت ایران تاثیر 
بســزایی دارند. به طوری که می توان گفت به 
طور کلی فرهنگ جامعه رابطه مســتقیمی با 
حیات وحش دارد. هر چه فرهنگ جامعه غنی 
تر باشــد حیات وحش نیز غنی تر است. هدف 
مذکور یعنی جلوگیری از بروز معضالتی که به 
اختصار به آنها اشاره شــد و می تواند در پنجاه 
سال آینده با کاربرد وسیع تر و افزایش استفاده 
از رســانه ها جهت اســتفاده بهینه از محیط 
زیست، محقق شود و انجام طرح هایی در ابعاد 
منطقه ای و بین المللی در پیشگیری از آلودگی 

محیط زیست موثر است.
نقش موثر اینترنــت نیــز در افزایش آگاهی 
اجتماعی و فرهنگــی از روش های حفاظت از 
محیط زیســت و همچنین روش های کاهش 

بحران های زیست محیطی انکار ناپذیر است. 
ورود برنامه های عامه پســند تلویزیونی و نشر 
پیام های چندرسانه ای محیط زیستی توانسته 
اســت به ذهنیت ســازی مثبت شــهروندان 
بینجامد و در کنار این ســبک از انتقال پیام، 
افزایش ضریب نفوذ شــبکه های اجتماعی و 
 پیام رســان ها، عرصه جدیدی را برای فعالیت

 رســانه ای خبرنگاران حوزه محیط زیســت، 
شــهروندان داوطلب و پویشــگران اجتماعی 

گشوده است.

اخبار

تولید 6 درصد از محصوالت 
کشاورزی کشور در اصفهان

مدیر هماهنگی و ترویج جهاد کشاورزی اصفهان 
با بیان اینکه 20 درصــد از جمعیت 80 میلیونی 
کشور را روســتاییان تشــکیل می دهند، اظهار 
داشت: 800 هزار نفر از جمعیت 5 میلیون و 200 
هزار نفری استان اصفهان را روستاییان تشکیل 
می دهند که از این جمعیت 175 هزار بهره بردار 

کشاورزی هستند.
محمدرضا افالکــی با بیان اینکــه 6 میلیون تن 
محصوالت کشاورزی ماحصل دسترنج کشاورزان 
بهره بردار است، افزود: استان اصفهان 6 درصد از 

تولید کشور را به خود اختصاص داده است.
وی بیان کرد: کشاورزی در گذشــته تنها تولید 
محصول بود و امروز تولیــد محصوالت خوب و با 
کیفیت در کشــاورزی هدف است و در این راستا 
در حوزه دامپروری و کشت گلخانه ای برنامه ها و 

طرح هایی پایه گذاری شصده است.
مدیــر هماهنگــی و ترویــج جهاد کشــاورزی 
اصفهــان  گفــت: آب یکــی از حیاتی تریــن 
دغدغه های کشــاورزان و روســتاییان اســت و 
 باید در عرصه کشــاورزی از آب به نحو مطلوب

 استفاده کنیم.

خسارت سیالب  در شهر 
جوشقان قالی جزئی بود

مدیر مرکز مدیریــت بحران و کنتــرل حوادث 
شهرســتان کاشــان گفــت: بیشــترین میزان 
بارندگی ها در شــهر میمه بود؛ اما بارندگی های 
شدید در جوشقان قالی نیز منجر به جاری شدن 

سیالب در بخش هایی از این شهر شد.
جواد مزروعی افزود: بخشی از شــبکه آبرسانی 
جوشــقان قالی از توابع شهرستان کاشان در پی 
وقوع ســیالب تخریب و به دنبــال آن عملیات 
انتقال آب با تانکرهای ســیار به سرعت تا ترمیم 
و اصالح خطوط شبکه آبرسانی این شهر از سوی 

کارشناسان آغاز شد.
وی در پی شکســته شــدن و تخریب بخشی از 
شبکه آبرســانی این شهر با انتشــار اطالعیه ای 
 از شــهروندان خواســت تــا در مصــرف آب 

صرفه جویی کنند.

جان گرفتن هزاران ماهی 
محبوس در زاینده رود

به دنبال خشــک شــدن زاینده رود در محدوده 
پایین دســت، ماهی های سرگردان در حفره های 
گــود ایــن رودخانــه توســط اداره حفاظت از 
محیط زیســت شهرســتان لنجــان و دیگــر 
دستگاه های اجرایی به باالدســت این رودخانه 

انتقال داده شدند.
رییس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان 
لنجــان اظهــار کرد: عملیــات نجــات ماهیان 
محبوس در گودال های آب پایین دست رودخانه 
 زاینده رود، بــرای اولین در شهرســتان لنجان 

صورت می گیرد.
فاطمه محمدی بابیان اینکه همه موجودات حق 
حیات دارند که باید موردتوجه همگان قرار گیرد، 
خاطرنشــان کرد: تاکنون هزاران ماهی کوچک 
توســط نیروهای جهاد کشــاورزی، هالل احمر، 
آتش نشانی زرین شــهر و محیط زیست لنجان به 
مناطق باالدست رودخانه زاینده رود منتقل شده اند 
که پیش بینی می کنیم این اعداد به باالی صد هزار 

عدد هم برسد.

رتبه دوم اصفهان در تولید 
سبزی و صیفی گلخانه ای 

مدیر امــور باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی 
استان اصفهان گفت: سطح زیر کشت محصوالت 
گلخانه ای شــامل ســبزی و صیفی و گل و گیاه 
زینتی اســتان برابر 1600 هکتار و میزان تولید 
سالیانه ســبزی و صیفی گلخانه ای استان بالغ بر 
235 هزار تن بوده که اصفهان رتبه دوم کشوری 

را به خود اختصاص داده است.
احمدرضا رییس زاده با اشــاره به بحران کم آبی 
در مرکز کشــور به ویژه اســتان اصفهان اظهار 
داشت: در موضوع صرفه جویی آب در کشاورزی، 
شاخص های مختلفی مطرح می شود که مهم ترین 
آنهــا تبیین الگوی کشــت و جایگزیــن کردن 
کشــت هایی با نیاز آبی کم و نیز توسعه کشت و 

کار گلخانه ای است.
وی افزود: کشــت های پرمصرف مانند سبزی و 
صیفی را باید از فضای سبز باز به گلخانه ها انتقال 
داد، زیرا مصرف آب در گلخانه ها یک ششم تا یک 

دهم کمتر از مصرف آب در فضای باز است.

گروهی از پژوهشگران دانشگاه مک مستر در کانادا به بررسی میزان انتشار گازهای گلخانه ای توسط محصوالت 
صنعت ICT در ســال های 2010 تا 2020 پرداختند. آنها دریافتند که ســاخت گوشی های هوشمند جدید 
می تواند دمار از محیط زیســت درآورد؛ زیرا 85 تا 95 درصد از فرآیند تولید گازهــای مضر و گلخانه ای این 
گوشــی ها، مربوط به زمان تولید آنهاســت. محققان همچنین دریافته اند که موبایل هایی که صفحه نمایش 
بزرگ تری دارند، به میزان قابــل توجهی بیش از تلفن های همراه با نمایشــگر کوچک تر گاز گلخانه ای تولید 

می کنند. به همه این مشکالت، باید بحث »پسماند صنعتی« را نیز افزود.

تلفن همراه هوشمند 
 دمار از محیط زیست

 در می آورد

دار
ش
ه

سرپرست اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان نطنز 
گفت: در گشــت و کنترل یگان حفاظت محیط زیســت 
دستگیري 36 نفر متخلف شکار و صید ، کشف و ضبط 12 
قبضه اسلحه شکاري ، کشف الشه یک رأس میش وحشي، 

دو رأس کل وحشي و یک راس قوچ وحشي انجام شد و سه قبضه اســلحه از اسلحه هاي کشف شده و مقادیر 
مهمات غیر مجاز به نفع دولت ضبط شد .

علیرضا غالمی گفت:  در حوزه محیط زیست انسانی و طبیعی نیز تعداد پایش  397مورد از صنایع و پایش از 
معادن227 مورد، پاسخگویي به 186 مورد استعالم ، 51 مورد شکایت زیست محیطي و صدور 27 مورد اخطاریه 
هاي زیست محیطي و بازدید 36مورد از محل دفن پسماند در مناطق شهري و روستایي سطح شهرستان انجام 
گرفت .وی افزود: در سال 96 تعداد ۴۴ پرونده تخلف زیست محیطی به مراجع قضایی شهرستان نطنز ارجاع 

و منجر به صدور رای شد.

44 پرونده محیط 
زیستی در نطنز

سرپرست اداره حفاظت محیط زیســت کاشان اظهار 
کرد:  در سال 96 تعداد 3۴7 پروانه احداث -بهره برداری 
و پروانه توسعه برای واحد های صنعتی و خدماتی صادر 
شده اســت. حســین خادمی گفت: تعداد 189 واحد 

اخطاریه در مســائل مختلف زیســت محیطی صادر و همچنین 23 مورد ماموریت پایش شبانه طی این 
مدت انجام گرفت که تعداد 6واحد از واحدهای صنعتی با توجه به رفع معضالت زیست محیطی و رعایت 
و ضوابط از لیست صنایع آالینده خارج و 16 واحد به مراجع قضایی ارجاع شد. وی تصریح کرد: 6500 نفر 
ساعت گشت و کنترل مناطق آزاد و حفاظت شده قمصر و برزک توسط یگان حفاظت محیط زیست انجام 
گرفته که منجر به 50 مورد دستگیری متخلفین شکار و صید و کشف و ضبط 10 قبضه اسلحه مجاز و 7 
قبضه اسلحه غیر مجاز به همراه تعداد ادوات شکار و صید از آنها شده است که در نهایت 33 پرونده به مراجع 

قضایی ارجاع گردید.

دستگیری ۵۰ شکارچی 
متخلف کاشان

استاندار اصفهان گفت: در ســال گذشته ورودی 
آب به سد زاینده رود 1/2 میلیارد مترمکعب بوده و 
امسال این عدد به ۴00 میلیون مترمکعب کاهش 
یافته که بسیار شکننده و نگران کننده است، این 
میزان آب کشــاورزی و باغات را با تنش شــدید 
مواجه خواهد کرد و حتی برای تامین آب شرب هم 

با مشکل مواجه هستیم.
محســن مهرعلیزاده اضافه کرد: بــه این نتیجه 
رســیده ایم که به جای مقابله با خشکسالی باید 
ســازگاری با کم آبی را مدنظر قرار دهیم و تغییر 
الگوی کشت، استفاده از شیوه های نوین آبیاری و 

کشت گلخانه ای را رونق بخشیم.
وی ادامه داد: بر اساس پیشنهاد ارائه شده مدیریت 
اســتان باید در ازای آبی که به بخش صنعت داده 
می شود مبالغی به بخش کشاورزی اختصاص دهد 

که این طرح با دفاع رییس جمهور هم مواجه شد.
استاندار اصفهان با بیان این که تمام تالش مدیریت 
استان حمایت از کشاورزان بوده است، اذعان کرد: 
قبل از عید مبالغی به کشاورزان پرداخت شد و در 

سفر به شرق اصفهان نیز مردم نجابت و اصالت از 
خود نشان دادند که این وظیفه مدیریت استان را 

سنگین تر کرده است.
مهرعلیــزاده بیان کــرد: اگر آبی به کشــاورزی 
اختصــاص نیابــد و در صنعت هــم ۴0 درصد 
صرفه جویی شــود باید حداقل 20 درصد ورودی 
 آب شــرب اصفهان، یزد و کاشــان صرفه جویی

 شود.

استاندار اصفهان مطرح کرد:

ضرورت سازگاری با کمی آب
معاون هماهنگی امــور اقتصادی و توســعه منابع 
استانداری اصفهان گفت: اعضای کمیته ساماندهی 
رودخانه زاینــده رود باید از بین شهرســتان های 
ذی نفع حوضه زاینده رود انتخاب شــوند که نسبت 
به مسائل رودخانه و سهم کشاورزان اطالع کافی را 

داشته باشند.
محمدعلی شجاعی اظهار کرد: باید گزارش کاملی از 
سوی سازمان آب منطقه ای و صنف کشاورزان برای 
جلسه آینده ارائه شود و تمام اقدامات صورت گرفته از 
ابتدای اجرای قرارداد ساماندهی رودخانه از سال 9۴ 

مورد بررسی و آنالیز قرار گیرد.
وی ادامه داد: اعضای کمیته ســاماندهی رودخانه 
زاینده رود باید از بین شهرستان های ذی نفع حوضه 
زاینده رود انتخاب شوند که نسبت به مسائل رودخانه 
و ســهم کشــاورزان اطالع کافی را داشــته باشند 
همچنین صنف کشاورزان اســتان باید لیستی 15 
نفره شامل نظام صنفی کشــاورزان شهرستان های 
ذی نفع حوضه زاینده رود را برای حضور در جلسات 

معرفی کنند.

شــجاعی با بیان اینکــه ســازمان آب منطقه ای و 
جهادکشاورزی باید چارت سازمانی و قرارداد مورد 
نظر در خصوص ساماندهی، حفاظت و بهره برداری از 
رودخانه را ارائه کنند، افزود: شرکت آب منطقه ای و 
نظام صنفی کشاورزان و جهاد کشاورزی باید تکلیف 
قرارداد ســوم در خصوص نظارت بر بهره برداری از 
رودخانه زاینده رود را مشــخص و از اعضای صنف 

کشاورزان در این خصوص استفاده کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان مطرح کرد:

تعیین تکلیف قرارداد سوم بهره برداری از زاینده رود

با مسئوالن

مدیرعامل شرکت فوالد سرمد دیروز در مصاحبه ای 
به برداشــت های کارخانه اردکان یزد از آب اصفهان 
اشاره کرد؛ عباسقلی سمندریان در پاسخ به این سوال 
که چرا معاون رییس جمهور ســال گذشــته در اوج 
بحران اصرار به افتتاح کارخانه فوالد در شهرســتان 
 اردکان داشــتند، گفت: ماجرا این است که برای این 
کارخانه ها در سال های گذشته میلیاردها تومان هزینه 
شده و حاال به این راحتی ها نمی توان از آن صرف نظر 
کرد.  ســمندریان  این را هم گفت که »تا آنجا که من 
اطالع دارم برای کارخانه فــوالد اردکان هزینه های 
زیادی در بخش تصفیه آب فاضالب شــهر اردکان و 
اســتفاده آن در این کارخانه شده است. البته در حال 
حاضر آب این کارخانــه از محل انتقال آب اســتان 

اصفهان تامین می شود.«
استان اصفهان میزبان بزرگ ترین و مهم ترین صنایع 
فوالد و آهن کشور شــد تا به رغم سهم موثری که در 
تولید ملی، اشــتغال و حمایت از کاالی ایرانی بازی 

می کند، بر ماجرای پر دامنه بحران آب نیز دامن بزند.
از آنجا که فوالد و صنایع این حــوزه نیاز به منابع آب 
فراوانی دارد، احداث چنین تاسیساتی در فالت مرکزی 
و خشک کشــور همواره مورد ســوال کارشناسان و 
دلسوزان محیط زیست این کشور بوده است.حاال مهر 
سکوت بر بازار ابهاماتی خورده که باید دقیق بررسی و 
ارزیابی که چرا و چگونه این اتفاق های غیر منطقی و غیر 

معقول در دهه های گذشته رخ داده است.
آشی که برای اصفهان پختند

بنیان گذار فوالد مبارکه اصفهان در یکی از مصاحبه های 
خود گفت: محمدرضا نعمت زاده، وزیر فعلی صنعت 
هنوز هم وقتی من را می بیند می پرسد ما اشتباه کردیم 

پروژه را از بندرعباس به اصفهان منتقل کردیم؟!
محمد حسین عرفانیان ادامه داد: در طراحی صنعتی 
شــرایط آب وهوایی و مقاومت زمین و مســائل دیگر 
سنجیده می شــود و این انتقال در صورتی انجام شد 
که اصفهان و بندرعباس از این نظر خیلی با هم تفاوت 
داشتند. شورای اقتصاد در آن زمان بدون این مالحظات 

تصمیم به جابه جایی گرفت.
پیگیری های مداوم مسئوالن اصفهان 

استاندار اصفهان همچنان پشتیبان کشاورزان اصفهان 

است و ســعی دارد آرامش را بر فضا حاکم کند وی با 
اینکه اصفهانی نیست اما درد مردم اصفهان را به خوبی 
لمس کرده است و با برگزاری جلسات مختلف استانی و 

ملی می خواهد حقابه اصفهانی ها را به آن ها بازگرداند.
نماینــدگان اصفهان تصمیــم جدی بــرای تحقق 
وعده هایشان گرفتند تا جایی که چند روز پیش احمد 
ســالک، نماینده مردم اصفهان بار دیگر گفت که اگر 
نتوانند انتظار اصفهانی ها را در مورد آب برآورده کنند 

دسته جمعی استعفا خواهند داد.
نباید با آب شوخی کرد

حســن کامران نماینده مردم اصفهان دیروز در تذکر 
شفاهی، گفت: مصوبه شورای امنیت کشور می گوید 
باید برخــورد صورت گیــرد؛ اما چرا با ایــن افراد که 
سوءمدیریت دارند برخورد نمی شود. آیا درست است 
که یک فرد محترم را که حقش را می خواهد کتک بزنیم 
و از طرفی فقط نگاه کنیم و وعده دهیم؟وی ادامه داد: 
نباید با آب شوخی کرد. بارها گفته ام باید از هر جا که 
آب وجود دارد چه در صنعت و چه در شغل کم شود و 
به کسی که حقش است داده شود و حتما مشکل حل 

خواهد شد. 
ضرورت برخورد دســتگاه قضایی با وزارت 

نیرو
حیدرعلی عابدی، نماینــده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اســالمی هم در خصوص وضعیت کم آبی در 

اســتان اصفهان و احتمال به صفر رسیدن ذخیره آب 
سد زاینده رود، اظهار کرد: مسئوالن وزارت نیرو در این 
خصوص باید پاسخ گو باشند، چراکه اگر این وزارتخانه 
در سال گذشته برخورد منطقی با برداشت های بی رویه 
آب از سرشاخه های زاینده رود کرده و کار ساخت تونل 
بهشت آباد و تونل سوم را تکمیل کرده بود بدون شک 

چنین مشکلی نداشتیم.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی باید با تخلفات 
وزارت نیرو که در چند سال گذشته انجام داده است 
برخورد قانونی کند.نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی، خاطرنشان کرد: استاندار اصفهان 
وارد عمل شده و با مسئوالن ذی ربط جلسه گذاشته 
است، اما باز هم وزارت نیرو شانه خالی کرده  در حالی 
که وزارت نیرو مسئول است و باید پاسخگو باشد. این 
وزارتخانه باید تمام اختیــارات قانونی خود را به کار 
گیرد و نگذارد مردم اصفهان و اســتان دچار کم آبی 

و بی آبی شوند.
هنوز جلسه ســتاد بحران کشور تشکیل 

نشده است
نماینده مردم شــاهین شــهر در مجلس شــورای 
اســالمی در تذکری شــفاهی گفت: پنــج میلیون 
نفر از مــرداد ماه آب خــوردن در اصفهــان ندارند 
و ۴20 میلیون آب شــرب نیاز اســت؛ اما در حال 
حاضر تنها 100 میلیون آب پشــت ســدها موجود 

است.حســینعلی حاجــی دلیگانی بیــان کرد: در 
تاریخ 22 بهمن ســال گذشــته بنده نکته ای را در 
مورد آب آشــامیدنی اصفهان مطرح کــردم و قرار 
شــد،صبر کنیم  وزیر کشــور جلسه ســتاد بحران 
کشور را برای این موضوع تشــکیل دهد. همچنین 
در تاریخ 29 بهمن ســال گذشته پیشــنهاد شد تا 
کمیسیون امنیت ملی و انرژی ســفری را به استان 
برای رسیدگی به وضعیت بحرانی ایجاد شده داشته 
باشد؛ اما علی رغم این تذکرات در این خصوص اقدامی 
 انجام نشده اســت و فقط رییس مجلس جلسه ای را 

 تشکیل دادند.
صدای طبل توخالی وعده های دولت این روزها بلندتر 
از قبل به گوش می رسد. وزیر نیرو از تشکیل کارگروه 
ملی آب در سال گذشته خبر می دهد کارگروهی که تا 
کنون نتوانسته اقدام جدی برای جلوگیری از بیشتر 

نشدن بحران آب انجام دهد.
رضا اردکانیان می گوید: قطعا در هر جایی که دچار 
مشکل آب هســتیم رفتارهای غلطی داشته ایم که 

در حال حاضر گرفتاری ها گریبانگیر ما شده است.
اینجا چراغی روشن نیست

حاال شهری که همه زیبایی  رودخانه اش را می ستودند 
تشنه آب است و در این خشکسالی و برهوت، آب  در 

دل مسئوالن کشوری تکان نمی خورد.
وقت تنگ است؛ کورسوی امید کشــاورزان برای 
گرفتن حقابه خاموش شــده است و مردم اصفهان 
هر روز خبرهای مربوط به آب شــرب شــهری را 
برای جیره بندی دنبال می کننــد.  رودی که قرار 
بود حقابه اش به مطالبه ملی تبدیل شــود حاال زیر 
ســایه فراموشــی جامعه نرم نرم خشک می شود، 
 حقایقی در مــورد بی توجهی های مســئوالن در

ســال های قبل مشخص می شــود و موجی از بی 
اعتمادی فضای شهر را می گیرد، کشاورزان اصفهان 
به آرامش دعوت می شــوند و هر گونــه اعتراض و 
تجمعی توســط آن ها بــه ضرر منافــع ملی تلقی 

می شود.
بی آبــی در اصفهان خبــر از فاجعــه ملی می دهد 
فاجعه ای که اگر به موقع به آن رسیدگی نشود برای 
آینده اجتماعی و اقتصادی این شــهر بحران ســاز 
است و به دلیل اهمیت این اســتان بر همه کشور 

تاثیر خواهد گذاشت.

دسته گل های مسئوالن، به جان آب افتاد
  نبود برنامه و اجرای طرح های اشتباه، زاینده رود را خشکاند؛ 

آال توحیدی راد
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استارت آپ

سید محمد صاحبکار خراســانی، رییس مرکز 
شرکت ها و موسسات دانش بنیان یکی از مسائل 
اصلی در شرکت های دانش بنیان را حفظ و 
به کارگیری نیروهــای توانمند عنوان کرد و 
گفت: در این رابطه موضــوع انجام خدمت 
ســربازی برای افراد اصلی مشــغول در این 
شرکت ها مهم است؛ به نحوی که ممکن است 
با جدا شــدن یک فرد اصلی، فعالیت شرکت 
تحت الشعاع قرار گرفته و با افت شدید مواجه 

شود.
دبیــر کارگــروه ارزیابی 
شرکت های دانش بنیان 
افــزود: از آنجایی 
تدوین  که 
اجــرای  و 

برنامه های حمایتی از شــرکت های دانش بنیان 
یکی از مهم تریــن فعالیت هــای معاونت علمی و 
مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان است، رفع 
این مشکل نیز از سال های گذشــته در دستور کار 

قرار گرفت.
وی گفت: در چند سال گذشته، بنیاد ملی نخبگان 
شــرایط انجام خدمت وظیفه تخصصی برای افراد 
تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان )مانند برگزیدگان 
المپیادهــا، برگزیــدگان کنکور وغیــره( را فراهم 

کرده بود.
عضو هیئــت علمی پژوهشــکده مطالعات فناوری 
افزود: با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری و بنیاد ملی نخبگان و ستاد کل نیروهای 
مسلح، شیوه نامه ای با عنوان »شیونامه بهره مندی 
دانش آموختگان فناور از تســهیالت خدمت نظام 

وظیفه تخصصی« ابالغ شد.
صاحبکار گفت: بر اســاس این شــیوه نامه، افراد 
کلیدی و کارشناسان خبره شرکت های دانش بنیان 
هم مانند برگزیدگان المپیادها و کنکور در صورتی 
که امتیاز الزم را در زمینه علمی و فناوری کســب 
کنند، می توانند از خدمــات نظام وظیفه تخصصی 
استفاده کرده و با همکاری معاونت علمی و فناوری 
رییس جمهور و بنیــاد ملی نخبگان به ســتادکل 

نیروهای مسلح معرفی شوند.
عضو هیئــت علمی پژوهشــکده مطالعات فناوری 
افزود: خوشبختانه ســردار باقری، رییس ستاد کل 
نیروهای مســلح توجه ویژه ای به موضوع مهارت 
آموزی و استفاده موثرتر از توانمندی های سربازان 
دارند و برنامه های ویژه ای در تفاهم نامه مشترک 
معاونت علمی و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح 

در نظر گرفته شده است.
صاحبکار درباره شــرایط افراد متقاضی گفت: افراد 
معرفی شده بایدحد نصاب امتیاز علمی و فناورانه را 
کسب کنند و این افراد باید دانش آموخته در مقاطع 
کارشناســی، کارشناسی ارشد یا دکترای تخصصی 
باشند و بیش  از سه ســال از تاریخ دانش  آموختگی 
آنها نگذشته باشد؛ البته دانشجویان دوره دکترای 
تخصصی که از پیشــنهاد رســاله دکتری خود با 
موفقیت دفاع کرده باشند، نیز مشمول مزایای این 

طرح می  شوند.
وی ادامه داد: فرد معرفی شــده باید در حال حاضر 
به صــورت تمام وقت در شــرکت دانش  بنیان مورد 
نظر مشــغول به فعالیت باشــد و برای دســت  کم 
 ســه ماه اخیر، ســابقه بیمه پرداختی در شــرکت

 داشته باشد.

یک اســتارت آپ قصد دارد هتلی در فضا بســازد و 
از ســال ۲۰۲۲ پذیرش میهمان را آغاز کند. هزینه 
سفری ۱۲ روزه به این هتل از ۹.۵ میلیون دالر آغاز 
 می شود. تا چهار سال دیگر توریست های ثروتمند

می توانند به هتلی در فضا سفر کنند.
درهمین راستا استارت آپ Orion Span تصمیم 
دارد ایســتگاه فضایی Aura Station خود را در 
اواخر ۲۰۲۱ میالدی افتتاح کند و از ۲۰۲۲ پذیرای 

میهمانان در آن باشد.
فرانک بانگر، مدیر ارشد اجرایی این شرکت می گوید: 
ما نخستین هتل فضایی لوکس را می سازیم. بهای 
اقامتی ۱۲ روزه در این ایستگاه از ۹.۵ میلیون دالر 
آغاز می شــود؛ البته این قیمت کمتر از بهایی است 

که توریست های فضایی پیشین پرداخت کرده اند.
از ســال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ تعداد ۷ شهروند در کل ۸ 
سفر به ایســتگاه فضایی بین المللی داشته اند. آنها 
برای هر ســفر مبلغی حدود ۲۰ تا ۴۰ میلیون دالر 

پرداخت کرده اند.
او افــزود: بــه تازگــی فنــاوری و نــوآوری های 
زیادی فراهم شــده تا در ایســتگاه های فضایی از 
اتوماســیون بیشــتری اســتفاده شــود. بــه این 
 ترتیب نیــازی بــه راهپیمایــی در فضا یــا انجام
  فعالیــت هایــی خــارج از فضاپیمــا نخواهــد

 بود.
بانگــر برنامه احــداث ایــن هتــل را در اجالس 

Space۲.۰ اعالم کرد.

گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی متشکل از ۳۵ کشور پیشرو 
در اقتصاد نشــان می دهد که تعداد مشــاغلی که به علت ظهور هوش 

مصنوعی و روبات ها در معرض خطرند، کمتر از حد تصور است.
پیش از این و در ســال ۲۰۱۳ نتایج یک پژوهش که توســط دانشگاه 

آکسفورد انجام و منتشر شده بود، جنجال به راه انداخت.
بر اســاس این گزارش پیش بینی شــده بود ۴۷ درصد از مشــاغل در 
 آمریکا به علت خودکار شدن فرآیندهای حرفه ای به علت از راه رسیدن

روبات ها و همه گیر شــدن هوش مصنوعی از کنترل انســان ها خارج 
خواهند شد.

ولــی تحلیل هــای ارائه شــده در گــزارش تــازه حاکی اســت، تنها 
۱۴ درصــد از مشــاغل موجــود در کشــورهای عضو این ســازمان 
کــه آمریــکا، انگلیــس، کانــادا و ژاپــن را هــم در برمی گیــرد به 
شــدت خــودکار مــی شــوند و بــه احتمــال ۷۰ درصد یا بیشــتر 
 تحت کنترل روبــات ها یا محصــوالت مبتنی بر هــوش مصنوعی در 

می آیند.
این رقم برابر با حدود ۶۶ میلیون فرصت شــغلی در کشــورهای عضو 

این ســازمان اســت که اگر چه باز هــم رقم قابل توجهی اســت، 
اما بســیار کمتــر از پیــش بینی هــای قبلی اســت. تعداد 

فرصت های شــغلی کــه به همیــن علــت در آمریکا از 
 بیــن می رونــد حــدود ۱۳ میلیــون مورد بــرآورد

 شده است.
علــت برآوردهای متفاوت در ایــن دو گزارش این 
است که هنوز تصور می شــود نمی توان بسیاری 
 از مشــاغل با برخی پیچیدگی هــای خاص را به
 روبات ها واگــذار کــرد و در گزارش دانشــگاه 
آکسفورد در مورد توانایی های آتی ربات ها و ماشین 

های مبتنی بر هوش مصنوعی اغراق شده بود.
پیش بینی ها حاکی اســت که مشــاغل سطح پایین 

مانند نظافت و امور خدماتی بیشــتر از مشاغل پیشرفته 
 تر و مبتنی بر آموزش های دشــوارتر تحت کنترل روبات ها 

درمی آیند؛ لــذا ضروری اســت جوانان امــروزی آموزش های 
دانشگاهی و فنی و حرفه ای را جدی تر بگیرند.

هر ایرانی یک کارآفرین؛

از آسمان تا زمین!

فرزانه مستاجران

وقتی اســم کارآفرینی به میان می آید همه ما به 
یک چارچوب خاص فکری می رســیم که در آن 
باید تمام شرایط مهیا باشد تا بتوانیم یک کارآفرین 
شــویم اما این بار یک بانو قواعد را بر هم زده است 
و بدون هیچگونه چارچوب و حصار خود ســاخته 
دســت به کار آفرینی زده اســت. کاپیتان فهیمه 
احمدی دســتجردی یک خلبان و مهندس پرواز 
در کشور اســت. پرواز رویای کودکی اش بود و شد 
اولین مهندس پرواز زن ایرانــی. چنین جایگاهی 
نه در ایران کــه در تمام خاورمیانه و بســیاری از 
نقاط جهــان در تســخیر مردان اســت و این زن 
 جوان این قاعده را در ایران برهم زده است. در زیر 
قســمت های از گفت و گوی این بانو ی کارآفرین 

ایرانی را می خوانیم.

تاسیس جامعه بانوان صنعت هوا نوردی ایران
تحصیل در دانشــگاه هوانوردي را از سال ۱۳۸۲ 
و با خواندن دروس رشــته مهندســي پرواز آغاز 
کردم . بعدتــر دوره هاي آزاد دیســپچري، تعمیر 

و نگهــداري هواپیمــا، آمــوزش پرواز بــا چتر و 
ســقوط آزاد را هم گذراندم تا بــه عنوان مهندس 
 پــرواز هواپیمــاي توپولوف ۱۵۴ انتخاب شــدم. 
دوره هاي الزم براي رســیدن به کاپیتان )خلبان 
یک( شــدن را گذراندم وسپس ســازماني به نام 
»جامعه بانــوان صنعــت هوانوردی ایــران« که 
کارش رســیدگي بــه نیازهــاي زنان شــاغل در 
 صنعــت هوانــوردي ایــران اســت را تاســیس 

کردم .

حمایت از تمام بانوان عاشق پرواز
اکنون نیز دوســت دارم تا راهی برایم گشوده شود 
برای کمک به بانوان با انگیزه. ارتقای آگاهی و بینش 
جامعه زنان و توانمند کــردن آنها از اهداف جامعه 
بانوان صنعت هوانوردی و من است . شناسایی توان 
علمی، فنی ومهارتی اعضــای جامعه و هدایت آنها 
به مراکز مورد نیاز کشور از دیگر اهداف ماست . در 
این راستا از برگزاری سمینارها و همایش ها دریغ 
نخواهیم کرد .ما از تمام دختران ایرانی و بانوانی که 
عالقه به این حرفه داشته باشند و از سالمت جسم 
و روح برخوردار باشــند حمایت می کنیم و آنها را 

راهنمایی کرده و آموزش می دهیم؛ البته بخشــی 
از اقدامات الزم را سازمان هواپیمایی کشور انجام 

می دهد .

هر ایرانی یک کارآفرین
به زعم دکتر میثم شــفیعی خالصه کردن مفهوم 
گسترده با مدل های متنوع کارآفرینی در یک مدل و 
محدوده خاص عمال سرمایه های ما را محدود به یک 
گونه خاص می کند. او بر این باور است که هر کسی 
با هر ویژگی روانشناختی و شخصیتی می تواند در 
قامت یک کارآفرین ظاهر شود به شرط اینکه بداند 
مدل مناسب کسب و کار برای او چیست.از همین 
رو معتقد است کارآفرینی تعریف یکسان و واحدی 
ندارد و پدیده ای عمومی است و هر کسی می تواند 
در فرازی مختلف وارد این اکوسیستم شود و با خلق 
ارزش و ثروت نقش آفرینی کند. این استاد دانشگاه، 
با شــعار »هر ایرانی یک کارآفرین« شروع می کند 
و می گوید: سوپرمارکتی که توانسته شعبه هایش 
را افزایش دهد، جوانی که صنایع دســتی درست 
می کند و در کار خودش پیشرفت کرده و شبکه های 
اجتماعی را به صورت شــعبه های مجازی فروش 

خود درآورده است، سازمانی که دست به کارآفرینی 
درون سازمانی زده همه و همه کارآفرینانی هستند 
در موقعیت های مختلف با شخصیت های متفاوت 
که در یک جایی همپوشــانی هایی هم با هم دارند 
اما افق های متنوعی را در توسعه کسب و کار تجربه 

می کنند. 

کارآفرینی نیاز جامعه کنونی
در علم روز دنیا کارآفرینی نه تنها متعلق به اقتصاد 
اســت بلکه جوامع )به معنای عام( به شدت به این 
واژه نیاز دارند، این نیاز باعث شده مفهوم کارآفرینی 
از یک عبارت تخصصــی در قواره های یک عبارت 
عمومی ظاهر شود که نشانه هایش را امروز در جامعه 
خودمان هم می بینیم.نکته این جاســت که اگر در 
جامعه ای یک شهروند تحصیالت دانشگاهی رشته 
کارآفرینی هم نخوانده از کارآفرینی غافل نشــود، 
چون او اگر در مسیر درســتی قرار بگیرد و برآورد 
صحیحی از نقشــه راه، نیاز بازار و توسعه کسب و 
کار داشته باشد می تواند دست به کارآفرینی بزند 
 بدون آنکه به نظریه های تئوریک کارآفرینی مسلط 

باشد. 

دستاورد شگفت انگیز یک استارت آپ؛اغراق درباره تسخیر کسب و کارها توسط هوش مصنوعی

اقامت در هتل فضایی تا ۲۰۲۲

شرایط جدید سربازی برای افراد کلیدی فعال در شرکت های دانش بنیان و فناور

برنامه توسعه 
زیست بوم 

شرکت های خالق
مشــاور معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهــوری از ابــالغ »برنامه توســعه 

زیست بوم شرکت های خالق« خبر داد.
پرویز کرمی گفت: بــا توجه به ضرورت 
حفظ و ارتقای زیســت بوم نــوآوری و 
کارآفرینی در کشور »آیین نامه اجرایی 
برنامه توسعه زیســت بوم شرکت های 
خالق« توســط معاون علمی و فناوری 

رییس جمهوری ابالغ شد.
مشــاور معاون علمی و فناوری رییس 
جمهوری گفت: انتظار می رود با تعامل 
بخش هــای مختلف معاونــت علمی و 
فناوری، کارگروه ارزیابی و تشــخیص 
صالحیت شــرکت ها و موسســه های 
دانش بنیان، همچنین پــارک فناوری 
پردیس معاونت علمی به عنوان دبیرخانه 
شــبکه نوآوری شــهر تهــران در ارائه 
خدمات متناسب برای توسعه زیست بوم 
و ارتقای کسب وکار شرکت های خالق و 
امور اجرایی دبیرخانه اجرایی، این برنامه 

قدرتمند پیش رود.
کرمــی بیــان کــرد: در چارچــوب 
سیاســت های کلی اقتصــاد مقاومتی 
و تدابیــر مقام معظم رهبــری، ایجاد و 
ارتقای زیســت بوم فنــاوری و نوآوری 
در کســب و کارهای نوین و کارآفرینی 
به منظور توســعه اقتصاد دانش بنیان، 
یکی از محورهــای اصلی معاونت علمی 
بــوده اســت.رییس مرکــز ارتباطات 
و اطالع رســانی معاونــت علمی گفت: 
در چند سال گذشــته با اجرایی کردن 
قانون حمایت از شــرکت ها و مؤسسات 
دانش بنیان تسهیل گری و حمایت های 
مناســبی از شــرکت های دانش بنیان 
به عمل آمده و در شــرایط فعلی بیش از 
سه هزار شــرکت دانش بنیان که عمدتا 
در صنایع و حوزه هــای مبتنی بر دانش 
و فناوری پیشــرفته فعالیت دارند تایید 
صالحیت شده اند. این شرکت ها از نظر 
اثربخشی اقتصادی، اجتماعی و همچنین 
اشتغال نیروی انســانی تحصیلکرده در 
حال گسترش هســتند.وی خاطرنشان 
کرد: در کنار شــکل گیری شرکت های 
دانش بنیان در جامعــه و مراکز علمی و 
دانشــگاهی، بخش دیگری از شرکت ها 
و اســتارت آپ ها که عمدتــا در صنایع 
فرهنگــی و نیز خدمات نوین و کســب 
و کارهــای مبتنی بر فضــای دیجیتال 
فعال هســتند، بــا کمک و مســاعدت 
معاونــت علمــی در ایــن زیســت بوم 
 ظهور و بــروز کــرده و در حال رشــد 
هستند.به گفته مشــاور معاون علمی و 
فناوری رییس جمهوری، جوهره رشــد 
این شــرکت ها بر نــوآوری و خالقیت 
برای ارائه محصــوالت و خدمات جدید 
و مدل های نوین کســب وکار در سطح 
بازارهای هدف اســتوار است و لزوما در 
مراحل شکل گیری و رشــد، مبتنی بر 
پژوهش و توسعه فناوری های پیشرفته 
نیستند.کرمی افزود: این حوزه به دلیل 
ماهیت عمدتا خدماتی، پتانســیل های 
زیادی بــرای ایجــاد اشــتغال و رونق 
اقتصادی در کشور دارد. بر این اساس در 
سالی که به فرموده مقام معظم رهبری، 
ســال »حمایت از کاالی ایرانی و تولید 
ملی« نام گذاری شد، آیین نامه اجرایی 
»برنامه توسعه زیســت بوم شرکت های 
خالق« ابالغ و توســط ســتاد توسعه 
فناوری های نرم و هویت ســاز معاونت 
علمی به عنــوان دبیرخانه این برنامه به 

مرحله اجرا می رسد.

رییس کمیســیون اجتماعی مجلس با اشــاره به 
پرداخت ۷۸ درصد تسهیالت صندوق کارآفرینی 
امید در مناطق روســتایی به اقشار مستضعف طی 
۴سال ونیم گذشته، از رشد ۸۰ درصدی تسهیالت 

این صندوق خبر داد.
امیــد عبدالرضا عزیــزی، در همایش سراســری 
مدیران ستادی و استانی این صندوق با بیان اینکه 
صندوق کارآفرینــی امید موفق بــه جلب اعتماد 
مردم و نمایندگان آنها در مجلس شده است، گفت: 
نخستین مورد شناسنامه دار شدن و تعیین وضعیت 
حقوقی صندوق بود که با پیگیری های مدیرعامل 
صندوق به عنوان یــک نهاد عمومــی غیردولتی 
هویت پیــدا کرد. رییــس کمیســیون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی افزود: در مدت ۴سال ونیم 
گذشــته با مدیریت خوب تمامی مدیران صندوق 
و بازگشــت اقســاط، ۵هزار و ۵۰۰میلیارد تومان 
تسهیالت پرداخت شد که حدود ۷۸درصد آن در 
مناطق روستایی و مستضعف بوده و در مجموع نیز 
صندوق نسبت به سنوات گذشته ۸۰درصد رشد در 
پرداخت تسهیالت داشــته که این بسیار ارزشمند 
است. عزیزی با اشــاره به حساسیت های پرداخت 
تسهیالت ازدواج به رشد ۱۶۰۰درصدی پرداخت 
این تسهیالت در صندوق اشاره کرد و آن را نتیجه 
برنامه ســازی و برنامه ریزی مناسب بازوان اجرایی 

صندوق عنوان کرد.
وی همچنیــن به کاهش نیروی انســانی صندوق 
طی این ســال ها اشــاره کرد و گفت: در کشــور 
مــا نزدیک بــه ۲میلیــون و ۵۵۰ هــزار کارمند 
وجــود دارد؛ یعنــی بــه ازای هــر ۳۰نفــر یک 
کارمنــد، در مقابــل ژاپن بــا ۱۲۸میلیــون نفر 
جمعیت، ۳۵۰هــزار کارمند دارد یعنــی به ازای 
 هر ۳۰۰نفر یک کارمند اســتخدام شــده اســت. 
عزیزی اظهار کــرد: ما ۸میلیــون و ۵۰۰هزار نفر 
کارمند و مســتمری بگیر کشــوری و لشــکری 
داریم و باید روشــی پیدا کنیم تــا بتوانیم با جلب 
رضایت کارمنــدان تعــداد کارمنــدان دولت را 
کم کرده و راندمــان خدمات بــه کارمندان باقی 
مانده را باال ببریم. وی برای دســتیابی به خدمات 
صنــدوق در پایین ترین ســطوح بر ایجــاد دفاتر 
 صندوق در روســتاها و بخش های بــزرگ تاکید

 کرد.

78درصد تسهیالت صندوق 
کارآفرینی امید در روستاها

اقامت در هتل فضایی تا ۲۰۲۲
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مفاد آراء
1/126 شماره: 97/921644621-1397/01/16 هی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق 

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

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شماره 139560302027003696 مورخ 1395/03/22 فردوس فریبا امیرمعزي 
فرزند علي بشماره شناسنامه 451 صادره از دزفول بشماره ملي 2002015287 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9557 فرعي از اصلي 15190 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 89/96 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
2- راي شماره 139660302027000619 مورخ 1396/01/20 احمد قشوني فرزند محمد 
ابراهیم بشماره شناسنامه 38 صادره از خوانسار بشماره ملي 1229654259 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11828 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 145/78 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
3- راي شماره 139660302027002818 مورخ 1396/03/13 سیداحمدعلي شاهمرادي 
زواره  فرزند موسي بشماره شناسنامه 6 صادره از اردستان بشماره ملي 1189495341 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 238/80 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
4- راي شــماره 139660302027008616 مورخ 1396/07/26 ســیدمحمد سجادي 
مولنجاني فرزند ســید حســن بشــماره شناســنامه 6 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291690271 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
1و 2و 3 فرعي از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 186/06 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین صغیر زاده دارکی.
5- راي شماره 139660302027010259 مورخ 1396/09/20 غالمعلي حسیني پنارتي 
فرزند علي بشماره شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291220747 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 230/95 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
6- راي شماره 139660302027010335 مورخ 1396/09/22 اصغر زماني خوراسگاني 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 9138 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283793253 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 6453 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 232/57 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
7- راي شــماره 139660302027010632 مورخ 1396/09/30 اسفندیار امیري فرزند 
حاجي بابا بشماره شناسنامه 41 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199700827 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 26 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 
از مالک رسمي محمد علی شاهزیدی و اصغر شــاهزیدی و اکبر شاهزیدی فرزندان حاج 

حسین.
8- راي شماره 139660302027011252 مورخ 1396/10/18 محمد علي عمراني فرزند 
محمد حسن بشماره شناسنامه 8 صادره از دهاقان بشماره ملي 5129883012 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15234 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي محمد علی رشتی سیدنا فرزند نصر اله.
9- راي شــماره 139660302027011255 مورخ 1396/10/18 عاطفه فکار اصفهاني 
فرزند محمد تقي بشماره شناسنامه 4888 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293086045 در 
یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 170 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد علی رشتی سیدنا فرزند نصر اله.
10- راي شماره 139660302027011258 مورخ 1396/10/18 علیرضا نوروزي  فرزند 
یعقوب بشماره شناسنامه 16 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملي 5129972511 در یک 
و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 170 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد علی رشتی سیدنا فرزند نصر اله.
11- راي شماره 139660302027011365 مورخ 1396/10/21 زهرا سقائي پوراصفهاني 
فرزند مهدی بشماره شناسنامه 486 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285663519 در یک 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه باســتثناء ثمنیه اعیاني متعلق به صدیقه خانم 
کرباســچی احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 66/72 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

مهدی سقایی پور اصفهانی فرزند رجبعلی.
12- راي شــماره 139660302027011366 مورخ 1396/10/21 حشــمت ســقائي 
پوراصفهاني فرزند مهدي بشــماره شناســنامه 1636 صــادره از تهران بشــماره ملي 
0034882863 در یک و نیم دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء ثمنیه اعیاني 
متعلق به صدیقه خانم کرباسچی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 66/72 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي مهدی سقایی پور اصفهانی فرزند رجبعلی.
13- راي شــماره 139660302027011367 مــورخ 1396/10/21 میمنت ســقائي 
پوراصفهانــي فرزند مهدي بشــماره شناســنامه 10 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1284422178 در یک و نیم دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء ثمنیه اعیاني 
متعلق به صدیقه خانم کرباسچی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 66/72 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي مهدی سقایی پور اصفهانی فرزند رجبعلی.
14- راي شماره 139660302027011368 مورخ 1396/10/21 نیره سقائي پوراصفهاني 
فرزند مهدي بشماره شناسنامه 3225 صادره از تهران بشماره ملي 0045394441 در یک 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه باســتثناء ثمنیه اعیاني متعلق به صدیقه خانم 
کرباســچی احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 66/72 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

مهدی سقایی پور اصفهانی فرزند رجبعلی.
15- راي شــماره 139660302027011369 مــورخ 1396/10/21 عصمت ســقائي 
پوراصفهاني فرزند مهدي بشــماره شناســنامه 25829 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1280256524 در یک و نیم دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء ثمنیه اعیاني 
متعلق به صدیقه خانم کرباسچی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 66/72 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي مهدی سقایی پور اصفهانی فرزند رجبعلی.
16- راي شماره 139660302027011375 مورخ 1396/10/23 اشرف آقائي اصفهاني 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 34571 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282273124 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 103/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي محمدعلی زارعی .
17- راي شماره 139660302027011385 مورخ 1396/10/23 مرتضي نعل شکن فرزند 
علي بشماره شناســنامه 593 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287627821 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 103/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي محمدعلی زارعی .
18- راي شماره 139660302027011644 مورخ 1396/10/30 سعیده بني لوحي فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 1049 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286941326 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1778 فرعي 
از اصلي 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 208/56 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
19- راي شــماره 139660302027011646 مورخ 1396/10/30 سعید مغروری فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 65217 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1281748420 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1778 
فرعي از اصلي 15202 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 208/56 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
20- راي شماره 139660302027011985 مورخ 1396/11/08 مراد علي باقري کچي 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 14 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659444660 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2804 
فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 108/7 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
21- راي شــماره 139660302027011989 مورخ 1396/11/08 اعظم باقري کیچي 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 3674 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1288384696 

در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
2804 فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 108/7 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
22- راي شماره 139660302027011990 مورخ 1396/11/08  محسن صالحي فرزند 
حجت اله بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1270555261 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10408 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 147/11 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حاج عبدالوهاب ربیعی فرزند حاجی محمد کریم.
23- راي شماره 139660302027011991 مورخ 1396/11/08 اردشیر صالحي فرزند 
حجت اهلل بشماره شناسنامه 1559 صادره از فارسان بشماره ملي 4679313188 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 147/11 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حاج عبدالوهاب ربیعی فرزند حاجی محمد کریم.
24- راي شــماره 139660302027012015 مورخ 1396/11/09 محمد حسن رحیمي 
فرزند رضا قلي بشماره شناسنامه 1102 صادره از فریدن بشماره ملي 1159079633 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 105/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي غالمعلی زارعی .
25- راي شــماره 139660302027012054 مــورخ 1396/11/10  صدیقه ناظوري 
خوراســگاني فرزند براتعلي بشــماره شناســنامه 7045 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283772231 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
5059 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 139/95 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عباس برزگر خوراسگانی .
26- راي شــماره 139660302027012096 مورخ 1396/11/11 کریم موذني فرزند 
مرتضی بشماره شناسنامه 644 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283520001 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 6610 فرعي از اصلي 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180/38 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
27- راي شماره 139660302027012188 مورخ 1396/11/12 محمود عدیلي  فرزند 
جواد بشماره شناسنامه 3 صادره از نائین بشماره ملي 1249649943 در ششدانگ یکباب 
مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 20/15 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد جمالی پور .
28- راي شماره 139660302027012324 مورخ 1396/11/16 صدیقه خاجه ئي زفره ئي 
فرزند علي بشماره شناسنامه 36 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659568815 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي 12953 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 148/67 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي محمود فروغی ابری .
29- راي شــماره 139660302027012373 مورخ 1396/11/17  علیرضا شــهبازي 
ســواردزي  فرزند عباس بشــماره شناســنامه 611 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1293371300 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
10090 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 243 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي نظر علی شهبازی ولد مرحوم شهباز.
30- راي شماره 139660302027012382 مورخ 1396/11/18 محمد حسین خراطي 
فرزند محمد رضا بشماره شناســنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1270764462 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 60 فرعي از اصلي 
11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 41/53 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
31- راي شــماره 139660302027012393 مورخ 1396/11/18 داریوش شــهبازي 
چیگاني فرزند لطفعلی بشماره شناسنامه 1037 صادره از فریدن بشماره ملي 1159078998 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 105/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي غالمعلی زارعی .
32- راي شماره 139660302027012426 مورخ 1396/11/19  بتول امیني فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 7 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291314113 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 111/79 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي یداله 

یونانی خوراسگانی فرزند ابوالقاسم .
33- راي شــماره 139660302027012436 مورخ 1396/11/19 سید محمد صالحي 
فرزند سیدحسین بشماره شناســنامه 99 صادره از بروجن بشماره ملي 4650582962 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 183/77 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
34- راي شــماره 139660302027012467 مــورخ 1396/11/21 ســید محمدرضا 
مهدویانی  فرزند مرتضي بشــماره شناســنامه 373 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1287756891 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 5 فرعي از اصلي 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 205/20 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
35- راي شماره 139660302027012470 مورخ 1396/11/21 شهال دانا فرزند مرتضي 
بشماره شناسنامه 1043 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287882226 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5 فرعي از اصلي 11549 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 205/20 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
36- راي شماره 139660302027012473 مورخ 1396/11/21 غالمعلي قادري زفرهء 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 123 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659516221 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 14 فرعي 
از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 144 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عبدالرحیم حسینعلی زاده خراسانی فرزند محمد کاظم .
37- راي شماره 139660302027012478 مورخ 1396/11/21 الهام قادري زفره فرزند 
غالمعلي بشماره شناسنامه 1556 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1292408324 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 14 فرعي 
از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 144 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عبدالرحیم حسینعلی زاده خراسانی فرزند محمد کاظم .
38- راي شماره 139660302027012520 مورخ 1396/11/23 عباسعلي گرجي فرزند 
جعفر بشماره شناسنامه 1618 صادره از خوانسار بشماره ملي 1229384030 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 180 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
39- راي شماره 139660302027012525 مورخ 1396/11/23 رقیه رحیمی چرمهین 
فرزند علی بشــماره شناســنامه 54 صادره از شهرکرد بشــماره ملي 4622021242 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

عصمت قربانی فرزند حسن .
40- راي شــماره 139660302027012531 مورخ 1396/11/23 رضا شــفیعي فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 8 صادره از اصفهان بشــماره ملي 5649689229 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مساحت 154/26 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباسعلی 

کشاورز فرزند علی .
41- راي شــماره 139660302027012558 مورخ 1396/11/24 علي بهرامي فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 1158 صادره از شمیران بشماره ملي 0452211026 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي 
از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 220 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
42- راي شــماره 139660302027012562 مــورخ 1396/11/24 ســید علي اکبر 
دانش سرارودي فرزند سید محمد بشــماره شناســنامه 32 صادره از لنجان بشماره ملي 
5419582929 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 220 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
43- راي شماره 139660302027012563 مورخ 1396/11/24 حمید کیاني فالورجاني 
فرزند قاسم بشماره شناســنامه 79 صادره از فالورجان بشماره ملي 1110734603 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 237 
فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 220 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
44- راي شماره 139660302027012575 مورخ 1396/11/25 حسینعلی علي اکبري 
بابوکاني فرزند علي جان بشماره شناسنامه 26 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199579505 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 108 فرعي از اصلي 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 245/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي بنیاد مستضعفان .
45- راي شماره 139660302027012576 مورخ 1396/11/25  فرح انگیز غیوري فرزند 
حسن آقا بشماره شناسنامه 44 صادره از آباده بشــماره ملي 5139776936 در ششدانگ 

یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 13174 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 105/20 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

46- راي شماره 139660302027012591 مورخ 1396/11/25 حسین زارعي گشیري 
فرزند غدیر علي بشماره شناسنامه 29 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291081372 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 336/63 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي مهدی و محمود و احمد هنرمند فرزندان هاشم.
47- راي شماره 139660302027012592 مورخ 1396/11/25 حسن زارعي گشیري 
فرزند غدیر علي  بشماره شناسنامه 1655 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288000881 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 336/63 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي مهدی و محمود و احمد هنرمند فرزندان هاشم.
48- راي شماره 139660302027013201 مورخ 1396/12/14 حسین بدیعي گورتي  
فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 14 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291690591 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب گاراژ احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک - 
فرعي از اصلي 35 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 1081/82 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي فرهاد بدیعی فرزند محمد هادی.
49- راي شــماره 139660302027013204 مورخ 1396/12/14  اکبر بدیعي گورتي  
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 35 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291691391 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب گاراژ احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک - فرعي 
از اصلي 35 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 1081/82 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي فرهاد بدیعی فرزند محمد هادی.
50- راي شماره 139660302027013249 مورخ 1396/12/14 رضا سیمافر فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 818 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283983796 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 208/96 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
51- راي شماره 139660302027013250 مورخ 1396/12/14 علي سیمافر فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 46 صادره از مبارکه بشــماره ملي 5419132273 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 188/09 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي رضا 

برخواری )سیما فر(.
52- راي شماره 139660302027013269 مورخ 1396/12/14 حسین راستین  فرزند 
علی محمد بشــماره شناســنامه 25 صادره از شاهرود بشــماره ملي 6429944247 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 139/84 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي فروغ سر بلوک زاده هرندی.
53- راي شــماره 139660302027013272 مورخ 1396/12/14 شــهربانو صادقي 
فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 9 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291322876 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12178 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مســاحت 34 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي خانم بیگم کشاورز.
54- راي شــماره 139660302027013274 مــورخ 1396/12/14 غالمحســین 
قربانیان کردآبادي فرزند محمدعلی بشــماره شناســنامه 6 صادره از اصفهان بشــماره 
ملي 1291301021 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
پالک 5 فرعــي از اصلي 15202 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 135/90 
 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي ورثه محمد علی قربانیان

 فرزند رضا.
55- راي شــماره 139660302027013275 مــورخ 1396/12/14 کمال محســني 
خوراســگاني فرزند محمود بشــماره شناســنامه 1246 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291540385 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9707 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 228/51 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي عبدالعلی فاطمی خوراسگانی فرزند محمد صادق.
56- راي شماره 139660302027013307 مورخ 1396/12/15 معصومه باقري فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 1314 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287180787 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 4053 فرعي از اصلي 15190 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 24 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي محمد موذنی .
57- راي شــماره 139660302027013315 مورخ 1396/12/15 علي زادهوش  فرزند 
محمد حسین بشماره شناسنامه 7 صادره از نجف بشماره ملي 4723651251 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12163 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 339/40 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

شعبانعلی شهبازی .
58- راي شماره 139660302027013329 مورخ 1396/12/15  خانم صدیقه قاسمیان 
خوراسگانی به شناسنامه شماره 22 و شــماره ملي 1291255958 صادره اصفهان فرزند 
اسمعیل و آقای احمد علی قاسمی خوراسگانی به شناســنامه شماره 8685 و شماره ملي 
1283788721 صادره اصفهان فرزند حسن و خانم شــهره علی قاسمی خوراسگانی به 
شناسنامه شماره 5400 و شماره ملي 1293419206 صادره اصفهان فرزند حسن و خانم 
شریفه علی قاسمی خوراسگانی به شناسنامه شــماره 211 و شماره ملي 1291641548 
صادره اصفهان فرزند حسن و خانم طیبه علی قاسمی خوراســگانی به شناسنامه شماره 
559 و شــماره ملي 1291386092 صادره اصفهان فرزند حسن و خانم زهرا علی قاسمی 
خوراسگانی به شناسنامه شماره 14140 و شماره ملي 1283843056 صادره اصفهان فرزند 
حسن و خانم فخری علی قاسمی خوراسگانی به شناســنامه شماره 10185 و شماره ملي 
1283803720 صادره اصفهان فرزند حســن و خانم نصرت علی قاسمی خوراسگانی به 
شناسنامه شماره 8686 و شماره ملي 1283788731 صادره اصفهان فرزند حسن و آقای 
محمود علی قاسمی خوراسگانی به شناسنامه شــماره 260 و شماره ملي 1291507231 
صادره اصفهان فرزند حســن و آقای  رضا علی قاسمی خوراســگانی به شناسنامه شماره 
14141 و شماره ملي 1283843064 صادره اصفهان فرزند حسن در ششدانگ یکباب خانه 
باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5914 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 229/31 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
59- راي شــماره 139660302027013365 مورخ 1396/12/15 مرتضي خوش نظر 
فرزند محمد رضا  بشماره شناسنامه 79 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199797367 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 118/86 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد رضا جعفری فزوه فرزند ابراهیم .
60- راي شماره 139660302027013388 مورخ 1396/12/16 حسن نظري کهنگي 
فرزند جلیل بشــماره شناســنامه 12 صادره از اردستان بشــماره ملي 1189850400 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 136/97 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي غالمعلی زارعی.
61- راي شماره 139660302027013393 مورخ 1396/12/22 رسول آقاجانی  فرزند 
اسداله بشماره شناسنامه 33 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291376992 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4 فرعي از اصلي 15202 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 148/51 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي غفار کردگاری.
62- راي شماره 139660302027013398 مورخ 1396/12/16 احمد باطنی فرزند اکبر 
بشماره شناسنامه 1613 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287024531 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 8858 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 54/20 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي خانم 

بتول خالوئی.
63- راي شماره 139660302027013419 مورخ 1396/12/17 محمد کریمي کردآبادي  
فرزند تقی بشماره شناسنامه 24 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291301208 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي 10261 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 385/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي قربانعلی خدادادی.
64- راي شــماره 139660302027013430 مــورخ 1396/12/17 ســعید منتظري 
قهجاورستاني فرزند علیرضا بشــماره شناســنامه 3878 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1287380123 در ششــدانگ یکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4 
فرعي از اصلي 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 300/65 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
65- راي شماره 139660302027013451 مورخ 1396/12/19  علي دهقاني ارزناني 
فرزند رمضان بشماره شناسنامه 2507 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287107575 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مســاحت 18/25 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي رسمی رمضان دهقانی ارزنانی .
66- راي شماره 139660302027013477 مورخ 1396/12/19 سمیه عنایتي فرزند اکبر 
بشماره شناسنامه 122 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293495468 در سه دانگ مشاع از 

ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15202 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مســاحت 183 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي رضا برخورداری فرزند احمد.
67- راي شماره 139660302027013480 مورخ 1396/12/19  محسن سیمافر فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 71179 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282453874 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15202 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 183 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي رضا برخورداری فرزند احمد.
68- راي شــماره 139660302027013481 مورخ 1396/12/19 محمدعلي فصیحي 
دســتجردي فرزند محمد حسن بشــماره شناســنامه 46 صادره از جرقویه بشماره ملي 
5649814570 در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 31 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 982/67 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
69- راي شــماره 139660302027013482 مــورخ 1396/12/19 حمیــد فصیحي 
دستجردي فرزند محمدعلي بشــماره شناســنامه 2702 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1288234351 در چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 31 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 982/67 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
70- راي شــماره 139660302027013490 مورخ 1396/12/19 حسین کبیري فرزند 
موسي بشماره شناسنامه 69 صادره از نائین بشماره ملي 1249895359 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12641 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 136/37 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اقدس 

ضیائی بوالیت پدرش حاج علی محمد ضیائی .
71- راي شــماره 139660302027013492 مــورخ 1396/12/19 علیرضا مهرآموز 
فرزند قربانعلي بشماره شناســنامه 177 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291373632 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9335 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مســاحت 114 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي اقدس اعتباریان .
72- راي شماره 139660302027013522 مورخ 1396/12/20 مجتبی حاجیان حسین 
آبادي فرزند حسن بشماره شناسنامه 2293 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288370881 
در ششدانگ یکباب ســاختمان تجاری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 521 
فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 56/45 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/01/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/02/05

م الف: 473  مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 
ابالغ رای

1/120  شماره دادنامه: 9609973623501316 شماره پرونده: 9209983624000440 
شماره بایگانی شعبه: 960726 شاکی: آقای علی اصغر زائری امیرانی فرزند غالمحسین 
به نشانی استان اصفهان شهرستان اردستان شــهر زواره روستای امیران منزل شخصی، 
متهمین:  1- آقای صمد کوزائی فرزند تحمی به نشــانی مجهول المکان 2- آقای حامد 
سگوند فرزند میرزا به نشانی لرستان بخش پاپی روســتای بردکرگریت  3- خانم مهین 
جلیلیان فرزند علی بیگ به نشانی استان تهران شهرستان اسالمشهر واوان خ چمران سی 
15 واحد 1، اتهام ها: 1- تحصیل مال مســروقه 2- مشارکت در سرقت مستوجب تعزیر، 
دادگاه با رعایت تشریفات قانونی ختم رســیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای حامد سگوند 
فرزند میرزاعلی متولد 1365 اهل اندیمشک روستای بردکر بخش پاپی لرستان 2- صمد 
کوزائی فرزند تحمی 3- خانم مهین جلیلیان فرزند علی بیگ متواری دائر بر مشارکت در 
سرقت یک دستگاه گوشی تلفن همراه به شماره سریال 012631003454746 با مارک 
سونی اکسپریا موضوع شکایت آقای علی اصغر زائری فرزند غالمحسین، دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده با عنایت به استعالم انجام شده از شرکت ایرانسل که مالک خط استفاده 
شده به شماره 9303988729 را آقای حامد سگوند معرفی کرده و مدارک هم به نام ایشان 
بوده است و مالک خط دیگر به شماره 09376747061 آقای صمد کوزائی و مالک دو خط 
دیگر به شماره های 09388305870 و 09385672080 خانم مهین جلیلیان بوده است 
که علیرغم ارسال نیابت به شهرهای محل خرید سیم کارتها، متهمین شناسایی نشده اند 
و علیرغم تشکیل جلسه دادرسی در دادگاه حضور نیافته اند فلذا بزهکاری هر سه متهم را 
محرز و مسلم دانسته متهم ردیف اول را بدلیل سرقت به استناد ماده 661 قانون مجازات 
اسالمی به تحمل یکسال حبس تعزیری و دو متهم دیگر به استناد ماده 662 قانون مجازات 
اسالمی سال 1375 از بابت تحصیل مال مسروقه با علم و اطالع از سرقتی بودن به تحمل 
6 ماه حبس تعزیری محکوم می شوند رای صادره نسبت به هر سه متهم غیابی بوده و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس قابل تجدیدنظرخواهی 
در مرکز استان اصفهان است. م الف: 3 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اردستان ) 101 

جزایی سابق( )362 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

1/121  خانم زهرا منوچهری دارای شناسنامه شماره 7214 به شرح دادخواست به کالسه  
15/97 ش 1 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد علی فتوحی به شناسنامه 231 در تاریخ 96/8/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک دختر و یک همسر 
که عبارتند از: 1- حســین فتوحی به شماره شناســنامه 1180092155 متولد 79/1/24 
صادره از اردستان فرزند متوفی 2- مهدیه فتوحی به شــماره شناسنامه 1180077849 
متولد 76/9/20 صادره از اصفهان فرزند متوفی 3- زهرا منوچهری به شــماره شناسنامه 
7214 متولد 41/4/1 صادره از اردستان همسر متوفی.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 2 شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اردستان 

)161 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/122 مرجع رسیدگی: شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی درچه 
خیابان امام خیابان سجاد، کالســه پرونده 9/97 حل 9 ، وقت رسیدگی ساعت 18 بعداز 
ظهر مورخه 97/3/9، مشخصات خواهان: علی مسیبی فرزند کریم به نشانی درچه خیابان 
آزادگان کوچه شهید نادر، مشخصات خوانده: سید بیژن رحیمیان دورکی فرزند سید رضا 
قلی،  خواســته و بهای آن: مطالبه مبلغ 136/601/470 ریال به انضمام خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان وصول به شــرح دادخواست و کلیه خسارات 
دادرســی، دالیل خواهان: فتوکپی مصدق فاکتور فروش - استماع شهادت شهود- اتیان 
سوگند، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 84 شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )مجتمع شماره یک( )190 کلمه، 2 کادر(
ابالغ و اخطار 

1/123 شماره: 6 آقای رحمتعلی امیری فرزند جان محمد مجهول المکان تبعه افغانستان، 
همسر شــما برابر دادنامه شــماره 9609973633501640 مورخه 1396/11/02 شعبه 
چهــارم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شــهر تقاضای ثبت طالق نموده اســت لذا الزم 
است ظرف مدت یک هفته پس از انتشــار این آگهی در دفترخانه طالق 34 خمینی شهر 
به آدرس خمینی شهر چهار راه شــریعتی حاضر در غیر این صورت طبق مقررات اقدام به 
طالق و ثبت آن خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود. م الف: 88 اداره ثبت 
 اسناد و امالک کشور دفترخانه رسمی ثبت ازدواج 37 و طالق 34 خمینی شهر )98 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/124 مرجع رسیدگی: شــعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1464/96 حل 1 ، وقت رسیدگی ساعت 4/45 بعداز ظهر روز دوشنبه مورخه 
97/2/22، مشخصات خواهان: مســعود رضایی فرزند حیدرعلی به نشانی خمینی شهر خ 
امیرکبیر فرعی 103، مشخصات خوانده: عباس رضایی جرنمق فرزند ایرج، خواسته و بهای 
آن:  مطالبه مبلغ 52/000/000 ریال به موجب یک فقره چک به انضمام کلیه خســارات 
قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت صدور حکم و هزینه دادرسی و 
تامین خواسته، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و یک فقره چک، کپی مصدق گواهینامه 
عدم پرداخت، گــردش کار: خواهان خوانــده را مجهول المکان اعــالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می 
تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 86 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )199 کلمه، 2 کادر(



8
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2390 | سه شنبه 21 فروردین 1397 | 23 رجب 1439

عکس  روز 

عوارض استفاده افراطی از هندزفری را جدی بگیرید

پیشنهاد سردبیر:

فرمانده انتظامی اســتان اصفهــان گفت: یکی از 
راه های تحقق شــعار ســال مبنی بر »حمایت از 
کاالی ایرانی«، مبارزه جــدی و قاطعانه با ورود و 

توزیع بی رویه کاالهای قاچاق است.
ســردار مهدی معصوم بیگی با اشــاره به نقش و 
جایگاه پلیس در تحقق شــعار امسال اظهارکرد: 
بر همین اساس و با توجه به اینکه بیشتر کاالهای 
قاچاق از مرزهای جنوبی به سمت مناطق مرکزی 
کشور وارد می شود، ایستگاه های بازرسی استان 

تقویت و فعالیت آنها دو برابر شده است.
وی، برنامه ریزی عملیات هــا، اجرای طرح های 
انتظامی مختلف، هماهنگی با استان های همجوار 
و تعامل با دستگاه های استان را از دیگر اقدامات 
پلیس برای مدیریت مبارزه با ورود کاالی قاچاق و 

حمایت از کاالی ایرانی بیان کرد.
رییس پلیس اســتان اصفهان یادآور شــد: سال 
گذشته در استان اصفهان بیش از یکهزار میلیارد 

ریال کاالی قاچاق کشف شد و میزان پرونده های 
باالی پنج میلیارد ریال نیز 36 درصد رشد یافت.

معصوم بیگی تصریح کرد: امسال نیز برنامه های 
متعددی برای تقویت ایســتگاه های بازرســی 
 قاچاق کاال و ارتقای برنامه های ســخت افزاری و 

نرم افزاری آنها در نظر گرفته شده است.

فرمانده انتظامی استان مطرح کرد:

مبارزه با ورود کاالی قاچاق؛ حمایت از کاالی ایرانی
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی 
اظهار کرد: برابر آنچه در تقویم سال 97 آمده است 
۵۲ روز جمعه را به  عنوان تعطیلی پایان هفته داریم 
و در طول ســال، ۲۵ روز دیگر هفته تعطیل رسمی 
است. یعنی حدود 77 روز تعطیلی وجود دارد که این 
روزهای تعطیلی متوازن نیست؛ یعنی در طول سال 
درست توزیع نشده و به نوعی به جای آنکه تعطیالت 

متوازن داشته باشیم تعطیالت متراکم داریم.
ناهیــد تاج الدین افزود: این مشــکل باعث شــده 
رفتارهای تفریحی در ایران رفتارهای موجی باشد 
و به تبع موج تعطیالت شاهد موج مسافرت ها باشیم. 
ضمن آنکه توزیع مکانی مســافرت ها نیز در ایران 
به جای آنکه متوازن باشد متراکم است و بوم گردی 
به آن معنا که باید در ایران هنوز شکل نگرفته است.

وی افزود: امروز در کشوری مانند آمریکا با ۱۱7 روز 
تعطیلی در سال، سرانه کار مفید ۴۲ ساعت در هفته 
است و ایران با داشتن 7۸ روز تعطیلی در سال سرانه 

کار مفیدش به زور به ۱۱ ساعت در هفته می رسد. 
این نماینده مجلس گفــت: در همین اصفهان تنها 
۲۰۸ اقامتگاه بوم گردی در ۱7 شهرســتان وجود 
دارد که در قالب سفرهای آخر هفته می توان آن را 
احیا کرد و اقتصاد گردشگری را در راستای توسعه 

پایدار ارتقا داد.

نماینده اصفهان در مجلس:

تعطیالت موجب بهره وری و کار بیشترمی شود

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور خبر داد:

ثبت 174 هزار و 597 طالق در سال گذشته

معموال مادران 
شاغل از اوقات 
فراغتشان در 
منزل استفاده 

می کنند و از 
بودن با فرزند و 

همسرشان لذت 
می برند

در انتظار آب

سخنگوی سازمان ثبت احوال به آمار وقایع حیاتی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: براساس آمارهای ثبت شده در پایگاه جمعیتی سازمان 
 ثبت احوال کشور در سال گذشــته 6۰۸ هزار و 977 مورد ازدواج به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشــته افزایش داشته است. به گفته

 سیف ا... ابوترابی؛ میانگین سنی ازدواج در مردان ۲7.3 سال و در زنان نیز ۲۲.۸ سال به ثبت رسیده است.وی همچنین در مورد طالق نیز اظهار داشت: طی 
سال گذشته ، ۱7۴ هزار و ۵97 واقعه طالق نیز ثبت شده است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال به آمار والدت ها در ایام نوروز نیز اشاره کرد و گفت: در تعطیالت نوروز 97 ، 3۱ هزار و ۸7۰ والدت به ثبت رسیده که براساس 
آمارها تعداد پسران بیشتر از دختران بوده است و استان های تهران، خراسان رضوی و خوزستان بیشترین والدت را به خود اختصاص داده اند.

خبر

اصفهان یکی از پنج استان 
باسواد کشور است

معاون نهضت ســوادآموزی آموزش و پرورش 
استان اصفهان می گوید: اکنون جامعه هدف 
سواد آموزی، گروه ســنی ۱۰ تا ۴9 سال است 
و اســتان اصفهان جزو پنج استان برتر باسواد 
کشور است که درصد باســوادی مردان 96 و 
زنان 93 درصد است و با توجه به میانگین 97 
درصدی سواد در کشور، استان اصفهان از سطح 

سواد باالی برخوردار است. 
بهمن امید قائمی  با بیان اینکه یکی از بهترین 
شاخصه های ارزیابی کشورها میزان سواد آن 
کشور است، ادامه می دهد: چنانچه بخواهیم 
آسیب های اجتماعی را در یک جامعه بررسی 
کنیم اولین مورد، بررســی سواد رسانه ای آن 
جامعه است؛ چراکه مطرح شدن آسیب ها در 
مســائل اجتماعی به میزان باسوادی و دانایی 

جامعه بستگی دارد.
وی با اشــاره به آمار بی سوادان استان، تصریح 
مــی کند: طبــق سرشــماری ســال96 و بر 
اســاس آمارهایی که از سامانه ســوادآموزی 
کشور گرفته شده اســت، در استان ۱۰3 هزار 
 بی سواد در گروه ســنی ۱۰ تا ۴9 سال وجود 

دارند.

شناسایی عامل برداشت 
غیرمجاز اینترنتی در خمینی شهر

فرمانده انتظامی شهرســتان خمینی شــهر 
اظهار داشــت: در پی دریافت پرونده ای مبنی 
بر برداشت غیرمجاز مبلغ ۱3۵ میلیون ریال از 
حساب بانکی شخصی، رسیدگی به موضوع در 

دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.
علی جعفری نژادافزود: طــی تحقیقات انجام 
شده و اقدام پلیس فتا مشخص شد از حساب 
شــاکی مبلغ ۱3۵ میلیون ریــال به صورت 
غیرمجاز و متوالی برداشت شده است و علت آن 
نیز ناشی از سهل انگاری دارنده حساب بوده که 
در نگهداری اطالعات حساب خود دقت کافی 
نداشته و مورد سوء استفاده قرار گرفته است، 
متهم دستگیر شــد و به برداشت مبلغ مذکور 

اعتراف کرد.
وی توصیه کرد: با عنایت به این که اغلب وقوع 
این گونه جرائم ناشی از ســهل انگاری دارنده 
حســاب در اســتفاده و نگهداری از اطالعات 
بانکی حساب خود از جمله شماره حساب و رمز 
عبور بوده، ضروری است در نگهداری آن دقت 
الزم انجام و پرینت حساب به صورت دوره ای 

بررسی شود.

پیشرفت فیزیکی 50 درصدی 
بخش دیالیز چادگان

مدیر شبکه بهداشت شهرستان چادگان گفت: 
تاکنون با کمک خیران شهرســتان چادگان 
ساخت بخش دیالیز در شهرستان چادگان ۵۰ 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
 غالمعلی حاجی عــرب اظهار کــرد: زیربنا و 
تجهیزات بخش دیالیز بر اساس نیاز شهرستان 
توسط خیرین تامین خواهد شد که تاکنون 3 
میلیارد ریال از سوی خیران چادگانی تامین و 

هزینه شده است.
وی افزود: خانواده خیر مرحوم عبدا... نجفی از 
شهر زیارتی رزوه به مبلغ ۱۴۸ میلیون تومان 
جهت ادامه ساخت بخش دیالیز در شهرستان 

چادگان اهدا کردند.
مدیر شــبکه بهداشــت شهرســتان چادگان 
خاطرنشان کرد: در شهرســتان چادگان ۱3 
نفر دیالیزی وجــود دارد که بــرای درمان به 
شهرســتان های هم جوار و حتی اســتان نیز 
مراجعه می کنند که بایــد هزینه رفت وآمد را 
تامین کنند که این امر برای بعضی خانواده ها 

مشکل ساز است.
حاجی عرب اذعان داشت: از خیران شهرستان و 
استان انتظار داریم شبکه بهداشت را در ساخت 
بخش دیالیز که دارای ۱3 تخت هست، یاری 
کنند تا شــبکه بتواند در راستای ارائه خدمات 

فعال باشد.

اخبار

پارلمانناجا

معاون ســاماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از 
وجود حدود ۱۵۰ هزار متقاضی دریافت وام ازدواج که تا 
سال گذشته درخواستشان را در ســامانه ثبت کرده؛ اما 

هنوز وام خود را دریافت نکرده اند، خبر داد.
محمد مهدی تندگویان با اشــاره به آغاز فرآیند پرداخت 

وام ازدواج در سال 97 همزمان با ابالغ بانک مرکزی گفت: متقاضیان دریافت وام ازدواج الزم نیست به بانک 
مراجعه کنند بلکه می بایست ابتدا درخواستشان را در سامانه   https://ve.cbi.ir که به این منظور طراحی 
شده است، ثبت کرده و پس از دریافت کد پیگیری برای تشــکیل پرونده به بانک مراجعه کنند.به گفته وی، 
سامانه ثبت درخواست وام ازدواج، از طریق ارسال این پیامک نزدیک ترین شعبه بانکی که امکان پرداخت وام 
به متقاضیان را دارد، برای مراجعه حضوری آنها مشخص خواهد کرد.افرادی که در سال گذشته درخواست 

وام ازدواج خود را در سامانه ثبت کرده اند اما تا کنون آن را دریافت نکرده اند، مشمول دریافت وام می شوند.

معاون ساماندهی امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان:

متقاضیان وام ازدواج 
به بانک ها مراجعه نکنند

 

سبک زندگی زنان عوض شــده است؛ خانم منتظر 
است مثل قدیم همســرش او را به تفریح ببرد و اگر 
این اتفاق نیفتاد جذب تفریحات مجردی می شود که 
با این نوع تفریحات هم نمی تواند خودش را سرگرم 

کند و هیچ انرژی به خانه  برنمی گردد.
آنچه عجیب به نظر می رسد این است که چرا بانوی 
اصفهانی تفریح ساز نیست و  فکر می کند وظیفه ای 
هم در قبال کار خانه ندارد، پس افسرده و بداخالق 
می شود.همســرش انتظار دارد موقع ورود به منزل 
او را پر انرژی ببیند؛ اما چون از صبح مشغول افکار 
خود بوده خشمگین است وهمه چیز به هم می ریزد.

در تفریحات امروزی افراد انرژی خود را از دســت 
می دهنــد و زنان اصفهانی چون از افســردگی رنج 
می برند جــذب اولین پیشــنهاد می شــوند، مثال 
میهمانی های زنانه، پاســاژ گردی و فضای مجازی 
انرژی زنان را می گیــرد؛ در صورتی که تفریحاتی 
مثل شــنا، عوض کردن چیدمان منزل، رسیدگی 
به گل های گلخانه انرژی زاســت؛ همچنین بعضی 
تفریحات چون مطابق با تیپ  شخصیتی افراد نیست 
و به خاطر جوگیر شــدن انتخاب می شــوند، برای 

برخی ها زیاد جذاب نیستند.
خانم های خانــه دار از اوقات مفید منزل اســتفاده 
نمی کنند، چون کار خانه را مهم نمی دانند. صبح ها 
دیر از خواب بیدار می شــوند، صبحانه نمی خورند، 
ناهار را دیر آماده می کنند و همینطور روزشــان را 
هدر می دهند در صورتی که نیاز است به کالس های 
آموزشی و تفریحی بروند تا اوقات فراغتشان پر شود 

در این صورت با برنامه ریزی مناسب می توانند به کار 
خانه هم برسند. آنها هیچ رســالتی برای خودشان 
تعریف نکرده اند؛ یعنی نمی دانند قرار است چه کاری 
انجام دهند پس هرکسی بخواهد خألهای تفریحی  
آنها را پر کند به سمتش منحرف می شوند در صورتی 
که اگر برنامه داشته باشند هیچوقت در جاده خاکی 

زندگی نمی پیچند.
مشــغله های زنان خانه دار قدیمی کنار رفته و همه 
فکر می کنند زن  خانه دار، بیکار است. همین باعث 
می شود زنان با کار خانه فراغتشــان را پر نکنند، از 

خانه داری فرار کنند و چون امکان شاغل بودن هم 
برایشان فراهم نیست، ناهماهنگی به وجود می آید.

در این بیــن قضاوت مردان در مــورد زنان خانه دار 
خوب نیست و ظرافت زنانه هم بین بانوان کم شده 
است مثال انجام کارهای هنری، بافتنی و گلدوزی و 
درست کردن مربا بی کالسی محسوب می شود! در 
واقع چنین زنانی به بچه هایشــان فرار از مسئولیت 

تزریق می کنند.
معموال مادران شــاغل از اوقات فراغتشان در منزل 
اســتفاده می کنند و از بودن با فرزند و همسرشان 

لذت می برند در صورتی که ممکن است مادر خانه دار 
از صبح تا شــب کنار فرزندش باشــد ولی ۱ ساعت 

کیفیت حضور هم نداشته باشد.
در جامعه ای که زنان از گــذران اوقات فراغت خود 
لذت نمی برند، فرزندان شــادی هم  رشــد نخواهد 
کرد چون از مادرشان شادی نگرفته اند و این جامعه 
به حدی ناسالم خواهد بود که افراد برای شاد بودن 
به سمت آســیب های اجتماعی می روند همانطور 
که نســل جدید گرایش زیادی به تفریحات ناسالم 

لحظه ای، مثل مشروب و مواد مخدر دارند.
بایــد تمرکز روی 
مــادران باشــد و 
آموزش هــای الزم 
اختصاصــی جهت 
پر کردن خألهای 
فراغــت بــه آنها  
داده شود؛ در واقع 
وقتی مادر آموزش 
الزم را ببینــد و 
اوقــات فراغتش را 
به خوبــی پر کند، 
ارتباط ســالمی با 
خانواده اش برقرار 
می کند چون مادر 
سالم با تفریحات و 

فراغت ســالم فقط دغدغه مندی مدیریت خانه را 
دارد؛ اما مادری کــه از گذراندن فراغتش لذت نمی 
برد، خودش درگیر اســت و نمی تواند به لذت های 

خانواده اش فکر کند.

رییس سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکت های 
مردمی در خصوص »ثبت نــام زود هنگام برخی 
مدارس غیر دولتی«، اظهار کرد: این پیش ثبت نام 
است و با رعایت شروط منع قانونی ندارد. مجتبی 
زینی وند ادامه داد: انجام پیش ثبت نام در مدارس 

غیر دولتی شروطی دارد؛ اول اینکه شهریه ای که دریافت می کنند نباید بیشتر از میزان تعیین شده امسال 
 باشــد و دوم اینکه مبلغی که دریافت می کنند باید در قالب چک بوده و تاریخ آن، بعد از 3۰ خرداد ماه

 باشد.
وی در خصوص »بازنگری در قانون شوراهای آموزش و پرورش«، خاطرنشان کرد: مرحله پژوهش پیرامون 
بازنگری در قانون شوراهای آموزش و پرورش انجام شده و کارگروهی تعیین شده است و روی آسیب هایی 

که در این خصوص وجود دارد، کار می کنند.

 رییس سازمان مدارس غیر دولتی
 وزارت آموزش و پروش:

پیش ثبت نام مدارس 
غیردولتی منع قانونی ندارد

رییس جمعیت هالل احمر گفت: از هر ۱۵ تا ۲۰ 
تومان بالغ بر یک تومان هزینــه حوادث ترافیکی 
می شود که ۵ تا 7 درصد تولید ناخالص کشور است.

علی اصغر پیوندی اظهار کرد: متاســفانه براساس 
آمارها، تلفات نوروزی بیشــتر از سال های گذشته 
بوده است به طوریکه هر ۴۵ دقیقه شاهد یک مورد 

تلفات ترافیکی بودیم.وی با اشــاره به اینکه در هر 
شبانه روز بالغ بر ۴۵ تا ۴7 نفر تلفات بر اثر حوادث 
ترافیکی داریم، ادامه داد: به نوعی از هر ۱۵ تا ۲۰ 
تومان بالغ بر یک تومان هزینــه حوادث ترافیکی 
می شود که ۵ تا 7 درصد تولید ناخالص کشور است.

رییس جمعیت هالل احمر با اشــاره به اینکه هر 

تلفات ترافیکی در طول ســال بالغ بر یک میلیارد 
و دویســت میلیون تومان باعث هزینه و خسارت 
برای کشور می شــود، افزود: بنابراین در مجموع 
ســاالنه ۲۱ هزار میلیارد برآورد هزینه خسارات 
ترافیکی که بیشــتر هزینه درمانی است بر کشور 

تحمیل می شود.

رییس جمعیت هالل احمر اعالم کرد:
47 قربانی تصادف در شبانه روز 

وقت اضافه

اوقات فراغت، به معناي فراغت از کار و زمان راحتی از دل مشــغولی هاست. غرق نشدن در 
فعالیت های روزانه و برنامه ریزی نداشتن برای آنها باعث می شود بسیاري از زنان و مخصوصا 

زنان خانه دار از اوقات فراغت خود احساس رضایت نكنند. 

   زنان اصفهانی از گذران اوقات فراغت خود رضایت ندارند؛   

فروغ یزدخواستی

عوارض استفاده افراطی از 
هندزفری را جدی بگیرید

هر روز در وسایل نقلیه عمومی ، خیابان و محیط 
کار وحتی خانه با افرادی رو به رو می شــویم که 
هندزفری یا هدفون درگــوش در حال مکالمه با 
تلفن همراه، گوش دادن به موســیقی یا شنیدن 
یک فایل صوتی آموزشــی هستند.  این پدیده را 
می توان زاییده فناوری های جدید ارتباطی چون 
موبایل دانست که محاسن و مضرات آن از جنبه 

های مختلف قابل بررسی است.

هندزفری و هدفون را مثل رادیو  می توان از جمله 
وسایل ارتباطی گرم دانست. وسیله ای که فقط 
یکی از حواس را به کار  می گیرد و البته بیشترین 
کاربرد آن برای عموم نوجوانان  و جوانان گوش 
دادن به موسیقی است . موسیقی قابلیت باالیی 
در تعامل با مخاطب دارد و به عنوان یک پیام به 
طور مستقیم با مخاطب ارتباط برقرار می کند. با 
رشد چشمگیر تکنولوژی، پیوند موثری میان این 
هنر و نوآوری های ارتباطی روز صورت گرفت که 
ارتباطات مبنایی اساسی برای نفوذ موسیقی در 

کلیه عرصه هاست. 
از سوی دیگر، شــنیدن از مهارت های چهارگانه 
ارتباطی اســت؛ اما آیا فردی کــه هندزفری در 
گوش دارد می توانــد ارتباط موثری بــا افراد و 
محیط پیرامون خود ایجاد کنــد؟ حقیقت این 
اســت که عالوه بر کاهش مهارت های ارتباطی 
عمومی این افراد در جامعه، عوارضی چون کاهش 
تمرکز هنگام فعالیت و خطراتی که در اثر نشنیدن 
صداهای اطراف )مثل تصادف در خیابان( ممکن 
است فرد را تهدید کند، در سال های آینده نیز با 
کاهش میانگین سن و  کاهش شنوایی  در جامعه 
مواجــه خواهیم بود زیرا گــوش دادن به صدای 
بلند موســیقی بیش از ۸۰ دسی بل و با استفاده 
از هدفون  وهندزفــری به صورت طوالنی مدت ، 
سبب عارضه های مختلفی از جمله کاهش سطح 

شنوایی گوش به صورت موقت یا دائم می شود. 
الزمه شنیدن خوب قبل از هرچیز داشتن شنوایی 
ســالم اســت. موضوعی که متاســفانه استفاده 
 کننــدگان از این تکنولــوژی بــه آن بی توجه

 هستند.

یادداشت 

فاطمه راد

واکنش بهزیستی در خصوص 
انتشار فیلم کتک زدن کودکان 
اخیرا ویدئویــی در فضای مجازی منتشــر و در 
آن ادعا شد که فردی در جنوب کشور نسبت به 
شکنجه و کتک زدن کودکان بی سرپرست در یک 
آسایشگاه اقدام کرده  است. انتشار این ویدئو آن 
هم در یک کانال تلگرامی پربازدید، واکنش های 

زیادی را به دنبال داشت.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
بهزیستی کشــور، با تاکید بر اینکه فیلم مذکور 
مربــوط به ایران نیســت، گفــت: بالفاصله بعد 
از انتشــار این فیلم بررســی ها در این خصوص 
آغاز و مشــخص شــد که چنین فیلمی مربوط 
به ایــران نبــوده و هیــچ ارتباطی بــا کودکان 
 بی سرپرست ساکن در مراکز نگهداری در ایران

 ندارد.
سید مهدی میرشــاه ولد با بیان اینکه این فیلم 
مربوط به ســال ۲۰۱۴ و در یک کشــور عربی 
است و خالف کنوانســیون حقوق کودک است، 
ادامه داد: ســازمان بهزیستی کشــور با افرادی 
که بخواهنــد امنیت روانی جامعــه را مخدوش 
کرده و با انتشــار چنین تصاویــری اقتدار نظام 
جمهوری اســالمی را به زیــر ســوال ببرند از 
 طریقــی مجــاری قانونــی برخــورد خواهــد 

کرد.

ذره بین
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روش های جدید درمان میگرن  را بشناسید
پیشنهاد سردبیر:

روش های جدید درمان میگرن  را بشناسید
میگرن، بیماری شایعی است که در خانم ها ۳ برابر شایع تر از آقایان است و تقریبا ۱۰ درصد مردم کل جهان با آن درگیر هســتند. این بیماری به عنوان یک بیماری ارثی از والدین به فرزند می رسد. مشخصه این 
نوع سردردها، آغاز درد از نقطه ای از سر و کم کم فراگیر شدن آن در تمام سر است که دردی وحشتناک و طاقت فرســا را برای فرد به وجود می آورد. اگر چه میگرن درمان قطعی و دائمی ندارد؛ اما طی سال های 
 گذشته برخی از درمان های به ظاهر ساده توانسته تاثیرات بسیار خوبی در کاهش  دردهای میگرنی داشته باشد . راه های زیر روش هایی موفق درمان میگرن بوده که در دو دهه اخیر بسیار مورد توجه پزشکان قرار

 گرفته است.

از  یکــی 
درمان های نوین و غیر دارویی 

میگیرن استفاده از دستگاه سفالی است که با 
مکانیسم انتقال جریان الکتریکی از طریق پوست کار می 

کند. در واقع، این شیوه درمانی از همان روشی استفاده می 
کند که در فیزیوتراپی برای قسمت های مختلف بدن به کار می 
رود و »تنس« نام دارد. از این وسیله همچنین می توان برای 

کاهش شدت سردرد هنگام بروز میگرن )در مرحله حاد( 
استفاده کرد. اگرچه باید یادآور شد این وسلیه فقط 

در ۵۰ درصــد افراد مبتــا موثر واقع 
می شود.

میــن  و د
روش تایید شــده برای درمان 

میگرن، تحریک مغناطیسی مغز یا TMS نام 
دارد که بعد از شروع سردرد میگرنی به کار می رود.

دســتگاه TMS روی پوست ســر قرار می گیرد و شامل 
جریانی است که از یک سیم پیچ عایق دار عبور می کند. این 
جریان یک محوطه مغناطیسی برپا می کند که به جمجمه 

نفوذ کرده و یک جریان ثانویــه ایجاد می کند و از این 
طریق قشر مغز و رشته های عصب پنجم مغزی 

را تحریک خواهد کرد. 

از دیگــر 
درمان های نوین میگرن می توان 

به استفاده از سم بوتولینوم نوع A )با نام تجاری 
بوتاکس( اشاره کرد. این روش یک درمان موثر، کم عارضه 

برای پیشگیری میگرن مزمن در افراد بالغ است. میگرن تنها 
در صورتی مزمن نام می گیرد که بیش از ۳ ماه و در هر ماه برای 
۱۵ روز یا بیشتر اتفاق بیفتد. برای این منظور باید هر ۱۲ هفته 
آن را به صورت عضانی در ۷ گروه از عضات ســر و گردن 

شامل عضات پیشــانی، گیجگاهی، پس سری و 
عضات پشت گردن و ذوزنقه ای تزریق 

کرد. 

بیوفیدبک 
و نورفیدبک از دیگر درمان های 

غیردارویی میگرن هستند. بیوفیدبک تکنیکی 
اســت که به افراد آموزش می دهد چگونه با استفاده از 

افکارشــان، عملکرد بدن خود را کنترل کننــد.در طول این 
جلسات، حســگرهای الکتریکی به نقاط مختلف بدن چسبانده 
می شوند و وضعیت فیزیولوژیک بدن شامل امواج مغزی، دمای پوست 
و کشش عضات را پایش می کنند. این اطاعات از طریق صداهای 

کوتاه و فــاش های نور به شــما بازخورد داده می شــوند. 
مطالعات نشان داده اند بیوفیدبک باعث کاهش ۴۵ 

تا ۶۰ درصدی شــدت و فرکانس سردرد 
می شود. 

هــی  گا
بعضی از گیاهــان دارویی مثل 

اسطوخودوس و جعفری و همچنین حجامت و 
طب سوزنی تا حدی به کاهش سردرد کمک می کنند. 

یوگا ورزشی است که بســیار در کاهش استرس، اضطراب و 
همچنین فشار خون موثر اســت. انجام حرکات یوگا به صورت 
متداوم باعث بهبود سیستم عصبی مرکزی و ایجاد آرامش در فرد 
می شود. انجام دادن یوگا در زمانی که از سردرد رنج می برید، 

می تواند به تســکین بعضی عائم کمک کند. با افزایش 
گردش خون در سر و کشیدن نفس های عمیق به 

سرعت بهبود خواهید یافت.

۱- دستگاه سفالی

۲- تحریک مغناطیسی مغز
۳- تزریق بوتاکس

۴- بیوفیدبک و نورفیدبک

 ۵- گیاهان دارویی، یوگا و طب سوزنی

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
وضعیت خوبی در حوزه سالمت نداریم

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: برای رسیدن به اهداف سند 
چشــم انداز ۱۴۰۴ نیازمند فرهنگ سازی در حوزه سامت هســتیم. وی  افزود: در 
همین زمینه باید این اطاعات را انتقال دهیم کــه دانش  آموخته ها واقع بینانه تر به 
حوزه بهداشت و درمان ورود کنند، نه اینکه فقط از نظر تئوری توانمندی داشته باشند 
ولی در اجرا دچار نقص باشند.خوشــبختانه رویکرد معاونت های مختلف بهداشت، 
درمان و آموزش و حتی پژوهش نسبت به این موضوع خیلی بهتر از قبل شده چون 
برنامه و تکالیف ناخواســته آنها را به این سمت می کشد و من آینده خیلی بهتری را 
متصور هستم و امیدوارم به افق مشخص شده در سند چشم انداز برسیم و در همین 
راستا   جلسات به صورت مستمر درحال انجام اســت. کمال حیدری گفت: در حال 
حاضر وضعیت خوبی در حوزه سامت نداریم به جهت اینکه مرتب هوای آلوده تنفس 
می کنیم که این یک بیماری محسوب می شــود و سیستم تنفسی شخص را به هم 
می ریزد که بعد راهی برای درمان نیست و پیش بینی من در آینده این است که با این 

شرایط وضع بدتر خواهد شد.

نوشیدنی چند میوه
با گرم شدن هوا، عاوه بر انواع ویتامین ها که به دلیل تعریق زیاد از دست می رود 
نیاز است تا به وسیله نوشــیدنی های متنوع دمای بدن پایین آورده شود.یکی 
از بهترین این نوشیدنی ها مخلوط آب میوه های فصلی است، این ترکیب قادر 
است ضمن تامین آب مورد نیاز بدن شــادابی و انرژی بخشی الزم برای بدن را 

نیز تامین کند.
مواد الزم:

توت فرهنگی، نیم کیلو
لیمو ترش، چند برش

پرتقال، یک عدد
برگ ریحان،  نصف فنجان

برای تهیه یک لیتر از این نوشیدنی باید 
ابتدا یک عدد لیموترش )ســبز و زرد( و 
یک عدد پرتقال را حلقــه حلقه کرده و 
ســپس یک چهارم فنجان برگ ریحان 
و نیم کیلو تــوت قرمز را بــه آن اضافه 
کنیــد و در نهایت داخل یــک لیتر آب 

 گازدار بریزید. حال تنها کافی اســت با یک قاشــق مواد را هم زده و استفاده
 کنید.

کافه منزل

تحدید حدود عمومی
1/130 آگهی تحدید حدود صادره از ســوی هیأت موضوع بند2 ماده 
1 قانون الحاق موادی به قانون ســاماندهی وحمایت از تولید و عرضه 

مسکن مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان تیران وکرون
پیرو آگهی ابالغ مفاد آراء مورخ 1396/11/26 به موجب ماده 10 آیین 
نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید 
و عرضه مسکن تحدید حدود امالک واقع در شهر تیران و رضوانشهر 
برای یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی نسبت به آنها اعتراضی 
داشته باشد از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود ظرف مدت 20 
روز از تاریخ انتشار باید اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت 
اسناد وامالک شهرستان تیران وکرون تســلیم و پس از تاریخ تسلیم 
اعتراض، ظرف یک ماه دادخواســت خود را به دادگاه صالحه تقدیم و 
گواهی تقدیم دادخواســت را به این واحد ثبتی ارائه نماید بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و یا تحویل گواهی عدم 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و امالک ، عملیات ثبتی با رعایت 

مقررات تعقیب خواهد شد.
فروعات ذیل واقع در شهر تیران - 1 اصلی بخش 12 اصفهان :

1-پالک 7687 فرعی مجزی شده از 3246 فرعی ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور به مســاحت 94.40 مترمربع به نام آقای یداله مهرابی 

کوشکی فرزند حسین .
2- پالک 7688 فرعی ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 

192.46 مترمربع به نام آقای جمشید عباسی فرزند محمد .
                                   برای روز سه شنبه مورخ  11 / 02 / 1397

شهر رضوانشهر 2 - اصلی
3- پالک 2885 فرعی ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 1059.85 
مترمربع به نام آقای حســین یزدانی فرزند کریم نسبت به چهار دانگ 

مشاع و خانم سکینه مختاری فرزند اصغر نسبت به دو دانگ مشاع . 
4- پالک 4101 فرعی ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 
1154.81 مترمربع به نام دولت جمهوری اسالمی - اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان اصفهان به نمایندگی تیمور صالحی فرزند مراد . 
5-پــالک 4102 فرعی ششــدانگ یــک قطعه زمیــن محصور به 
 مســاحت 427.45 مترمربع به نام آقای مجید رحیمی اســفیدواجانی

 فرزند اکبر .
6- پــالک 4103 فرعــی ششــدانگ یکبــاب مغازه به مســاحت 
 31.65 مترمربــع به نام آقــای ابوالقاســم مختاری اســفیدواجانی

 فرزند اصغر .
                                    برای روز یکشنبه مورخ  16 / 02 / 1397

7- پالک 4104 فرعی مجزی شده از 1150 فرعی ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 171.75 مترمربع به نام آقای ابراهیم شاه پوری ارانی 
فرزند حسن و خانم فاطمه محمدی ارانی فرزند علی هرکدام نسبت به 

سه دانگ مشاع .
8- پالک 4105 فرعی ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 46.35 

مترمربع به نام خانم راضیه مختاری فرزند اکبر  .
9- پالک 4106 فرعی ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 261.90 

مترمربع به نام آقای محسن عابدی فرزند رحیم  .
                                   برای روز سه شنبه مورخ  18 / 02 / 1397

م الف: 12 ســید محمد حســن مصطفوی رئیس اداره ثبت اســناد 
شهرستان تیران و کرون

مزایده
1/129 در پرونده 961494 اجرا محکوم علیه جی پخت حمید محکوم 
به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال در حــق محکوم له محمد جواد 
مانیان و مبلــغ 1/000/000 ریال بابت نیم عشــر گردیده که محکوم 
لها اقدام به توقیف اموال خوانده نموده اند که مشــخصات مال مذکور 
که توسط کارشناس برآورد شده است بدین شــرح است. مشخصات 
مال توقیفی: یک دســتگاه پرس ضربه ای 40 تن ساخت تبریز پرس 
ســازی میهن با موتور ســه فاز چینی 4 کیلو ولت- تیچ 4 عمر کاری 
حدود 2 ســال  که ارزش آ ن 98/000/000 ریال برآورد شــده است 
مشخصات دقیقتر مال در پرونده منعکس می باشد نظریه طبق قانون 
ابالغ و مصون از اعتراض مانده اســت این اجرا قصــد فروش اموال 
مذکور به میزان ســهم محکوم علیه از طریق مزایده به میزان محکوم 
به که در روز انجام مزایده محاســبه می گردد را دارد. محل برگزاری 
مزایده: دادگستری شهرســتان خمینی شــهر، تاریخ مزایده: دوشنبه 
97/02/17 ساعت 10 صبح، محل بازدید: اصفهان خ بسیج خ پاکمن 
کوچه ورزشــگاه جنب کمپ رهایی، کســانی که مایل به شرکت در 
مزایده می باشند می بایســت درخواست کتبی خود را ظرف 5 روز قبل 
از مزایده به اجرای احکام مدنی تحویل تا ترتیب بازدید از ملک مذکور 
داده شود و کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می بایست 
در روز انجام مزایده ده درصد از مبلغ مزایده را همراه داشــته باشند تا 
در صورت برنده شدن در مزایده به حساب سپرده واریز و ظرف مهلت 
یک ماه از تاریخ مزایده می بایست مابقی وجه را به حساب واریز نمایند 
 و اال ده درصد اولیه پس از کســر هزینه های مزایده ضبط می گردد.
م الف: 89  اجرای احکام حقوقی دادگستری خمینی شهر )274 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

1/131 بدینوسیله به آقاي حسن اسدي ارخلو فرزند علي فعاًل مجهول 
المکان ابالغ مي گرددکه خواهان یداله کمیلي پور به نشاني شهرضا 40 
متري خ آزادگان کوچه شهیدآقاسي فرعي 3 پالک 67 دادخواستي به 
خواسته مطالبه وجه به این شورا تسلیم که  بکالسه 96 / 1026 ش 3 ح 
ثبت و وقت رسیدگي براي روز چهارشنبه مورخ 13 / 04 / 97  ساعت 30 
/ 6 عصر تعیین گردیده اینک حسب درخواست خواهان و به تجویزماده 

73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشار آگهي 
مي شودتا ازتاریخ انتشــارظرف یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شوراي 
حل اختالف شماره سوم حقوقي شهرضاحاضرشوید واگربعداً احتیاج به 
نشرآگهي باشد یک نوبت منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهدبود. 
م الف: 8 رئیس دبیرخانه شوراي حل اختالف شعبه سوم شهرضا  )130 

کلمه، 1 کادر(  
فقدان سند مالكيت

1/132 نظر به اینکه ســندمالکیت تمامت یک – هشتم حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ قنات زیارتگاه بشماره 11 - اصلي بخش یک ثبتي 
شهرضا که درصفحه 462 دفتر 27 – آب به نام نعمت اله صفائي ثبت 
 وسندصادروتســلیم گردیده سپس بموجب سند شــماره 126020 –

 27 / 3 / 76 دفترسه شهرضا به حسین ترابي زیارتگاهي انتقال نموده 
اینک محمدرضاگالبي وکالتاازطرف ورثه حسین ترابي زیارتگاهي باارائه 
درخواست کتبي به شماره وارده 960903661627443 – 15 / 12 / 
96  به انضمام دوبرگ استشهادیه محلي که امضاء شهودآن ذیل شماره 
17686 – 14 / 12 / 96 بــه گواهي دفترخانه 247 - شهرضارســیده 
است مدعي اســت که ســندمالکیت به علت جابجائي مفقودگردیده 
است ودرخواست صدورسندمالکیت المثني نسبت به باقیمانده مالکیت 
خودازپالک فوق رانموده است لذامراتب به استنادتبصره یک اصالحي 
ذیل ماده 120آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شود چنانچه 
کسي مدعي انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یاوجود سند مالکیت 
نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشاراین آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض 
خودراکتبًاضمن ارائه اصل سندمالکیت یاسندمعامله به این اداره تسلیم 
ورســیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل ســند مالکیت به ارائه 
کننده سندمســتردگردد بدیهي اســت اگرظرف مدت مقرراعتراضي 
نرســیدیادرصورت اعتراض اصل ســندمالکیت یاســندمعامله ارائه 
 نشــوداقدام به صدورســندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشــد. 
م الف: 1106 موســوي رئیس ثبت اســنادوامالک شهرضا )202 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

1/127 شــماره نامــه: 9610113633601358 شــماره پرونــده: 
9609983633600951 شماره بایگانی شعبه: 960962 از دفتر شعبه 
پنجم دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر در پرونده مطروحه کالسه 
960962 به آقای محمد حیدری خوزانــی و فرزانه کبیریان خواندگان 
پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شــده است و خواهان آن 
محمد علی غفوری به خواســته الزام به تنظیم سند رسمی ملک  و در 
جریان رسیدگی و قرامعایه محل می باشد اخطار می نماید که برای روز 
سه شنبه مورخ 97/03/01 ساعت 10 صبح در دادگاه شعبه پنجم محاکم 
عمومی خمینی شــهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به 
صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید واال 

تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت 
نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه 
نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی یک نوبت در روزنامه زاینده رود درج می شــود. 
م الف: 92 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 

خمینی شهر )172 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

1/125 کالسه پرونده 96/889 شــماره دادنامه: 96/10/20-1988 
مرجع رسیدگی: شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: 
مهدی امیری فرزند علی با وکالت سید محسن بنی هاشمی به نشانی 
خمینی شهر خ شریعتی شمالی نرسیده به سه راه معلم کوچه 136 پالک 
2 ط سوم، خوانده: رزگار ملک لقا فرزند جمیل به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی مهدی امیری فرزند 
علی با وکالت سید محسن بنی هاشمی  به طرفیت رزگار ملک لقا فرزند 
جمیل به خواسته مطالبه مبلغ 8/000/000 ریال وجه یک فقره چک به 
شماره 1530/144000/36 مورخ 95/9/30 عهده بانک ملت به انضمام 
خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست،  مالحظه 
رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم 
حضور خوانده در  جلســه مورخ 96/10/13  و عدم ارائه الیحه دفاعیه 
علی رغم ابالغ از طریق نشــر آگهی با عنایت به نظریه مشورتی اعضا 
شورا  و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و با توجه به وصف 
تجریدی بودن اسناد تجاری، مســتندا به مواد  9 و 18 و 19 و 25 و 27 
قانون شــوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 
313 قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان 
را ثابت دانســته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشت 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/150/000 ریال بابت 
خسارات دادرسی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه  و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت استهالک کامل دین برمبنای 
شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گــردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا 
و ســپس ظرف مهلت 20 روز پس ازانقضا مدت واخواهی قابل تجدید 
نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف:6568 
شعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر )383 

کلمه، 4 کادر(
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اطمینان »کین« از رسیدن به 
صالح در جدول آقای گلی

هری کین و محمد صــاح، دو مهاجم گلزن 
لیگ برتر در این فصل 
رقابت مهمی برای 
رســیدن به صدر 
جــدول گلزنــان 
لیگ برتــر دارند. 
مهاجــم تیــم ملی 
انگلیس موفق شده ۲۴ گل 
در لیگ برتر به ثمر برســاند ولی مصدومیت 
مانع ادامه درخشــش او در لیگ شد. در این 
بین محمد صاح مصری که توانســته با ادامه 
درخشش در لیگ برتر به صدر جدول گلزنان 

لیگ برتر برسد، ۲۹ گل به ثمر رسانده است.
هری کین درباره درخشش در لیگ برتر گفت: 
من امیدوارم بــه محمد صاح برســم؛ البته 
نمی توانــم جلوی درخشــش او را بگیرم ولی 
امیدوارم خودم بتوانم آمار گلزنی ام را باال ببرم. 
مهم ترین موضوع برای من این است که تیمم 
بتواند برنده شود چون اولویت تیم این است که 
بتوانیم برنده بازی هایمان شویم ولی من خود 
امیدوار هستم که بتوانم گلزنی های زیادی را 

برای تیمم انجام دهم.

رکوردی خاص برای »دپای«
 ســتاره هلندی لیون با درخشــش در دیدار 
برابر متز یــک رکورد 
خاص را برای خود 
بــه ثبت رســاند.

به نقــل از اکیپ؛ 
لیون در هفته سی 
و دوم رقابت های لیگ 
فرانسه به مصاف متز رفت و 
توانست با پنج گل به پیروزی رسید. ستاره این 
دیدار ممفیس دپای، بازیکن هلندی لیون بود. 
او توانست یک گل به ثمر برساند و چهار پاس 
گل هم بدهد.در پنج فصل اخیر لیگ فرانســه 
این برای نخســتین بار اســت که یک بازیکن 
می تواند در یک بازی چهار پــاس گل بدهد.

دپای بعد از درخشــش در لیگ هلند بود که 
در ســال ۲۰۱۷ راهی منچستریونایتد شد اما 
در این تیم عملکردی ناامید کننده داشت و در 
نهایت مجبور به ترک شیاطین سرخ و حضور 
در لیگ فرانسه شد.او در لیون عملکرد بسیار 
خوبی از خود نشان داده و این شانس را دارد که 
در پایان فصل در ترکیب بهترین ها جای گیرد.

پیام عجیب و مبهمی که نیمار 
منتشر کرد

 ستاره برزیلی پاری  سن  ژرمن پستی را منتشر 
کرده که گمانــه زنی های 
زیــادی را دربــاره 
احتمال بازگشــت 
او بــه آبــی اناری 
ها به وجود آورده 
اســت.به نقــل از 
اکیپ؛ نیمار به خاطر 
آسیب دیدگی شــدیدی که با آن مواجه شد 
کل فصل را از دست داد و دوران درمان خود را 
پشت سر می گذارد.این بازیکن برزیلی تصمیم 
گرفت که به شهر بارســلون سفر کند تا گمانه 
زنی های زیادی درباره بازگشــت احتمالی او 
به آبی  اناری ها به گوش برسد. نیمار هم چنین 
پست عجیب و ابهام آمیزی را منتشر کرد که 
بدون شــک به این گمانه زنی ها دامن خواهد 
زد.او عکســی از خود در کنار مسی را منتشر 
کرد و زیر آن نوشــت: وقتی که با مسی هستم 
چیزهای بزرگی برای من رخ می دهد. خبرهای 
بیشتری در این بار به شما خواهم داد. منتظر 

بمانید و به هوش باشید.

 تحول فیورنتینا 
پس از مرگ کاپیتان

 پس از درگذشــت داویده آستوری، فیورنتینا 
از لحاظ نتیجــه گیری روزهای 
فوق العاده ای را سپری 
می کند.حدود یک 
ماه قبل بــود که 
در اتفاقی شــوکه 
کننــده، داویــده 
آستوری کاپیتان 3۱ 
ساله فیورنتینا در خواب جان 
سپرده و فوتبال جهان را در شــوک فرو برد؛ 
اما این اتفاق تلخ باعث شــد فیورنتینا از نظر 
نتیجه گیری رشد عجیبی داشــته باشد و در 
اتفاقی جالب، بهترین روند خود طی 58 سال 
اخیر را تجربه کند.شاگردان استفان پیولی هر 
5 دیداری که بعد از درگذشت کاپیتان خود به 
میدان رفته اند را با پیروزی پشت سر گذاشته 
اند و حاال با قــرار گرفتن در رتبــه هفتم، در 

سودای کسب سهمیه لیگ اروپا قرار دارند.

سپاهان با هواداران مقابل صنعت نفت می ایستد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

در یکــی دو روز اخیر، این موضوع مطرح شــده که تیــام به دلیل 
درخواست باالی مالی و یا پیشنهاد بهتر از تیم های خارجی از استقال 
می رود، اما نصرا... عبداللهی سرپرست تیم استقال با رد این موضوع 
گفت: »این صحبت هایی که می شود، درست نیست. تا دو، سه روز 
دیگر برای تیام خانه ای تهیه می شود. قرار است به زودی تیام پدر و 

مادرش را به ایران بیاورد. قرارداد او یک سال و نیمه است« .

تیام در استقالل می ماند

 هافبک نیمکت نشین قرمزها که مدت هاست از چشم برانکو افتاده 25
در تازه ترین اظهار نظرش گفته بعد از انتخاب تیم جدیدش مصاحبه 
خواهد کرد. تیمی که به احتمال زیاد سپاهان خواهد بود. روزنامه ایران 
ورزشی درباره پیشنهاد مالی اصفهانی ها به مسلمان نوشته:» سپاهان 
برای جذب مسلمان، یک میلیارد و 3۰۰ میلیون به عنوان مبلغ ثابت 

و ۲۰۰ میلیون هم به عنوان بندهای قرارداد در نظر گرفته است«.

پیشنهاد سپاهان به مسلمان مشخص شد

77
شوک به سبک تقوی؛ 

حمله به قلعه؟
محمد تقوی در تازه ترین پست هایش در اینستاگرام 
گویا  ســرمربی این روز های سبزپوشان اصفهانی 
را مورد تفقــد قــرارداده! و به برخــی از کارهای 
امیرقلعه نویی کنایه زده است.مدیر فنی سابق پدیده 
اگر چه اسمی از فرد مورد نظر نبرده اما با کدهایی که 
در نوشته اش داده کاما مشخص است که منظور او 
چه کسی است. تقوی نوشته:»همیشه سعی کرده ام 
وارد بازي های فوتبال ایران نشوم اما در مدت زماني 
که در ایران بودم به واقعیت هایی پی بردم که واقعا 
تجربه گرانبهایی بود این موضوع که اعتماد به افرادی 
که همواره به دنبال نفع شــخصی هســتند و هیچ 
احترامی به پرنسیپ انسانی نمی گذارند کاما اشتباه 
است. افرادی که برای مشروعیت بخشیدن به خود و 
با مشورت دوستان خبرنگار خود تازه دریافته اند که 
برای ماندن باید همسو با مردم شوند و حرف دل ملت 

را بزنند در حالي که در خلوت کار دیگر می کنند«. 

۷۵ هزار دالر، جریمه عدم 
اعزام دختران نفتی

 عدم اعزام تیم بســکتبال نفت آبادان به اردن برای 
حضور در جام باشــگاه های غرب آسیا که با انتظار 
۲۴ ســاعته بازیکنان این تیم در فــرودگاه همراه 
بود؛ انتقادات زیــادی را از مدیران باشــگاه در پی 
داشت. رامین احمدی طباطبایی، رییس فدراسیون 
بسکتبال از تبعات انصراف تیم نفت آبادان از رقابت 
های غرب آسیا خبر می دهد:» مسئولیت این کار با 
مسئوالن نفت آبادان است. اگر آنها در این مسابقات 
شرکت نکنند، بین 5۰ تا ۷5 هزار دالر باید جریمه 
بدهند. مدیران یک باشگاه باید قبل از این ها تصمیم 
نهایی خود را درباره اعزام می گرفتند؛ نه اینکه در 

فاصله ۲ روز مانده به مسابقات تصمیم بگیرند.

در حاشیه

پیشخوان

 1/3 میلیــارد ثابت 200 
میلیون پاداش، مسلمان در 

دو راهی اصفهان- تهران

ســازمان لیگ باید 
دادگاهی شود

حکم توقیــف اموال 
باشگاه نفت تهران صادر 

شد

با شــوک دیروز دالر 
دیگر حفظ شفر، برانکو و 
کی روش کار راحتی نیست
خارجی سواری دالر... 

دالر!

با تایید مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ تیم فوتبال 
ســپاهان با حضور هــواداران خود می توانــد به مصاف 
شاگردان فراز کمالوند برود.در حالی که کمیته انضباطی 
فدراسیون فوتبال تیم سپاهان را به بازی در زمین بی طرف 
محکوم کرده بود و این حکم در کمیته استیناف نیز تایید 

شده بود با پیگیری و اعتراض مجدد باشگاه سپاهان قرار شد این دیدار در ورزشگاه نقش جهان و بدون حضور 
تماشاگران برگزار شود؛ اما سعید فتاحی، مسئول کمیته مســابقات سازمان لیگ برتر در گفت وگو با ورزش 
3 گفت: » رای سپاهان مثل تراکتورســازی و صنعت نفت با توجه به اینکه هنوز شرایط برگزاری مسابقه در 
زمین بی طرف مهیا نشده است، قابل اجرا نمی باشد.«با این وصف هواداران سپاهان می توانند در دیدار هفته 
بیست و هشتم برابر صنعت نفت آبادان که در ورزشگاه نقش جهان برگزار می شود، تیم خود را همراهی کنند.

مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ:
سپاهان با هواداران مقابل 
صنعت نفت می ایستد

  اگرچه تیم سپاهان در ابتدای لیگ هفدهم نیز بازیکنان 
خوبــی را به خدمت گرفــت؛ اما نتایــج الزم برای این 
تیم حاصل نشد تا مدیران باشــگاه به فکر تقویت تیم 
بیفتند. از این رو مســئوالن باشگاه سپاهان قصد دارند 
با جذب نفرات قدرتمنــد تیم خوبی ببندنــد و آماده 

لیگ هفدهم شوند.مســعود تابش، سرپرست باشگاه سپاهان درباره سیاســت های نقل و انتقاالتی این 
باشــگاه قبل از لیگ هفدهم عنوان کرد: »اکثر بازیکنان تیم فوتبال سپاهان با باشــگاه قرارداد دارند و 
در عین حال که بازیکنان خوب تیممان را حفظ می کنیم، به طور حتــم تیم را برای فصل آینده تقویت 
 می کنیم که این موضوع یک امر طبیعی است و باید فصل آینده به منظور کسب عنوان قهرمانی، یک تیم

 قوی ببندیم.«

سرپرست باشگاه سپاهان:
زردپوشان با توپ پر به 
نقل و انتقاالت می آیند!

پیشتازی اصفهانی ها در قهرمانی های زودهنگام

لذت بخش ترین اتفاق برای هواداران یک تیم ورزشی زمانی روی می دهد که این تیم پیش از 
رسیدن به هفته پایانی کامش به قهرمانی زود هنگام شیرین شود، اتفاقی که اگرچه از هیجانات 

هفته های پایانی می کاهد اما آن قدر ستودنی است که با هیچ چیزی  نمی توان توصیف کرد.
تیم های زیادی در تاریخ فوتبال باشگاهی در جهان بودند که توانستند در فصول مختلف با تکیه بر 
توانمندی بازیکنان و کادر فنی شان پیش از رسیدن هنگامه سوت پایان به جام برسند. تیم هایی که 
هر کدام برگ تازه ای در تاریخچه این اتفاق مهم فوتبالی رقم زده اند. از نمونه های خارجی بگیرید 
تا نمونه های وطنی و باشگاهی در کشــور خودمان. این پرونده نمای روشنی از این قهرمانی های 

زودهنگام و پیش از سوت پایان است که با هیجان پایان ناپذیر فوتبالی گره خورده است.

  نگاهی به تیم هایی که پیش ازرسیدن هنگامه سوت پایان، به جام رسیدند  

رییس هیئت شنای استان:

نگذاشتیم چراغ واترپلو خاموش شود

رییس هیئت شــنای اســتان اصفهان در خصوص وضعیت 
شنای استان اظهار داشت: بخش های استعداد یابی، آموزش و 
قهرمانی را در دستور کار داشته ایم و با توجه به تشکیل هیئت 
شهرستان ها با همکاران به تمام نقاط استان سرکشی کردیم 

و دید یکسانی به کل استان داریم.
بهمن کیانی واال با اشــاره به وضعیت واترپلوی استان گفت: 
برای داشتن تیم در واترپلو به اسپانسر نیاز داریم و برای اینکه 
چراغ این رشته در استان خاموش نشود تیم واترپلو را تشکیل 
دادیم و به نتایج زیاد توجه نکردیم؛ اما نگاه بلند مدت داشتیم 

و در بخش پایه بسیار کار کردیم.

بانوی اصفهانی؛ نخستین 
رکاب زن مطرح در مسابقات آسیایی

ملی پوش اصفهانی تیم ملی دوچرخه سواری بانوان گفت:  یک 
سال است که به طور حرفه ای در دوچرخه سواری مشغول به 
فعالیت هستم و در رشته اســتقامت کار می کنم؛ البته قبل 
از آن قهرمان اسکیت سرعت بودم.ساجده سیاحیان با بیان 
این که دی ماه ۹6 وارد رده ســنی جوانان شده و از آن موقع 
می توانستم در مســابقات بین المللی حضور پیدا کنم، ادامه 
داد: بهمن ماه سال گذشته در مسابقات آسیایی که در میانمار 
در ماده های استقامت و تایم تریل برگزار شد، شرکت کردم و 
توانستم نخستین بانوی ایرانی باشم که مقام ششم مسابقات 

آسیایی را در استقامت جاده به دست می آورد.

در مسابقات انتخابی المپیک جوانان؛

جوانان اصفهان طالیی شدند

روز یکشــنبه مرحله مقدماتی روز دوم مســابقات انتخابی 
المپیک جوانان تایلند پیگیری شــد که نمایندگان ایران در 
سه ماده ۱۰۰ پروانه، 5۰ آزاد در رده سنی جوانان و 5۰ پشت 

در رده سنی بزرگساالن به آب زدند.
علیرضا یاوری، شناگر خمینی شــهری در فینال ماده ۱۰۰ 
متر پروانه با زمان 5۷ ثانیه و ۲8 صدم ثانیه بر سکوی نخست 
ایستاد و طای ماده ۱۰۰ متر پروانه را به دست آورد.متین 
سهران، شناگر اصفهانی تیم ملی نیز در فینال با ثبت زمان ۲۴ 
ثانیه و ۷ صدم ثانیه دیگر مدال طای ایران در این مسابقات 

را از آن خود کرد.

آغاز دبل رویایی با قلعه نویی
 لیگ برتر نهم برای ســپاهانی های دیار زاینده رود آغاز دبل رویایی با 
امیر قلعه نویی بود. ســالی که ســپاهان با کلکسیونی از ستاره های 
لیگ برتر به تیم کهکشانی فوتبال ایران بدل شده بود. کلکسیونی 
که شاید بتوان گفت تاثیرگذارترین آنها خط آتش ســپاهان بود. 
زوج رویایی ابراهیم تــوره و عماد رضا که به عنوان زوج خط حمله 
بیشــــترین گل را زدند در کنار احســان حاج صفی که به عنوان 
بهترین پاسور آن دوره لیگ برتر انتخاب شد، سبب شد تا سپاهان دو 

هفته مانده به پایان، باالتر از استقال قهرمان لیگ برتر شود.

سمیه مصور

طلوع سپاهان مدعی در آسمان لیگ ایران
زردهای اصفهانی در دومین دوره لیگ برتر با هدایت فرهاد کاظمی توانســتند یک 
ماه قبل از پایان مسابقات به جام برســند.۱۱ امتیاز اختاف با تیم دوم جدول یعنی 
پاس تهران اتفاقی بود که برای مردم فوتبال دوســت اصفهان نویدبخش  توفان زرد 
آســیا بو. سپاهان  با این عنوان، عصر فروپاشی فوتبال دوقطبی در ایران را کلید زد و 

توانست با ارمنی های دوست داشتنی اش ) آرمناک پطروسیان، لئون 
اســــتپانیان...( فاتح لیگ برتر ســه هفته قبل از پایان 

باشد.مســابقات 

قهرمانی رویایی  تیم دیار نصف جهان
 لیگ برتر دهم باز هم تداوم قهرمانی با امیر قلعه نویی و ســپاهان 
اصفهان بود. لیگی کــه باز هم دو هفته به پایــان قهرمان خود را 
شناخت. تیم کهکشانی قلعه نویی در این دوره هم رویایی ظاهر 
شد و کامل دو قطبی سرخابی را از فکر و ذهن هواداران فوتبال 
در کشورمان پاک کرد. حاال دیگر تیمی پیدا شده بود که قطب 

سوم فوتبال کشور باشد. 

قهرمانی با رکوردی منحصر به فرد
وقتی صحبت از قهرمانی لیگ برتر می شود همیشه 
پای یک »امیر«  در میان اســت. امیر قلعه نویی بعد 
از جدایی از ســپاهان بار دیگر در استقال توانست 
شایســتگی های خود را به فوتبال ایران اثبات کند 
و آبی های پایتخت را در فاصله یــک هفته به پایان 
رقابت ها با پیروزی یک بر صفر مقابل فوالد خوزستان 
به قهرمانی لیگ برتر دوازدهم برساند. 6۷ امتیاز آبی 
پوشان در لیگ دوازدهم امتیازی است که هنوز هیچ 

تیمی نتوانسته رکورد آن را بشکند. 

قهرمانی با تاخیر
جشن قهرمانی شاگردان پروفسور آن هم سه هفته مانده به پایان رقابت ها سبب شد تا نام این 
باشگاه در فهرســت تیم هایی که قهرمانی زودرس در لیگ برتر داشتند، ثبت شود. شاگردان 
برانکو فصل قبل با 66 امتیاز قهرمان شــدند و این فصل نیز فرصت این را دارند در ســه بازی 
باقیمانده در صورت کسب هر سه امتیاز، نه تنها رکورد فصل قبل خود را بشکنند و 6۹ امتیازی 
شوند بلکه رکورد بیشترین امتیاز قهرمانی در تاریخ لیگ برتر را از آن خود کنند. ناگفته نماند 
اگر چند هفته قبل، دقیقه ۹۴ بازی ذوب آهن و پدیده، تیم اصفهانی گل نمی زد حتی شکســت 
های پرسپولیس مقابل استقال و سایپا هم قهرمانی آن ها را چند هفته به تعویق نمی انداخت 

و آن ها می توانستند در یکسال دو جشن قهرمانی لیگ 
برتر و یک جشن ســوپر جام را تجربه کنند و رکوردی 
دست نیافتنی به جا بگذارند. اما گل دقیقه ۹۴ ذوب و 
شکست های متوالی سرخپوشان، همه چیز را تا بازی 

دو روز قبل مقابل پدیده به تعویق انداخت.

لیگ برتر فوتبال ایران در طول 17 دوره برگزاری اش همیشــه 
در باالی  جدول، رقابت تنگاتنگی را به خود دیده اســت. رقابتی 
که سبب شــده اغلب قهرمان لیگ در هفته پایانی مشخص شود 
و همین بر جذابیت های فوتبالی آن افزوده اســت. در طول این 
16 دوره گذشته تنها پنج بار تکلیف قهرمان، پیش از هفته پایانی 
مشخص شده است. با قهرمانی پرسپولیس در هفته بیست و هفتم 
لیگ هفدهم، شمار این عدد به شــش رسید .سرخپوشان با دبل 
خود در فتح لیگ برتر شــانزدهم و هفدهم و هر دو بار هم زودتر 
از هفته پایانی رکورد خوبی را به نام خود ثبت کردند اما رکورددار 
این مسئله تیم ســپاهان اصفهان است که با سه قهرمانی زودرس 
هنوز باالتر از هر تیم دیگری در فوتبال ایران قرار دارد. البته آبی 

های پایتخت هم یک بار توانسته اند به این مهم دست یابند.

 چالش مسکو در برخورد
 با هواداران انگلیسی

شــکی در لزوم برخورد با شــبه هواداران و 
افرادی که بــه امــوال عمومی ضــرر وارد 
می کنند، نیســت. نیروهای نظامی و امنیتی 
روسیه نیز مشخصا در جریان برگزاری جام 
جهانــی ۲۰۱8 روســیه با هولیگانیســم و 
هواداران تیم هایی که نظــم را بر هم بزنند، 
برخــوردی جدی خواهند داشــت، نوع این 
برخورد البته کمی با دلخوری فیفا همراه بوده 
و مقامات فدراسیون جهانی فوتبال بارها به 
مســکو درباره نوع و نحوه برخورد با خاطیان 
هشــدار داده اند و گویا نمــی خواهند هیچ 
شــهروندی با دلخوری و خاطره بد از منطقه 
تحت کنترل فیفا خارج شود.این نوع برخورد 
روسی هر چه باشد درباره هواداران تیم ملی 
فوتبال انگلیس ماجــرا کاما فرق دارد و این 
موضوع تبدیل به یک چالش جدی شده است.
با توجه به مناقشات اخیر میان مسکو و لندن 
و اوج گرفتن اختافات عمیق سیاسی میان 
دو کشور روســیه و انگلیس به نظر می رسد 
هر برخوردی با یک شهروند انگلیسی حتی 
اگر به حق و درست صورت گیرد، با واکنش 
سریع و جدی بریتانیا مواجه خواهد شد.باید 
دید مســکو تا چه حد مقابل اراذل و اوباش 
انگلیسی با جدیت و زیر چتر قانون فیفا عمل 
خواهد کرد و آیا برابر فشار های بریتانیا و نفوذ 

آن در فیفا تسلیم خواهد شد؟

جام جهانی
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افزایش نرخ تاکسی نداشتیم
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

شورا

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان 
مطرح کرد:

اولویت بندی پرداخت دیون 
شهرداری مشخص شود

رییس کمیســیون امور حقوقــی، اقتصادی و 
گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
افزایش میزان حضور گردشگر در شهر اصفهان 
زمانی برای این شهر موثر خواهد بود که منجر 
به افزایــش درآمدها و ســرانه های اقتصادی 

شهر باشد.
نصیر ملت اظهار کرد: افزایش درآمدهای شهری 
حاصل از حضور گردشگران باید در دستور کار 
مدیریت شهری قرار بگیرد، البته اتفاقاتی را در 
برخی از مجموعه های گردشــگری نظیر صفه 
شاهد بودیم که علی رغم تذکرات قبلی مدیریت 
سابق این مجموعه مبنی بر اصالحات الزم در 
آن، این تذکرات را جدی نگرفت و متأســفانه 
منجر به اتفاقات ناخوشایندی شد که امیدواریم 
در آینده این تذکرات مورد توجه قرار گرفته و 
شاهد چنین مسائلی نباشیم. وی افزود: در مورد 
دیون سررسید شده شهرداری و سازمان های 
زیر مجموعه آن شفافیتی صورت نگرفته و هنوز 
نمی دانیم اولویت پرداخت ایــن دیون به چه 

شکلی صورت خواهد گرفت.

رییس مرکز پژوهش های شورای 
اسالمی شهر اصفهان:

کاربوم های شهری اصفهان 
مشخص شود

رییس مرکز پژوهش های شــورای اســالمی 
شهر اصفهان گفت: الزم است سیاست گذاران، 
مدیران و ذی نفعان کاربوم مشخص کنند چه 
فناوری یا فناوری هایی باید هدف گذاری شود 
و بیش از دیگر حوزه هــای فناوری مورد تاکید 

قرار گیرد.
کوروش خســروی، با بیــان اینکه شــورای 
اسالمی شــهر اصفهان از آغاز فعالیت تاکنون 
سیاست گذاری و برنامه ریزی هایی را برای تحول 
کاربوم در شهر اصفهان داشته است، اظهار کرد: 
بخشی از این سیاست ها در حوزه زیرساخت ها 
و سخت افزارهای مورد نیاز اکوسیستم و بخشی 
دیگر در حیطه ســازمان افزارهای یک کاربوم 
تعریف می شــوند که بحث کنونی در خصوص 

نرم افزارهای مورد نیاز کاربوم اصفهان است.
وی افزود: نمی توان مانع رشــد و بالندگی هیچ 
فناوری  و کارآفرینی در شهر شد؛ اما الزم است 
سیاســت گذاران، مدیران و ذی نفعان کاربوم 
مشخص کنند چه فناوری یا فناوری هایی باید 
هدف گذاری شــود و بیش از دیگر حوزه های 

فناوری مورد تاکید قرار گیرد.
رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر 
اصفهان عنوان کرد: فناوری های هدف باید یک 
ویژگی مهم داشته باشند و آن این است که تاثیر 
فزاینده یا دومینویی در توسعه اقتصادی ملی 
و فناوری شهر داشته باشــند، به عبارت بهتر 
 این فناوری ها باید بتوانند موج توسعه را ایجاد 

کنند.
وی با تاکید بر اینکــه فناوری های دیگری هم 
می توانند در اصفهان مــورد هدف برنامه ریزان 
باشند که با مســئله آب بی ارتباط نخواهد بود، 
افزود: فناوری اطالعات و ارتباطات، انیمیشن، 
سینما، صنایع خالق، صنعت بازی های رایانه ای، 
هوش مصنوعی و ... از آن دســت فناوری هایی 
هستند که ضمن این که برای شهر و شهروندان 
ثروت فراوانی خلق می کنند و باعث اشــتغال 
نیروی جوان شهر می شــوند ضمن اینکه برای 

توسعه آنها نیازی به آب نداریم.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:
 تهمیدات الزم برای حمایت
 از کاالی ایرانی اجرایی شود

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: شورای 
اسالمی اصفهان ضمن رعایت این شعار ملی در 
جهت ایجاد اشتغال بیشــتر نیروهای بیکار در 
جامعه از دولت می خواهد که به صورت جدی 
 از واردات همــه کاالهایی که در کشــور تولید

 می شود، جلوگیری کند.
پورمحمد شــریعتی نیا،  با بیان اینکه امسال با 
نظر مقام معظم رهبری به نام »حمایت از کاالی 
ایرانی« نام گذاری شده است، ادامه داد: شورای 
اسالمی شــهر اصفهان ضمن رعایت این شعار 
ملی در جهت ایجاد اشــتغال بیشتر نیروهای 
بیکار در جامعه از دولت می خواهد که به صورت 
جدی از واردات همه کاالهایی که در کشور تولید 
می شود، جلوگیری کرده و از سازمان حمایت از 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کشــور نیز 
خواهشمند است نسبت به توجیه مدیران صنایع 
تولیدی به منظورکاهــش هزینه هاو باال بودن 
بهره وری و در نهایت کاهش قیمت تمام شده 
کاال برای حمایت از مصرف کنندگان تمهیدات 

الزم را انجام دهد.

مدیر پروژه سالن اجتماعات گلستان 
شهدا خبر داد:

احداث سالن اجتماعات 
گلستان شهدا با معماری خاص

مدیر طرح سالن اجتماعات گلستان شهدا گفت: 
سالن جدید گلستان شــهدا به دلیل همجواری 
با تخت فوالد با طرح و معماری خاص به ســبک 
ایرانی-اســالمی احداث می شــود. میثم امینی 
از پیشــرفت ۹۲ درصدی مراحل ســفت کاری 
این پروژه خبــر داد و گفت: ســالن اجتماعات 
گلستان شهدا در فضایی به مســاحت ۱۰ هزار 
 مترمربع در جنوب شــرقی مجموعه در دســت

 اجراست.
وی با بیان اینکه تاکنون فونداسیون سازه سالن 
اجتماعات، پارکینگ و رواق هــای پیرامونی آن 
۹۲ درصد پیشرفت داشته اســت، افزود: به جز 
هزینه آزادســازی تاکنون چهار میلیارد تومان 
در این پروژه هزینه شده و بر اساس برآوردها ۲۰ 
 میلیارد تومان دیگر نیاز است تا پروژه به سرانجام 
برسد. مدیر پروژه سالن اجتماعات گلستان شهدا 
ادامه داد: پارکینگ این طرح به وســعت ۳۵۰۰ 
مترمربع ظرفیــت پارک ۱۵۰ خــودرو را دارد، 
پیش بینی می شود ترافیک معابر اطراف گلستان 

شهدا با احداث این پارکینگ کاهش یابد.
امینی با بیــان اینکــه بودجه مناســبی برای 
بخش های مختلف پروژه از ســوی شــهرداری 
اصفهان، بنیاد شــهید و اســتانداری پیش بینی 
شده اســت، گفت: ســالن اجتماعات گلستان 
شــهدا به دلیل همجواری با تخت فوالد با طرح 
 و معماری ویژه به سبک ایرانی-اسالمی احداث 

می شود.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان:
 آسفالت های شهر 

کمتر جراحی می شود
معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان اعالم 
کرد: کمیســیون حفاری با محوریــت معاونت 
عمران شهرداری و به منظور به حداقل رساندن 
حفاری های مجدد از سوی سازمان های مختلف 
و نیز جلوگیری از حفاری های غیرمجاز تشکیل 

شده است.
ایرج مظفر با اشــاره به درخواست شهروندان در 
خصوص هماهنگی شــهرداری با شــرکت های 
خدماتی برای جلوگیری از حفاری های بی مورد، 
مجدد و غیر مجاز افزود: حدود ۷۰ درصد تخریب 
آســفالت معابر فرعی بــر اثر حفاری هــا ایجاد 
می شود؛ زیرا پس از حفاری، زیرسازی ها به طور 
صحیح انجام نشده و تردد خودروهای سنگین، 
نفوذ آب از رفیوژ فضای سبز به آسفالت و کاهش 
کیفیت آسفالت مجدد، سهم مهمی در تخریب 

آسفالت معابر اصفهان دارد.
وی افزود: کمیســیون حفاری در سال گذشته 
۱۱ جلســه به صورت ماهانه و با هدف دریافت 
برنامه های آتــی حفاری و به حداقل رســاندن 
دوباره کاری ها در سطح شهر برگزار کرده و این 

جلسات در سال جاری نیز ادامه دارد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار 
اصفهان خبر داد: 

درانتظار دریافت مجوز برای 
جایگاه های کوچک سوخت 
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان 
گفــت: بــرای احــداث جایگاه هــای کوچک 
سوخت رســان منتظر دریافت مجوز از ســوی 

کمیسیون ماده پنج هستیم.
علیرضــا صلواتی اظهار کرد: طبــق برآوردهای 
اولیه ۱۵۰ نقطه در شهر برای احداث جایگاه های 
کوچک سوخت رســان پیش بینی شد که پس 
از بررسی مالحظات زیســت محیطی، کاربری 
های شهری و مسائل ترافیکی و الزامات الزم در 
حوزه شهرسازی، خدمات شهری، حمل و نقل و 
ترافیک و ایمنی و آتش نشانی در نهایت ۵۰ نقطه 

در سراسر شهر برای این منظور مصوب شد.
وی با بیان اینکــه اجرای این طرح در ســه فاز 
تعریف شد، افزود: در فاز اول  ۱۷ جایگاه کوچک 
سوخت رسان در سطح شهر اصفهان راه اندازی 

شد که مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان 
ادامه داد: ۳۳ مکان دیگر برای احداث جایگاه های 
کوچک بــرای تصویب به کمیســیون ماده پنج 
ارسال شده و هم اکنون منتظر دریافت مجوز از 

این کمیسیون هستیم.
صلواتی خاطرنشــان کرد: برای اجرای این طرح 
از مشــارکت ســرمایه گذاران بخش خصوصی 
استقبال می کنیم و تسهیالت الزم را در اختیار 

آنان قرار می دهیم.

نایب رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهــان گفــت: یکی از 
ماموریت های بخش مدیریت شــهری افزایش نشاط و شادابی در 
جامعه بوده و شــورای پنجم نیز در صدد افزایش امیدبخشی در 

شهر است.
علیرضا نصر اصفهانی اظهارکرد: اعضای شــورای شهر به عنوان 
میراث داران شهر وظیفه دارند امانت داران خوبی برای مردم باشند 
و زمینه نشاط و شــادابی مردم را فراهم و امید بخشی را در شهر 

افزایش دهند.
نصر اصفهانی خاطرنشــان کرد: یکی از مواردی که در سیاســت 
گذاری سال ۹۷ مورد توجه است، پیگیری راه اندازی خط دو و سه 
قطار شهری است و امیدواریم تا پایان سال خبرهای خوبی را در این 

راستا  به مردم بدهیم.
وی با بیان اینکه شورای پنجم به تکریم و احترام به مردم توجه دارد، 
اظهارکرد: باید شرایطی فراهم شود تا اگر هر شهروندی به مناطق 

۱۵گانه یا سازمان های  مرتبط با شهرداری  مراجعه کرد با حداکثر 
رضایت از شهرداری خارج شود و در واقع بروکراسی های دست و 

پا گیر را کاهش دهیم.
وی در ادامه  با اشاره به شعار سال  مبنی بر حمایت از تولید داخل 
گفت: مقرر شده کمیســیون های پنج گانه شورای اسالمی شهر 
در تخصص خود به حمایت از کاالی ایرانی بپردازد تا این شعار در 

مدیریت شهری عملیاتی شود.

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:
شورای پنجم، در صدد افزایش امیدبخشی در شهر است

قدرت ا... نوروزی معتقد اســت که کسب درآمدهای 
پایدار نباید به قیمــت تخریب زندگی آیندگان تمام 
شود در نتیجه تاکید می کند که شهرداری به دنبال 
تامین منافع مردم در این دوره و تضمین حقوق آنها در 
آینده است. درآمدی که استمرار و تداوم نداشته باشد، 
توسعه شــهر را به همراه نخواهد داشت. از همین رو 
مدیریت شهری اصفهان درصدد است از تراکم فروشی 

به دلیل آنکه درآمد پایداری نیست، فاصله بگیرد.
به گفته نوروزی درآمدهایی همچون عوارض نوسازی، 
مالیات بر زمین و مســتغالت، همچنین درآمدهای 
حاصل از فروش خدمات، درآمدهای پایدار اســت و 
استمرار دارد، اما درآمدهای ناشی از تراکم یا تخلفات 
ســاختمانی و جرائم ماده صــد درآمدهای پایداری 
نیســت، بنابراین نمی توان وظیفه اصلی شهرداری 
را که خدمات رســانی مداوم به مردم است از طریق 
درآمدهای ناپایدار انجام داد. در کشورهای پیشرفته 
که مدیریت یکپارچه شهری حاکم است، مردم نقش 
اصلی را در تامین منابع مورد نیاز برای اداره شهر دارند.

اصفهان نیز قصد دارد در این مسیر، مردم را در جریان 
فرآیند تدوین، تصویب و نحوه مصرف بودجه قرار دهد 
تا شهروندان در تامین درآمدهای شهرداری مشارکت 
کنند. مشارکت به معنای پرداخت به موقع عوارض 
است و شهروندان باید بدانند با پرداخت این عوارض، 
شــهرداری قادر خواهد بود خدمات دائمی به شهر و 

شهروندان ارائه کند.

شــهردار اصفهان درآمدهای پایــدار را راهی برای 
افزایش کیفیت زندگی مردم و توســعه ســرزندگی 
شهر می داند و تاکید دارد که در راستای توسعه شهر، 
می توان با مشارکت مردم و ســرمایه گذاران بخش 
خصوصی، گام های ارزشمندی برداشت در این مسیر 
ارائه خدمات عمومی به مردم امری مستمر و دائمی 

است. به گفته او درآمدهای پایدار در شهر اصفهان رو به 
افزایش است و در آینده نیز شاهد ارتقای سطح کیفیت 
زندگی مردم اصفهان خواهیــم بود. با توجه به اینکه 
ارائه خدمات به مردم تعطیل بردار نیست، شهرداری 
ناگزیر به کسب درآمدهای پایدار است تا بتواند شهر 
را به خوبی اداره کند. تا زمانی که شهرداری کیفیت و 

کمیت ارائه امکانات و خدمات در سطح شهر را توسعه 
دهد؛ اما مردم در اســتفاده از ایــن امکانات عمومی 
مشــارکت نکنند، منابع درآمدی پایدار برای شــهر 
حاصل نمی شود و استقالل مالی شهرداری ها برای 

ارتقای کیفیت اداره شهر محقق نمی شود.
مهم ترین عامل در توســعه پایدار شهر،  منابع پایدار 
شهری است. با این حال چالش های زیادی در وضعیت 
موجود درآمد شــهرداری ها باعث شده که تکلیف 
شهرداری ها به خوبی مشخص نباشد. به عنوان نمونه 
وقتی شهرداری بودجه می خواهد، دولت آن را خودکفا 
و مستقل می داند و در مقابل برای هر اقدام کوچکی 
باید از نهادهای دولتی ده ها مجوز بگیرد. از این رو تا 
وضعیت درآمد شهرداری ها روشن نشود، مسائل آنها 
حل نخواهد شد. طبق مطالعات تجربی و پژوهش های 
علمی صورت گرفته، مشارکت با بخش خصوصی در 
احداث پروژه های مدیریت و توسعه شهری و حمل و 
نقل عمومی، احداث و اجاره مجتمع های تفریحی، 
توریستی و ورزشی، اقدامات نهادی برای اخذ درصدی 
از سود سالیانه شرکت های بیمه، معافیت شهرداری ها 
و سازمان ها و شــرکت های وابسته به آن از پرداخت 
مالیات، برقراری عوارض بهینه برای کسب و کارهای 
جدید اینترنتی و آنالین، بازیافت زباله های شهری و 
برقراری سیستم های تولید هم زمان شهری به همراه 
تکمیل زنجیره ارزش افــزوده در این بخش و اصالح 

الگوی مصرف نهاده هاست.

روند افزایشی درآمدهای پایدار شهر اصفهان

مدیریت شهر در دوره جدید قصد دارد با حرکت به سمت توسعه پایدار، درآمدهای پایدار را 
برای خود رقم بزند. موضوعی که به گفته شهردار اصفهان از طریق مشارکت با بخش خصوصی 
در زمینه های مختلف سرمایه گذاری، مدیریت کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری محقق خواهد شد.

مشارکت با بخش خصوص راهکاری برای تحقق درآمدهای پایدار شهری؛

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شــهرداری اصفهان گفت: تاکنون نرخ 
تاکسی  افزایش نداشته و در نیمه اول اردیبهشت الیحه افزایش کرایه 

تاکسی های شهر در شورای شهر بررسی می شود.
حســین جعفری در خصوص چگونگــی تعیین افزایش نــرخ کرایه 
تاکســی ها اظهار کرد: افزایش نرخ کرایه تاکسی ها بر اساس نرخ تورم 
و افزایش هزینه خودرو انجام خواهد شد؛ البته در این افزایش قیمت 
سعی شده که رضایت مردم به عنوان دریافت کنندگان اصلی خدمت 

در نظر گرفته شود.
وی با بیــان اینکه افزایش نرخ تاکســی در نیمه اول اردیبهشــت در 

شورای شهر بررسی می شــود، افزود: پس از تصویب نرخ های جدید، 
افزایش قیمت کرایه ها در تمامی وسایل حمل و نقل عمومی سازمان 
تاکسیرانی از جمله تاکسی های درون شهری، تاکسی تلفنی و تاکسی 

 بی سیم اعمال می شود.
جعفری با بیان اینکه تاکسیرانی اصفهان درصدد ارتقای کیفی خدمات 
در سال ۹۷ است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعداد ۹ هزار تاکسی 
ویژه و خطی پالک قرمز در شــهر اصفهان تردد دارد که با احتســاب 
تاکسی های پالک سفید و ســرویس مدارس و آژانس های مسافربری 

تعداد ۲۱ هزار تاکسی در شهر اصفهان شهروندان را جابه جا می کند.

وی ادامه داد: آموزش های الزم به رانندگان تاکسی در خصوص احترام 
به حقوق شــهروندان، رعایت نرخ کرایه، آراستگی خود و خودرو داده 

شده است.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان با بیان اینکه در تمامی 
مسیرهای پرتردد شهر متناسب با تقاضای سفر تاکسی در نظر گرفته 
شده است، گفت: انتظار می رود شهروندان برای سفرهای درون شهری 
خود از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده و از سوار شدن در خودرو 

مسافربرهای شخصی امتناع کنند.
وی تصریح کرد: تعداد پنج اکیپ بازرسی در سطح شهر و میادین اصلی 
بر عملکرد رانندگان تاکسی نظارت دارند و چنانچه شهروندان انتقاد 
یا پیشــنهادی دارند می توانند مراتب را با  شماره تلفن ۳۵۶۸۸۱۰۰ 

در میان بگذارند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان:

افزایش نرخ تاکسی نداشتیم

مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و 
حومه ارتباط تنگاتنگ بــا مجموعه های اقامتی 
از جمله هتل ها را الزمــه موفقیت اتوبوس های 
گردشگری دانست و گفت: حلقه شماره یک خط 
۱۰۰ اتوبوس گردشگری با سه دستگاه اتوبوس 

و سرفاصله زمانی ۲۰ دقیقه از هتل 
پل در مجاورت هتــل کوثر حرکت 

می کند.
قدرت افتخاری گفت: در ســال های 
گذشته ســرویس دهی به مسافران 
نوروزی برای بازدید از بناهای تاریخی 
تنها در کمپینــگ اقامتی باغ فدک 
توســط ناوگان اتوبوســرانی انجام 
می شــد؛ اما در نــوروز ۹۷ همانند 

بسیاری از شــهرهای توریستی خط گردشگری 
راه اندازی شد تا تمام مسافران و گردشگرانی که 
در هتل ها، مهمانپذیرها و سایر مکان های اقامتی 

اسکان یافتند از این امکان بهره مند شوند.
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و 
حومه تصریح کرد: حلقه شــماره یک خط ۱۰۰ 
اتوبوس گردشــگری با سه دســتگاه اتوبوس و 
سرفاصله زمانی ۲۰ دقیقه از هتل پل در مجاورت 
هتل کوثر حرکت و مسیرهای سی وسه پل، پل 
چوبی، پل بزرگمهر، باغ گل ها، چهارباغ خواجو، 
شکرشکن برای دسترســی به میدان امام )ره(، 
میدان امام علی )ع(، خیابان هــای عبدالرزاق، 
حکیم، استانداری، باغ گلدسته، هتل عباسی و 

مسیر منتهی به هتل پل حرکت می کند.
وی خاطرنشــان کرد: در هر اتوبــوس  یک نفر 
راهنمای مسافر، اطالعاتی در مورد آثار تاریخی 
شــهر اصفهان به سه زبان فارســی، فرانسوی و 
انگلیسی در اختیار گردشگران داخلی و خارجی 

قرار می دهد.
افتخــاری ارتبــاط تنگاتنگ بــا مجموعه های 
اقامتی مختلف از جمله هتل ها را الزمه موفقیت 
اتوبوس های گردشگری دانست و اظهارکرد: باید 
برنامه های متنوعی در طول سال داشته باشیم 
تا با توجه به هزینه های ســنگین بتوان تداوم و 
افزایش سرویس دهی اتوبوس های گردشگری را 
محقق کرد از این رو مکاتباتی در این راستا انجام 

شده است.
وی در خصوص دلیل نام گذاری خط گردشگری 
به نام »خط ۱۰۰« اظهارکرد: باید شــاخصه ای 
برای خط گردشــگری با توجه به ظاهر متفاوت 

اتوبوس های آن در نظر گرفته می شد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه خبر داد:

مکاتبه با هتلداران برای توسعه خط ۱۰۰
یک کارشناس شهرسازی و معماری گفت: دوران 
طرح های جامع و تفصیلی گذشته و منتفی شده 
اســت و باید طرح های دیگری همزمان با رشد و 

توسعه شهر تهیه شود.

محمود درویش اظهارکرد: بیشــتر درآمدهای 
شــهرداری ها از فروش تراکم ساختمانی تامین 
می شود این در حالی است که در همه جای دنیا 
تمامی ساکنان شهر در تامین درآمدهای شهری 
مشارکت می کنند، اما در شــهرهای ایران تنها 
کسانی که ساختمان سازی می کنند، باید هزینه 

پرداخت کنند.
وی افزود: تمامــی افرادی که در شــهر زندگی 
می کنند و از خدمات شهری بهره مند می شوند 
باید هزینه آن را پرداخت کننــد در این صورت 

شهرداری مجبور به تراکم فروشی نخواهد بود.
این کارشناس شهرســازی و معماری ادامه داد: 
اکنون شاهد هستیم شهرداری ها برخالف طرح 
های تفصیلی و جامع بــرای تامین هزینه ها در 

مناطقی که ظرفیت افزایش جمعیت را ندارد به 
جای دو طبقه، هشت طبقه پروانه صادر می کنند 
این در حالی است که زیرســاخت های شهری 

جوابگوی این افزایش جمعیت را ندارد.
درویش خاطرنشــان کــرد: در این 
راستا با از بین رفتن تمام مطالعات 
طــرح تفصیلــی و آســیب دیدن 
ســاختارهای زیربنایــی مثل آب و 
فاضالب به شهر ضرر وارد می شود، 
زیرا زیرســاخت های زیربنایی برای 
تعداد محدودی خانه تهیه شده است 
و اصالح آن هزینه هنگفتی به شهر 

تحمیل می کند.
وی اظهار کرد: عــالوه بر تحمیــل هزینه های 
هنگفت برای جبران زیرســاخت های شــهر، 
سیمای شــهر نیز مخدوش می شــود، زیرا یک 
ساختمان کوتاه و یک ساختمان بلند مرتبه است؛ 
بنابراین شهرداری ها باید از تصمیم گیری های 
آنی جلوگیری کنند و مطابــق با مطالعات طرح 

های شهری پروانه ساختمانی صادر کنند.
درویش گفت: زمانی که طرح های شهری تهیه 
می شود علی رغم همه کمبودها، اما با فرصت و 
یک دقت حداقلی تهیه شده است که باید در زمان 

صدور پروانه ساختمانی به آنها توجه کرد.
درویش تاکید کرد: شــهرداری هــا باید طبق 
مطالعات جامع و تفصیلی عمل کنند، هر چند که 

دوران طرح های جامع و تفصیلی گذشته است.

یک کارشناس شهرسازی و معماری:

دوران طرح های جامع شهری گذشته است
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امام رضا علیه السالم:
ایمان یك درجه باالتر از اسالم است  و تقوا یك درجه باالتر از ایمان 

است  و به فرزند آدم چیزی باالتر از یقین داده نشده است.
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افقی
1-  اقتصاددان اياالت متحده كه نوبل اقتصاد را دريافت 
كرد، وي متولد 1924 ميالدي بود - شركتي در شيلي 
كه در سال 1939 تاسيس شد و وظيفه داشت موجبات 
رشد را يا از طريق تامين تسهيالت مالي درازمدت براي 
ســنجش خصوصي فراهم كند يا خود راستا به ايجاد 

موسسات صنعتي در بخش عمومي مبادرت ورزد
2- جزوه بندي كتــاب - خس  خــس برونش ها - از 

ضماير انگليسي
3- كافي - همسر مرد - از درختان

4-  دارو - عبور - محكم و استوار - پايتخت اتريش
5- فرق سر - رد شده - ستاره

6-  رييس اتحاديه كارگري فولكس واگن - سرپرست 
قبيله - گرفتني از هوا - مادر عرب

7-  شــهر مذهبي نزديك تهران - اســب چاپار - از 
لبنيات - پشه بزرگ

8-زهر - پرخطر - همه
9- چاي انگليسي - همدم - شكســت و گريز - از دو 

رقمي ها
10- شــهر زلزله زده كرمان - ترديد - ديگ سفالين 

- ناشايست
11- مساعدت - در حال گريه و زاري - از انواع اتومبيل

12-  ديروز - از كشورهايي كه به تازگي واحد پولش را 

به يورو تبديل كرده است - كجي - منتها
13- پول سابق فنالند - گشوده - بهره و لذت

14-توهين - ميوه ريز و شيرين - از انواع ورشكستگي
15- تنها - اقتصاددان آمريكايي متولد 1923 ميالدي 

و برنده نوبل اقتصاد
عمودی

1- اين پديــده از بروز همزمــان دو معضل اقتصادي 
نرخ رشد تورم باال و نرخ رشد اقتصادي پايين حاصل 
مي شود - از انواع كاميون هاي چيني و روسي كه فاقد 

كيفيت هستند و به ايران وارد مي شوند
2- پرسشي - كامل - بزرگ

3- پنج تركي - قلعه بزرگ - عدد ماه - درس كشيدني

4- خرد - بخشــنده - از ضماير انگليسي - پايتخت 
يونان

5-  آواز خواندن زير لب - حرف فاصله - درســت به 
اندازه - كوهي مقابل صفا در مكه

6- ســاده - فرار حيوانات - ليست رســتوران - مدل 
مقياس

7- گناه - چهره - رتبه نخســت جهان به لحاظ رشد 
اقتصادي، نرخ رشد اين كشور 21/1درصد است

8- زير پا مانده - اقتصاددان اسكاتلندي متولد 1723 
ميالدي و صاحب كتاب »تحقيق درباره ماهيت و علل 

ثروت ملل« - ميوه
9-  خوش  نام - مكان - حيرت

10- جاسوس - حجر - يارسوزن - ضمير مخاطب
11- چاقوي آشپزخانه - صنم - لحظه كوتاه - يقين 

دارنده
12- پخش و پراكنده - تپه بلند - مظهر ســردرگمي 

- درد
13- ساز - گرفتني از هوا - چرك بدن - حرف فقدان

14- نوعي سنبل طيب كوهي - ســاز و ابزار اسب - 
جمع »سانحه«

15- كشوري آســيايي كه مهم  ترين محصوالت آن 
برنج و كاكائو و زغال ســنگ و آهن اســت - از اركان 
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یادداشت

 از بچگی عاشــق ارتش بود و دوســت داشت 
نظامی شود تا اينكه در ســال 43 به آرزويش 
رسيد و در كنكور دانشــكده افسری پذيرفته 
شد و در سال 1346 با درجه ستوانی وارد ارتش 
شــد. معلوم نبود چه توانمندی هايی از خود 
نشان داده بود كه هنوز يك سال از ورودش به 
ارتش نگذشته بود كه فرمانده لشكر تبريز گفت: 
»روزی او مرد بزرگی خواهد شد« سال 1347 
بود كه تيمسار يوســفی، فرمانده لشكر تبريز 
در جمع نظاميان تبريز گفــت: نام علی صياد 
شيرازی را به خاطر بسپاريد، آن قدر لياقت در 
او می بينم كه اگر بخت يارش باشد می تواند 
روزی فرمانده نيروی زمينی ارتش شود.«  اتفاقا 
بخت هم يارش شد وقتی كه در سال 1360 با 
حكم امام خمينی )ره( فرمانده نيروی زمينی 
ارتش شد. هرچند نقشش در ساير عمليات های 
جنگی هم بر كسی پوشيده نيست ولی شاهكار 
اصلی صياد آن جايی بود كــه فروغ جاويدان 
منافقين را خاموش كرد. زمانی كه آتش بس 
جنگ برقرار شده اما دشــمنان قسم خورده  
با همكاری گروهك رجــوی آمدند كه تهران 
را بگيرند اما نمی دانســتند كه صياد شيرازی 
نمی گذارد دســت آنها به خاك كشور برسد و 
كارشان را نيامده فيصله می دهد، بدجوری هم 
فيصله داد كه كينه اش هم در دل منافقين ماند. 
منافقين هيــــچ گاه عمليات مرصاد و نقش 
صياد شــــيرازی در آن را فرامــوش نكردند؛ 
سال 78  و 11 ســــال پس از سال 67   آمده 
بودند ســراغ شــــير مردی كه توهم »فروغ 
جاويدان«شــان را به تاريكی و سياهی جهنم 
گره زد. ارتشبد صياد شــيرازی  ماشين را از 
پاركينگ بيرون آورد، منتظر ماند تا فرزندش 
مهدی در پاركينگ را ببندد و ســوار شــود. 
مردی با لباس رفتگری خودش را رســــاند 
به ماشــــين. نامه ای داشت، ارتشــبد نامه 
را گرفت و مشــغول خواندن شــد... مهدی 
در پاركينگ را بســت ...صدای گلوله ها كه 
برخاســت، مهدی داشت پيكرپدر را می ديد 
و مردی را كه به ســــرعت مــی گريخت... 
مــــزدوری كه ماموريت ناتمام 11 ســال 

پيش را تمام كرده بود. 

 کینه ای که یازده سال
 بعد سر باز کرد

سمیه مصور

ریگ جن، نام کویری 
شــگفت انگیز، اسرار 
آمیز و کمی ترسناک در 
ایران است که سومین 
ریگ زار بزرگ ایران 
محسوب می شود و در 
جنوب سمنان، جنوب 
شــرق گرمسار، شرق 
شده  حفاظت  منطقه 
کویر، شــمال انارک و 

غرب جندق قرار دارد.

عکس روز

کویر »ریگ جن« 
مثلث برمودای 

ایران

عذر خواهی شاهانه
 اسماعيل امينی: 104 سال پيش فرمان مشــروطه صادر شد. طبق اعالميه 

رسمی دربار، اعليحضرت پادشاه به علت كهولت سن قدرت را به فرزندش 
واگذار كرده بود ولی مگر جلوی دهان مردم را می توان گرفت؟ در مملكت 

پچ پچی راه افتاده بود كه بيا وببين! 
يكی می گفت:... هان؟ خيلی دوســت داريد كه شايعات مردمی را نكته 
به نكتــه، موبه مو نقل كنيم؟ البتــه كه اين كار را نمــی كنيم. ما فقط 
می نويسيم قوی ترين شــايعه اين بوده كه اعليحضرت پادشاه پير حال 
و حوصله اين قرتی بازی جديد را نداشت و از روزنامه و كتاب و عدليه  و 

مجلس و قانون و ترقی و تجدد و شاعر و نويسنده و دارالفنون و حزب و اين 
جورها چيزها بدش می آمد. بنابراين از حرص دائم ســبيل هايش را  

می جويد تا اين كه يك روز كه داشت در آينه قديمی تمثال مبارك 
خودش را تماشــا می كرد ديد كه از آن سبيل شاهانه جز چند 

تار نازك مو چيزی نمانده است. به اطراف نگاهی كرد، و وقتی 
مطمئن شــد كه از نوكران و جان نثاران كسی آن جا نيست 
زد زير گريه و با خودش زمزمــه كرد:» وای به حال ملتی كه 
پادشاهش سبيل نداشته باشــد ! وای به حال پادشاهی كه 

سبيلش را جويده باشد!.... ) ادامه دارد(

دكتر اســت؛ از آن دكترهای واقعی 
نه الكی. استاد دانشگاه است و يك آدم سخت گيرو 

جدی. باتعريف كردن لطيفه هم نمی توانيد از او نمره بگيريد. 
پس اگر دانشجويش هســتيد اين روش را بی خيال شويد. اسماعيل 

امينی آدم ســالمی است و ماء الشــعيرش با هيچ كســی  در يك جوب 
نمی رود. تازه ايشان چای و شام و شيرينی هم ميل نمی كنند. پس از دادن 
پول چای و شــيرينی و ميهمان كردن استاد برای شــام هم بپرهيزيد. 

امينی در سال 1342 همين جور بی ريش و سبيل و با صورت عريان 
و سيرت پوشيده در تهران متولد شد و احتماال تا سال ها بعد 

هم به تدريس و پژوهش و تاليف ادامه می دهد.
               کبریت بی خطر

قلعه معروف شــاه فيليپ دوم، شاه كشور اســپانيا در قرن شانزدهم 
ميالدی، 1200 در داشت. 

اولين آژانس مســافرتی جهان كاكس اند كينگز نام داشت و در سال 
1758 ميالدی افتتاح شد. 

اولين حيوانی كه به فضا فرستاده شد، يك سگ بود. يك گوسفند، يك 
اردك و يك خروس نيز اولين حيواناتی بودند كه با بالن هوايی پرواز 

كردند.
موسيقی برای اولين بار و در سال 1876 ميالدی؛ يعنی همان سالی 

كه تلفن اختراع شد، از آن پخش شد. 
بير، اولين مارك جهانی بود كه در ســال 1876 ميالدی و در كشور 

انگلستان به ثبت رسيد. 
كارت های بازی برای اولين بــار و در قرن دوازدهم ميالدی در هند و 

ايران اختراع شد. 
قديمی ترين اسباب بازی های جهان مربوط به پنج هزار سال پيش و 

دوران مصر باستان است.
ســومری ها و در 2500 ســال پيش برای اولين بار صابون را اختراع 
كردند. در ســال 1952 ميالدی، آمريكا دو موش به نام های السكا و 

بنجی را به فضا فرستاد. 
بريتانيا اولين كشوری بود كه از تمبر در سيستم پستی خود استفاده 

كرد.

بریده ها

فقط فردوسی پور می تونه به برد يك برصفر پرسپوليس بگه آتيشبازی، 
نكشيمون بايرن مونيخ! 

استقالل  هنوزرو برگه شانس قهرمانی داره. برگه مسابقات ليگ سال ديگه 
رو ميگم!

فكركن دالر تو زندگی قبليش لوبيای سحرآميزبوده!  
همينجــوری نشســتی ســــرجات،يكهو مــی بينــی ازصبــح تــا  

حاال5درصدازارزش داراييت كم شده.
 اگه هردفعه كه بارون مياد،همراهش آش داغ هم ازآســمون بياد،ديگه 

فكركنم مشكلی نداشته باشم.
قبال فكرمی كردم چون خيلی متفاوتم بايدكارهای متفاوتی هم بكنم،مثال 
می خواســتم به يك جوجه  كالغ حرف زدن ياد بدم.بعدها فهميدم متفاوت 

نيستم،اسكلم!
 ازبدترين موقعيت ها ديدن يك همكار برای بار دهم درراهروست! باراول 
سالم می كنی، باردوم خسته نباشــيد ميگی،ازبارسوم به بعدش روبايدچی 

بگيم؟
 ســعی می كنم ازايــن جملــه باباپنجعلی تــوی زندگيم اســتفاده 

كنم:»بودبود،نبودنبود!« 
يكــی ازمزايــای امضــام اينه كــه امــكان نــداره دوبارشــبيه هم 

بشه! 
من شــب برم دانشــگاه راحت ترم.چراكالس هارونمی ذارن10شب يا 

2بامداد؟!

شبکه اجتماعیزنگ تاریخ

ثابت می مانند ، آن قدر ثابت که 
حتــی ، فکراین کــه آدم بتواند 
تغییرشــان دهــد خنــده دار و 

حیرت انگیز می شود .

»کتاب باغ گذر«
مارگریت دوراس

زمان خیلی زود 
می گذرد!

می دانیــد ، زمــان خیلــی زود 
می گــذرد ، بعد آدم مــی بیند 
که راه حل های زندگی خیلی 
محدود اســت ، به همین دلیل 
خیلــی چیزها جــا مــی افتند ، 

به نقل از راشا تودی؛ گزارش ها حاكی اســت پليس تركيه يك انجيل با جلد چرم 
را در يك ايست بازرســی در استان نيكده كشــف و ضبط كرده است.رسانه های 
تركيه گزارش دادند اين كشف غيرمنتظره هنگامی انجام شد كه پليس تركيه در 
بازرسی های معمول، برای يك خودرو دســتور توقف صادر كرد. در پی كشف اين 
انجيل قديمی، چهار مرد، از جمله دو تبعه سوری و يك تبعه عراقی بازداشت شدند.

گرچه قدمت اين انجيل همچنان مشخص نيست، اما در گزارش ها درباره »ارزش 
تاريخی« آن گفته شده است. متن اين كتاب روی چرم نوشته شده و تصاويری در 

آن به چشم می خورد كه به نظر می رسد به دين مسيحيت مربوط باشد.

»جردان« نــام گربه ای از نژاد اســفينكس كانادايی اســت كه به دليل شــكل 
منحصر به فــرد خود در شــبكه های اجتماعی مــورد توجه قرار گرفته اســت.

اين گربه پنج ســاله خانگــی در ســوئيس زندگی مــی كند و دارای پوســت 
 چروكيــده ای اســت كــه ســر آن را به شــكل حفــره هــای مغــز درآورده 
است.كاربران اينترنتی لقب  گربه شــيطانی به آن داده اند؛ اما به گفته صاحبش، 

جردان بسيار باهوش،دوست داشتنی و  خجالتی است.
يك روستای بسيار كوچك به نام »The Venice of the Cotswolds« در 
»گالسترشر« انگليس به قيمت 595 هزار پوند به حراج گذاشته شد. اين روستا 
كه يكی از جاذبه های گردشــگری انگليس محسوب می شــود، از سال 1999 
تاكنون در اختيار »جوليان و ويكی آترتون« قرار دارد؛ اما اين دو نفر تصميم به 
بازنشستگی و فروش اين روستای مينياتوری گرفته اند.اين روستای كوچك در 
سال 1936 ساخته شد و هر ساله بيش از 100 هزار گردشگر از آن بازديد می كند.

مالكان اين روستا اعالم كردند: ما بسيار خوشحال هستيم كه در 19 سال گذشته 
صاحب اين روستای قشنگ بوديم.

کشف اتفاقی انجیل تاریخی در یک ایست بازرسیحراج یک روستای مینیاتوری در انگلیس

گربه شیطانی که در شبکه های اجتماعی غوغا کرد!
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