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 تالش شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان
 برای رونق اقتصادی کشور

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان مطرح کرد: 
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هیچ دستوری مبنی بر 
جیره بندی آب نداریم
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احداث 3 هزار واحد مسکونی در 
سرپل ذهاب توسط اصفهانی ها
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سخنگوی شرکت آب وفاضالب استان :

صندلی زرد دوباره به تابش رسید

یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا؛

  نوبخت در اصفهان:  

مشکل ارز نداریم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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245/000/000اسناد خزانهخرید و اجرای دیوار پیش ساخته بتنی اطراف تصفیه خانه فاضالب گلپایگان97-1-23/2

467/000/000تملک دارائیهای سرمایه ایخرید 51 دستگاه الکتروپمپ شناور جهت چاه های  بحران97-1-52

خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 400، 500 و 97-1-53
700 میلیمتر جهت مناطق تیران، شاهین شهر و مبارکه

اسناد خزانه اسالمی 
262/000/000

خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 97-1-55
150 میلیمتر جهت منطقه دهاقان

اسناد خزانه اسالمی
442/500/000

پنالتی نجات بخش ذوب آهن در فوالدشهر

حفر چاه های اضطراری 
برای آب شرب

مدیر کل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان مطرح کرد :

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در دیدار رفت مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا عصر 
دیروز در ورزشگاه فوالدشهر میزبان تیم استقالل بود که این بازی در نهایت با نتیجه 

یک بر صفر به سود ذوب آهن به پایان رسید.
بازی دو تیم با برتری تاکتیکی استقالل آغاز شد و شــاگردان شفر در پانزده دقیقه 
ابتدایی برتری محسوسی نسبت به ذوب آهن داشتند و حتی یکبار هم توپ را به تیر 

دروازه زدند.
در ادامه کم کم ذوب آهن خودش را در زمین پیدا کرد تــا جریان بازی در نیمه اول 
متعادل دنبال شود. انجام یک تعویض در ترکیب هر دو تیم و درگیری های درون زمین 
از اتفاقات نیمه اول دیدار تیم های ذوب آهن و استقالل بود که در پایان با تساوی بدون 

گل به پایان رسید تا دو تیم چشم به نیمه دوم داشته باشند.
نیمه دوم استقالل شرایط را به گونه ای پیش برد که بتواند دروازه ذوب آهن را باز کند اما شــاگردان قلعه نویی نیز پا پس نکشیدند و به دنبال 

رسیدن به گل برتری بودند تا خیالشان را برای بازی برگشت در تهران راحت کنند.
در دقایق پایانی اســتقالل نبض بازی را در اختیار گرفت تا بتواند با حفظ نتیجه تساوی کار را به ورزشگاه آزادی بکشاند.  اما این تیم  ذوب آهن 
بود  که در دقایق اضافی صاحب ضربه پنالتی  شد، در دقیقه ۹۰ درون محوطه جریمه توپ به دست روزبه چشمی خورد تا داور ژاپنی یک ضربه 
پنالتی برای ذوب آهن بگیرد. جورجی ولســیانی این ضربه پنالتی را در دقیقه ۹۳ به گل برتری تیم اصفهانی تبدیل کرد تا شاگردان شفر هم 
مثل پرسپولیس که در وقت های اضافه گل شکســت را دریافت کردند، گل بخورد و کارشان برای صعود به ورزشگاه آزادی و دیدار هفته آینده 

دو تیم بکشد.

یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا؛

پنالتی نجات بخش ذوب آهن در فوالدشهر
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»حسن روحانی« اظهار داشــت: نفت به طورکلی با 
مشتقات آن، درمجموع یک صنعت کامال راهبردی 

است برای ما، منطقه و دنیای صنعتی.
وی ادامه داد: نخســتین قدم درارتباط با نفت، رابطه 
درست بین دولت و شرکت هاست. باید به هم اعتماد 
داشته باشیم و به هم کمک کنیم. کلمه ای که به کار 
می گیرم قشنگ نیســت، اما باید بگویم باید به هم 
راست بگوییم و درست حرف بزنیم؛ زیرا در تکنولوژی 
و ساخت، یک دســتگاه اجرایی یکدفعه می خواهد 
متکی باشد به اینکه کل سرمایه اش با آن تکنولوژی 
ســر و کار دارد.  وی ادامه داد: در مسئله صنعت نفت 
هم جان و هم سرمایه در میان است؛ لذا دقت خیلی 
اهمیت دارد. نمی خواهم بگویم در فناوری داخلی مان 
بی اعتماد باشیم و به خودمان اعتماد نکنیم؛ چاره ای 
نداریم ما باید ریسک کنیم اما در جاهایی که سرمایه 
کوچکی است و حادثه زیادی رخ نمی دهد، این ریسک 
مورد قبول است؛ اما جاهای دیگر باید بیشتر اعتماد 
کنیم. روحانی خاطرنشان کرد: کارمشترک با فناوری 
خارجی و سپس رسیدن به اســتقالل کامل، به نظر 
من یک راه میانبر است. درجاهایی که حساس است 
یکی از کارهای میانبر این اســت که با شرکت های 
معروف قابل اتکا و اعتمــاد خارجی برای هرکجا که 
هست و با مشارکت، کار را شروع کنیم، شاید یک کار 
میانبری باشد تا سریع تر به نتیجه برسد.وی خطاب به 
تولیدکنندگان صنعت نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
گفت: این کاری که شما انجام می دهید یک کار مهم 

و ارزشمند است؛ مثال همین لوله بدون درز با کیفیتی 
که به دنبال تولید آن می رویم، یا سکوهای دریایی که 
با دست خودمان می سازیم، یا فازهایی که در پارس 
جنوبی خودمان با اتکا بــه تکنولوژی خودمان پیش 
می رویم، یا کمپرســورهایی که در قدرت های قابل 

قبولی ساخته شده یا تاسیســات سر چاهی که االن 
دیدیم، همه اینها بسیار با اهمیت است و می تواند یک 
تحول بسیار خوبی را در کشور به وجود آورد. روحانی 
تاکید کرد: ایــن اقدامات درکنار فوایــد اقتصادی و 
اشتغال که هر دو برای ما مهم است، از این باالتر امید، 

نشاط و غرور ملی است که به وجود می آورد. ملت ما 
باید به آینده اش متکی، مطمئن، امیدوار، با نشــاط 
و با اعتماد باشد و برای شــرکت های دانش بنیانش 
کارآفرین، تا ملت احســاس غرور کند. وی ادامه داد: 
اگر ما روابط مان با همسایگان یک روابط خوب نباشد و 
اگر روابط ما با دنیا، روابط حساب شده ای نباشد، فرض 
کنید پول و تکنولوژی داریم، چکار می خواهیم بکنیم؟! 
یکی از کارهای مهمی که دولت باید بکند ایجاد فضای 

مناســب چه برای 
سرمایه گذاری و کار 
در داخل کشور چه 
بیرون کشور است. 
وی با بیــان اینکه 
همه اقداماتی که ما 
امروز داریم دنبال 
می کنیــم ازجمله 
مســئله گازرسانی 
به روستاها برای ما 
مهم اســت، اظهار 
داشــت: گازرسانی 
هم از لحاظ اشتغال 

و محیط زیســت و هم از لحاظ رفاه مردم مهم است. 
اینکه اعالم شد تا پایان امسال 5000 هزار روستای 
دیگر اضافه می شود بســیار اهمیت دارد. خیلی مهم 
اســت مردم بدانند وزارت نفت ما هر 24 ساعت، ده 

روستا را گازدار می کند.

دو ماه پس از انتخابات پارلماني؛
ادامه بن بست سياسي در ايتاليا

بن بست سیاســي در ایتالیا بدون دولت هم چنان 
ادامه دارد؛ با این حال رییس جمهور ایتالیا پیشنهاد 
کرده اســت دولتي بي طرف در این کشور حاکم 
شود.»ســرجیو ماتارال« رییس جمهــور ایتالیا 
پیشنهاد کرده است دولتي بي طرف در این کشور 
حاکم شود. این در حالي اســت که دو ماه پس از 
انتخابات پارلماني، این کشــور هنوز دولت ندارد. 
لیگ راست گراي افراطي و جنبش پنج ستاره به 
عنوان دو حزب اصلي پارلمان،  نظریه تشــکیل 
دولت کامال فنــي را رد مي کنند. پــس از دو ماه 
مذاکره و رایزنــي، ایتالیا هم چنان در بن بســت 
سیاسي به سر مي برد و هنوز هیچ توافقي درمورد 
اکثریت پارلماني حاصل نشده است. »لوئیجي دو 
مایو « رهبر حزب پنج ستاره، مي گوید: اگر شرایط 
الزم براي تشــکیل دولت وجود ندارد، باید پاي 

صندوق هاي راي بازگشت. 

حماس پيشنهاد »آتش بس« 
طوالنی مدت را تکذيب کرد

جنبش حمــاس اعالم کرد: گزارش رســانه های 
رژیم صهیونیســتی مبنی بر اینکــه این جنبش 
پیشــنهاد آتش بس طوالنی مدت درمقابل رفع 
محاصره غزه را داده است، تکذیب کرد. بر اساس 
گزارش شبکه »الجزیره«، »عبداللطیف القانوع« 
تاکید کرد صحبت ها درباره آتش بس جدید میان 
حماس و رژیم صهیونیستی یا پیشنهاد حماس در 
این خصوص صحت ندارد. وی افزود: رژیم اشغالگر 
اسرائیل به مقتضیات آتش بس کنونی پایبند نبوده 
و برادران مصری و جامعه بین المللی باید این رژیم 
را مجبور به پایبندی به تعهداتش کنند؛ خصوصا 
اینکه مرتکب کشــتار و انواع جنایات در نوار غزه 
می شود. روزنامه »هاآرتص« ادعا کرده بود حماس 
ازطریق کانال های دیپلماتیک پیام هایی به رژیم 
صهیونیستی فرستاده و آتش بس طوالنی مدت در 

مقابل رفع محاصره غزه را داده است.

دختر حاکم دوبی ربوده شده 
است

دیده بان حقوق بشر اعالم کرد: ظاهرا »لطیفه بنت 
محمد آل مکتوم« توسط ماموران پدرش ربوده و به 
مکان نامعلومی منتقل شده است. پیش تر اعالم 
شــده بود، دختر حاکم دوبی به خاطر فشارهای 
داخل خانواده، از این شیخ نشین خارج شده است.
روز ۱۱ مارس 20۱۸ ویدئویــی 40 دقیقه ای از 
دختری منتشر شد که می گفت شاید این آخرین 
ویدیوئی باشد که از خودش می گیرد. دختر حاکم 
دوبی در همین ویدئو می گوید به زودی قصد دارد 
کشورش را ترک کند و از نتیجه این کار مطمئن 
نیست؛ اما ۹۹ درصد فکر می کند موفق خواهد شد.

استعفای دادستان کل نيويورک 
به خاطر رسوايی اخالقی!

دادستان کل نیویورک در پی انتشار اخباری مبنی 
بر تعرض وی به چهار زن، مجبور به استعفا شد. روز 
گذشته »نیویورکر« خبری مبنی بر آزار جنسی 
چهار زن از سوی »اریک اشنایدرمن« منتشر کرد 
که ساعاتی پس از انتشار این خبر وی از سمت خود 
کناره گیری کرد. این رسوایی اخالقی و مطرح شدن 
اتهام آزار جنسی چهار زن از سوی اشنایدرمن، در 
حالی صورت می گیرد که وی یکی از مخالفان دولت 
 »Me Too« ترامپ و از حامیان سرسخت جنبش

علیه آزار جنسی زنان به شمار می  رفت. 
اشنایدرمن با انتشــار بیانیه ای در واکنش به این 
اتهام گفت: طی ســاعات گذشته اتهاماتی جدی 
علیه من مطرح شده که به شدت با آن مخالفم، اما 
در این شرایط بحرانی به طور موثری از هدایت دفتر 
دادستانی از سوی من جلوگیری می کند؛ بنابراین 

استعفا می دهم.

تحریم شویم یا نه، باید روی پای خودمان بایستیم

رییس جمهور پس از بازدید از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی، در جمع 
مدیران عامل و مسئولین و فعالین حوزه صنعت نفت کشورمان با بیان اینکه نفت در ایران، 
هیچ وقت یک مسئله اقتصادی نبوده بلکه همیشه مسئله ای سیاسی بوده است، تصریح کرد:  

»نفت« ابعاد اقتصادی و اجتماعی را در کنار خود داشته است.

قاسمی سخنگوی وزارت خارجه: 
شرايط جديد رواديد چين 

براساس مقرارت داخلی اين 
کشور است

سخنگوی وزارت خارجه گفت: شرایط جدید 
صدور روادید از طرف چین بر اساس مقررات 
داخلی اش اســت و ربطی به مسائل خارجی 
ندارد. قاسمی درباره مشکالت هموطنان مان 
برای سفر به چین به دلیل شرایط جدیدی که 
دولت این کشور در صدور روادید اعالم کرده 
است، گفت: هر کشوری برای اعطای روادید 
بر اساس سیاست های خود و نگاه حاکمیتی 
که  نسبت به منافع ملی اش دارد، تصمیماتی 
اتخاذ می کند. سخنگوی وزارت خارجه بیان 
کرد: با توجــه به چارچــوب حاکمیتی، هر 
دولتی ممکن است برای ورود اتباع خارجی 
اســناد خاصی را مطالبه کند؛ در این میان 
امکان دارد کشوری لغو روادید را در دستور 
کار خود قرار دهد، اما واحد سیاسی دیگری 
خالف این امر را دنبال کنــد. وی ادامه داد: 
هیچ کــدام از اقدامات دولــت چین دلیل بر 
رویداد خاصی نیســت و این امر جزو مسائل 
عرفی و کنســولی بین کشورهاست. قاسمی 
در پایان خاطرنشان کرد: شرایط جدید صدور 
روادید برای ایرانیان از طرف چین بر اساس 
مقررات داخلی این کشور است و نمی توان آن 
را به مسائل خارجی تسری داد.گفتنی است 
در حالی که تاکنون اتباع ایرانی برای سفر به 
کشور چین، نیازمند ارائه نامه تمکن مالی به 
زبان انگلیسی و با حداقل مانده ۱2 میلیون 
تومان بودند، بر اســاس اطالع ســفارت این 
کشــور درتهران به آژانس ها و دفاتر خدمات 
مسافرتی اعالم شده حسب تصمیم جدید، از 
تاریخ ۳ می 20۱۸ )۱۳ اردیبهشت امسال(، 
این مبلغ حدود سه برابر شده است و به 40 
میلیون تومان مانده حساب، افزایش می یابد و 
در عین حال، ارائه بیمه نامه مسافرتی نیز برای 

شهروندان ایرانی الزامی است.

مدیرکل زندان های تهران:
سعيد مرتضوی سالم است

مدیرکل زندان های اســتان تهــران ضمن 
تکذیب خبر سوءقصد به ســعید مرتضوی، 
گفــت: وی در صحــت و ســالمت به ســر 
می برد.»مصطفــی محبی«، دربــاره اخبار 
منتشره مبنی بر سوءقصد به سعید مرتضوی 
در زندان، اظهار کرد: آقای مرتضوی در اوین 
است و در صحت و سالمت به سر می برد. وی 
افزود: تمام اخبار منتشــره درباره وضعیت 

مرتضوی صحت ندارد.

روزنامه سعودی خبر داد:
امير قطر شترهايش را به ايران 

منتقل می کند
بر اساس یک گزارش، »تمیم بن حمدآل ثانی« 
قصــد دارد ده هــا هــزار شــتر خــود را از 
 عربســتان ســعودی خارج و به ایران منتقل 
کند.خبرگزاری اســپوتنیک، گــزارش داد 
عربستان سعودی تصمیمی را که خانواده حاکم 
در قطر علیه عربستان ســعودی درخصوص 
بحران خلیــج فارس -کــه ماه آینــده وارد 
نخستین سال خود می شود-، بررسی می کند. 
این روزنامه عربستان سعودی مدعی شد تمیم 
بن حمد آل ثانی، امیر قطــر، قصد دارد ده ها 
هزار شــتر خود را از عربستان سعودی خارج 
و به ایران منتقل کنــد. روزنامه »المناطق« 
عربستان سعودی به نقل از »فهدبن حثلین«، 
رییس باشگاه شتر در عربستان سعودی، اعالم 
کرد قطری ها از جمله شیخ تمیم بن حمد، امیر 
قطر و پدرش، حمد بن خلیفه آل ثانی، حدود 

50 هزار شتر در عربستان دارند.

سیدعباس صالحی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :

کابینه

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: پولشــویی آثار مخربی 
بر امنیت سیاسی و اقتصادی کشــور دارد؛ بنابراین 
ضرورت داشــت دولت برای تعیین جرایم مبارزه با 
پولشــویی الیحه ای به مجلس ارائه کند.وی افزود: 
اهمیت این موضوع باعث شــد تا در سال ۸6 برای 
تعیین راهکارهای مبارزه با پولشویی قانونی مصوب 

شود.
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: با نگاه به حل مسائل 
داخلی از ســال ۸۸ کار اجرایی ایــن قانون دنبال و 
آغاز شد.وی با اشــاره به قانون مبارزه با پولشویی و 
اجرای آن عنوان کرد: در این قانون پدیده پولشویی 
جرم در نظر گرفته شده اســت بنابراین دولت برای 
رفع نیازهای قانونی آن الیحــه ای با عنوان مبارزه با 

پولشویی به مجلس ارائه کرد.
کرباسیان یادآور شد: در قانون ذکر شده دایره شمول 
جرم فقط درون کشور بود و همچنین برای تغییر در 
ترکیب شورای عالی در قانون فعلی و اصالح اعضا الزم 

دیدیم که چنین الیحه ای ارائه شود. 

پولشويی آثار مخربی بر 
امنيت سياسی کشور دارد

کرباسیان: 

پولشویی

کافه سیاست

عکس  روز 

حضور حجت االسالم قرائتی 
در جلسه خارج فقه رهبری

تحریم شویم یا نه، باید روی پای خودمان 
بایستیم

پیشنهاد سردبیر:

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی با اشاره به 
افزایــش مجوزهــای فعالیــت رســانه ای 
و مطبوعاتی بــه بیش از یازده هــزار مورد 
گفت: با این وجود، منابــع یارانه تخصیص 
یافته، کمتر از دو برابر افزایش یافته اســت؛ 
درحالی که آمار مجوزهای داده شــده سه 
برابــر شــده است.»ســیدعباس صالحی« 
گفــت: دربحــث یارانــه تــا قبــل از ۸۸ 
کاغــذ به طورمســتقیم و یارانــه ارزی در 
 اختیــار نشــریات و رســانه ها قــرار داده 
می شــد. وی افزود: در ســال ۸۸ حدود دو 
هزار و 254 رســانه وجود داشت و در پایان 
ســال ۹6 به بیش از یازده هزار رسانه دارای 
مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی رسید 
درحالی کــه مدیریت این منابــع به عنوان 
یارانه در اختیار وزارت ارشاد از سال ۸۸ تا ۹6 

کمتر از دو برابر شده است.

افزايش مطبوعات با 
تخصيص يارانه هابرابری ندارد

جهانگیری
معاون اول رییس جمهور:

دیدگاه

رییس مجلس شورای اســالمی با تبریک پیروزی 
جریان مقاومت در انتخابــات پارلمانی لبنان، این 
انتخابات را »نــه« گفتِن مردم لبنــان به آمریکا و 
صهیونیسم توصیف کرد.پیروزی جریان مقاومت 
در این انتخابــات را به دبیرکل مجاهــد حزب ا... 
»سیدحسن نصرا...«، »میشل عون« رییس جمهور 
لبنان، »صدیق مکرم« و »نبیه بری« رییس مجلس 
لبنان تبریــک می گویم. رییس مجلس شــورای 
اسالمی تصریح کرد:  »ترامپ« باید بفهمد که پاسخ 
فشار نظامی و سیاســی علیه مردم منطقه، صدای 
رسای ملت های مظلوم اســت که با گردن کلفتی 
آنان ســتیز می کنند. الریجانی خاطرنشــان کرد: 
امروز دو جریان مهم درمنطقه دیده می شود؛ جریان 
نخست، جریان ارتجاعی، متکی بر دیکتاتوری ها و 
وابستگی به آمریکا و جریان دیگر، دموکراس  خواهی 
اســت که نمونه آن را در انتخابــات پارلمان لبنان 
 و انتخابات شــوراهای تونس و انشــاءا... در عراق 

خواهیم دید.

انتخابات لبنان، »نه« به 
آمريکا و صهيونيسم بود

 الریجانی:

پارلمان

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه امروز 
هیچ کدام از شاخص های اصلی اقتصاد کشور 
نگران کننده نیست، گفت: در سال ۹6 پس از 
یک دوره پنج ساله رشد منفی سرمایه گذاری 
این رشــد را مثبت کردیم؛ در این سال رشد 
اقتصادی کشور نیز به مثبت چهار و نیم درصد 
رسید.  جهانگیری گفت: با یک تصمیم گیری 
در بخش آب استان های غربی، هشت میلیارد 
دالر سرمایه گذاری کردیم، نیز تونلی به طول 
45 کیلومتر تکمیل نمودیم کــه با آن چند 
وقت دیگر دشت های کرمانشــاه و ایالم زیر 
کشــت خواهد رفت. وی افــزود: کار بزرگ 
دیگر سرمایه گذاری یک و نیم میلیارد دالری 
برای تسطیح و آبرسانی به ۳00 هزار هکتار از  
اراضی خوزستان است. دشت سیستان با 46 
هزار هکتار از اراضی، با سیســتم های مدرن 

آبرسانی شده است.

شاخص های اصلی اقتصاد 
کشور نگران کننده نيست

پیشخوان

بین الملل

نمایندگان مجلس شــورای اســالمی، بررســی جزئیات الیحه 
»اصالح قانون مبــارزه با پولشــویی« را فعال متوقــف کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی این الیحه، 
در تذکرات متعددی اعالم کردند که این الیحه خالف ماده ۱4۸ 
آیین نامه داخلی مجلس است. آنان معتقد بودند، با توجه به اینکه 
مجلس هفته گذشته جلسه علنی نداشت، نمایندگان برای بررسی 

بیشتر این الیحه فرصت نداشته اند؛ لذا از الریجانی خواستند این 
الیحه را بیشتر مطالعه کند. اکثریت نمایندگان گفتند، با توجه به 
اینکه دولت الیحه  »اصالح قانون مبارزه با پولشویی« را در تاریخ 
نهم اردیبهشت امسال تقدیم مجلس کرد، نمایندگان باید طبق 
ماده ۱4۸ آیین نامه داخلی مجلــس، ده روز آن را مطالعه کرده، 
ســپس در دســتور کار مجلس قرار گیرد. »علی الریجانی« که 

ریاست جلســه علنی دیروزمجلس را برعهده داشت، ضمن وارد 
دانســتن تذکرات نمایندگان پیرامون اشکاالت  الیحه »اصالح 
قانون مبارزه با پولشویی«، اعالم کرد: بررسی این الیحه فعال در 
مجلس متوقف شود و از امروز)چهارشنبه، نوزدهم اردیبهشت( 
بررسی جزئیات آن آغاز  شود تا نمایندگان بتوانند پیشنهادهای 

خود را ارائه دهند.

بررسی FATF در مجلس متوقف شد

اطالعــات موجــود دربــاره مالــکان و صاحبــان 
پیام رســان های داخلی در برخی ســایت ها و فضای 

مجازی منتشر شده است.
پیام رسان هایي مانند »ســروش«، »آي گپ«، »ایتا« 
و »بلــه«، از حمایت رســانه اي و تبلیغاتي بیشــتري 

برخوردار بوده اند. در خبرها آمده است دو بانک پیام رسان »آي گپ« را خریده اند. 
 »رســول کاظمــي«، مدیر پیام رســان آي گــپ، نیــز گفــت: »توافق میــان پیام رســان آي گپ 
 و کنسرســیومي بــا عضویــت شــرکت گســترش الکترونیک مبیــن ایــران، مجموعه شــرکت 
ارتباطات سیار ایران )همراه اول( و بانک هاي پارســیان و پاسارگاد حاصل شده است. این کنسرسیوم 
 دنبال توســعه یک پیام رســان ملي قدرتمند و مناســب براي کســب وکارها با خدمــات پرداخت

 است.«

چهار نماینده از پنج نماینده مشهد، رییس جمهور را در 
سفر به این شهر همراهی نکردند. این در حالی است که 
روحانی از یکشنبه به خراســان رضوی سفر کرده است.

حضور در جمع مردم ســبزوار و نیشــابور و افتتاح چند 
پروژه و طرح در استان، از جمله افتتاح واحد گندله سازی 

مجتمع فوالد خراسان و افتتاح کارخانه آهن اسفنجی )واحد احیای مســتقیم( از جمله برنامه های سفر دو 
روزه رییس جمهور به این استان بوده است. جواد کریمی قدوسی، حجت االسالم و المسلمین نصراله پژمانفر، 
حجت االسالم و المسلمین حسین زاده بحرینی و سیدامیرحســین قاضی زاده، چهار نماینده مشهد هستند 
که در سفر رییس جمهور حضور نداشتند.این عده از نمایندگان که روز گذشته در تهران و در مجلس حضور 
داشتند گفتند: سفر رییس جمهور به استان در حالی صورت می گیرد که بسیاری از مصوبات سفرهای قبلی 

بر زمین مانده و هنوز اجرایی نشده است؛ سفرهای این چنینی بی فایده است .

 ردپای سياست در 
 يک پيام رسان 
داخلی

چهار نماينده 
رييس جمهور را در سفر 
مشهد همراهی نکردند

  حسن روحانی:  

چه کســانی سهامدار 
داخلی  پیام رســان های 

هستند؟

شرط ایران برای ماندن 
در برجام بدون آمریکا

لبنانی ها پاداش غلبه 
بر داعش را دادند

حال خوب »نوبخت«

کارمشترک با 
فناوری خارجی 
و سپس رسیدن 

به استقالل کامل، 
به نظر من یک راه 

میانبر است
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امنیتسرمایهگذاریراتضمینمیکنیم
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

تعاون

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:
نرخ بیکاری استان ۱۴.۴ درصد 

است
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
اصفهان با اشــاره به نرخ بیکاری در ســال ۹۶ 
گفت: ۱۴.۴  درصد نرخ بیکاری و ۱۴.۱ درصد 
نرخ مشارکت اقتصادی است. محسن نیرومند 
اظهارکرد: ۹۰ هزار دانش آموخته بیکار داریم 
و هرساله از بخش اشــتغال کشاورزی کاسته 
و به اشــتغال بخش خدمات افزوده می شود.

وی افزود: در طرح اشــتغال فراگیر در مجموع 
۱۶۵۰ میلیــارد تومان اعتبار وجــود دارد که 
۱۰۰۰ میلیارد تومان آن را مصوب کردیم و به 
بانک ها انتقال دادیم. مشکل ما بانک ها هستند 
که با داشــتن قوانین دســت و پا گیر قدرت 
تخصیص اعتبــارات الزم را ندارند؛ البته پیش 
بینی می شــود اوج پرداختی اعتبــارات، این 
ماه باشــد؛ البته حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از 
اعتبارات تصویب شده اســتانی و ۵۴ میلیارد 
تومان اعتبار روستایی در حال پرداخت است.

مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
اصفهان با بیان اینکه میزان طرح های اشتغال 
زیاد اســت و باید فکری برای بانک ها شــود، 
گفت: همچنیــن باید کارگروه ملی اشــتغال 
در این راســتا همــکاری الزم را انجــام دهد.

نیرومند با اشاره به اشــتغال روستایی گفت: 
به دلیل اســتقبال زیاد از اعتبارات این بخش 
به دلیل سود پایین وام ها، در کل ۲۵۴ میلیارد 
تومان اعتبــار داریم که ۷۰ برابــر این بودجه 
طرح درخواست کردیم. مشکلی که در این راه 
وجود دارد این است که تصمیمات گرفته شده 
خوب است؛ اما اختیارات استان ها باید افزایش 
یابد.وی افزود: ســهم منطقه ای، دســتگاهی 
و شهرســتانی اشــتغال باید در اختیار مراکز 

استان ها باشد تا اعتبارات هدفمند ارائه شود.

معاون خرید فوالد مبارکه خبر داد:
 تامین ۹۲ درصد کاالهای 

فوالد مبارکه از داخل کشور
معاون خرید فوالد مبارکه گفــت: اکنون ۱۰۰ 
درصد سنگ آهن، حدود ۸۰ درصد از مواد اولیه 
و انــرژی و ۹۲ درصد کاالهــای موردنیاز فوالد 
مبارکه از داخل کشــور تامین می شود.مهدی 
توالییان اظهار کرد: رایزنی های الزم با شــرکت 
های مختلف انجام شده تا با دانش داخلی بتوان 
درصد بســیار کم باقی مانده اقالم مورد نیاز در 

داخل تولید و تامین شود.
معاون خرید فوالد مبارکه همچنین اظهار کرد: 
حدود ۸۱ درصد کاالی مــورد نیاز فوالد مبارکه 
به مواد اولیه و انرژی مربوط می شود که کمتر از 
یک درصد آن وارداتی است و از ۱۹ درصد دیگر، 
۲ درصد آن در گروه مواد مصرفی شــامل لباس، 
کفش، بلبرینگ و کاالهایی از این قبیل اســت.

وی اظهار کرد: تالش ما بر این است که کاالهای 
جایگزین ایرانی برای آنهــا در نظر بگیریم تا هم 
توان تولید داخلی را افزایش دهیم و هم وابستگی 

به خارج از کشور را کمتر کنیم.  

جلو گیری از فعالیت واحد های متخلف 
در اصفهان؛

جمع آوری یخچال ها و 
فریزر های ویترینی غیراستاندارد

مدیرکل اســتاندارد اســتان اصفهان  گفت:در 
بازرسی کارشناسان این اداره از واحدهای توزیع 
یخچال و فریزهای ویترینی، این تعداد کاالی غیر 
استاندارد شناسایی و جمع آوری شد.غالمحسین 
شفیعی با بیان اینکه در این بازرسی ها یک واحد 
متخلف پلمپ و هشــت واحد نیز اخطار دریافت 
کردند،افزود:رعایــت نکردن اصــول ایمنی در 
تولید، پاییــن بودن کیفیت محصــوالت تولید 
شــده و نداشــتن برچســب انرژی از مشکالت 
 این واحدهابوده اســت.وی گفــت :پرونده این

 واحد هــای توزیعی متخلف بــه مراجع قضائی 
تحویل داده شد.

فشارها به »ایرفرانس« اوج گرفت؛ 
مدیرعامل استعفا داد!

پس از این که  مدیرعامل ایرفرانس، گفت به علت 
رد شدن توافق پرداخت دستمزد توسط کارکنان 
این خط هوایی، از ســمت خود استعفا می دهد، 
فشارها بر این شــرکت افزایش یافت و سهام این 
شرکت بیش از ۱۰ درصد سقوط کرد. وزیر مالی 
فرانسه، برونو لو مایر، از این شرکت هواپیمایی و 
کارکنانش خواسته بود تا مذاکرات را از سر بگیرند 
و گفته بود که اگر ایرفرانس رقابتی تر نشود، محو 

خواهد شد.
روز دوشــنبه خلبانان، خدمه کابین و کارکنان 
زمینی بــرای چهاردهمین روز از مــاه فوریه تا 
کنون، دست به اعتصاب زدند و ایرفرانس اعالم 
 کرد که در روز سه شــنبه از هر ۵ پرواز یکی لغو 
خواهد شد. تخمین زده می شود که تا کنون این 
اعتصاب ها ۳۰۰ میلیون یورو به این خط هوایی 
ضرر زده اســت. ژانایالک که کمتر از ۲ سال بود 
به عنوان مدیرعامل فعالیــت می کرد، در مقابل 
اجرای اصالحاتش ماننــد مدیرعامالن قبلی، با 

مقاومت شدید اتحادیه کارگران روبه رو شد. 

 افزایش طالی جهانی 
به بیشترین میزان سال ۲0۱8

با باقی مانــدن ارزش دالر در نزدیکی باالترین 
رقم سال ۲۰۱۸، قیمت طال در معامالت چندان 
تغییری نکرد و هر اونس ۱۳۱۴/۲۲ دالر فروخته 
شد. شــاخص دالر در نزدیکی باالترین رقم در 
بیش از ۴ ســال گذشــته قرار دارد و علت این 
افزایش، باال رفتن ارزش اوراق قرضه خزانه داری 
آمریکا و آمار قوی از اقتصاد این کشور عنوان شده 
است. از آنجایی که سرمایه گذاران در انتظار اعالم 
رییس جمهور آمریکا در مورد اعمال یا عدم اعمال 
مجدد تحریم های ایران هستند، اخیرا قیمت نفت 

به باالترین رقم ۳ سال و نیم اخیر رسید. 

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،920،000
تومان

985،000نیم سکه
تومان

590،000ربع سکه
تومان

365،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

188،063
تومان

      قیمت سکه و طال

محمد باقر نوبخت افزود: دو برنامه توســعه ای اول 
برای هدف نهایی، محقق نشد زیرا نتوانستیم تولید 
ناخالص داخلی و رشد ۸ درصد اقتصادی را فراهم 
کنیم. از این رو رهبر انقالب یــک راه میان بر برای 
تحقق اهداف تبیین کردند که از آنها به نام ســند 
اقتصاد مقاومتی یاد می شود. امکان ندارد کشوری 
بتواند بدون برنامه توســعه یابد از این رو تغییرات 
الزم در برنامه سیاست های اقتصاد مقاومتی ابالغ 
شــد. حال این برنامه ها باید در برش های مختلف 
بودجه ای آورده شود.رییس سازمان برنامه و بودجه 
اضافه کرد: در سیاست های اقتصاد مقاومتی رشد 
۸ درصد آورده شــده و این رشد نیازمند به سرمایه 
گذاری ۷۷۰ هزار میلیارد تومانی ساالنه است. این 
برنامه ها از سوی سازمان برنامه و بودجه تهیه و به 
مجلس ارائه شد تا این موارد در قانون برنامه ششم 

تصویب شد.
نوبخت افزود: برای تامین اعتبارات توسعه اقتصادی، 
دولت باید اقدام کند و بخشــی از این روند با طرح 
تملک دارایی های ســرمایه ای طی شــده است. 
وی اضافه کــرد: مقام معظم رهبــری پذیرفت که 
دولت ســاالنه ۸ هزار میلیارد تومان هزینه کند تا 
آب های مــرزی را کنترل کند. بــرای این مهم اَبر 
طرح هایی دیده شــده اســت.نوبخت با اشاره به 
اشــتغال زایی دولت تصریح کرد: بــرای ۷۹۰ هزار 
نفر اشتغال زایی صورت گرفته و این درحالی است 
که برخی می گویند تسهیالتی داده نشده است؛ اما 
باید گفت از بین ۸۰ هزار واحد بــه ۲۶ هزار واحد 
تسهیالت داده شده و اشــتغال زایی شده و از این 
رو نرخ بیکاری کاهش داشــت؛ امــا برخی تریبون 
های خود را تنها روبه روی افــرادی می گیرند که 
تسهیالت نگرفته اند.رییس سازمان برنامه و بودجه 
با اشــاره به اینکه امســال ۷۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد 
تومان تســهیالت می دهیم، افزود: بخشی از این 
بودجه را دولت، صندوق ها و بانک ها باید ارائه دهند 
و صرفا قرار نیست این پول به واحدهای سرمایه در 
گردش داده شــود.نوبخت اضافه کرد: اگر مسکن 
رونق گیرد اشــتغال همانند یک قطار راه می افتد و 
سایر واگن ها را هم به حرکت در می آورد.وی با اشاره 
به اینکه اصفهان انسان های فرهیخته و عزیزی دارد، 
افزود: این اســتان ظرفیت های خوبــی دارد و این 
باور ماســت که می توان از ظرفیت های این استان 
استفاده کرد.رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره 

به برنامه های دولت برای استان اصفهان گفت: ۲۴۰ 
هزار فرصت شــغلی در این اســتان می توان ایجاد 
کرد. همچنین در حوزه کشاورزی، صنعت و بخش 
اشتغال روستایی و عشایری قرار است برنامه هایی 
اجرا شــود.نوبخت تصریح کرد: ایــن برنامه ها قرار 
نیست با پول پاشی انجام شود زیرا تجربه این کار را 
در گذشته داشته ایم.وی افزود: ما هم کمک می کنیم 
تا مشــکل آب با مدیریت حل شــود؛ اما استاندار 
اصفهان می توانــد به جای کشــاورزی از امکانات 

بخش های دیگری استفاده کند.
رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: به گفته 
اســتاندار اصفهان ظرفیت خوبی در استان نهفته 
که باید طرح های توسعه ای در این استان اجرایی 
شود. ما این اعتبارات را تخصیص می دهیم و شش 
ماه دیگر به این استان سر می زنیم تا سایر استان ها 
نیز از این اســتان الگو گیرند.وی افــزود: با تمامی 
این اوصاف برنامه و بودجه های خود را برای اوضاع 

بحرانی در نظر گرفته ایم. به عنوان مثال در موضوع 
ارز مشکلی نخواهیم داشت و بیش از ۶۰۰ میلیون 
دالر تراز تجاری ما مثبت است. برای تمام نیازهای 
رایج کشــور ارز داریم؛ اما نباید هر کسی پول های 
ذخیره شده خود را به دالر تبدیل کند. ما برای ۸۰ 
میلیون نفر تصمیم می گیریم نه برای ۸۰ هزار نفر 
عده خاص.رییس ســازمان برنامه و بودجه اضافه 
کرد: برای تمامی کاالهای وارداتــی می توانیم ارز 
بدهیم کما اینکه از اردیبهشت ماه ۴ میلیارد و ۶۵۰ 
میلیون دالر برای ثبت ســفارش ارز تخصیص داده 
شد. نوبخت با اشــاره به اینکه برخی در مورد نرخ 
دالر اشکال وارد می کنند، ادامه داد: فردی در یکی 
از کوچه های تهران ارز خریده و حاال گفته می شود 
»کو دالر ۴۲۰۰ تومان«؟ همه این اقدامات باید از 
شبکه نیما تخصیص یابد و ارز از طریق قانونی به نرخ 

خود ارائه می شود. 
در این جلســه همچنیــن مهرعلیزاده، اســتاندار 

اصفهان اظهارکرد: اســتان اصفهان از تمامی ابعاد 
مانند تاریخی، منابع انسانی، اقتصادی و اجتماعی، 
حضور در صحنه هــای دفاع مقــدس و ... یکی از 
استان های سرآمد اســت که می تواند در راستای 
اهداف دولت به عنوان پایلوت باشــد.وی خطاب به 
نوبخت افزود: در هر زمینه ای که بخواهید سرمایه 
گذاری کنید و ایده ای داشــته باشــید می توانید 
اصفهان را به عنوان یک مرکز الگو حســاب کنید. 
به عنوان مثال در حوزه آب در این استان اقدامات 
خوبی صورت گرفته و اصفهان بــرای مدیریت در 
مصرف آب می تواند الگوی خوبی باشد.اســتاندار 
اصفهان اضافه کرد: همچنین در حوزه تکنولوژی و 
نوآوری اقدامات بی بدیلی در اصفهان صورت گرفته 
و این استان به عنوان ســرآمد در حوزه گردشگری 
است. دولت هر برنامه توسعه ای داشته باشد اصفهان 
این ظرفیت را دارد که برنامه ها را به صورت پایلوت 
در این اســتان اجرایی کند.مهرعلیــزاده گفت: از 
آبان ماه که مدیریت اســتان اصفهان را به دســت 
دارم سه مشکل اصلی وجود داشــته و دارد که در 
راســتای حل آن تالش های شــبانه روزی صورت 
گرفته است. مشــکل آب، محیط زیست و اشتغال 
مهم ترین مشکالت این استان است؛ اما مشکل آب 
بسیار بحرانی شده است. استاندار اصفهان تصریح 
کرد: امسال ورودی حوضه آبخیز زاینده رود ۳۸۰ 
میلیارد مترمکعــب بوده که با وجــود پیش بینی 
ورودی یــک میلیارد و ۸۰۰ میلیــون متر مکعبی 

بسیار ناچیز است. 
این ورودی به یک ســوم رســیده و در حال حاضر 
نسبت به ســال قبل ۶۴ درصد بارش ها منفی بوده 
است. مهرعلیزاده تصریح کرد: این اطالعات ناراحت 
کننده، واقعیت است؛ اما با حمایت رییس جمهوری 
و مدیران کل از ایده سازگاری با کم آبی و تغییر این 
دیدگاه که به جای پیدایش منابع جدید باید به فکر 

مصرف صحیح باشیم، استفاده کردیم.
استاندار اصفهان با اشاره به مشکل بیکاری تصریح 
کرد: یکی از مهم ترین مشــکالت در حوزه بیکاری 
بروکراسی اداری است و روند اداری در اصفهان بیش 
از سایر استان هاست.  این موضوع در ماه های آینده 
حل می شود زیرا این موضوع منجر به سرمایه گریزی 
شده بود.وی تصریح کرد: اگر اختیارات بیشتری به 
استان ها و دستگاه های استانی داده نشود نمی توان 

از تمامی ظرفیت های استان ها بهره گرفت.

مشکلارزنداریم

رییس سازمان برنامه و بودجه در جلسه ســتاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی که در 
استانداری اصفهان برگزار شد، اظهارکرد: در مقدمه سیاست های ابالغی از سوی رهبر انقالب، 
فلسفه وجودی این سیاست ها بیان شد و می دانیم چه سیاست هایی برای ۱۴۰۴ ابالغ شده و قرار 

است با این هدف گیری کشوری توسعه یافته و در جایگاه اول علم و فناوری قرار گیریم.

  نوبخت در اصفهان:  

مدیر دفتــر مدیریت مصــرف شــرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان گفت: اثربخش نبودن آموزش ها 
و فرهنگ ســازی ها در گذشته نشــان می دهد که 
آموزش ها ایراد داشته، اما اکنون با اصالح روش های 
آموزش، ایجاد جذابیت و تداوم آن می توان تاثیرگذار 

بود، این در حالی است که آموزش ها موجب کاهش ۵۰ درصدی مصارف شده است.محمدمهدی عسگری در 
اولین نشست کمیته راهبردی انرژی شهرستان اصفهان، اظهار کرد: هر کدام از ادارات مرتبط با انرژی در زمانی 
مشخص دچار بحران می شوند و در راستای رسالت خود، برنامه هایی جهت مدیریت مصرف برگزار می کنند.

عسگری افزود: اثربخش نبودن آموزش ها و فرهنگ سازی ها در گذشــته نشان می دهد که آموزش ها ایراد 
داشته؛ اما اکنون با اصالح روش های آموزش، ایجاد جذابیت و تداوم آن می توان تاثیرگذار بود، این در حالی 

است که آموزش ها موجب کاهش ۵۰ درصدی مصارف شده است.

کاهش 50 درصدی 
مصرف برق با 
فرهنگ سازی در مدارس

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از اجرای 
طرح نظارتی ضیافت از بیســت و دوم اردیبهشت تا 
پایان ماه مبارک رمضان خبــر داد.غالمرضا صالحی 
از آمادگی اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان 
برای اجرای طرح نظارتــی ضیافت در قالب تیم های 

گشت مشترک در مرکز استان و در هر یک از شهرستان های تابعه تا پایان ماه مبارک رمضان خبر داد. وی افزود: 
با عنایت به در پیش بودن ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضــای عمومی مصرف کنندگان برای خرید برخی 
کاالهای اساسی و مایحتاج مورد نیاز و به منظور جلوگیری از افزایش غیرقانونی قیمت ها و در راستای حمایت 
از مصرف کنندگان، اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با به کارگیری کلیه امکانات و با همکاری سازمان 
صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی  و در قالب برقراری گشت های مشترک نسبت به 

نظارت دقیق بر عرضه کاال و خدمات و برخورد با اصناف متخلف اقدام خواهد کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان خبر داد:

اجرای طرح نظارتی 
ضیافت تا پایان ماه رمضان

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با برپایی پاویون ملی جمهوری اسالمی ایران در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی 
مواد غذایی و نوشیدنی مالزی )MIFB2018( شرایط ویژه ای را فراهم آورده است.این رویداد اقتصادی در حالی رخ می دهد که 
منطقه آسیای جنوب شرقی یکی از مناطق بسیار مهم و استراتژیک جهان به شمار می رود که کشورهای اندونزی، مالزی، تایلند، 
سنگاپور و... درآن واقع شده و چهارمین منطقه بزرگ صادراتی جهان با جمعیتی بالغ بر ۶۰۰ میلیون نفر محسوب می شود.شرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان سعی کرده در راستای تحقق بخشی از رسالت خود در فراهم آوردن بسترهای مناسب 
برای معرفی بدون واسطه انواع فرآوده های غذایی کشورمان و ایجاد شرایط ایده آل برای ورود تولیدکنندگان و صادرکنندگان برتر 
ایرانی به بازار چند صد میلیونی آسیای جنوب شرقی، غرفه های ایران را در نمایشگاه های معتبر غذایی مالزی سازماندهی کند. 

ورود به بازارهای 
بین المللی از دریچه 

اقتصاد اصفهان

خبر

  عکس روز

دست رد بازار بر سینه موتورهای برقی
رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت:امنیت سرمایه گذاری از سوی دستگاه قضائی نهادینه و 
تضمین می شود و مبارزه همه جانبه با قاچاق کاالو نیز برخورد قاطع با قاچاقچیان در دستور کار خواهد 
بود. احمد خسروی وفا در نخستین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان اصفهان در سال 
جدید اظهار کرد: امسال که از سوی مقام معظم رهبری به ســال حمایت از کاالی ایرانی نام گذاری 
شده است بیش از پیش حمایت قضائی از ســرمایه گذاری، تولید و اشتغال در دستور کار خواهد بود.

وی افزود: مشی اصلی مسئوالن در فرهنگ سازی اســتفاده از کاالی ایرانی، چه در درون و چه بیرون 
دستگاه ها و سازمان ها نخستین گام محسوب می شود و در دستگاه قضائی نیز این فرهنگ سازی در 
صدر برنامه های معاونت پیشــگیری از وقوع جرم خواهد بود. رییس کل دادگستری استان اصفهان 
با اشاره به اینکه مشــکالت واحدها و بنگاه های تولیدی و اقتصادی به صورت جدی تر مورد بررسی و 
پیگیری قرار می گیرد، گفت: شکل گیری مرکز داوری مستقر در اتاق بازرگانی و تشکیل کمیته های 
حقوقی و نظارت و حمایت قضائی از سرمایه گذاری از جمله اقدامات مهمی بود که در این راستا در سال 
گذشته صورت پذیرفت.وی با بیان اینکه در سال جدید از ظرفیت خوب مرکز داوری مستقر در اتاق 
بازرگانی و کمیته های حقوقی و نظارت و حمایت قضائی از سرمایه گذاری بهترین بهره برداری به عمل 
خواهد آمد، خاطرنشان کرد: دادگستری استان اصفهان این مسیر را بیشتر و بهتر از قبل ادامه خواهد 
داد تا مشــکالت واحدهای تولیدی به صورت جدی تر مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.خسروی وفا 
همچنین از تشکیل و راه اندازی میز حمایت از سرمایه گذاری و کاالی ایرانی در دستگاه قضائی استان 
اصفهان خبر داد و یادآور شد: امنیت سرمایه گذاری از سوی دستگاه قضائی نهادینه و تضمین می شود 
و مبارزه همه جانبه با قاچاق کاال که عامل اصلی ایجاد بحران در امر تولید و اشتغال است و نیز برخورد 

قاطع با قاچاقچیان و تسریع در رسیدگی پرونده های آنها در دستور کار خواهد بود.

رییس کل دادگستری استان:

امنیت سرمایه گذاری را تضمین می کنیم

بازار

دوربین مداربسته 

دوربین مداربسته کوچی 
D_2020 مدل

 132,000
تومان

 AHD دوربین مداربسته
T-215 تام مدل

 190,000
تومان

دوربین تحت شبکه هايک ويژن 
DS-2CD2420FD-IW مدل

 712,000
تومان

رییس اتحادیــه فروشــندگان دوچرخه و موتورســیکلت اظهار کــرد: بــازار آنچنان از 
موتورسیکلت های برقی استقبال نکرده و با توجه به شرایط کالن شهرها، احتماال از موتورهای 

هیبریدی استقبال خوبی  خواهد شد.
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مفاد آراء
2/104 آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 

واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي 
برابر آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز 
گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع 
عموم مردم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاينده رود و اصفهان امروز چاپ 
اصفهان آگهی می شود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان 
اعتراضی دارند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی بمدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرضا تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند و گواهی طرح دعوا را به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمايند بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
شماره 8679 و 1157 و 4212 و 6774 و 1158 فرعي از1 اصلي ابنيه

1. رای شــماره 139760302008000066 -  09 / 01 / 97 - زينت الســادات امامي 
شهرضائي فرزند ســيدمهدي نيم دانگ مشاع ازششــدانگ يكباب ساختمان مفروزي 
ازپالکهاي 1158 و 4212 ) که قباًل 2. 1157 بــوده ( و 8679 ) که قباًل 1. 1157 بوده ( 

1157 فرعي از ا اصلي ابنيه به مساحت ششدانگ 22 / 772 مترمربع.  
2. رای شــماره 139760302008000067 -  09 / 01 / 97 - فاطمه ســادات امامي 
شهرضائي فرزند ســيدمهدي نيم دانگ مشاع ازششــدانگ يكباب ساختمان مفروزي 
ازپالکهاي 1158 و 4212 ) که قباًل 2. 1157 بــوده ( و 8679 ) که قباًل 1. 1157 بوده ( 

1157 فرعي از ا اصلي ابنيه به مساحت ششدانگ 22 / 772 مترمربع.  
3. رای شــماره 139760302008000068 -  09 / 01 / 97 - بــدر الســادات امامي 
شهرضائي فرزند ســيدمهدي نيم دانگ مشاع ازششــدانگ يكباب ساختمان مفروزي 
ازپالکهاي 1158 و 4212 ) که قباًل 2. 1157 بــوده ( و 8679 ) که قباًل 1. 1157 بوده ( 

1157 فرعي از ا اصلي ابنيه به مساحت ششدانگ 22 / 772 مترمربع.  
4. رای شــماره 139760302008000069 -  09 / 01 / 97 - فخــر الســادات امامي 
شهرضائي فرزند ســيدمهدي نيم دانگ مشاع ازششــدانگ يكباب ساختمان مفروزي 
ازپالکهاي 1158 و 4212 ) که قباًل 2. 1157 بــوده ( و 8679 ) که قباًل 1. 1157 بوده ( 

1157 فرعي از ا اصلي ابنيه به مساحت ششدانگ 22 / 772 مترمربع.  
5. رای شماره 139760302008000070 -  09 / 01 / 97 - سيدعلي امامي شهرضائي 
فرزند سيدمهدي چهاردانگ مشاع ازششدانگ يكباب ساختمان مفروزي ازپالکهاي 1158 
و 4212 ) که قباًل 2. 1157 بوده ( و 8679 ) که قباًل 1. 1157 بوده ( 1157 فرعي از ا اصلي 

ابنيه به مساحت ششدانگ 22 / 772 مترمربع.  
6. رای شــماره 139760302008000079 -  09 / 01 / 97 - فاطمه ســادات امامي 
شهرضائي فرزند ســيدمهدي يک دانگ مشاع ازششــدانگ يكباب ساختمان مفروزي 
ازپالکهاي 1158 و 6774 و 4212 فرعي از ا اصلي ابنيه به مساحت ششدانگ 71 / 421 
مترمربع درازاء 4 حبه ونهصدوچهل وسه - يكهزاروهشتصدوهشتادم حبه مشاع از 72 حبه 
ششــدانگ پالک 1158. 1 موردثبت دفترامالک موروثي ازطرف سيدمهدي و 12 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک 6774. 1 انتقال عادي ازطرف سيدعلي امامي و 2 حبه 

مشاع از72 حبه ششدانگ پالک 4212. 1 موردثبت دفاترامالک. 
7. رای شــماره 139760302008000080 -  09 / 01 / 97 - زينت الســادات امامي 
شهرضائي فرزند ســيدمهدي يک دانگ مشاع ازششــدانگ يكباب ساختمان مفروزي 
ازپالکهاي 1158 و 6774 و 4212 فرعي از ا اصلي ابنيه به مساحت ششدانگ 71 / 421 
مترمربع درازاء 4 حبه ونهصدوچهل وسه - يكهزاروهشتصدوهشتادم حبه مشاع از 72 حبه 
ششــدانگ پالک 1158. 1 موردثبت دفترامالک موروثي ازطرف سيدمهدي و 12 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک 6774. 1 انتقال عادي ازطرف سيدعلي امامي و 2 حبه 

مشاع از72 حبه ششدانگ پالک 4212. 1 موردثبت دفاترامالک. 
8. رای شــماره 139760302008000081 -  09 / 01 / 97 - بــدر الســادات امامي 
شهرضائي فرزند ســيدمهدي يک دانگ مشاع ازششــدانگ يكباب ساختمان مفروزي 
ازپالکهاي 1158 و 6774 و 4212 فرعي از ا اصلي ابنيه به مساحت ششدانگ 71 / 421 
مترمربع درازاء 4 حبه ونهصدوچهل وسه - يكهزاروهشتصدوهشتادم حبه مشاع از 72 حبه 
ششــدانگ پالک 1158. 1 موردثبت دفترامالک موروثي ازطرف سيدمهدي و 12 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک 6774. 1 انتقال عادي ازطرف سيدعلي امامي و 2 حبه 

مشاع از72 حبه ششدانگ پالک 4212. 1 موردثبت دفاترامالک.

9. رای شــماره 139760302008000082 -  09 / 01 / 97 - فخــر الســادات امامي 
شهرضائي فرزند ســيدمهدي يک دانگ مشاع ازششــدانگ يكباب ساختمان مفروزي 
ازپالکهاي 1158 و 6774 و 4212 فرعي از ا اصلي ابنيه به مساحت ششدانگ 71 / 421 
مترمربع درازاء 4 حبه ونهصدوچهل وسه - يكهزاروهشتصدوهشتادم حبه مشاع از 72 حبه 
ششــدانگ پالک 1158. 1 موردثبت دفترامالک موروثي ازطرف سيدمهدي و 12 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک 6774. 1 انتقال عادي ازطرف سيدعلي امامي و 2 حبه 

مشاع از72 حبه ششدانگ پالک 4212. 1 موردثبت دفاترامالک. 
10. رای شماره 139760302008000083 -  09 / 01 / 97 - سيدعلي امامي شهرضائي 
فرزند سيدمهدي دو دانگ مشاع ازششدانگ يكباب ساختمان مفروزي ازپالکهاي 1158 
و 6774 و 4212 فرعي از ا اصلي ابنيه به مساحت ششدانگ 71 / 421 مترمربع درازاء 9 حبه 
وسه - نهصدوچهلم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک 1158. 1 موردثبت دفترامالک 
موروثي ازطرف سيدمهدي و 24 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک 6774. 1 موردثبت 

دفاترامالک و8 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ پالک 4212. 1 موردثبت دفاترامالک. 
تاريخ انتشار نوبت اول : 04 / 02 / 97 
تاريخ انتشار نوبت دوم:  19 / 02 / 97

م الف: 41 سيد اسداله موسوی  رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
اخطار اجرایی

2/497 به موجب رای شماره 718 تاريخ حوزه شورای حل اختالف دهاقان که قطعيت يافته 
است محكوم عليه حسين علی جانی فرزند علی به نشانی مجهول المكان محكوم است 
به انتقال سند رسمی خودروی ال 90 به شــماره انتظامی 317 ط 99 ايران 13 و پرداخت 
خسارت دادرسی و پرداخت خسارات تاخير تاديه از زمان تنظيم دادخواست لغايت اجرای 
حكم در حق خواهان علی آقايی فرزند محمد به نشانی دهاقان بلوار انقالب خ ش جمال 
محمدی ک 4 پ 2 و پرداخت نيم عشــر اجرائيه، ماده 34 قانون اجرای احكام. همينكه 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه موظف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
به اجرا بگذارد ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حكم 
و استيفای محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه 
نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع از دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر 
مالی ندارد صريحا اعالم نمايد. م الف: 97/43 محسن حاج خدابخشی مسئول دبيرخانه 

شورای حل اختالف دهاقان )178 کلمه، 2 کادر( 
مزایده

2/498 دايره اجرای احكام حقوقی دادگســتری دهاقان در پرونده کالسه 880048 اجرا 
محكوم له منصوره اسماعيليان به طرفيت وراث محكوم عليه سيد محمود موسوی دهاقانی 
به نام های سيد علی اکبر موسوی دهاقانی و رضوان موسوی دهاقانی و سيد نيما موسوی 
دهاقانی به خواســته مطالبه در نظر دارد جهت اســتيفای حقوق محكوم له يک دستگاه 
خودرو پژو 405 به شماره انتظامی 192 ق 26 ايران 43 مشكی رنگ مدل 1383 معادل 
نود و پنج ميليون ريال تقويم گرديده و دارای سند در اجاره هيچ فردی نمی باشد و قيمتی 
که مزايده از آن شروع می گردد مبلغ نود و پنج ميليون ريال می باشد را از طريق مزايده به 
فروش برساند لذا جلسه مزايده روز پنج شنبه 1397/03/24 ساعت 9 صبح در محل اجرای 
احكام حقوقی دادگستری دهاقان برگزار می گردد و طالبين می توانند 5 روز قبل از مزايده 
به آدرس دهاقان پارکينگ نيروی انتظامی دهاقان مراجعه و از خودرو مورد مزايده بازديد 
نمايند. خريدار کسی است که باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايد. خريدار می بايستی 10 
درصد قيمت پيشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف يک ماه از تاريخ مزايده به حساب 
سپرده دادگستری واريز نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه پس ازکسر هزينه های 
مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد و شخص قبل از وی که باالترين قيمت را پيشنهاد 
نموده برنده محسوب می گردد. م الف: 97/47 اجرای احكام حقوقی دادگستری دهاقان 

)230 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ رای

2/500 کالســه 669/96 شــماره دادنامه: 59-97/2/1 تاريخ دادنامه: 96/12/5 مرجع 
رسيدگی: شعبه چهارم حقوقی شــوراهای حل اختالف تيران، خواهان: علی اکبرفرقانی 
فرزند غالمرضا به نشانی رضوانشهر شــهرک صنعتی فاز 2 خ چهارم مرکزی سنگبری 
اقتصاد، خوانده: علی کرمی به نشــانی مجهول المكان، خواسته: يک فقره فاکتور عادی 
به شــماره 436 مورخ 96/12/11 به مبلغ نه ميليون و پانصد هزار تومان، گردشكار: پس 
از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه 
مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می 
نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواســت آقای علی اکبر فرقانی فرزند غالمرضا 

به طرفيت آقای علی کرمی به خواســته نه ميليون و پانصد هزار تومان به انضمام هزينه 
دادرسی و خســارت تاخير تاديه شورا با بررســی محتويات پرونده، مالحظه دادخواست 
تقديمی، فاکتور عادی شــماره 436 مورخ 96/12/11و عدم  حضور خوانده در جلســه 
رسيدگی و عدم ارائه اليحه دفاعيه و با توجه به دفاعيات بالوجه خوانده، خواسته خواهان را 
محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد 10 و 219 و ... قانون مدنی و مواد 2 و 198 و 197 
و 502 و 503 و 519 و 521 و 522 از قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی حكم به محكوميت خوانده به مبلغ نه ميليون و پانصد هزار تومان به ميزان اصل 
خواســته و پرداخت مبلغ هفتصد و يک هزار تومان بابت هزينه دادرسی و تمبر الصاقی و 
حق الوکاله وکيل طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه تا زمان وصول در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد. رای صادره غيابی و ظرف مدت بيست روز پس ازابالغ قابل واخواهی در 
اين شعبه و سپس ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی تيران می باشد. رای 
صادره حضوری و ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم عمومی 
 تيران اســت. م الف:66 شعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف تيران )316 کلمه،

 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/499 شماره ابالغنامه: 9710103734100627 شماره پرونده: 9609983734100782 
شماره بايگانی شــعبه: 960800 آگهی ابالغ وقت رســيدگی و دادخواست و ضمائم به 
آقای عليرضا تقی زاده انصاری، خواهان آقای ســعيد تقی زاده دادخواســتی به طرفيت 
خوانده آقايان عليرضا و محمود رضا جملگی تقی زاده انصاری به خواســته انتقال ســند 
رسمی مطرح که با اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609983734100782 
شــعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرســتان نطنز ثبت و وقت رسيدگی مورخ 
1397/04/09 ساعت 11 تعيين که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرســی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يک نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از 
تاريخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. 
 م الف: 61 شــعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری شهرســتان نطنز )156 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/501 شــماره صادره : 1397/04/488767-1397/2/15 نظر به اينكه تحديد حدود 
ششدانگ يكباب اطاق تحتانی و يک باب اطاق فوقانی پالک شماره 1497 فرعی از 165 
اصلی واقع در روســتای کمجان جز بخش 10 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی به نام خانم فخرالسادات رضوی فرزند ســيد مهدی در جريان ثبت است و عمليات 
تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1397/03/12 
ســاعت 10 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه 
مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و 
اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس 
تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف: 63  اداره  ثبت اسناد و امالک نطنز)153 

کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالكیت

2/502 نظر به اينكه سندمالكيت تمامت يک - هشــتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
قنات زيارتگاه بشــماره 11 - اصلي که درصفحه 77 دفتر 3 - آب بــه نام فاطمه ترابي 
زيارتگاهي ثبت وسندصادروتســليم گرديده ســپس بموجب سند شــماره 117545 - 
86/1/19 دفتر4- شــهرضا به علي ترابي زيارتگاهي انتقال نموده اينک نامبرده باارائه 
درخواســت کتبي به شــماره وارده 970903661660455 - 10 / 12 / 96  به انضمام 
دوبرگ استشــهاديه محلي که امضاء شــهودآن ذيل شــماره 92153 - 10 / 2 / 97 به 
گواهي دفترخانه شــماره سه شهرضارسيده است مدعي اســت که سندمالكيت به علت 
جابجائي مفقودگرديده است ودرخواست صدورالمثناي سندمالكيت نسبت به نيم دانگ 
ملک فوق رانموده است لذامراتب به استنادتبصره يک اصالحي ذيل ماده 120آئين نامه 
قانون ثبت دريک نوبت آگهي مي شــود چنانچه کســي مدعي انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم ياوجود ســند مالكيت نزد خود مي باشد ازتاريخ انتشاراين آگهي ظرف مدت 
ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل ســندمالكيت ياسندمعامله به اين اداره تسليم 
ورسيداخذنمايدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالكيت به ارائه کننده سندمستردگردد 
بديهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسيديادرصورت اعتراض اصل سندمالكيت 

 ياســندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالكيت المثني طبق مقررات خواهدشد. 
م الف: 92 موسوي رئيس ثبت اسنادوامالک شهرضا )193 کلمه، 2 کادر(  

حصر وراثت
2/503  آقای اصغر عسكری کچوسنگی دارای شناسنامه شماره يک به شرح دادخواست 
به کالسه  51/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان عزيزاله عسكری کچوسنگی به شناسنامه 10 در تاريخ 1397/1/31 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- ســعيد 
عسكری کچوسنگی فرزند عزيزاله به شماره شناسنامه 3 پسر متوفی 2- اصغر عسكری 
کچوسنگی فرزند عزيزاله به شماره شناسنامه 1 پســر متوفی 3- محمودرضا عسكری 
فرزند عزيزاله به شماره شناسنامه 48 پســر متوفی 4-  ابوالفضل عسكری کچوسنگی 
فرزند عزيزاله به شماره شناسنامه 113 پسر متوفی 5- ميثم عسكری کچوسنگی فرزند 
عزيزاله به شماره شناسنامه 28 پسر متوفی 6- شهناز عسكری کچوسنگی فرزند عزيزاله  
به شماره شناسنامه 7 دختر متوفی 7- اعظم عسكری فرزند عزيزاله به شماره شناسنامه 
4 دختر متوفی 8- فاطمه عسكری کچوسنگی فرزند عزيزاله به شماره شناسنامه 4 دختر 
متوفی 9- معصومه ابراهيمی فسخودی فرزند حسن به شماره شناسنامه 54 همسر متوفی 
و به جز نامبردگان فوق ورثه ديگری ندارد. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 67 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع 

شماره يک( )224 کلمه، 3 کادر(  
اخطار اجرایی

2/504 شــماره: 1018/96 به موجب رای شــماره 1744 تاريخ 96/11/16 حوزه سوم 
شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر که قطعيت يافته است محكوم عليه 1- مانيا 
صدر فرزند صادق به نشانی خرم آباد بلوار واليت نگارستان 7 کاج 14،  2- داوود حيدری 
به نشانی مجهول المكان محكوم اند به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال به نحو تضامنی 
بابت اصل خواسته و پرداخت 1/675/000 ريال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک 96/06/31 لغايت زمان اجرای حكم و پرداخت نيم عشر 
دولتی رای صادره غيابی است.  مشــخصات محكوم له: احمد حاج هاشمی فرزند محمد 
علی به نشــانی خمينی شــهر منظريه خ جوان، ماده 34 قانون اجرای احكام: همين که 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حكم و 
استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، 
بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی 
ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:564 شعبه 3 حقوقی مجتمع شماره يک شورای حل 

اختالف شهرستان خمينی شهر )199 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2/515 مرجع رسيدگی کننده: شــعبه دوم شــورای حل اختالف نطنز، کالسه 36/96، 
خواهان: آقای روح ا... شمسی نطنزی با وکالت خانم صديقه نجفی به نشانی طبس بلوار 
مطهری، مطهری 4 دفتر وکالت، خوانده: آقای سيد شهاب عظيمی، خواسته: مطالبه وجه، 
گردشكار: قاضی شورای حل اختالف پس از بررســی محتويات پرونده ختم دادرسی را 
اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای شورا:  
در خصوص دادخواست آقای روح ا... شمسی نطنزی با وکالت صديقه نجفی  به طرفيت 
آقای سيد شهاب عظيمی فرزند سيد عليرضا به خواســته مطالبه وجه به مبلغ نود و چهار 
ميليون و دويست و شانزده هزار ريال با احتساب کليه خسارات قانونی و حق الوکاله وکيل 
و خسارت تاخير تاديه با عنايت به تصوير مصدق فاکتور ارائه شده و اظهارات شهود و اتيان 
سوگند از سوی خواهان و اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونی در جلسه شورا حاضر نگرديده 
و دفاعی بعمل نياورده است دعوای خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد  198 و 515 
و 519 و 522 و 230 قانون آيين دادرســی مدنی و مواد 1257 و 1331 قانون مدنی حكم 
بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 94/216/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 2/277/700 ريال بابت هزينه دادرســی و حق الوکاله وکيل مطابق تعرفه قانونی و 
پرداخت خســارت تاخير تاديه از زمان تقديم دادخواســت لغايت اجرای حكم صادر می 
نمايد.  رای صادره غيابی است و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و 
 سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهی  در محاکم عمومی شهرستان نطنز می باشد. 
 م الف:64 شــعبه دوم مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف نطنــز )265 کلمه، 

3 کادر(

ابالغ رای
2/505 کالسه پرونده 2421/96 شــماره دادنامه: 118 تاريخ رسيدگی: 97/1/30 مرجع 
رسيدگی: شعبه دوم حقوقی شــوراهای حل اختالف خمينی شهر، خواهان: حسين حاج 
هاشمی به نشانی خمينی شهر خ شــهيد مدنی غربی روبروی اداره گاز امالک دوستان، 
خوانده: قربان حسن زاده آغبالغی به نشانی مجهول المكان،  خواسته: مطالبه، گردشكار: 
پس از ارجاع پرونده به اين شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــريفات قانونی و 
اخذ نظريه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رســيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به 
صدور رای می نمايد: رای شورا: در خصوص دادخواست خواهان حسين حاج هاشمی به 
طرفيت خوانده قربان حسن زاده آغبالغی به خواســته مطالبه مبلغ 12/000/000 ريال 
وجه يک فقره چک به شــماره 97322 مورخ 89/7/30 به عهده بانک صادرات شــعبه 
خيابان طالقانی ماکو به شــماره جاری 0100765959002 به انضمام هزينه دادرسی و 
خسارت تاخير تاديه با توجه به مفاد دادخواســت تقديمی خواهان، مالحظه اصل چک و 
گواهی عدم پرداخت در يد خواهان که ظهور در مديونيــت خوانده دارد و اينكه خوانده با 
وصف ابالغ قانونی در جلسه رســيدگی حاضر نگرديده و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل 
نياورده است شــورا دعوی خواهان را وارد تشخيص مســتندا به مواد 198، 515 و 522 
قانون آيين دادرســی مدنی و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره آن خوانده را به پرداخت 
مبلغ 12/000/000 ريال  به عنوان اصل خواسته و مبلغ 1/200/000 ريال بعنوان هزينه 
دادرسی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک لغايت زمان پرداخت مطابق با نرخ 
تورم اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان محكوم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف 
مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين شــورا و ظرف مهلت بيست روز از 
تاريخ انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی خمينی شــهر می باشد. 
 م الف:483 شعبه دوم مجتمع شماره يک شورای حل اختالف خمينی شهر )296 کلمه،

 3 کادر(
ابالغ رای

2/506 کالسه پرونده 3124/96 شماره دادنامه: 178 -97/2/15 مرجع رسيدگی: شعبه 
دوم حقوقی شوراهای حل اختالف خمينی شهر، خواهان: حسين حاج هاشمی به نشانی 
خمينی شــهر خ مدنی غربی روبروی اداره گاز امالک دوســتان، خوانده: موسی حبيبی 
وندی به نشانی مجهول المكان،  خواسته: مطالبه، گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا، قاضی 
شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد: رای شورا: در 
خصوص دادخواست خواهان حسين حاج هاشمی به طرفيت خوانده موسی حبيبی وندی 
به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ريال وجه يک فقره چک به شماره 394629 مورخ 
88/9/25 به عهده بانک تجارت شعبه امام خمينی شهر به شماره جاری 1252092656 به 
انضمام هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه با توجه به مفاد دادخواست تقديمی خواهان، 
مالحظه اصل چک و گواهی عدم پرداخت در يد خواهــان که ظهور در مديونيت خوانده 
دارد و اينكه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلســه رسيدگی حاضر نگرديده و دفاعی بر 
برائت ذمه خود بعمل نياورده است شــورا دعوی خواهان را وارد تشخيص مستندا به مواد 
198، 515 و 522 قانون آيين دادرسی مدنی و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره آن خوانده 
را به پرداخت مبلغ 20/000/000 ريال  به عنوان اصل خواسته و مبلغ 1/300/000 ريال 
بعنوان هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک لغايت زمان پرداخت 
مطابق با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی در حــق خواهان محكوم می نمايد رای صادره 
غيابی و ظرف مهلت بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين شورا و ظرف مهلت 
بيست روز از تاريخ انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی خمينی شهر 
می باشد. م الف:539 شعبه دوم مجتمع شماره يک شورای حل اختالف خمينی شهر 

)292 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

2/507  خانم زهرا ســياه رستمی دارای شناسنامه شــماره 3077 به شرح دادخواست به 
کالسه  14/97 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان سيد ابوالقاسم هوشنگيان به شناسنامه 569 در تاريخ 1394/11/5 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- زهرا 

سياه رستمی فرزند کربالئی حسين، ش.ش 3077 )همســر( 2- سيد ناصر هوشنگيان 
فرزند سيد ابوالقاسم، ش.ش 2085 )فرزند( 3- ســميه هوشنگيان فرزند سيد ابوالقاسم، 
ش.ش 25937 )فرزند( 4- شــيرين السادات هوشــنگيان فرزند سيد ابوالقاسم، ش.ش 
1514 )فرزند( و الغير. اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يک 
مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
 نشر نخســتين آگهی ظرف يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

 م الف: 560 شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره يک شورای حل اختالف خمينی شهر 
)151 کلمه، 2 کادر(  

ابالغ وقت رسیدگی
2/508 مرجع رســيدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی 
خمينی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 210/97 حل 11 ، وقت رسيدگی ساعت 8/45 صبح روز سه شنبه 
مورخه 1397/3/22، مشخصات خواهان: مهدی اسحاقيان فرزند محمد به نشانی خمينی 
شهر منظريه خ ش موذنی ساختمان زيتون بلوک 27 واحد 16، مشخصات خوانده: حميد 
عابديان درچه، خواسته و بهای آن: الزام به انتقال سند ماشين دوو نوک مدادی مدل 81، 
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسيدگی به وی از طريق نشــر آگهی در يكی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسيدگی حاضر گردد.م الف: 567 شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان 

خمينی شهر )مجتمع شماره يک( )175 کلمه، 2 کادر(
اجراییه

2/509 شماره اجراييه:9710423734100017  شماره پرونده:9609983734100518 
شماره بايگانی شعبه:960534 بموجب شماره دادنامه مربوطه 9609973734100910 
محكوم عليهما 1- طاوس عســگری ميالجردی فرزند عباســعلی 2- زهرا عســگری 
ميالجردی فرزند عباسعلی محكوم اند به 1- انتقال سند رسمی و تنظيم سند پالک ثبتی 
شــماره 183/380 موضوع يک درب باغ در ميالجرد طبق نظريه کارشناسی در پرونده 
950194 و پرداخت خسارات دادرسی به مبلغ 152/500 ريال در حق محكوم له قربانعلی 
علی زاده ابيازنی فرزند غالمرضا به نشانی استان تهران شهر تهران شهرک شريعتی پ 
48 ط 4 با وکالت فاطمه بادی زاده فرزند روح اله به نشانی اصفهان نطنز خ طالقانی کوی 
بانک کشاورزی 2- پرداخت هزينه اجرايی به مبلغ نيم عشر دولتی در حق صندوق دولت. 
ضمنا رعايت تبصره 2 ماده 306 قانون آ.د.م الزاميست. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ 
ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام 
مدنی(. 2-ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالــی معرفی کند که اجرا حكم و 
استيفا محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف 
سی روز کليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهای مذکور و کليه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394(. 4-خودداری 
محكوم عليه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حكم، حبس تعزيری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394( 5- انتقال مال به ديگری به هر نحو با انگيزه 
فرار از ادای دين به نحوی که باقيمانده اموال برای پرداخت ديون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزيری درجه شش يا جزای نقدی معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات می 
شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع 

وثيقه يا معرفی کفيل توسط محكوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محكوميت مالی 1394(. م الف: 68 شعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 

نطنز)432 کلمه، 5 کادر(
احضار

2/513  خواهان: اميد عليپور فرزند حسين، خوانده: محمد محمدی فرزند سلمان، خواسته: 
مطالبه وجه به مبلغ هفت ميليون ريال بابت خريد لباس به شرح متن مستند به رسيد عادی 
با احتساب هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه، کالســه پرونده: 542/96 ش 1، وقت 
رسيدگی: 1397/4/4 ساعت 4 بعد از ظهر، محل حضور: شعبه اول شورای حل اختالف 
نطنز واقع در خ دولت مجتمع شورای حل اختالف نطنز، خواهان آقای اميد عليپور فرزند 
حسين دادخواستی به طرفيت آقای محمد محمدی فرزند سلمان به خواسته مطالبه وجه 
مطرح که به کالسه 542/96 ثبت شعبه اول شــورای حل اختالف نطنز گرديده و چون 
خوانده مجهول المكان می باشد و از طرفی وقت رسيدگی به تاريخ 97/4/4 ساعت چهار 
بعد از ظهر تعيين شده است لذا مراتب به وســيله يک نوبت نشر در روزنامه کثيراالنتشار 
ابالغ می گردد خوانده می تواند در دبيرخانه شورا حاضر و برگ ثانی دادخواست و ضمائم 
را عينا دريافت دارد در صورت عدم حضور وقت رســيدگی ابالغ تلقی و شورا مبادرت به 
اتخاذ نظريه خواهد نمود. م الف: 65 شعبه اول مجتمع شماره يک شورای حل اختالف 

نطنز )179 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2/510 کالسه پرونده 96/2031 شماره دادنامه: 254-97/2/15 مرجع رسيدگی: شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمينی شهر، خواهان: محمود نقدی با وکالت ريحانه شايقی به 
نشانی اصفهان خ کاوه خ مخابرات بوستان بهار پ 54، خوانده: محمد ميرزائيان به نشانی 
مجهول المكان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا، قاضی شورا 
ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد: رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی محمود نقدی فرزند محمد علی با وکالت خانم ريحانه شايقی  به طرفيت 
آقای محمود ميرزائيان فرزند عبادله به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال وجه يک 
فقره چک به شــماره 310382 مورخ 96/5/31 عهده بانک صادرات به انضمام خسارت 
دادرسی و خســارت تاخير تاديه نظر به مفاد دادخواست،  مالحظه رونوشت مصدق چک 
و گواهينامه عدم پرداخت آ ن و با توجه به عدم حضور خوانده در  جلسه مورخ 97/2/3  و 
عدم ارائه اليحه دفاعيه از جانب ايشان و با عنايت به نظريه مشورتی اعضا شورا  و احراز 
اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دين و با توجه به وصف تجريدی بودن اسناد تجاری، 
مستندا به مواد  9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و 
مواد 310 و 311 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخيص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صــدور چک و مــواد 198 و 519 و 522 از قانون آئين دادرســی 
دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانســته و حكم به 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1/675/000 ريال بابت خسارات دادرســی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و همچنين 
پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک لغايت استهالک کامل دين برمبنای 
شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران 
در حق خواهان صــادر و اعالم می گردد. رای صادره غيابــی و ظرف مهلت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همين شــورا و ســپس ظرف مهلت 20 روز پس ازانقضا مدت 
واخواهی قابل تجديد نظر در محاکم عمومی حقوقی خمينی شهر می باشد. م الف:568 
 شــعبه چهارم مجتمع شــماره يک شــورای حل اختالف خمينی شــهر )368 کلمه،

 4 کادر(
اخطار اجرایی

2/511 شــماره: 1372/96 به موجــب رای شــماره 1545 تاريــخ 96/10/12 حوزه 
3 شــورای حل اختالف شهرستان خمينی شــهر که قطعيت يافته اســت محكوم عليه 
1- نرگس ابراهيمی سبابی به نشانی بافق خ وحشی بافقی ک ش فهيمی پ 16 ک. پ 
8971838763،  2- حسين اميريان به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت 
مبلغ سی ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/375/000 ريال بابت خسارات 

دادرسی و حق الوکاله وکيل وفق تعرفه و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
چک 95/9/30 لغايت زمان اجرای حكم و پرداخت نيم عشــر دولتی رای صادره غيابی 
 است. مشخصات محكوم له: محمود نقدی با وکالت خانم ريحانه شايقی به نشانی اصفهان 
خ کاوه خ مخابرات بوستان بهار پ 54،  ماده 34 قانون اجرای احكام: همين که اجرائيه به 
محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حكم و اســتيفاء 
محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد، 
صريحاً اعالم نمايد. م الف:566 شعبه 3 حقوقی مجتمع شماره يک شورای حل اختالف 

شهرستان خمينی شهر )212 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اخطاریه

2/512 شماره پرونده: 139604002121000326/1 شماره بايگانی پرونده: 9600430 
شماره آگهی  ابالغيه: 139703802121000009 در خصوص پرونده اجرايی فوق و پيرو 
اجراييه، ابالغ شده بدينوسيله به مجيد شاهين ورنوسفادرانی، نام پدر: براتعلی، تاريخ تولد: 
1353/06/24 شماره ملی: 1140169130 شــماره شناسنامه: 17007 به نشانی خمينی 
شهر خيابان پاسداران کوی آزادگان کوچه هفتم پالک 8 در موضوع پرونده کالسه فوق 
له فريبا زاغی ورنوســفادرانی و عليه مجيد شاهين ورنوســفادرانی و پيرو اجرائيه ارسالی 
بدين وسيله اخطار می گردد طبق درخواست بستانكار و برابر آئين نامه الحاق يک تبصره 
به ماده 1082 قانون مدنی ميزان وجه نقد مهريه مندرج در ســند نكاحيه شماره 3449-

1383/6/24 تنظيمی در دفترخانه ازدواج شماره 119 خمينی شهر به مبلغ 200/087/499 
ريال محاسبه گرديد که مراتب بدين وسيله به شما ابالغ می گردد. ضمنا برابر استعالم از 
اتحاديه صنف طال سازان و طال فروشان خمينی شهر 100 عدد سكه بهار آزادی به مبلغ 
1/588/500/000 ريال و مقدار 60 مثقال طال ســاخته شده زرگرپسند 440/371/200 
ريال ارزيابی گرديد، لذا چنانچه به مبلغ ارزيابی معترض می باشــيد، اعتراض کتبی خود 
را ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه که روز انتشــار آگهی محســوب می 
گردد به دفتر اين اجرا تســليم نماييد. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد باشــد ترتيب 
 اثر داده نخواهد شد. م الف: 570 اداره ثبت اســناد و امالک خمينی شهر)213 کلمه، 

2 کادر( 
حصر وراثت

2/514  آقای مهران زمانی دارای شناسنامه شماره 1665 به شرح دادخواست به کالسه  
5/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
حسين زمانی نيه به شناسنامه 424 در تاريخ 1397/1/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حســن زمانی نيه فرزند حسين به 
شماره شناسنامه 3917 پسر متوفی 2- جهانگير زمانی فرزند حسين به شماره شناسنامه 
375 پسر متوفی 3- مهدی زمانی نيه فرزند حسين به شماره شناسنامه 5092 پسر متوفی 
4- مهرداد زمانی نيه فرزند حسين به شماره شناسنامه 1940 پسر متوفی 5- مهران زمانی 
فرزند حسين به شماره شناسنامه 1665 پسر متوفی 6- ســتاره زمانی نيه فرزند حسين 
به شماره شناســنامه 16595 دختر متوفی 7- بتول قلعه نايبی به شماره شناسنامه 230 
همسر متوفی و به جز نامبردگان فوق ورثه ديگری ندارد. اينک با انجام تشريفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 58 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

نطنز )مجتمع شماره يک( )197 کلمه، 2 کادر(
اصالحی

2/412 پيرو رای شــماره  1622 مورخ 97/2/8 مبنی بر درخواست خانم نازنين باقالئی 
ورنوسفادرانی فرزند حسين نسبت به شش دانگ يكباب خانه به مساحت 301/69 پالک 
ملک  مذکور 386 و 387 فرعی از 116 اصلی می باشــد که در آگهی قبلی شماره اصلی 
آن اعالم نشده است که بدين وسيله از طريق اين آگهی اصالح می گردد. پالک صحيح 
ملک 116/386 و 116/387 می باشــد. نبی اله يزدانی رئيس اداره  ثبت اسناد و امالک 

خمينی شهر



مردم به پیام رسان های داخلی اعتماد کنند

پیام رسان داخلیپیشنهاد سردبیر:

 پیام رسان »سروش« 
10میلیونی شد 

»آمار نصب اپلیکیشن سروش از مرز ده میلیون 
گذشت.« این خبر را دیروز مدیر این پیام  رسان 
داخلی اعالم کرد. »میثم سیدصالحی« با تاکید 
بر اینکه موفقیت پیام رسان »سروش« نتیجه 
اقبال و اعتماد هموطنان به عملکرد، دانش و 
تالش نخبگان ایرانی بوده است، گفت: میانگین 
اتصال و افزوده شــدن به جمعیت پیام رسان 
 سروش در یک هفته اخیر، بیش از 300 هزار 

نفر بوده است.
مدیر پیام رســان ســروش با اشــاره به اینکه 
ظرفیت این پیام رســان ابتدای ســال، حدود 
20 میلیون کاربر تخمین زده  شده است، گفت: 
این ظرفیت براساس محاسبات فنی و تئوریک 
به دســت آمده بود، اما درحال حاضر متناسب 
با رشــد تعداد کاربــر، این ظرفیــت را بهینه 
کرده ایم و ســروش برای بیش از 20 میلیون 
کاربر آماده ســازی شده اســت. سید صالحی، 
بیشــترین میزان پهنای باند ارائه شده توسط 
ســروش را حدود 40 گیگابیت برثانیه عنوان 
کرد و افــزود: قطع بــه یقیــن درحال حاضر 

ســروش، پرطرفدار تریــن 
پیام رسان ایرانی بومی 

کشور است.مدیر 
این پیام رســان 
بــا  داخلــی 
بــه  اشــاره 
فعالیــت بیش 

از یــک میلیون 
هــزار   400 و 

کانــال تعاملی در 
اپلیکیشن سروش 

به طورمیانگیــن روزانه گفت: درحال حاضر 
بیش از 300 هزار پیام در کانال های سروش به 
نمایش گذاشته می شود. تعداد گروه های فعال 
در پیام رســان نیز در روزهای اخیر به بیش از 

740 هزار گروه رسیده است.
 ســیدصالحی، در نهایــت از رفع مشــکالت 
فعلی این پیام رســان خبرداد و گفت: در روز 
بیــش از 200 میلیــون فایل در پیام رســان 
ســروش درحال آپلود شــدن اســت؛ با این 
حال ما ســعی کرده ایم مشــکالتی را که در 
 این زمینه وجود داشــت با افزایش ســرورها 

سامان دهیم.

 رییس پلیس فتا ناجا:

مردم به پیام رسان های داخلی 
اعتماد کنند

رییس پلیــس »فتا ناجــا« شــایعات درباره 
دسترســی بــه اطالعــات کاربرانــی که از 
پیام رســان های داخلی استفاده می کنند را به 
شدت تکذیب کرد. سردار »کمال هادیان فر«، 
با اشاره به پیام رســان های داخلی گفت: این 
پیام رســان ها نیاز به زمان دارند و مشــکالت 
و ایرادات آن ها بــا گذر زمان و ســرعت رفع 
خواهد شــد. وی توضیح داد: ســه سال پیش 
که تلگرام مــورد اقبــال مردم قــرار گرفت 
سرویس دهی مناســبی نداشــت و به شکل 
کنونی نبود؛ هــر چه اقبال به تلگرام بیشــتر 
 شــد روزبــه روز شــرایط و کار کــردن با آن 

بهبود یافت.

ســردار هادیان فر اضافــه کرد: اکنــون نیز 
درخواســت مــا از مــردم این اســت که به 
پیام رســان های داخلــی اعتمــاد کننــد 
 و بــه آن هــا ایــن زمــان را بدهند کــه به

 رشد و بالندگی برسند.
وی ادامه داد: پیش از این شــاهد بودیم گاهی 
تلگرام بعد از شش ماه ضعف ها و باگ های خود 
را برطرف می کرد؛ اما ســرعت رفع نواقص در 
پیام رسان های داخلی به طور میانگین ده روز 
است. سرعت بسیار باالست، فقط نیاز به اعتماد 

مردم داریم.
رییس پلیس فتا، بــا تکذیب جدی این مطلب 
که گفته می شــود پلیس و ســپاه پاسداران 
به اطالعات مردم دسترســی دارنــد، گفت: 
حتی موسســان و مدیران این پیام رســان به 
اطالعــات خصوصی دسترســی ندارنــد؛ اما 
اگر جرمی در این فضــا اتفاق افتــاد و مردم 
بــه مراجع قضایی شــکایت کردنــد، مراجع 
قضایی شــکایت را به پلیس ارجاع می دهند،  
آن وقــت پلیــس اســتعالم می کنــد و بــه 
 جســت وجو در بــاره جزئیــات آن در فضای 

پیام رسان می پردازد.

به  روز رسانی

افزودن موسیقی به 
استوری های اینستاگرام

بررســی ها نشــان می دهد »اینســتاگرام« در 
یک به روزرســانی جدید، به کاربران خود اجازه 
خواهد داد به استوری های خود موسیقی اضافه 
کنند. کدهای مربوط به این تغییر در یک برنامه 
اندرویدی موســوم بــه »موزیک اســتیکرز«، 
شناسایی شده که جست وجو و یافتن موسیقی 
برای افــزودن به اســتوری ها را ممکن می کند.

اینســتاگرام همچنین قصد دارد قابلیت دیگری 
را هم به برنامه خود بیفزاید تا موسیقی که کاربر 
در حال شنیدن است را به طور خودکار شناسایی 
کند و اطالعات آن، شامل نام خواننده و عناوین 
و متِن موســیقی را بــرای کاربــر نمایش دهد. 
اینستاگرام درمورد زمان ارائه این خدمات هنوز 

اطالع رسانی دقیقی نکرده است.

افزوده شدن استیکر و مکالمه 
تصویری گروهی به واتس اپ

اپلیکیشــن پیام رســان »واتس اپ«، به قابلیت 
مکالمــه تصویری گروهــی و افزودن اســتیکر 
مجهــز خواهد شــد. شــرکت فیســبوک در 
جریــان کنفرانس توســعه دهندگان F۸ که در 
کالیفرنیــای ایاالت متحده آمریکا برگزار شــد، 
عالوه بر معرفی ویژگی های جدید در این شبکه 
اجتماعی، درباره قابلیت هایی که قرار اســت به 
شرکت های زیرمجموعه خود یعنی اینستاگرام 
و واتــس اپ اضافه کند، نیز ســخن گفت. طبق 
این اعالم، قابلیــت مکالمه تصویــری گروهی 
در آینده ای نزدیک به اپلیکیشــن پیام رســان 
واتس اپ اضافه خواهد شد. هم اکنون این قابلیت 
تنها در چت های خصوصــی و دو نفره واتس اپ 
قابل اجراست؛ کاربران بســیاری منتظر ارائه و 
انتشــار این قابلیت به صورت گروهــی بودند و 

حاال ایــن خبر می تواند خبر خوشــایندی برای 
آنان باشد.این قابلیت به کاربران واتس اپ اجازه 
می دهد، با دوســتان و اعضای خانــواده خود به 
صورت گروهی مکالمه کنند. بر اســاس نمایش 
و اجرای آزمایشــی واتس اپ، امــکان مکالمه و 
اســتفاده همزمان چهار کاربر در قابلیت مکالمه 
تصویری گروهی وجود دارد. هنوز به طور رسمی 
 جزئیات و اطالعــات دقیق تــری از این قابلیت 

منتشر نشده است. 
همچنین واتس اپ می خواهد استیکرهای جالب 
و جذابی را به پلت فرم پیام رسان خود بیفزاید تا 
نظر بسیاری از کاربران این پیام رسان سبزرنگ را 
جلب کند. شرکت فیسبوک با در اختیار گرفتن 
و تصاحب شرکت واتس اپ در سال 20۱4، ۱۹ 
میلیارد دالر کســب کــرد و از آن زمان تاکنون 
با معرفی و افزودن قابلیت هــای جدید به دنبال 
جذب و حفظ طرفداران این پیام رسان محبوب 

بوده است. 
براســاس گزارش های رســمی منتشــر شده 
توســط واتس اپ، این اپلیکیشــن پیام رســان 
 دارای حــدود ۱.2 میلیــارد کاربر در سراســر

 جهان است.

با مسدودسازی »تلگرام«، برخی از وب سایت ها و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی اعالم کردند کاربری هایشان 
دچار اختالل شده است. از طرف مســئوالن ارتباطی اعالم شده است که این مسدودســازی نباید تاثیری 
در دسترسی به ســایر کاربری های اینترنتی داشته باشــد. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از مردم 
درخواست کرد در صورتی که برای استفاده از ســایر کاربری های اینترنت با مشکل روبه رو شدند، موارد را از 
طریق سامانه ۱۹۵ جهت پیگیری اعالم کنند. در صورتی که با بررسی به این نتیجه برسیم که اپراتور در این 

زمینه سرویسی را با کیفیت نامناسب ارائه کرده است، در چارچوب پروانه با اپراتور برخورد می شود.

اختالل در برخی 
خدمات پس از 
فیلترینگ تلگرام الن

سئو
ا م

ب
؟؟؟؟؟

امروزه نقش پهپادها در زندگی و جوامع بسیار زیاد شده است به طوری که آن ها می توانند جان یک انسان را 
نجات دهند. اختراعات و اکتشافات در دنیای جدید سبب آسان شدن زندگی افراد شده است. این اختراعات 
تصویری پرشــتاب از دنیای جدیدی هستند که دانشمدان ما را به سوی آن ســوق می دهند. در اینجا به 

معرفی برخی از کاربردی ترین نقش های پهپاد در زندگی روزمره می پردازیم.
بارور کردن ابرها به کمک پهپادها

خشکسالی یکی از بزرگ ترین معضالتی است که مردم جهان با آن دست و پنجه نرم می کنند و بشر برای 
برطرف کردن این مشکالت راهکارهای مختلفی را امتحان کرده است؛ اما هیچ کدام بدون کمک پهپادهای 
خودکار نمی توانستند به نتیجه برسند. این پهپادها کمک می کنند ابرها بارور شوند و میزان بارش آن ها 
بیشتر شود. برای نخستین بار در اوایل ســال جاری، ابرهای یک صحرا به کمک این پهپادها بارور شدند. 
این پهپادها که در ارتفاع 400 متری سطح زمین به پرواز درآمده بودند، منورهایی را به سمت ابرها پرتاب 

کردند که این منورها سبب بارش ابرها شد.
مقابله با شکارچیان به کمک فیلم ضبط شده پهپادها

شکار بی رویه حیوانات در کشورهای آفریقایی یکی از بزرگ ترین دغدغه هایی است که فعاالن محیط زیست 
با آن مواجه هســتند. »فیل« و »کرگدن«، دو گونه حیوان هســتند که بیش از حیوانات دیگر درمعرض 
انقراض قرار گرفته اند؛ کشور زیمبابوه به تازگی موفق به بهره گیری از پهپادها برای حفاظت از حیوانات در 
حال انقراض شده است. این پهپادها در پارک های ملی مستقر می شوند و هنگام شب بر فراز این پارک ها به 
پرواز درمی آیند و فیلم برداری های الزم را انجام می دهند. مدیران پارک ها به کمک این فیلم های مخفی 

می توانند شکارچیان متخلف را شناسایی و دستگیر کنند.
هلی کوپتر اسباب بازی که »دارو« و »خون« را انتقال می دهد

یک شــرکت ژاپنی موفق به تولید هلی کوپترهای اسباب بازی شده اســت که از این هلی کوپترها برای 

امدادرسانی استفاده می کنند. این هلی کوپترها در شرایط بسیار سخت اقلیمی و آب و هوایی می توانند به 
پرواز درآیند و در مناطق دوردست امدادرســانی الزم را انجام دهند؛ همچنین این هلی کوپتر توان این را 
دارد خون و اعضای بدن را به سرعت انتقال دهد. در بسیاری از مناطق محروم که دسترسی به دارو ندارند 

می توانند از این پهپاد کمک بگیرند.
انجام تمام کارها به وسیله پهپادها

پهپادها ربات هایی هســتند که می توانند در دورترین نقاط و در بدترین شرایط به پرواز درآیند و کارهای 
مهمی را انجام دهند. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که بخواهید فعالیت هایی را انجام دهید اما به دلیل 
موقعیت نامناسب از انجام این کار باز بمانید که البته این مشکل، امروز به کمک پهپادها برطرف شده است؛ 

یعنی این پهپادها می توانند در باالترین نقاط آسمان بایستند و کارهای الزم را انجام دهند.

دور دنیا با نوآوران؛

اسباب بازی که جان  انسان را نجات می دهد

فناوری

؟؟؟؟

 دانشــمندان ادعا می کنند که با صدای بلنــد فکرکردن، بهترین 
راه برای انجام کارهای سخت اســت و می تواند به انسان در انجام 
امور پیچیده کمک کند. درگذشــته صحبت کردن با خود یکی از 
عالئم جنون بود، اما اکنون دانشمندان ادعا می کنند با صدای بلند 
فکرکردن، بهترین راه برای انجام کارهاســت و می تواند به افراد در 
انجام و حل مسائل پیچیده کمک کند. نتایج تحقیقات دانشمندان 
نشان داد هنگامی که افراد با صدای بلند فکر می کنند، توانایی آنان 
در حل کردن مسائل بیشتر می شــود و میزان اشتباهات شان 78 

درصد کاهش میابد.
 Nottingham( »یکی از محققان »دانشــگاه ناتینگهام ترنــت

Trent University( از 3۵ نفــر خواســت، یک بــازی کارتی 
پیچیده ای را که شامل الگوهای پراکندگی در توالی اعداد، رنگ ها و 

شکل ها بود، انجام دهند. این بسته حاوی 48 کارت بود.

افراد وقتی درســکوت بازی می کنند، 4۵ مرتبه اشتباه کردند؛ اما 
همان افراد هنگامی که همان بازی را هنگام فکرکردن با صدای بلند 
انجام دادند، میزان خطاهای شــان به ده مرتبه رسید.»کریستوفر 
آتکین« )Christopher Atkin(، نویسنده ارشد این مطالعه است 
که نتایج مطالعات خود را در کنفرانس ساالنه »انجمن روان شناسی 
بریتانیا« )British Psychological Society( ارائه کرده است. 
آتکین گفت: وقتی افراد افکار خود را متمرکز می کنند، افکار رقابتی 
وجود دارند که سعی در شکستن آن تمرکز می کنند؛ اما با صدای 
 بلند فکرکردن و گفتن کلمات، توجه را جلب می کند تا بیشتر از قبل

 تمرکز کنید.

طرح ملی راه اندازی موتور جست وجوی بومی درکشور با هدف 
توسعه خدمات فضای مجازی مطابق با نیازهای بومی و محلی، 
افزایش درآمد ملی از طریق کسب درآمد جویشگر بومی، ترویج 
و گسترش فرهنگ ایرانی اســالمی در فضای مجازی و کمک 
به ایجاد مزیت رقابتی برای جویشــگر بومی نســبت به رقبای 
غیربومی، تعریف شــد. درهمین حال توســعه زیرساخت های 
تولید و ارائه خدمات و محتوای جویشگر بومی، توسعه دانش و 
فناوری جویشگر، نیز حفاظت از اطالعات و ارتقای امنیت ملی 
در فضای مجــازی از ضرورت های این پروژه ملی عنوان شــد. 
در این راســتا مرکز ملی فضای مجازی با تعریف سیاست های 
مدنظر برای توسعه موتور جست وجوی بومی درکشور، میزان 
ذائقه کاربران ایرانی در بهره مندی از موتور جست وجوی بومی 
را سنجیده و آخرین وضعیت استفاده از این سرویس را در کشور 

در مقایسه آن با نمونه های خارجی، اعالم کرده است.
سهم موتورهای جست وجوی معروف دنیا درجذب 

کاربر
مطابق با بررســی های صــورت گرفته، موتور جســت وجوی 
»گوگل« از کشور آمریکا با 22۵ ســرویس و 7۵ میلیارد دالر 
درآمد، نخســتین موتور جســت وجو محســوب می شود که 
روزانه چهارمیلیارد پــرس وجو از طریق آن انجام می شــود؛ 
با این وجود این موتورجســت وجو در آمریــکا فقط 70 درصد 
ســهم درجذب کاربر دارد. دومین موتور جست وجوی مطرح، 
»بایدو« کشــور چین است که ۱۵0 ســرویس ارائه می دهد و 

. بیش از ده میلیارد دالر درآمد  د ر ا د

حدود سه میلیارد جست وجو در روز از طریق این سرویس دهنده 
صورت می گیرد و 80 درصد کاربــران چینی، بایدو را به گوگل 
ترجیج می دهند. سومین موتور جســت وجوی مهم، به موتور 

جســت جوی کره جنوبی با عنوان »نیور« اختصاص دارد 
که با 7۵ سرویس، ســه میلیارد دالر درآمد داشته و 
28۵ میلیون پرس وجو از طریق این سرویس دهنده 

انجام می شود. در کره جنوبی 73 درصد کاربران 
از این موتور جســت جو بهره می برنــد.در میان 
موتورهای جســت وجوی بررســی شــده، موتور 

روسی »یاندکس« دارای ۵۵ سرویس است که درکشور روسیه 
۶۵ درصد کاربران از این موتور جست وجو استفاده می کنند و 
این سرویس دهنده درآمد یک میلیاردی با ۱۵0 میلیون پرس 
وجو در روز را به خود اختصاص داده است. درهمین حال موتور 
جست وجوی »سزنم« متعلق به کشور چک نیز در این رده بندی 
دیده می شود. این موتور جست وجو ۵0 درصد سهم بازار را در 
کشور چک به خود اختصاص داده و ۱3 دهم میلیارد درآمد برای 
آن تخمین زده شده است. این ســرویس دهنده دارای پانزده 

سرویس و هشت میلیون پرس وجو طی یک روز است.
موتورهای جست وجوی خارجی و فروش اطالعات

شــواهد نشــان می دهد، یکــی از اقداماتی کــه موتورهای 
جست وجوی خارجی برای کسب درآمد انجام می دهند، فروش 
اطالعات کاربران اســت؛ به نحوی که درسال 20۱۵ نزدیک به 
40 هزار بار، افراد دولتی کشورهای مختلف از گوگل درخواست 
اطالعات کاربران را داشته اند که حتی نسبت به مدت پیشین، 
30 درصد رشــد را نشــان می دهد. از سوی 
دیگر، دولت آمریکا در ســال 20۱۵ 
بالغ بر هفده هزار و ۵77 درخواست 
برای اطالعات حساب های 2۶ هزار 
کاربر ارائه داده است. مایکروسافت 
نیز 3۵ هزار درخواست برای انتشار 
اطالعات شــخصی کاربران خود از 
دولت های مختلف سراســر جهان 

دریافت کرده است.
 easycounter این درحالی اســت کــه برمبنای گــزارش

امنیت جویش گرهای 
بومــی در ایــران 

)پارســی جو و یوز( تضمین شــده اســت و کاربران می توانند 
اطمینان کاملی از این ســرویس در حفظ اطالعات شان داشته 

باشند.
ارزیابــی کاربــران از کیفیت جویش فارســی در 

جویش گرها
ارزیابی مرکز ملی فضــای مجازی از دو موتور جســت وجوگر 
فارسی »پارســی جو« و »یوز«، حاکی از آن اســت که موتور 
»پارسی جو« با پوشش چهار میلیارد صفحه و پانزده سرویس، 
توانایی پاســخ گویی به دو میلیون پرس وجــو را در روز دارد و 
کیفیت جست وجو در آن 80 درصد اعالم شده است. روزانه ۹00 
هزار کاربر از این موتور جست وجو بازدیدمی کنند.از سوی دیگر 
موتور جست وجوگر »یوز« نیز با پوشش چهارمیلیارد صفحه و 
2۶ سرویس، امکان پاسخ گویی به سه میلیون پرس وجو در روز 
 را داشته و کیفیت جست وجو از طریق این موتور نیز 80 درصد

 عنوان شــده اســت. با این حال، نتایج ارزیابی کیفیت جویش 
فارســی از نظر کاربران ایرانی در جویش گرها، نشان می دهد 
که بعد از گوگل، موتور جســت وجوی »پارســی جو« در رده 
دوم انتخاب کاربران ایرانی قرار دارد. در این بررسی ها کاربران 
ایرانی از موتور جست وجوی بینگ نیز استفاده می کنند و این 
سرویس در میان سه موتور جست وجو برای کاربران ایرانی قرار 
گرفته است. موتور جســت وجوی »یوز« هم، در این فهرست 

چهارم است.

سنجش ذائقه کاربران ایرانی دراستفاده از موتور جست وجوی اینترنتی حاکی از آن است که کاربران، موتور جست وجوی بومی را به عنوان »دومین« گزینه خود انتخاب کردند

آمار مرکز ملی »فضای مجازی« نشان داد؛

ذائقه کاربران ایرانی درباره موتور جست وجوی بومی

 با صدای بلند فکر کنید! 

عکس  روز 

نخستین سشوار جهان را ببینید! 
 نخستین »سشوار« تولید شده در دنیا 
یک وسیله بسیار بزرگ و حجیم بود که در 
یکی از سالن های زیبایی آمریکا استفاده 
زیر مشاهده  در  که  می شد. تصویری 
می کنید در سال 1920 گرفته شده است. 
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کشف محموله ۱۵۰ میلیونی 
قاچاق در »سمیرم«

فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم   سمیرم
گفت: محموله قاچاق به ارزش ۱۵۰ میلیون ریال در 
محور سمیرم به شهرضا کشف و ضبط شد. سرهنگ 
»سهراب قرقانی« اظهار کرد: هفت کیسه گردو به 
وزن ۱۷۵ کیلوگرم، یک کیسه مغز بادام به وزن ۵۰ 
کیلوگرم و ۴۰۰ عروســک به ارزش تقریبی ۱۵۰ 
میلیون ریال فاقد مدارک گمرکــی از این اتوبوس 
کشــف شــد. وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با 
موادمخدر ایــن فرماندهی در ایســت بازرســی  
جاده هــای ورودی شهرســتان، به یک دســتگاه 
خودروی سواری پژو مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود: ده کیلوگرم تریاک که در محل صندلی 
عقب این خودرو جاسازی شده بود، کشف و در این 
رابطه دو نفر دستگیر و به دادگستری سمیرم تحویل 

داده شدند.

سرپرست فرمانداری »گلپایگان«:
ابالغیه ای برای تامین حقابه 

گلپایگان صادر نشده است

سرپرســت فرمانداری شهرستان  گلپایگان
گلپایگان گفت: هنوز به طــور مکتوب، ابالغیه ای 
مبنی بر حقابه گلپایگان به ما داده نشده و حقابه این 
شهرستان مشخص نشده است؛ اما خواستار توجه به 
این مهم هستیم. »محمدرضا توسلی«، اضافه کرد: 
متاســفانه برای معادنی که در اطراف روســتاهای 
شهرستان گلپایگان کشف می شود، هیچ استعالمی 
از شوراها، بخشداری یا فرمانداری انجام نمی شود، اما 
به دنبال مشکالتی که برای روستاها ایجاد می شود، 
ارباب رجوعان به بخشــداری و فرمانداری مراجعه 

می کنند.

ضرورت ساماندهی وضعیت 
بازار »نطنز«

نماینده مردم شهرستان نطنز و بخش  نطنز
قمصر در مجلس شورای اسالمی گفت: بازار نطنز 
بخشــی از مجموعه تاریخی مرکز شــهر است و 
می طلبد شــهرداری و میراث فرهنگی نشستی 
برگزار و به وضعیت حال حاضر آن رسیدگی کنند.
وی درخصوص مشــکل آب شــرب نطنز گفت: 
کمیت آب نطنز به نحوی حل  شده است و به دنبال 
بهبود کیفیت آن  هم هســتیم. آب واقعا کیفیت 
مناسبی برای شــرب ندارد و این مطالبه مردمی 
به حق است. نماینده مردم شهرستان نطنز و بخش 
قمصر در مجلس شــوری اســالمی، با گالیه از 
همکاری اداره ها در عدم همکاری با سرمایه گذاران 
در شهرســتان، ابراز کرد: اداره های کل اســتان 
اصفهــان در جذب ســرمایه گذاران خوب عمل 
نمی کننــد و تقاضــا از اداره ها این اســت که با 

سرمایه گذاران  همکاری و تعامل داشته باشند.

عضو شورای شهر »بادرود«:
تعرفه برق مناطق گرمسیری 

اصالح شود
عضو شورای شهر بادرود گفت:  اصالح  بادرود
تعرفه برق منطقه گرمسیری بادرود، مطالبه مردم 
این دیار کویری است. »محسن نوین بخت«، اظهار 
کرد: با توجه به فرارسیدن فصل گرما هزینه های 
برق در شهرستان، سرسام آور می شود که در این 
راستا می طلبد، مســئوالن توجه ویژه ای داشته 
باشــند تا تعرفه برق مناطق گرمسیری به ویژه 

منطقه کویری بادرود اصالح شود.
»حســین میرزاییان«، با بیان اینکه روزانه چهار 
میلیون لیتر مصرف آب کولرهای آبی در بادرود 
اســت، گفت: برای صرفه جویــی در مصرف آب 
شــهری، دولت باید تعرفه برق منطقه بادرود را 
نیم بها محسوب کند تا زمینه استفاده از کولرهای 
گازی به جای آبی فراهم شــود. این عضو شورای 
عالی استان ها افزود: سال هاست مردم این منطقه 
کویری خواهان  محاسبه تعرفه برق مصرفی خانگی 
براســاس تعرفه های مناطق گرمسیری هستند، 
اما تاکنون هیــچ اقدام عملــی در این خصوص 
اتخاذ نشــده اســت! میرزاییان گفت: هر سال با 
وجود خواسته برحق مردم در تعیین تعرفه برق 
مناطق گرمسیری از سوی وزارت نیرو، هزینه های 

سرسام آوری گریبان گیر مردم می شود.

اخبار

خشکسالی در کمین »دهاقان«

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

امسال شرایط 
خوبی از نظر 

آب و کشاورزی 
نداریم؛ باید 

برنامه ریزی های 
جدی برای مقابله 
با تهدیدهای این 
بحران انجام شود

مدیرعامل مجتمع فوالد نطنز گفت: در  نطنز

ســال حمایت از کاالی ایرانی، برای نخستین بار در 
کشور خط تولید کالف میلگرد صنعتی در مجتمع 
فوالد نطنــز راه انــدازی شــد و به بهره بــرداری 
رسید.»جواد توکلی« اظهارکرد: به همت جمعی از 
دلسوزان، به خصوص جوانان و درسالی که از طرف 

رهبر معظم انقالب به سال »حمایت از کاالی ایرانی« 
نام گذاری شده است، برای نخستین بار در کشور خط 
تولید کالف میلگرد صنعتی در مجتمع فوالد نطنز 
راه اندازی شد و به بهره برداری رسید. وی افزود: این 
مجتمع بــه خاطر ظرفیت باالی خــود و با توجه به 
فراهم بودن امکانــات و برخورداری از زنجیره کامل 

تولید، موفق بــه تولید انبوه این نوع میلگرد شــد.
مدیرعامل مجتمع فوالد نطنز بــا بیان اینکه کالف 
میلگرد صنعتــی قبال از خارج، وارد می شــد گفت: 
کارخانه های زیردســتی صنایع مفتولی ایران مثل 
کارخانه هــای تولید فلز الکترود، مفتول الســتیک 
خودرو، ساخت پیچ و مهره و... به این میلگرد صنعتی 
نیاز دارند. وی تاکیــد کرد: با راه انــدازی این خط 
تولیدی، ســاالنه از خروج ۵۰۰ میلیون یورو ارز از 
کشور جلوگیری خواهد شد؛ ضمن آنکه با تولید این 

محصول، وابستگی به دیگر کشورها قطع می شود و 
زیرساخت ها نیز توسعه یافته و زمینه برای اشتغال 
بیشتری فراهم خواهد شد. توکلی با اشاره به استفاده 
از توانایی جوانــان متخصص در انجــام این پروژه، 
خاطرنشان کرد: هرکجا به جوانان متعهد در کشور 
اعتماد کردیم و فعالیتــی را در حوزه های مختلف، 
به خصــوص در حوزه اقتصادی بــرای انجام به آنان 
سپردیم، در آن کار موفق بودیم تاجایی که دشمن در 

آن قسمت هیچ گاه نتوانسته ضربه ای وارد کند.

برای نخستین بار در کشور؛
خط تولید کالف میلگرد صنعتی در مجتمع فوالد نطنز راه اندازی شد

خشکســالی، بحران، کمبود آب و... دهاقان
واژه هایی هستند که امروزه بیش از هر زمان دیگری 
مطرح می شوند. مردم سال هاســت پنجه درپنجه 
خشکسالی روزگار می گذرانند، اما همه چشم انتظار 
و نگاه بر آســمان دارند تا این بار نه مسئوالن بلکه 

آسمان، تدبیری برای این بحران بیندیشد.
 خشکســالی همچنــان در دهاقــان جــوالن 
می دهــد، بحــران خشکســالی نــه تنها ریشــه 
کشــاورزی منطقه را خشــکانده و رمقــی برای 
چاه هــا و قنات هــای چندهزارســاله منطقه باقی 
نگذاشته است، بلکه روســتاییان را نیز چشم انتظار 
 بارش گذاشــته و اگر آسمان به داد شــهر نرسد، 
چشــمه های ســخاوتمند هم کاری از دست شان 
برنمی آید و دهاقانی که سرسبزی آن زبانزد بوده به 

کویر تبدیل می شود.
بی شــک رویایی تریــن ایــام بــرای عاشــقان 
طبیعت اوایل بهار اســت؛ آنگاه که شــکوفه های 
درختان  بــه بــار نشســته اند و درختــان چون 
 عروس بهــاری لباس ســپید بــه تــن کرده اند، 
بارش هــای بــاران در ایــن فصــل کــه بــه 
 »قنوش هــای بهاری« معروف هســتند، ســبب 
می شــود علف های ســبز و گیاهــان دارویی مثل 
بومادرون، ورک، کاسنی و...از دل زمین سر بیرون 

آورند تا احشام و انسان ها از آن استفاده کنند.
 متاســفانه کمبــود بارش هــا، این منطقــه را با 
 مشــکل روبه رو کرده و چون گذشته، مردم منطقه 

نمی توانند از رویش انبوه گیاهان دارویی بهره ببرند؛ 
حال آنکه اگر این خشکسالی پابرجا و ادامه دار شود 
حتی طرح »آب بزرگ« هــم بی فایده خواهد بود و 

جیره بندی ها به دهاقان نیز کشیده می شود.
»علی اصغــر قاســمیان« فرمانــدار شهرســتان 
دهاقان، در ایــن زمینه اظهار کرد: برداشــت های 
بی رویه از منابع آبــی در این شهرســتان ممنوع 
 اســت و اجازه هیــچ برداشــتی داده نمی شــود.
وی با اشــاره به بحران خشکســالی، اهمیت حفظ 
درختان کهنســال را ضروری عنوان کرد و گفت: 

امسال شرایط خوبی از نظر آب و کشاورزی نداریم؛ 
باید برنامه ریزی های جدی برای مقابله با تهدیدهای 

این بحران انجام شود.
فرماندار شهرستان دهاقان، با بیان اینکه تامین آب 
آشامیدنی در اولویت قرار دارد، افزود: آب آشامیدنی 
به سبب اهمیت آن در اولویت قرار دارد؛ زیرا مردم 
نباید از نوشیدن آب شرب محروم باشند و بعد از آن 

آب کشاورزی و سایر مصارف لحاظ می شود. 
 »امیــر صفرپور« رییــس اداره جهادکشــاورزی 
شهرســتان دهاقان نیــز در این باره اظهــار کرد: 

میزان بارش باران از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۷ 
میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

۱۰۰ میلی متر کاهش داشته است.
وی متوســط بارندگی های مطلوب در پنج ســال 
گذشــته این شهرســتان را ۲۵۰ میلی متر عنوان 
کرد و افزود: با این حال وضعیت بارندگی در ســال 

گذشــته بهتــر از 
ســال جاری بوده 
است.رییس اداره 
جهادکشــاورزی 
شهرستان دهاقان 
از خشــک شدن 
قنات هــا خبرداد 
۷۰ درصد  گفــت:
ی  ت هــا قنا
شهرســتان کامل 
خشک شــده اند و 
 میزان آبدهی دیگر

 قنات هــا نیــز به 
درصدکاهش   ۷۰
. ســت فته ا یا

صفرپــور بــا اشــاره بــه وضعیــت بارندگی هــا 
خاطرنشــان کــرد: وضعیــت بارندگی هــا در 
شهرســتان نامطلوب بوده و میزان بارش در سال 
 جاری نیز تاثیری در کاهش خشکســالی نداشته 

است.

خشکسالی در کمین »دهاقان«
 ۷۰ درصد قنات های دهاقان به طور کامل خشک شده اند؛

ابالغ رای اصالحی
2/525 شماره دادنامه: 9709976805100138-97/1/29  شــماره پرونده: 610/96 
و 960138 مرجع رســیدگی: شــعبه 51 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای 
منصور نیکونژاد به نشــانی اصفهان خانه اصفهان خ نوبهار خ گلبهار بن بســت سادات 
پ 14، خوانده: آقای علی ســنایی زاده نقنه به نشــانی مجهول المکان، خواســته: رای 
اصالحی، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به 
شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای اصالحی قاضی شــورا: نظر به اینکه در 
دادنامه شــماره 9609976805101017 مورخ 96/7/16 صادره از این شــورا سهوا نام 
خواهان و پسوند نام خانوادگی خوانده اشتباه درج گردیده و خواهان طی الیحه تقدیمی 
به شــماره 13970000127260 مورخ 97/1/29 تقاضــای رای اصالحی در خصوص 
موارد مذکور را نموده لذا شورا با استناد به ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 28 
قانون شورا با تصحیح نام خواهان به منصور و پسوند نام خانوادگی خوانده به نقنه دادنامه 
صدرالذکر را اصالح و تصحیح می نماید رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد رونوشت از رای بدوی بدون 
این اصالحیه ممنوع می باشد. م الف:2178 شعبه 51 مجتمع شماره سه شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان)205 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ رای

2/526 شماره دادنامه :9709970351200113 شماره پرونده: 9609980351200630 
شماره بایگانی شعبه: 960732 خواهان: خانم فریبا نصر اصفهانی فرزند حسین به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان خیابان آتشگاه منارجنبان کوچه شهید حسن پور )شماره 96( 
نبش مادی پالک 40 کدپستی 8185816469 تلفن همراه 09133681904، خواندگان: 
1- آقای مســعود رهنمایی فرزند محمد 2- آقای فرهاد رهنمایی فرزند محمد 3- آقای 
محمد رهنمایی همگی به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- تامین خواسته 2- مطالبه 
وجه بابت ... 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 4- مطالبه خسارت دادرسی، رای دادگاه: دعوی 
خانم فریبا نصر به طرفیت آقای مسعود رهنمایی به خواسته مطالبه مبلغ 600/531/040 
ریال به انضمام مطلق خســارات قانونی- با توجه به مستندات ابرازی خواهان که دال بر 
پرداخت دین خوانده به عنوان ضامن خوانده به آقای اصغر خیام نکویی در پرونده اجرای 
890805 شعبه هفتم اجرای احکام مدنی دارد که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و خوانده در دادگاه حضور نیافته و دفاعی بعمل نیاورده 
است محمول بر صحت است لذا دادگاه به اســتناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 600/531/040 ریال بابت 
اصل خواسته و 1/555/000 ریال بابت  مجموع خســارات دادرسی و هم چنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه 96/6/15 تا تاریخ وصول بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید در خصوص دعوی خواهان علیه آقایان 
محمد و فرهاد رهنمایی به خواسه فوق دادگاه به لحاظ عدم توجه دعوا به خواندگان مستندا 
به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل اعتراض در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل 
اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود. با توجه به اعسار خواهان از پرداخت هزینه 
دادرسی هزینه دادرسی در صورت مالئت خواهان در مرحله اجرای حکم از محل وصول 
محکوم به اخذ خواهد شــد. م الف: 2228 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان )332 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

2/527 شماره دادنامه :9609976836102320 شماره پرونده: 9609986836101386 
شماره بایگانی شــعبه: 961514 خواهان: خانم شقایق نظیفی فرزند محمدرضا با وکالت 
خانم ندا سادات میرحسینی فرزند سید مرتضی به نشانی اصفهان خانه اصفهان فلکه ماه 
فرخی ابتدای بلوار رزمندگان نرسیده به چهار راه بنفشه ساختمان خلیج فارس طبقه 3 واحد 
9، خوانده: آقای محمدرضا نظیفی فرزند احمد به نشانی مجهول المکان، خواسته: اذن در 
ازدواج، گردشکار: دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگی به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: خواسته خانم شقایق نظیفی فرزند 
محمدرضا با وکالت خانم ندا سادات میر حسینی به طرفیت آقای محمدرضا نظیفی اذن 
در ازدواج می باشد خواهان اظهار نموده پدرش آقای محمدرضا نظیفی هشت سال است 
خانواده را رها نموده و اطالعی از وی ندارند و قصد ازدواج با آقای حسین رضایی فرزند رضا 

قلی را دارد و با توجه به اینکه ازدواج دختر باکره نیازمند اذن و اجازه پدر می باشد خواهان 
صدور حکم اجازه ازدواج می باشد و میزان مهریه مورد توافق را نیز یک جلد کالم اله مجید 
و مهر السنه حضرت زهرا دویست و شصت و دو ریال و نیم و یکصد و پنجاه قطعه سکه تمام 
بهار آزادی و هشتاد مثقال طال و سه دانگ منزل مسکونی به ارزش یکصد میلیون تومان 
و یک طاقه شال ترمه به ارزش سه میلیون ریال و آئینه و شمعدان به ارزش بیست میلیون 
ریال اعالم نموده اســت و خوانده با وصف ابالغ از طریق انتشار آگهی در جلسه دادرسی 
حضور نیافته اند و شهود خواهان که از بستگان نسبی خوانده می باشند در جلسه دادرسی 
حضور یافته اند و اظهار نموده اند ترک زندگی خانواده از سوی خوانده مورد تایید آنها می 
باشد. فرد خواستگار آقای حســین رضایی در جلسه دادرسی حضور یافته است و در پاسخ 
سوال دادگاه در خصوص میزان تحصیالت و شغل و حرفه خود اظهارنموده رشته تحصیلی 
وی حسابداری اســت و مدرک تحصیلی اش فوق دیپلم است. خدمت سربازی خود را به 
پایان رسانیده و در یک شرکت خصوصی مشغول کار و فعالیت است اموال و دارایی خود را 
سی میلیون تومان وجه نقد و یک قطعه زمین که به صورت مشارکت با پدرش خریداری 
نموده است اعالم نموده است. حسب مفاد پاســخ واصله از مرکز مشاوره خانواده طرفین 
جهت داشتن ویژگیهای شخصی و اخالقی مناسب همدیگر می باشند. دادگاه با توجه به 
مفاد اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده و اظهارات شهود و نظریه مرکز مشاوره خانواده 
و نظر قاضی مشاور و به استناد مواد 1043- 1044 قانون مدنی به خواهان اجازه می دهد 
با آقای حسین رضایی فرزند رضا قلی با مهریه مورد توافق به شرح فوق ازدواج نماید. رای 
دادگاه غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی درمراجع تجدیدنظر 
اصفهان می باشد. م الف: 2224 شــعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع 

شهید قدوسی(  )461 کلمه، 5 کادر(  
ابالغ رای

2/528 شماره دادنامه :9609970350702102 شماره پرونده: 9609980350700888 
شماره بایگانی شعبه: 961066 خواهان: آقای علیرضا حقیقی زاده فرزند مصطفی با وکالت 
آقای جواد پوالدی چقادری فرزند منوچهر به نشــانی اصفهان میــدان انقالب مجتمع 
تجاری انقالب طبقــه 3 پ 307، خوانده: آقای علی اکبر قائد امینی فرزند ســتارخان به 
نشانی اصفهان خ مشتاق دوم کدپستی 8158974863، خواسته: اعسار از پرداخت هزینه 
دادرسی مرحله بدوی، رای دادگاه: در خصوص دعوای علیرضا حقیقی زاده با وکالت جواد 
پوالدی چقادری به طرفیت علی اکبر قائد امینی به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت 
هزینه دادرسی در دعوای مطالبه مبلغ 3/000/000/000 ریال با توجه به شهادتنامه ارایه 
شده خواهان و شهادت شهود او در جلسه رسیدگی و عدم ارایه دلیل بر مالئت وی از سوی 
خوانده ناتوانی خواهان از پرداخت 80/000/000 ریال از هزینه دادرسی محرز تشخیص 
داده می شود و به استناد مواد 504 و 513 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی حکم به معافیت موقت وی از پرداخت مبلغ مذکور صادر و در خصوص مابقی 
هزینه دادرسی به استناد ماده 197 قانون یاد شــده حکم به بطالن دعوا صادر می شود. 
این رای حضوری و ظرف بیست روز از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر 
استان اصفهان است. م الف: 2217 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

)210 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ رای

2/530 کالسه پرونده 930828 شــماره دادنامه: 96/11/26-9609976796305057 
مرجع رسیدگی: شعبه 33 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مصطفی آزدیرهاک 
به نشانی اصفهان خ میر به ســمت چهار راه نظر بعد از پل هوایی شیخ صدوق روبه روی 
بانک ســپه صنایع چوب با وکالت یوسفعلی رستمی به نشــانی اصفهان خ شیخ صدوق 
شمالی ساختمان وکال طبقه سوم واحد 7، خواندگان: 1- رسول صباغیان 2- زهرا خاکی 
3- شیرین کریمی بابااحمدی 4- فریبا وارسته 5- عباس کیقبادی لمجیری، خواسته: الزام 
به انتقال سند رسمی و مشاعی 125 سهم مشاع از 5300 سهم از یک سهم و یک چهارم 
سهم از پنجم سهم پالک ثبتی 40/227 بخش 14 ثبت اصفهان مقوم به 21/000/000 
ریال، 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 شــورا: در خصوص دعوی آقای مصطفی آزدیرهاک 
با وکالت آقای یوسفعلی رستمی به طرفیت آقای رسول صباغیان و خانم ها زهرا خاکی و 
شیرین کریمی بابااحمدی و فریبا وارسته و آقای عباس کیقبادی لمجیری به خواسته الزام 
به انتقال سند یک قطعه زمین )رسمی و مشاعی( 125 سهم مشاع از 5300 سهم از یک 

سهم و یک چهارم سهم از پنجم سهم پالک ثبتی شماره 40/227 بخش 14 اصفهان با 
عنایت به مجموع محتویات پرونده و نظر به دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق قرارداد 
خرید اســتنادی و وکالت اعطایی و اظهارات وکیل خواهان مبنی بر اینکه خواهان طبق 
مبایعه نامه مورخ 88/1/20 زمین را خریداری نمــوده و همچنین مالکیت خوانده ردیف 
پنجم آقای عباس کیقبادی لمجیری حســب پاسخ اســتعالم واصله از اداره ثبت و عدم 
حضور خواندگان علی رغم ابالغ قانونی و عدم دفاع موجه خوانده و تطبیق پالک ثبتی با 
موضوع دعوی طبق نظر کارشناســی وعدم اعتراض طرفین لذا دعوی خواهان را به نظر 
ثابت دانســته و مســتندا به مواد 220 و 219 و 10 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی 125 سهم 
مشاع از 5300 سهم از یک سهم و یک چهارم ســهم از پنج سهم پالک ثبتی 40/227 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان و پرداخت مبلغ 225/000 ریال بابت هزینه دادرســی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف 
 مدت بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
 م الف:2185 شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)429 

کلمه، 4 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

2/531 شماره ابالغنامه: 9710100352901119 شماره پرونده: 9509980360000224 
شماره بایگانی شعبه: 961070  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  سجاد 
مهدی فرزند محمود حسب شکایت ولی اله حبشی و عزت اله امینی موضوع جعل،  خواهان 
دادخواستی به طرفیت  خوانده به خواســته مطرح که به این شعبه )اصفهان خیابان جی 
چهار راه مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشتی واحد 102(  ارجاع و به 
 شماره پرونده کالسه 9509980360000224 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان
) مجتمع شهید بهشتی( ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1397/03/29 و ساعت 9 تعیین 
که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبــت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یــک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نســخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:3190 
 شــعبه 103 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) مجتمع  شــهید بهشــتی( )170 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/532 شماره ابالغنامه: 9710100353700514 شماره پرونده: 9609980365300238 
شماره بایگانی شعبه: 961410   دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالسه 961410 ک 111 شــکایت میثم طیبی علیه 1- محمد 
صادق اشــنود 2- احمد قلیپور زرگر فرزند صفت اله به اتهام مشــارکت در کالهبرداری 
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید 
خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی( 
ارجاع و و وقت رسیدگی برای مورخ 97/03/29 ساعت 9 تعیین گردیده است. با عنایت به 
مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 344 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب  یک نوبت منتشر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتســابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت 
عدم حضور مطابق مقررات رســیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 3245 شعبه 
111 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان) 111 جزایی 

سابق( )167 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

2/533 شماره ابالغنامه: 9710100353700528 شماره پرونده: 9609980365300015 
شماره بایگانی شعبه: 961407   دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالسه 961407 ک 111 شکایت میترا رستمی فر علیه فرض اله 
امیدپور کناری فرزند کتاب اله به اتهام کالهبرداری تقاضای کیفر نموده که رســیدگی 
به موضوع به این شــعبه ) اصفهان- کنار گذر اتوبان شــهید خرازی- حد فاصل خیابان 
آتشــگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی( ارجاع و و وقت رسیدگی 
برای مورخ 97/03/29 ساعت 9/30 تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول المکان 

بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 344 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب  یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتســابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق 
مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 3248 شعبه 111 دادگاه کیفری 
 دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان) 111 جزایی سابق( )162 کلمه،

 2 کادر( 
ابالغ رای

2/534 شماره دادنامه :9709970352900114 شماره پرونده: 9609980359800317 
شماره بایگانی شعبه: 960637 شکات: 1- دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 
به نشــانی اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل استان 
اصفهان، 2- آقای حجت پور رجبعلی زاده فرزند غالمرضا به نشانی استان اصفهان شهر 
اصفهان مسجد جامع پاساژ جعفری طبقه باال عروسی دریا، متهم: آقای مسعود نوروزی به 
نشانی اصفهان اتوبان شهید چمران بلوار بعثت پالک 10، اتهام ها: 1- تهدید 2- توهین به 
اشخاص عادی 3- ضرب و جرح عمدی، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
اتهام آقای محمد نوروزی دایر بر ایراد صدمه بدنی عمدی موضوع شکایت آقای حجت 
پور رجبعلی زاده فرزند غالمرضا با وکالت خانم پروانه پروار با توجه به مفاد شکایت شاکی و 
اظهارت وکیل ایشان در مرحله تعقیب و تحقیق- مودای گواهی شهود و مطلعین - گواهی 
پزشکی قانونی- گزارش کالنتری 13 اصفهان- کیفرخواست صادره توسط دادسرا- احضار 
متهم وفق موازین قانونی و عدم حضور در جلسه رسیدگی و به تبع  عدم دفاع موثر از ناحیه 
ایشان و جمیع محتویات پرونده بزهکاری وی محرز است به استناد مواد 448- 488 و 709 
قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 بابت جراحت )حارصه( مخاط داخلی لب تحتانی در 
سمت چپ یک درصد دیه کامل در حق شاکی آقای حجت پور رجبعلی زاده فرزند غالمرضا 
)ظرف مهلت  مقرر قانونی( محکوم می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. م الف: 3186 شعبه 103 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان) مجتمع شهید بهشتی( )265 کلمه، 3 کادر(  
مزایده اموال غیر منقول

پرونــده:  شــماره   9710463630400003 درخواســت:  شــماره   2 /535
9009983630100014 شــماره بایگانی شــعبه: 900078 به موجب اجرائیه کالسه 
900078 اجرائی در اجرای احکام حقوقی دادگســتری تیران و کــرون محکوم له خانم 
مهرناز بکعلی با وکالت ابوالفضل رمضانی و محکــوم علیه آقای مهدی فخری با وکالت 
سمیرا سلمانیان مبنی بر فروش پالک ثبتی 387 فرعی از 180اصلی واقع در تیران شهرک 
بوستان، بوستان 7 کدپستی 8531684388 که توسط کارشناس دادگستری به شرح ذیل 
ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است: مورد مزایده عبارت است ششدانگ پالک ثبتی 
387 فرعی از 180 اصلی به مساحت عرصه 250 متر مربع و دارای گواهی پایان ساختمانی 
شــماره 11293 مورخ 90/9/22 در حد یک طبقه با کاربری مسکونی به متراژ 167 متر 
مربع، ساختمان با دیوارهای آجری و ســقف تیرچه بلوک در حد یک طبقه با مشخصات 
داخلی دیوارها ســنگ و اندود گچ و کف موزائیک، آشپزخانه با نمای کاشی و سرامیک و 
کابینت فلزی و دارای اپن وارک، سرویس بهداشتی کاشی سرامیک، سیستم سرمایشی 
و گرمایشی اسپیلت و کولر و بخاری، دربهای داخلی چوبی و خارجی فلزی، حیاط آجرنما 
و کف موزائیک و دارای امکانات شــهری آب، برق و گاز می باشد، لذا با توجه به موقعیت 
مکانی، قواره، کمیت و کیفیت بنا، انشعابات شــهری موجود و کلیه عوامل موثر در قضیه 
ارزش ششدانگ پالک موصوف به مبلغ 2/740/000/000 ریال معادل دویست و هفتاد 
و چهار میلیون تومان، ارزیابی گردیده اســت. مقرر گردید ملک موصوف روز چهارشنبه 
مورخ 97/3/2 ســاعت 9/30 صبح الی 10 صبح  از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام 
حقوقی دادگستری تیران به فروش برســد و قیمت پایه از قیمت کارشناسی شروع و به 
کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف اســت حداکثر تا یک ماه نسبت به 
پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه به نفع صندوق 
دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد طالبین در صورت تمایــل می توانند پنج روز قبل 
 از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مورد مزایده داده شــود.   
م الف: 47 اجرای احکام شــعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تیران و کرون )348 

کلمه، 4 کادر(  
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دستگیری باند حفاران غیر مجاز در شهرستان بن

پیشنهاد سردبیر:

شهرستان

با مسئوالن

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری 
خبر داد:

کشف ۴ میلیارد ریال کاالی 
قاچاق در چهارمحال 

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری 
از کشف محموله قاچاق به ارزش 4 میلیارد 
ریال در محورهای مواصالتی استان چهارمحال 
و بختیاری خبر داد.به گزارش مهر؛  غالم عباس 
غالم زاده، اظهار داشت: به دنبال کسب خبری 
مبنی بر حمل کاالی قاچاق از محورهای 
مواصالتی استان به سمت استان های مرکزی 
کشور موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان لردگان 
قرار گرفت.وی بیان کرد: ماموران در محور 
یاسوج - لردگان به یک دستگاه کامیون کشنده 
مشکوک و آن را متوقف کردند.این مقام ارشد 
انتظامی ادامه داد: ماموران در بازرسی از این 
خودرو ۳ هزار و ۸۵۰ عدد کلمن هشت و ۶ 
لیتری قاچاق به ارزش 4 میلیارد ریال کشف و 

یک نفر را نیز دستگیر کردند.

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی 
استان مطرح کرد:

 لزوم وجود صنایع تبدیلی
 جهت رونق گیاهان دارویی

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی چهارمحال و 
بختیاری گفت: رونق بازاریابی و فروش گیاهان 
دارویی در استان نیازمند وجود صنایع تبدیلی 
و تکمیلی است. ابراهیم شــیرانی  با اشاره به 
اینکه تا پایان سال 9۵، سطح زیرکشت گیاهان 
دارویی در چهارمحال و بختیاری 4۳۰ هکتار 
بوده است، اظهار کرد: این میزان سطح در سال 

گذشته به ۵44 هکتار رسید.
وی با بیــان اینکــه بیــش از 7۰ نــوع گیاه 
اندومیک ماننــد زرین گیاه، کلوس، آویشــن 
و ... در چهارمحــال و بختیاری وجــود دارد، 
افزود: با توجه به خرد شدن مزارع در روستاها، 
خشکسالی و کمبود آب و میزان ارتفاع منطقه، 
شرایط و اقلیم مناســبی برای کشت گیاهان 

دارویی در استان وجود دارد.
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی چهارمحال 
و بختیاری اضافه کرد: رونق فروش و بازاریابی 
محصوالت گیاهان دارویی نیازمند وجود این 

صنایع به صورت گسترده تر است.

جشنواره فرهنگی و ورزشی 
عشایر در لردگان برگزار شد

 به گــزارش مهر؛  جشــنواره فرهنگی، ورزشــی 
روستاییان و عشایر استان های خوزستان، فارس، 
اصفهان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر 

احمد به میزبانی شهرستان لردگان برگزار شد.
نخســتین جشــنواره فرهنگی، هنری و ورزشی 
جنوب غرب کشور با هدف غنی سازی اوقات فراغت 
روستاییان و عشایر در رشــته های پخت غذاهای 
محلی، ورزش های بومی و محلی شامل شال بازی، 
چوب بازی، ســوار کاری و طناب کشی به میزبانی 

لردگان به پایان رسید.

دستگیری باند حفاران غیر مجاز 
در شهرستان بن

فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل میــراث 
فرهنگی،صنایع دســتی و گردشگری چهارمحال 
و بختیاری از دســتگیری باند حفاران غیر مجاز در 

منطقه شیدا از توابع شهرستان بن خبر داد.
سرهنگ محسن زمانی اظهار داشــت: پیرو اخبار 
واصله از منابع و مخبرین محلی و طی یک عملیات 
اطالعاتی و امنیتی و همــکاری تنگاتنگ با یگان 
حفاظت محیط زیســت اســتان، فرماندهی یگان 
حفاظت استان موفق به  متالشی کردن  و دستگیری 
یک باند ۵ نفره حفاران غیر مجاز در حین حفاری در 
محوطه چشمه گاوی از توابع شهرستان بن شد که 
از این تعداد ۳ نفر از اهالی محلی و ۲ نفر دیگر نیز اهل 

استان فارس دستگیر شدند.

نمایشگاه آثار دانش آموزی در 
بروجن برپا شد

 به مناسبت هفته معرفی مشــاغل، نمایشگاه آثار 
دانش آمــوزی با ارائه بیــش از ۵۰۰ اثــر در چهار 
غرفه گرافیک، معماری، حســابداری و کامپیوتر، 
در هنرســتان جنت بروجن برپا شد.عالقه مندان 
می توانند تا ۲4 اردیبهشت ماه جاری از این نمایشگاه 

دیدن کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با انتقاد از اینکه در اجرای برخی 
از طرح های ســرمایه گذاری از جمله منطقه ویــژه اقتصادی و 
همچنین طرح پرتو دهی گاما از ســرمایه گذار حمایت زیادی از 
سوی بخش های مختلف از جمله مدیران دســتگاه های متولی 
نشده اســت به مدیران و متولیان بخش سرمایه گذاری و تولید و 
صنعت اســتان تاکید کرد که در ایجاد زیرساخت های الزم برای 

سرمایه گذاری توجه بیشتر شود. 

به  گزارش ایسنا ؛ اقبال عباســی در دیدار از طرح پرتو دهی گاما 
در شهرکرد اظهار کرد: حمایت از سرمایه گذار بخش خصوصی 
از سوی متولیان دولتی یک امر ضروری و مهم است که در برخی 

سرمایه گذاری ها تا کنون این امر محقق نشده است. 
وی افزود: ســرمایه گذار و سرمایه دار برای ســرمایه گذاری در 
استان ها به امنیت برای سرمایه و رفاه نیاز دارد که این امر باید از 

سوی مسئوالن استانی محقق شود. 

عباســی با انتقــاد از اینکــه در اجــرای برخــی از طرح های 
ســرمایه گذاری از جمله منطقه ویژه اقتصادی و همچنین طرح 
پرتو دهی گاما از سرمایه گذار حمایت زیادی از سوی بخش های 
مختلف از جمله مدیران دســتگاه های متولی نشــده اســت به 
مدیران و متولیان بخش ســرمایه گذاری و تولید و صنعت استان 
تاکید کرد در ایجاد زیرســاخت های الزم برای ســرمایه گذاری 

توجه بیشتر شود. 

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد:

لزوم توجه به زیرساخت های الزم  جهت  سرمایه گذاری

مدیرعامل جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیاری 
گفت: ساخت پایگاه امداد چندمنظوره کارون چهار 
شامل بخش های امداد و نجات، کوهستان، ساحلی 

و جاده ای در استان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ ســید احمد مرتضوی 
با بیان اینکه سال 9۶ یکی از ســال های پرحادثه و 
پرکار در بحث امدادرســانی بود، اظهــار کرد: زلزله 
کرمانشاه، سقوط دو هواپیما، زلزله کرمان، سیل در 
برخی مناطق چهارمحال و بختیاری بخشــی از این 

حوادث بود.
وی با اشــاره به لزوم آمادگی همیشگی برای مقابله 
با حوادث، ادامه داد: مجموع کل حوادث در ســال 
گذشــته ۸۲7 حادثه بود که نســبت به سال 9۵ با 
رشد 7/1۶۶ درصدی روبه رو بود و با توجه به حجم 
عملیات و ســختی کار جمعیت هالل احمر نیروها و 

تیم های امدادی نیز افزایش پیدا می کند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به اینکه نقاط قوت و کاستی های هالل احمر 
استان در سال 9۶ در قالب یک پک آموزشی مدیریت 
بحــران در حال جمع آوری اســت، افزود: ســقوط 
هواپیمای ترکیه ای یکی از حساس ترین عملیات های 
امدادی در کشور بود که در کمتر از 1۵ ساعت به اتمام 
رسید و همین مسئله موردتوجه جمعیت هالل احمر 
کشور قرار گرفت. مرتضوی فرد با اشــاره به اجرای 
طرح ایمنی و ســالمت و امداد جــاده ای ایام نوروز 

توسط جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیاری، 
خاطرنشان کرد: ۲۸۳ نیرو در قالب ۸7 گروه عملیاتی 

به ۲۲۵ حادثه دیده امدادرسانی کردند.
وی در ادامــه با بیان اقدامــات جمعیت هالل احمر 
چهارمحال و بختیاری در رابطه با بارندگی های اخیر 
استان، اضافه کرد: در سیل اخیر در استان به یک هزار 
و 1۸۵ خانوار عشایر و روستایی امدادرسانی شد که 
از تاریخ دوم تا نهم اردیبهشــت جاری در مجموع به 
۵ هزار و 441 حادثه دیده در سیل امدادرسانی شد 
و همچنین اقالمی همچون چــادر، موادخوراکی و 
دارویی و وسایل گرمایشــی با هزینه ای بالغ بر یک 
میلیــارد و ۸۶۶ میلیون ریال در بین ســیل زدگان 

توزیع شد.
 مدیرعامل جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به برنامه های پیش بینی شده در حوزه جوانان، 
بیان کرد: عضوگیری داوطلبانه در شاخه های مختلف 
از مهم ترین برنامه  های ســازمان جوانان هالل احمر 
است و می توان گفت خدمات داوطلبانه بسیار مهم 

و ارزشمند است.
مرتضوی فرد ادامه داد: چهارمحــال و بختیاری در 
جمع آوری کمک هــای مردمی بــرای زلزله زدگان 
کرمانشاه و میانمار رکورددار بوده که در همین راستا 
14۰ میلیــون تومان کمک های نقــدی از خیرین 
جمع آوری شــد. وی آموزش را یکــی از مهم ترین 

برنامه های ســازمان جمعیت هالل احمــر عنوان 
کرد و گفت: در ســال گذشــته ۵9 هزار و 7۰۲ نفر 
آموزش های مقدماتی، تکمیلی، عمومی و همگانی 
را در زمینه های مختلف فرا گرفتند و همچنین ۸1۲ 
نفر از امدادگران و نجات گران چهارمحال و بختیاری 
دوره های آموزش های تخصصی امدادی را گذراندند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیاری 
از بهره برداری دو پروژه امدادسرا در سال جاری خبر 
داد و عنوان کرد: ســاخت پایگاه امداد چندمنظوره 
کارون چهار شــامل بخش هــای امــداد و نجات، 
کوهستان، ســاحلی و جاده ای در استان آغاز شده و 
تکمیل این پروژه نیازمند اعتبار است.مرتضوی فرد با 
بیان اینکه چهارمحال و بختیاری نیازمند ۳۰ الی 4۰ 
پایگاه امدادی ثابت و سیار است، اضافه کرد: تمهیدات 
الزم برای مدیریت بحران و کاهش آسیب ها در استان 
اندیشیده شده و نیاز است از تمامی ظرفیت ها برای 
مقابله با حوادث استفاده کنیم و دغدغه اصلی جمعیت 
هالل احمر امدادرسانی به موقع در حوادث است. وی 
در پایان با اشاره به اقدامات جمعیت هالل احمر در 
حادثه ســقوط هواپیمای ترکیه ای، بیان کرد: 1۳۰ 
نیرو از امدادگران کوهستان جمعیت هالل احمر از 
چهار شــعبه درگیر عملیات امداد این حادثه بودند 
که امدادگران در مرحله اول گروه های چهارنفره به 
همراه یکی از بومیان به محل حادثه اعزام شدند و این 

عملیات در 1۵ ساعت به پایان رسید.

آغاز ساخت پایگاه امداد چندمنظوره در کارون 4
  مدیرعامل جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیاری خبر داد:  

ابالغ رای
2/495 شماره دادنامه :9609976797903528 شماره پرونده: 9609986797901364 
شماره بایگانی شعبه: 961374 خواهان: آقای رسول صادقی فرزند محمود به نشانی استان 
اصفهان شهر اصفهان خ آیت اله کاشانی روبروی بیمارســتان کاشانی شرکت کاوشگر 
رایانه، خوانده: آقای نادر کرمی میان رشــیدی فرزند قدمعلی به نشانی مجهول المکان، 
خواســته: مطالبه وجه چک، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشــورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم وبه شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا:  
در خصوص دعوی آقای رســول صادقی فرزند محمود به طرفیت آقای نادر کرمی میان 
رشیدی فرزند قدمعلی به خواســته مطالبه مبلغ 19/000/000 ریال وجه سه فقره چک 
به شماره های 295540 - 295541 -295542 به عهده بانک صادرات ایران به انضمام 
مطالبه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، با توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق 
چک و گواهی عدم پرداخت آن، بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ 
قانونی در جلســه حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده لذا دعوی 
خواهان را به نظر ثابت دانسته به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به 
ماده 2 قانون صدور چک و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 19/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/457/500 ریال بابت 
هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها 96/5/30 به مبلغ 
6/500/000 ریال- 96/6/30 به مبلغ 6/500/000 ریال- 96/7/30 به مبلغ 6/000/000 
ریال تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده 
اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی بوده و 
ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی اصفهان خواهد بود. م الف: 988 شعبه 

45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهید حججی( )322 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

2/517 شماره دادنامه :9609976797903399 شماره پرونده: 9609986797901013 
شماره بایگانی شعبه: 961021 خواهان: شــرکت پخش سایه ثمن با وکالت مع الواسطه 
اسحاق ترابی باوکالت خانم نجمه شانه فرزند حسین به نشانی اصفهان خیابان نشاط حد 
فاصل چهار راه نقاشی و هشت بهشت مجتمع اداری نقش جهان طبقه 2 واحد 6، خوانده: 
آقای محمد شجاعی به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، رای قاضی: 
در خصوص دعوی شرکت پخش ســایه سمن با وکالت نجمه شــانه به طرفیت محمد 
شجاعی به خواســته مطالبه مبلغ 22/000/000 ریال وجه چک شماره 102872 مورخ 
94/9/14 به عهده بانک ملی به انضمام مطالبه هزینه دادرســی و خسارت تاخیر تادیه، 
باتوجه به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پردخت آن، بقای اصول 
مستندات در ید خواهان که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواسته داردو اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده لذا 
به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و 
198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به صورت غیابی 
به پرداخت مبلغ بیست و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و 385/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/9/14 تا تاریخ وصول 
که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از ســوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می 
باشد و حق الوکاله  وکیل طبق تعرفه و هزینه نشر  آگهی به مبلغ 120/000 ریال در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم عمومی اصفهان خواهد بود. م الف: 997 شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان)مجتمع شهید حججی( )291 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

2/518 شماره دادنامه :9609976797903401 شماره پرونده: 9609986797901012 
شماره بایگانی شعبه: 961020 خواهان: شــرکت پخش سایه ثمن با وکالت مع الواسطه 
اسحاق ترابی باوکالت خانم نجمه شانه فرزند حسین به نشانی اصفهان خیابان نشاط حد 
فاصل چهار راه نقاشی و هشت بهشت مجتمع اداری نقش جهان طبقه 2 واحد 6، خوانده: 
آقای بهروز هراتی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی شرکت پخش سایه سمن با وکالت نجمه شانه به طرفیت بهروز هراتی 
به خواسته مطالبه مبلغ 12/230/000 ریال وجه چکهای شماره 901173 مورخ 94/10/30 
و 868749 مورخ 94/12/18 به عهده بانک انصار و سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی 

با توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن بقای اصول 
مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواسته دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی درجلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه 
دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده لذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته به استناد مواد 
310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به مــاده 2 قانون صدور چک و 198 و 519 و 
522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دوازده میلیون 
و دویست و ســی هزار ریال بابت اصل خواســته  و 482/870 ریال بابت هزینه دادرسی 
و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چکهای موصوف تا تاریخ وصول که 
محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد و 
نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی اصفهان خواهد بود. م الف: 998 
شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهید حججی( )305 کلمه، 3 کادر(  

ابالغ رای
2/519 شماره دادنامه :9609976797903403 شماره پرونده: 9609986797901011 
شماره بایگانی شــعبه: 961019 خواهان: خواهان: شرکت پخش سایه ثمن باوکالت مع 
الواسطه اسحاق جهانگیری با وکالت خانم نجمه شــانه فرزند حسین به نشانی اصفهان 
خیابان نشاط حد فاصل چهار راه نقاشی و هشت بهشت مجتمع اداری نقش جهان طبقه 
2 واحد 6، خوانده: خانم شهزاد بهزاد به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی شرکت پخش ســایه ثمن با وکالت نجمه شانه به 
طرفیت شهزاد بهزاد به خواسته مطالبه مبلغ 15/300/000 ریال وجه چک شماره 866221 
مورخ 94/10/9 به عهده بانک ملی به انضمام مطالبه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، 
با توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن، بقای اصول 
مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواســته دارد و  اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده لذا به 
استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و 198 
و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده 
میلیون و سیصد هزار ریال بابت اصل خواســته و 461/250 ریال بابت هزینه دادرسی و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/10/9 تا تاریخ وصول که محاسبه 
آن بر اســاس نرخ اعالمی از ســوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی بوده 
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 996 
شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهید حججی( )286 کلمه، 3 کادر(  

ابالغ رای
2/520 شماره دادنامه :9609970354302086 شماره پرونده: 9609980362200167 
شماره بایگانی شعبه: 960969 شاکی: خانم عاطفه دادخواه تهرانی فرزند امیر هوشنگ 
به نشانی استان اصفهان شــهر اصفهان خ چمران ک شهید حیدری بن بست بهشت پ 
107، متهم: آقای مهدی موسوی به نشانی اصفهان خ حکیم نظامی حد فاصل شریعتی و 
ک سنگتراشها جنب بانک انصار رستوران خیام، اتهام ها: 1- ضرب و جرح عمدی منجر 
به شکستگی 2- توهین به اشــخاص عادی 3- تهدید 4- مزاحمت برای بانوان و اطفال 
در اماکن عمومی یا معابر، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای مهدی موسوی دائر بر ایراد 
ضرب و جرح عمدی، توهین، تهدید و ایجاد مزاحمت برای بانوان در معبر عمومی موضوع 
شــکایت خانم عاطفه دادخواه تهرانی فرزند امیر هوشنگ به شرح کیفرخواست صادره از 
دادســرای عمومی و انقالب اصفهان با عنایت به مندرجات پرونده، گزارش اولیه مرجع 
انتظامی، شیوه اظهارات شاکی در مقام طرح شکایت، تحقیقات محلی انجام یافته، مودای 
اظهارات شاهد عینی، نظریه پزشــکی قانونی در معاینه از مصدوم و نظر به متواری بودن 
متهم و عدم دسترسی بوی و با التفات به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده وقوع بزه 
از ناحیه مشارالیه بر دادگاه محرز و مسلم است لذا مستندا به مواد 134، 593 و 709 قانون 
مجازات اسالمی مصوب 92 و مواد 608، 614، 619 و 669 قانون مجازات اسالمی کتاب 
پنجم تعزیرات حکم بر محکومیت متهم به پرداخت یــازده صدم دیه کامل بابت خراش 
حارصه و شکستگی استخوان بینی ظرف مهلت یک سال از زمان وقوع بزه در حق شاکی 
و تحمل شش سال حبس تعزیری بابت ایراد ضرب و جرح عمدی، تحمل 74 ضربه شالق 
تعزیری بابت توهین، تحمل دو سال و نیم حبس تعزیری بابت تهدید و تحمل هفت ماه 

حبس و 74 ضربه شالق تعزیری بابت ایجاد مزاحمت صادر و اعالم می گردد ضمنا از بین 
مجازات های جنبه عمومی صرفا مجازات اشد قابل اجرا است. رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف همان مهلت قابل 
تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 1014 شعبه 

117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 117 جزایی سابق( )363 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

2/521 کالسه پرونده 950836 شماره دادنامه: 9609976794700785 مرجع رسیدگی: 
شعبه 17 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: صادق یزدانی به نشانی اصفهان ملک 
شهر ناصر خسرو کوچه مهدیه درب 5 سمت راست، خوانده: شیرعلی علیخانی به نشانی 
مجهول المکان،گردشــکار: 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 دادخواست صادق 
یزدانی به طرفیت شیرعلی علیخانی به خواسته مطالبه مبلغ 115/000/000 ریال بابت 
مبایعه نامه مورخه 94/3/26 با احتساب خسارات قانونی تاخیر تادیه و مطلق هزینه های 
دادرسی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان طی یک فقره مبایعه نامه 
شماره 0826 مورخه 94/3/26 که فی مابین خواهان و خوانده منعقد و یک دستگاه خودرو 
سواری پژو 405 خواهان به خوانده واگذار و مبلغ 115/000/000 بابت ثمن معامله بیست 
روز پس از مبایعه نامه به خواهان پرداخت نماید که حسب اظهارات خواهان پرداخت ننموده 
است و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رســیدگی علی رغم ابالغ قانونی لذا شورا 
دعوی مطروحه را مقرون به صحت دانسته و مستندا به مواد 198 و 519 و 522 ق.آ.د.م 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 115/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ 3/675/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/12/17 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام واخواهی ظرف بیســت روز قابل اعتراض در 
محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد و در خصوص دادخواست تامین خواسته با توجه 
به عدم واریز خسارت احتمالی از سوی خواهان لذا شورا با تکلیفی مواجه نمی باشد و مستندا 
به ماده 2 ق آ.د.م قرار رد دعوی تامین خواسته را صادر و اعالم می نماید قرار صادره ظرف 
بیســت روز قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:2167 

شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان)334 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

2/522 شماره دادنامه :9609970353002260 شماره پرونده: 9609980362801476 
شماره بایگانی شــعبه: 961590 شاکی: آقای خســرو کریمی فرزند ولی ا... به نشانی خ 
مدرس جدید ک باغ ســهیل، متهمین: 1- آقای عباس رحیمی فرزند عبدالرحیم، اتهام: 
سرقت مستوجب تعزیر، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای عباس 
رحیمی فرزند عبدالرحیم دایر بر سرقت دو فقره چک به شماره  های 707288 و 363783 
متعلق به شاکی آقای خسرو کریمی موضوع کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی 
و انقالب اصفهان دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دالیل موجود از جمله 
شکایت شاکی، گزارش مامورین، اظهارات آقای نریمانی به عنوان مطلع، عدم حضور متهم 
علی رغم نشر آگهی و ســایر قراین و امارات منعکس در پرونده بزهکاری متهم را محرز 
و مسلم دانسته، مســتندا به  مواد 661 و 667 قانون تعزیرات عالوه بر رد مال مسروقه به 
تحمل هفت ماه حبس و 40 ضربه شــالق تعزیری محکوم می نماید. رای صادره غیابی 
محسوب ظرف بیست روز قابل واخواهی در این مرجع ســپس ظرف مدت مذکور قابل 
تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 2157 شعبه 

104 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 104 جزایی سابق( )204 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ رای

2/523 شماره دادنامه :9709970354800165 شماره پرونده: 9509980359701201 
شماره بایگانی شعبه: 960110 شاکی: آقای سعید ســهیل پور فرزند قربانعلی به نشانی 
اصفهان خ جی جنب باشگاه شهید طحانی کوچه چاوشــی زاده پالک 65 ، متهم: آقای 
اسماعیل نوجوان فرزند افندی به نشــانی اصفهان، اتهام ها: 1- کالهبرداری از طریق 
فروش مال غیر 2- فروش مال غیر، دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام فردی 
به نام اسماعیل نوجوان )بدون ذکر نام پدر و سایر مشخصات فردی( دایر بر کالهبرداری 
به مبلغ 17/000/000 ریال از طریق فروش مال غیر موضوع کیفرخواست دادسرا و شکایت 
شاکی خصوصی سعید سهیل پور فرزند قربانعلی با این توضیح که شاکی اعالم نموده است 

با شخصی ناشناس بعنوان پیمانکار شــهرداری از طریق تلفن خود را فروشنده سیمان به 
قیمت ارزانتر از قیمت بازار به برادر وی )شاکی( معرفی نموده و پس از توافق با وی، یک 
محموله به انبار شاکی ارســال و برابر اظهارات کارگر شاکی در انبار 300 کیسه برای وی 
تحویل شده و مبلغ هفده میلیون ریال به شماره حســابی که داده بودند پرداخت )کارت 
 بکارت( نمودیم ولی راننده از تخلیه ســیمان خودداری و اعالم نموده است پول سیمان 
می بایست نقدا تحویل وی )راننده( شود تا محموله را تخلیه نماید و تقاضای تعقیب نموده 
است دادگاه با عنایت به گزارش ضابطین در جهت جمع آوری دالئل و تکمیل تحقیقات 
مقدماتی و توجه به اینکه شــاکی جهت تکمیل تحقیقات و اخذ توضیح ضروری با وصف 
ابالغ و انتظار کافی حاضر نگردیده و توجه به ســایر قرائن و امارات موجود دلیل و برهان 
در وقوع ارکان بزه انتسابی تحصیل نگردیده مســتندا به قاعده درء موضوع ماده 120 از 
قانون مجازات اسالمی و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون اساسی 
و ماده 4 قانون آئین دادرســی کیفری مصوب 1392 رای بر برائت متهم صادر می نماید 
رای صادره ظرف بیست روز از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان 
اصفهان میباشد. م الف: 2225 شعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 122 جزایی 

سابق( )204 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ رای

2/524 شــعبه 52 شــورای حل اختالف، کالســه پرونده: 960402 شــماره دادنامه: 
9609976805202251-96/12/20، خواهان: منصور نیکونژاد به نشانی خانه اصفهان 
نوبهار گلبرگ بن بست ســادات، خوانده: کوروش حیدری به نشــانی مجهول المکان، 
مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال بابت چک به شــماره 1597/415301/57 به انضمام 
مطلق خســارات قانونی، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی آقای منصور نیکونژاد به طرفیت آقای کوروش حیدری به خواســته 
مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه چک به شــماره 1597/415301/57 عهده بانک 
ملت بانضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلســه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که مســتندا به مواد 313 و 310 قانون تجارت و 519، 515، 
198 و 522 قانون  آیین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون استفساریه به تبصره الحاقی به 
ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 1/320/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه قانونی خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 96/2/6 لغایت 
اجرای حکم که محاسبه آن طبق شاخص بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابــل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
محترم حقوقی اصفهان می باشد. م الف:2180 شعبه 52 مجتمع شماره سه شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان ) 316 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/536 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 2808/96 حل 4 ، وقت رسیدگی ساعت 9 صبح روز شنبه مورخه 
1397/3/19، مشخصات خواهان: محمد جواد نجاری فرزند احمد با وکالت سید محسن 
بنی هاشمی به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی سه راه معلم کوچه 136 پ 2 طبقه 
سوم،  مشخصات خوانده: سولماز ریحانی،  خواســته و بهای آن:  مطالبه وجه یک فقره 
چک بانک مسکن) 720749( خسارات دادرسی، حق الوکاله تاخیر تادیه، تامین خواسته، 
دالیل خواهان: فتوکپی مصدق چک، فتوکپــی مصدق گواهینامه عدم پرداخت، گردش 
کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 574 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )مجتمع شماره یک( )198 کلمه، 2 کادر(
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فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
اصفهان خبر داد:

 دستگیری ۷ متخلف شکار در 
مناطق حفاظت شده اصفهان

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان گفت: در روزهای گذشته ۷ متخلف شکار 
در مناطق حفاظت شده اصفهان از جمله موته و 
کاله قاضی دستگیر شدند.مرتضی جمشیدیان با 
اشاره به دستگیری سه متخلف شکار و صید در 
پناهگاه حیات وحش موته اظهار داشت: این افراد 
پیش از آغاز به شکار توســط محیط بانان موته 
دستگیر شدند و یک قبضه اســلحه مجاز و یک 
اسلحه غیرمجاز از آنها کشــف و ضبط شد.وی 
افزود: این افراد به دلیل شــکار غیر مجاز و حمل 

اسلحه قاچاق به مراجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان با بیان اینکه ارزش های زیستی پناهگاه 
حیات وحش موته بی بدیل اســت، ابراز داشت: 
موته زیستگاه آهو و دارای گونه های مهم حیات 
وحش مانند  قوچ، میش، کل و بز اســت و بدین 
دلیل حفاظت شــبانه روزی از این منطقه انجام 
می شــود.وی با بیان اینکه در روزهای گذشــته 
همچنین دو متخلف شــکار و صیــد در منطقه 
حفاظت شده داالنکوه دستگیر و به مراجع قضائی 
معرفی شدند، گفت: منطقه حفاظت شده داالنکوه 
در شهر داران و دریاچه سد زاینده رود زیستگاه 
بســیاری از گونه های ماهی، آبزیان و پرندگان 
مهاجر اســت و حیواناتی مانند خرس قهوه ای، 
گراز، کل و بز، قوچ و میش وحشی، پلنگ، گرگ، 
کفتار، روباه، شغال در این منطقه زیست می کنند.

جمشــیدیان همچنین از دستگیری دو متخلف 
شــکار و صید در پناهگاه حیات وحش قمیشلو 
خبــر داد و گفت: این متخلفان قبــل از اقدام به 
شکار توســط محیط بانان پارک ملی و پناهگاه 
حیات وحش قمیشلو دستگیر و از آنها یک قبضه 
اسلحه و اداوت شــکار کشف و ضبط شد.گفتنی 
است؛ شکار و اقدام شــروع به شکار در زیستگاه 
های حیات وحش جرم و طبق مــاده ۱۰ و ۱۵ 

قانون شکار و صید، قابل تعقیب و مجازات است.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل 
هواشناسی :

هوای اصفهان غبار آلود 
می شود

کارشــناس مســئول پیــش بینــی اداره کل 
هواشناسی اصفهان گفت: هوای اصفهان به دلیل 
ورود جوی ناپایدار غبار آلود می شــود.حجت ا... 
علی عســگریان اظهار داشت: بررسی نقشه های 
هواشناســی، بیانگر جوی نســبتا ناپایدار از روز 
دوشنبه در استان اصفهان است.وی بیان داشت: 
بر این اســاس در روزهای اخیر در اکثر مناطق 
استان اصفهان شاهد افزایش ابر، وزش باد نسبتا 
شــدید و گرد و خاک بودیم.کارشناس مسئول 
پیش بینی اداره کل هواشناســی اصفهان اعالم 
کرد: بارش های پراکنده در مناطق غربی استان 
اصفهان دور از انتظار نیست.وی افزود: امروز نیز 
با تقویت سامانه در بیشــتر نقاط استان اصفهان 
گاهی وزش باد شــدید و از عصر و شب رگبار و 
رعدوبرق در استان خواهیم داشت.علی عسگریان 
گفت:  دمای هوا در اکثر نقاط استان اصفهان بین 

یک تا دو درجه افزایش خواهد داشت.  

 برگزاری کنفرانس کاربرد 
ابزار ارزیابی آب و خاک

نخســتین کنفرانس ملی کاربرد ابــزار ارزیابی 
آب وخــاک در مدیریت منابع آب کشــور، 2۵ 
اردیبهشــت ماه به میزبانی دانشــگاه صنعتی 

اصفهان برگزار می شود.
آزاده احمــدی، دبیر نخســتین کنفرانس ملی 
کاربرد ابــزار ارزیابی آب و خــاک در مدیریت 
منابع آب کشــور اظهار کرد: ابــزار ارزیابی آب 
و خاک)SWAT( در بســیاری از نقــاط دنیا به 
عنوان ابــزاری کاربــردی در مدیریت منابع آب 
محسوب می شود که می تواند دورنمای کاملی در 
زمینه مسائل کمی و کیفی منابع آب در اختیار 

تصمیم سازان قرار دهد.
وی با بیــان اینکه این نوع کنفرانس همه ســاله 
در کشــورهای مختلــف برگــزار می شــود و 
پژوهشــگران مختلف از سراســر دنیا به تبادل 
نظرات و دانش های نویــن کاربردی می پردازند، 
افــزود: کنفرانــس جهانی ابــزار آب و خاک در 
ســال 2۰۱۷ در کشــور لهســتان برگزار شد 
کــه از اســاتید برجســته ایرانی نیــز در این 
کنفرانــس حضــور داشــتند و تجــارب ایران 
 در زمینــه اســتفاده از این نــرم افــزار را ارائه

 کردند.

عکس  روز 

جشن ازدواج ۱۳۹ طلبه خواهر اصفهانی برگزار می شود

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران اصفهان: 

جشن ازدواج ۱۳۹ طلبه خواهر اصفهانی برگزار می شود 

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران اصفهان با اشاره به برگزاری هشتمین مراسم جشن تبریک ازدواج ۱39 طلبه خواهر اصفهانی، اظهار 
کرد: این جشن با سخنرانی حجت االسالم و المسلمین مهدی گرجی به همراه تقدیم هدایایی به زوجین، در سالن موسسه تحقیقات و نشر 

معارف اهل بیت)ع( برگزار می شود.
صدیقه بهشتی با بیان اینکه این برنامه مختص زوج هایی است که تاریخ عقدشان در یک سال گذشته ثبت شده است، تصریح کرد: تعداد طالب مزدوج در یک 
ساله گذشته در کل استان 2۰4 نفر می باشند که از این تعداد برای ۱39 طلبه خواهر شهر اصفهان به طور متمرکز جشن برگزار می  شود  و برای تعداد 6۵ نفر 
دیگر در شهرستان های استان آیین مشابهی برگزار خواهد شد.معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران اصفهان خاطرنشان کرد: این برنامه  امروز  از ساعت ۱6 

الی 2۰ در سالن موسسه تحقیقات ونشرمعارف اهل بیت)ع( برگزار می شود.

خبر

احداث ۳ هزار واحد مسکونی در 
سرپل ذهاب توسط اصفهانی ها

غالمحسین خانی، مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان اصفهان با بیان اینکه بازسازی 
شهر سرپل ذهاب، به اســتان اصفهان واگذار 
شده است، اظهار کرد: در ابتدا با حجم زیادی 
از کار مواجه شــدیم که پیش بینی نشده بود؛ 
۱8 هزار پرونده تشــکیل شد حتی کار اسکان 
موقت که بر عهده ما نبود از سوی وزارت کشور 

به ما واگذار شد.
وی با بیان اینکه ۱2 هزار واحد مسکونی توسط 
بنیاد مسکن انقالب اســالمی استان اصفهان 
در سرپل ذهاب تعمیر شــده است، بیان کرد: 
شهر سرپل ذهاب دارای ۷ هزار واحد مسکونی 
احداثی اســت که چهار هزار آن به استان های 
خراســان رضوی و مازندران واگذار و سه هزار 
واحد توسط استان اصفهان در حال انجام است.

مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان 
اصفهان با اشــاره به تداوم اجرای آسفالت در 
جاده های روستایی استان اصفهان با همکاری 
دهیاری ها عنوان کرد: بــا پیگیری های انجام 
شده توانستیم در اســفندماه سال گذشته ۱۰ 
تن قیر از دولت دریافت کنیم و این مقدار را تا 
تیرماه سال جاری، در آسفالت کردن جاده های 

روستایی استفاده می کنیم.
وی با اشــاره بــه رکــود در بخش ســاخت 
مســکن گفت: یک هزار واحد مســکونی در 
سال 9۷ برای شــهرهای 2۵ و ۱2 هزار نفری 
استان اصفهان برنامه ریزی شــده و سه هزار 
 واحد مســکونی از ســال گذشــته در دست

 اقدام است.

پنجمین پیوند موفقیت آمیز 
کبد در بیمارستان الزهرا)س(

سرپرســت تیم پیونــد کبد مرکز آموزشــی 
درمانی الزهــرا)س( ازپنجمیــن پیوند موفق 
کبد سال۱39۷در بیمارستان آموزشی درمانی 
الزهرای استان اصفهان خبر داد.بهنام صانعی 
گفت: ششصد و چهارمین عمل جراحی پیوند 
کبد استان اصفهان در مرکز آموزشی درمانی 
الزهرا)س(  اســتان اصفهان انجام شــد.وی با 
بیان اینکه بیش از 3هزار نفر در کشور و ۷۰نفر 
در اســتان اصفهان نیازمند پیوند کبد هستند 
افزود: ســاالنه ۵هزار مرگ مغزی در کشــور 
اتفاق می افتد که تنها 8۰۰ اهدای عضو صورت 

می گیرد.
وی با اشــاره به اینکه زندگی بدون کبد یعنی 
مرگ ، گفت: هر دقیقه یک نفر به لیست انتظار 
پیوند اضافه می شــود و در هر دو ساعت یک 
بیمار نیازمند به پیوند جان خود را از دســت 
می دهد.سرپرســت تیــم پیوند کبــد مرکز 
آموزشــی درمانی الزهرا)س( با بیان اینکه در 
گذشــته بیماران برای پیوند به اســتان های 
تهران و فارس ســفر می کردند، افزود: استان 
اصفهــان در پیوند کبد توانمند شــده و دیگر 
 نیازی به اعزام بیماران به اســتان های مجاور

 نیست.

زندگی دوباره سه بیمار با 
اهدای اعضای جوان  اصفهانی

پیوند اعضای جوان مــرگ مغزی در اصفهان ، 
ســه بیمار نیازمند پیوندعضو را زندگی دوباره 

بخشید.
 مســئول واحد فراهــم آوری اعضای پیوندی 
مرکز آموزشــی درمانی الزهــرا)س( اصفهان 
در این باره گفت: یوسف قاضی زاده، ۱6 ساله 
ســاکن اصفهان که بر اثر ایســت قلبی دچار 
مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده انسان 
دوســتش برای برداشــت اعضا از بیمارستان 
صدوقی به مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س( 
منتقل شد.مریم خلیفه سلطانی افزود: کبد و 
کلیه های این جوان مرگ مغزی به ســه بیمار 
نیازمند عضو پیوند شــد.به گفته وی؛ ســال 
گذشته اعضای ۵۱ بیمار مرگ مغزی و از ابتدای 
امســال تاکنون هم اعضای هفت بیمار مرگ 

مغزی دراصفهان اهدا شده است.

اخبار

حسن رحیمی، دادستان عمومی و انقالب مرکز 
استان اصفهان در جلســه با مسئوالن مترو و 
نایب رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان، 
راه اندازی خط یک متــروی اصفهان را گامی 
مهم در جهت کاهش آالیندگی های کالنشهر 

اصفهان دانست و اظهار کرد: فرهنگ سازی عمومی در اســتفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و اتخاذ تدابیر 
عملی الزم در عدم استفاده شهروندان از وسایل نقلیه شخصی از جمله برنامه ها و اقدامات مسئوالن امر بوده و 
الزم است با حمایت و تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی به بهبود وضعیت مسائل و مشکالت زیست محیطی 
شهر کمک شود.وی تامین امنیت و آسایش مردم را از جمله مهم ترین معیارهای انتخاب مردم از این ناوگان 
دانست و افزود: تامین امنیت شــرط الزم هر پدیده و یا خدمت نو برای عموم اســت، از این رو اتخاذ تدابیر 

پیشگیرانه از وقوع جرم در مجموعه متروی اصفهان از ضروریات است.

دادستان استان اصفهان:

تامین امنیت شرط الزم هر 
خدمت نو برای مردم است

ســخنگوی شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان ضمــن تکذیب شــایعات درباره 
جیره بندی آب در شــرق اصفهــان اظهار 
داشــت: خبر مبنی بر جیره بنــدی آب در 
شرق اصفهان از اساس کذب است.سید اکبر 

بنی طبا  افزود: به هیچ عنوان جیره بندی آب در برنامه شرکت آب  و  فاضالب استان اصفهان نیست و خبر 
جیره بندی آب در برخی از مناطق شرقی اصفهان را تکذیب می کنیم.

سخنگوی شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه میزان آب ورودی به تصفیه خانه کاهش پیدا 
کرده، تصریح کرد: از این رو سعی می کنند با همین میزان آب فشار حداقلی را در نقاط همکف تامین کنند. 
وی ادامه داد: تاکنون دستوری مبنی بر جیره بندی آب در اصفهان نداشتیم و دستور جیره بندی آب در 

دستور کار شرکت آب  و  فاضالب استان اصفهان قرار نگرفته است.

سخنگوی شرکت آب وفاضالب استان :

 هیچ دستوری مبنی
 بر جیره بندی آب نداریم

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه هم اندیشی 
شورای دانشگاه اصفهان اظهار کرد: در بحث آموزش 
عالی این روزها نیاز به دقت بسیار باالیی داریم که 
ساماندهی آموزش عالی شــامل کنترل و مدیریت 

توسعه کمی واحدهای آموزشی است.
منصور غالمی افزود: کنترل و مدیریت توسعه کمی 
واحدهای آموزشی زیر نظر وزارت علوم بوده و از بدو 
شروع کار نیز با این وزارتخانه بوده است؛ از طرفی 
به دنبال کنترل کیفی آموزش هــا و به روز کردن 

آموزش ها در دانشگاه های کشور هستیم.
وزیر علــوم، تحقیقات و فناوری گفــت: تحولی در 
حوزه های علم و فنــاوری در دنیا شــکل گرفته و 
در حال گسترش اســت و اگر بیش از این کوتاهی 
کنیم ممکن است فاصله زیادی بین آموزش عالی و 

تحقیقات ما و دنیا اتفاق افتد.
وی با بیان اینکه ارتباط با مراکز علمی پژوهشــی 
و دانشــگاه های دنیا در برنامه وزارت علوم پیگیری 
می شود، خاطرنشان کرد: دانشــگاه اصفهان جزو 
دانشگاه های فعالی اســت که با دیگر دانشگاه های 

کشور همواره در ارتباط بوده است.
غالمی عنوان داشت: دانشجویان در حین تحصیل 
باید با مهارت های مرتبط با رشــته تحصیلی خود 
بیشتر آشنا شــوند تا در زمان فارغ التحصیلی افق 
گسترده تری از نظر اشــتغال بیرون از دانشگاه در 
مقابل خود داشته باشند.وی با بیان اینکه در گذشته 
تعــداد فارغ التحصیالن کم و نیاز دانشــگاه ها زیاد 
بود، تاکید کرد: دانشجویان دکترای ما خود را جزو 
اعضای هیئت علمی یا محققیــن در مراکز علمی 
پژوهشی می دیدند؛ اما این امکان هم به دلیل کمتر 
شــدن پذیرش در این مراکز و هم به دلیل افزایش 

فارغ التحصیالن دوره های دکتری فراهم نیست.
وزیــر علــوم، تحقیقات و فنــاوری متذکر شــد: 
دانشــجویان در حین تحصیل بایــد با بخش های 
صنعت و جامعه ارتباط برقرار کنند تا امکان اشتغال 

برای آینده آنان فراهم شود.
وی ابراز داشت: هدایت دانشجویان دکتری عالوه بر 
پایان نامه، آنان را به اشتغال آینده امیدوارتر خواهد 

کرد و می تواند بر توسعه کشور تاثیرگذار باشد.
غالمی عنوان کرد: معموال هر ساله با سازمان برنامه 

و بودجه چانه زنی می کنیم تا به شکلی شاخص های 
مربوط به تعیین بودجه برای دانشگاه ها را ارتقا دهیم 
و بتوانیم از ظرفیت های مالی و پشتیبانی که نیاز به 

دانشگاه هاست، استفاده کنیم.
وی افزود: بودجه ســال قبل دانشــگاه ها زیر2/۵ 
درصد بودجه کل کشــور بود؛ اما امسال توانستیم 
این میزان را بــه 2/9 درصد از بودجــه دولت ارتقا 
دهیم؛ در سال گذشته رشد نزدیک به ۱9 درصدی 
بودجه دانشــگاه ها، 6۰ درصدی بودجه پارک های 
علم و فناوری و رشــد بــاالی 3۰ درصدی بودجه 

پژوهشگاه های کشور را شاهد هستیم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانشــگاه ها 
و مراکز علمی زیادی توســط مســئوالن به خوبی 
شناخته نشده و این درحالی است که اکثر مدیران 
سطح باالی کشور فارغ التحصیالن همین دانشگاه ها 
هســتند.وی تاکید کرد: به دلیــل اینکه ما خوب 
توضیح ندادیــم و فاصلــه زمانی ارتباط شــان با 
دانشگاه ها زیاد شــده اغلب قضاوت های درستی از 
دستاوردهای دانشگاه ها ندارند و باید به هر بهانه ای 

گزارش توفیقات دانشگاه ها را ارائه دهیم.
غالمی عنوان داشــت: در ســال ها اخیر از مجاری 
معاندان در خارج از کشــور تالش شد تا در جامعه 

القای ناامیدی کنند؛ باید به مــردم امید دهیم که 
آینده روشن و کشــور ما توانمند است.وی با بیان 
اینکه ظرفیت های علمی بسیاری در کشور موجود 
اســت و این جایگاه را صرفا با اتحاد و امید به آینده 
می توان ارتقا داد، اذعان داشــت: جایگاه دانشگاه 
اصفهان از ســال های تاســیس جایگاه باالیی در 

مجموعه آموزش عالی کشور داشته است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یادآور شد: دانشگاه 
اصفهان همیشــه به عنوان یــک مجموعه علمی 
درخشان در کشور شناخته می شده و این موقعیت 
فعلی نیز در اســتمرار همان جایگاه به خوبی حس 

شده است.
اختصاص 4 هزار میلیــارد تومان برای 

تجهیز دانشگاه های کشور
 منصور غالمی در حاشیه بازدید از دانشگاه اصفهان 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز در دانشــگاه 
اصفهان از مجموعه آزمایشگاه مرکزی و تجهیزات 
بسیار خوبی که این دانشــگاه برای امور تحقیقاتی 
فراهم کرده است، بازدید صورت گرفت.وی با بیان 
اینکه در دانشگاه اصفهان امکانات خوب و جدیدی 
برای امور پژوهشی و تحقیقاتی در نظر گرفته شده 
اســت، افزود: تعداد زیادی از دانشــگاه های کشور 
از جمله دانشــگاه اصفهان توانمندی ها و امکانات 
خوبــی دارند.وزیر علــوم، تحقیقــات و فناوری با 
اشاره به پیش بینی تســهیالت کمک هزینه خرید 
تجهیزات دانشــگاهی در بودجه 9۷ گفت: ردیف 
بودجه  4 هزار میلیارد تومانــی برای این منظور در 
نظر گرفته شده تا تســهیالت بانکی به دانشگاه ها 
اختصاص داده شــود.وی در خصوص بازپرداخت 
این تســهیالت خاطرنشــان کرد: بازپرداخت این 
تسهیالت از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها 
و توافقی که با بانک ها انجام می دهند، خواهد بود؛ 
دانشگاه ها از این طریق می توانند بخشی از تجهیزات 
مورد نیاز خود را تهیه کنند.غالمی ادامه داد: بخشی 
دیگر از امکانات نیز از طریق سرمایه گذاری خارجی 
یا همان فاینانس خواهد بــود که رقمی حدود یک 
میلیارد دالر و بازپرداخت آن به عهده دولت است؛ 
دانشــگاه ها موظف به پیگیری تامیــن منابع مالی 

فاینانس هستند.

دانشگاه ها موظف به پیگیری تامین منابع مالی فاینانس هستند
وزیر علوم در حاشیه بازدید از دانشگاه اصفهان:

راه اندازی نخستین آزمایشگاه تحقیقات فوتونیک کشور در اصفهان
نخستین آزمایشگاه تحقیقاتی پیشرفته فوتونیک مجتمع کشور با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
در دانشگاه اصفهان افتتاح شد.هدف از راه اندازی این آزمایشگاه ساخت سنسورهای مجتمع نوری و آی 
سی های نوری است که درصنایع پزشکی، هوافضا، نظامی، نفت، ساختمان و تاسیسات کاربرد دارد.تحقیق 
و پژوهش در ساخت میکرو تراشــه های مجتمع نوری با قابلیت پردازش و انتقال اطالعات با سرعت باال 
در مقایسه با میکرو تراشه های الکترونیکی از مهم ترین محورهای فعالیت آزمایشگاه تحقیقاتی پیشرفته 
فوتونیک مجتمع دانشــگاه اصفهان در بخش مدارات مجتمع نوری)نور و لیزر( است؛ همچنین افزایش 
انتقال اطالعات هزار تا ده هزار برابری و مصرف انرژی تا مرتبه یک هزارم کمتر و ساخت حسگرهای نوری 

با دقت باال از قابلیت های آزمایشگاه است.

مدیر کل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: به دلیل کم آبی 
تدابیر ویژه ای برای حفر چاه های اضطراری برای آب شرب اتخاذ شده 
و همچنین آغاز ذخیره آب در»مخازن استراتژیک آب« در بخش های 
مختلف، اعالم شده است.منصور شیشه فروش با اشاره به اینکه کم آبی 
که در حال حاضر در پهنه استان اصفهان وجود دارد، شاید در ۷۰ سال 
گذشته بی سابقه بوده اســت، اظهار داشت: حجم سدهای مخزنی 8۰ 
درصد کاهش حجم دارد؛ از طرفی دیگر بارندگی نســبت به متوسط 
بلند مدت حدود ۷۰ درصد کاهش داشته اســت.این مقام مسئول با 
بیان اینکه در حال حاضر به دلیل عدم بارش مستمر اکثر چشمه ها و 
قنوات خشک و کم آب شده اند، افزود: مدیریت بحران استان، جلسات 
متعددی را تشکیل داده اســت؛ اولین اقدام این بود که مصرف بهینه 
آب را در همه بخش ها در دســتور کار قرار دادیــم؛ در بخش فضای 
ســبز، حذف چمن را اعالم کردیم و از طرفی دیگر بر آبیاری شــبانه 
و آموزش به کارگران و همچنین جداســازی آب شــرب از آب فضای 
سبز و کشت گونه های مقاوم به خشکی تاکید شد.مدیر کل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه برای مدیریت و صرفه جویی 

در مصرف آب، در بخــش صنعت هم اقدامات موثری را دســتور کار 
قرار دادیم، گفت: کاهــش حجم آب و صرفه جویی بــه صورت ویژه، 
بازچرخانی آب و استفاده از پساب داخلی صنعت و همچنین استفاده 
از روش های کم مصرف آب در پروســه تولید از جمله این اقدامات به 
شمار می رود. شیشه فروش با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه با همکاری 
شهرداری در بخش صنعت و فضای ســبز، گفت: در بخش آب شرب، 
به همه ادارات اعالم شده که باید 3۰ درصد مصرف آب نسبت به دوره 

مشابه را کاهش دهند و کاهنده های مصرف آب در سیستم های اداری 
نصب کنند؛ از طرفی دیگر آغاز ذخیره آب در»مخازن استراتژیک آب« 

در بخش های مختلف، اعالم شده است.
وی با بیــان اینکه به دلیل برداشــت از منابع آب هــای زیزمینی در 
سال های گذشــته در بعضی مناطق و دشــت ها فرونشست زمین را 
داشتیم، گفت: به طور مثال در دشت منطقه کاشان، منطقه گلپایگان، 
شهررضا فرونشست داشــتیم؛ حتی در فریدن فرونشست داشتیم که 
باعث آسیب به خانه های مسکونی شد که مورد بازسازی قرار گرفته اند.

مدیــر کل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با اشــاره به اینکه به 
دلیل کم آبی کشــاورزان استان اصفهان در مشــقت به سر می برند، 
ادامه داد: به دلیل کم آبی، آبی به کشــاورزان تحویل داده نشــد که 
همین موضوع اعتراض آنها را به همراه داشــته است. دولت با تشکیل 
کارگروه سازگاری با کم آبی،  برنامه های توزیع آب را ابالغ می کند که 
در بخش شرب، صنعت و کشــاورزی به چه شکل از آب استفاده شود.

وی با بیان این مطلب که تدابیر ویژه ای برای حفر چاه های اضطراری 
برای آب شرب اتخاذ شده اســت، تصریح کرد: در حال حاضر زاینده 
رود خشک اســت و حجم ســد فقط ۱۰ درصد آب دارد و وزرات نیرو 
 در نظر دارد که با همیــن مقدار آب بخش هــای مختلف را مدیریت

 کند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان مطرح کرد :

حفر چاه های اضطراری برای آب شرب

رییس و کارکنان ســازمان بســیج سازندگی 
اســتان اصفهان به مناسبت ســالروز تشکیل 
بسیج ســازندگی با جانبازان آسایشگاه شهید 

مطهری اصفهان دیدار و گفت وگو کردند.
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آیا پای مرغ واقعا کلسیم دارد؟
پیشنهاد سردبیر:

نرخ ویزیت پزشکان در سال جاری اعالم شد
معاون کل وزیر بهداشت با اشــاره به افزایش پنج درصدی سبد تعرفه های پزشکی سال ۹۷، گفت: 
دولت با توجه به سیاست های خود تصمیم گرفت که سبد تعرفه های پزشکی پنج درصد رشد کند. 
همچنین امســال این افزایش پنج درصدی برای بخش دولتی و خصوصی به صورت یکســان بوده 
است.وی با بیان اینکه در ویزیت در سال ۹۷ رشد شش درصدی تعرفه ها را شاهد خواهیم بود، گفت: 
بر این اساس ویزیت پزشک عمومی ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان، ویزیت متخصص ۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان 
و ویزیت فوق تخصص ۴۷ هزار و ۹۰۰ تومان در بخش خصوصی است. این تعرفه در بخش دولتی به 
این ترتیب است که ویزیت پزشک عمومی ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان، ویزیت پزشک متخصص ۱۴ هزار 
و ۸۰۰ تومان و ویزیت فوق تخصص ۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان است. طبق مصوبه دولت مدت زمانی که 
به طور متوسط باید برای ویزیت بیماران صرف شود به ترتیب برای پزشک عمومی ۱۵ دقیقه برای 
پزشک متخصص ۲۰ دقیقه و برای پزشک فوق تخصص ۲۵ دقیقه است.حریرچی با بیان اینکه طبق 
مصوبه دولت بیمه ها در تعرفه خصوصی فقط معادل تعرفه دولتی را پوشش می دهند، گفت: بنابراین 
مردمی که به بیمارستان ها مراجعه می کنند در بخش بستری ۱۰ درصد تعرفه دولتی و در سرپایی 
۳۰ درصد تعرفه دولتی را می پردازند. اگر مردم به بخش خصوصی مراجعه کنند باید ما به التفاوت 

تعرفه بخش دولتی و خصوصی را هم پرداخت کنند.

آرایشـگاه های زنانـه، کلینیک هـای زیبایی، مطب برخـی از پزشـکان عمومی ، 
سـالن های ماسـاژ و برخی از سـالن های ورزشـی در کشـور ما محل هایی است 
که مـی توانیـد در آنجا خدمـات خالکوبی یـا همان تاتـو را دریافت کنید. شـاید 
عجیب بـه نظر برسـد؛ امـا بـه رغـم ممنوعیت انجـام تاتـو بر اسـاس قانـون در 
ایـران طرفـداران زیبایی سـالیانه میلیون هـا تومـان در مراکز مجـاز و غیر مجاز 
برای رسـیدن به طرح هـای مورد نظر شـان در صـورت و یا بدن خـرج می کنند 
بدون اینکه نظـارت درسـت و همه جانبـه ای بر بهداشـت و خدمات ارائه شـده 
وجـود داشـته باشـد. ایـن مسـئله در حالی اسـت کـه پزشـکان و کارشناسـان 

سـامتی هشـدارهای جدی در زمینـه انجام تاتـو مطرح کـرده اند.

تاتو، از کجا آمده است؟
تاتــو یا خالکوبی از زمان های بسـیار دور در میان یاغی ها و سـرکش ها مرسـوم 
بـوده و عمدتـا زندانیانـی که سـال ها در زنـدان بودنـد به عنـوان یک مشـغله و 
سـرگرمی این کار را انجـام می دادنـد؛ البتـه گاهی هم دولـت ها بـرای این که 
زندانیـان از جمعیت عادی متمایز باشـند با اسـتفاده از تاتــو آنها را نشـان دار 
می کردنـد. در هر صـورت تاتو یکـی از عائـم شـرم آور در زمان های گذشـته 
بـوده و نـگاه چنـدان مثبتی نسـبت بـه آن  وجـود نداشـت؛ امـا به دلیل رشـد 
سرسـام آور طرفـداران مـد و زیبایی در دهـه های اخیـر طرفداران زیـادی پیدا 
کرد و در ادامه سـتاره های دنیـای بازیگری و ورزشـکاران کسـانی بودند که این 
شـوی بـزرگ را در تمام جوامـع بـه راه انداختنـد و امـروز طرفداران و عاشـقان 

تاتـو، از هر قشـری با هـر نوع سـواد و تحصیـات و درآمد هسـتند.

تاتو با بدن چه می کند
تاتو کـردن از لحاظ پزشـکی یـک عمل تهاجمی محسـوب می شـود کـه در آن 
پوسـت به عنـوان سـد دفاعی بـدن سـوراخ می شـود و مـواد خارجی بـا خون و 
سـایر ترشـحات و اعضـای داخلـی بـدن در تماس قـرار می گیـرد! پـس رعایت 
بهداشـت در محـل انجـام تاتـو بسـیار مهم اسـت و محـل تاتـو باید در شـرایط 
کاما اسـتریل باشـد. هـر چند روزانـه هـزاران تاتـو در ایران و سـایر نقـاط دنیا 
انجام می شـود و در اغلب مـوارد خطر چنـدان جدی افـراد را تهدیـد نمی کند؛ 
اما به دلیـل خطرنـاک بـودن بیماری هـای احتمالـی حاصـل از تاتو هشـدارها 
 نسـبت به این کار بسـیار جدی اسـت. عفونت، یکی از اصلی ترین خطـرات تاتو

 است. 
خالکوبـی در هـر مـکان و شـرایطی، حتـی توسـط ماهرتریـن افـراد و در 
بی خطرتریـن نقـاط بـدن هم کـه انجـام شـود، باز خطـر عفونـت وجـود دارد و 

خطرناک تریـن بیمـاری عفونی کـه ممکن اسـت با تاتـو منتقل 
شـود، ایدز و هپاتیت C اسـت؛ البته عفونت هـای دیگری 

مثـل عفونـت پوسـتی بـا میکـروب اسـتافیلوکوک 
یـا »MRSA« و حتـی عفونـت عمقـی بـدن 

هم ممکـن اسـت پـس از تاتو کـردن رخ 
دهـد؛ همچنین بعضی  افـراد به مواد 

و رنگ هـای تاتـو حساسـیت 
دارنـد و واکنـش آلرژیک 

خفیـف یا شـدید بعد از 
تاتـو کـردن در بدن شـان 

سـاده ترین  می کنـد.  بـروز 
واکنش ها، حساسـیت های پوسـتی 

موضعی اسـت کـه معمـوال خود بـه خود 
بعد از چنـد روز برطرف می شـوند؛ اما مطالعات 

دانشـمندان نشـان داده موادی که بـرای ایجاد رنگ 
قرمـز در تاتـو اسـتفاده می شـود، بیـش از سـایر مـواد 

حساسـیت زا هسـتند و در انجـام عمـل تاتـو بـر 
خـاف بـاور رایج مـواد شـیمیایی بـی خطر 

تـر از مـواد گیاهی اسـت.

چه کسـی بر انجـام عمل تاتـو نظارت 
می کند؟

هر چنـد متولی رسـمی بـر انجـام عمل تاتـو که به شـدت 
در حال فراگیـر شـدن در ایران اسـت، وجود نـدارد؛ امـا افرادی 

که قصـد انجام ایـن عمـل را دارنـد باید دقـت کنند کـه ایـن عمل را 
در مـکان هایی انجـام دهنـد که حتمـا پروانـه معتبـر بهداشـتی و مدارک 

مهارتـی الزم را داشـته و از لحاظ ماحظـات بهداشـتی مطمئن باشـد؛ البته در 
چند سـال گذشـته بسـیاری از تاتو کاران ماهر در مطب پزشـکان عمومی و زیر 
نظر این افـراد اقدام مـی کنند که البته این مسـئله سرپوشـی اسـت بـر نظارت 
های بهداشـتی سـهل انگارانـه ای کـه گاهی بـر مراکز تاتـو در کشـور انجام می 

گیرد. گرایـش افراطی بـه خالکوبی و تاتـو در شـرایطی در جامعه مـا  فراگیر 
شـده که قاطبه دسـتگاه های مـورد اسـتفاده در عمل بـه صورت رسـمی وارد 

نشـده اند و هیـچ تضمینی هـم در موردشـان وجـود نـدارد و حتـی اپراتورهای 
آنها افـرادی هسـتند کـه صرفـا  در یکسـری کاس آموزشـی شـرکت کرده اند 
و از اطاعـات و سـواد تخصصی در ایـن خصـوص بی بهره انـد و البته کـه ایمنی 

بسـیاری از دسـتگاه های مـورد اسـتفاده آنها پایین اسـت.

»تاتو« خطری که جدی گرفته نمی شود
پریسا سعادت

منزل
کافه 

تخم مریم گلی برای پوست بســیار مفید است. این 
گیاه سرشار از امگا ۳  است و باعث افزایش رطوبت پوست، از بین 

رفتن خشــکی آن، همچنین باعث از بین رفتن چروک می شود و دیگر 
به میوه های موجود در اســموتی مواد معدنــی و ویتامین های الزم را 

بدن می رساند.
مواد الزم:

 یک عدد پرتقال بی دانه و پوســت کنده، یک عدد 
موزمتوســط، نصف پیمانه بلوبــری،  نصف پیمانه 

ماست ساده و فاقد چربی، توت فرنگی تازه یا منجمد، دو 
قاشق غذاخوری تخم مریم گلی

طرز تهیه:
ابتدا پرتقال ، موز، ماســت و بلو بری را در مخلوط کن ریخته و 
کاما مخلوط می کنیم ســپس توت فرنگی و مریم گلی را 
ریخته و کمی هم می زنیم و با چنــد بلوبری تزیین 

می کنیم.

 اسموتی تخم مریم گلی 

خواص عجیب بالل
ذرت یا همان بال با خواص فراوان توانسته است در بیشتر غذاهای ایرانی جایی برای خود باز کند.هرچند ذرت به روش های مختلف قابل استفاده است؛ اما طعم بی نظیر و 
عطر فریبنده ذرت کبابی یا همان بال خودمان، هر کسی را وسوسه می کند که به سمت منقل بال فروش ها برود.در مورد خواص بال خوب است بدانیم که سرشار از قند 
و نشاسته بوده و برای درمان اگزما، ورم روده و یبوست بسیار مفید است.ذرت که درمیان غات رتبه سوم را به خود اختصاص داده منبع مهمی از اماحی نظیر ویتامین 
B، آهن، کلسیم، سدیم، پتاسیم و فسفر است. کاکل بال نیز سرشار از کلسیم و پتاسیم است از این رو جوشانده آن دارویی مناسب برای مبتایان به سنگ کلیه و مثانه 

و همچنین مبتایان به عفونت های مجاری ادرار محسوب می شود.

عطار باشی

فقر ویتامین D، چه کسانی را بیشتر تهدید می کند؟

کمبود ویتامینD  با نگرانی های بهداشــتی از جمله افزایش خطر ابتال به آلزایمر، دیابت، پوکی استخوان، بیماری های قلبی و حتی وضعیت های جدی دیگر از جمله سرطان پروستات ارتباط 
نزدیک دارد.همچنین مشخص شده که شانس زنده ماندن فردی که مبتال به فقر ویتامین دی اســت، پایین تر از فردی است که سطوح ویتامین دی نرمال دارد. فراوانی غذاهایی که سرشار از 
ویتامین دی هستند، کم است و یکی از بهترین گزینه ها برای دریافت کافی این ویتامین، قرارگیری در معرض نور خورشید است. با انجام یک آزمایش خون ساده می توانید متوجه سطح ویتامین دی 

در بدن تان شوید. اساسا گروه های پرخطری که در معرض فقر ویتامین دی هستند، از این قرارند:

مبتالیان به افسردگی
به گفته محققان بریتانیایی افرادی که ســطوح ویتامین دی پایین تری در خون خود دارند، دو برابر بیشتر 
از دیگران در معرض افسردگی هســتند. یک فرضیه این اســت که ویتامین دی هورمون ها و مناطقی از 

 مغز که مســئول تنظیم خلق و خو هســتند را تحت تاثیر قرار می دهد و کمبود آن منجر به افسردگی 
می شود.

افرادی که مقدار زیادی چربی در بدن خود دارند
چربی ها ویتامیــن دی را جذب می کننــد و در این 
میان ســهم کمتری برای بدن می ماند تا از آن برای 
اعمال حیاتی استفاده کند.افرادی که داروهای خاصی 
اســتفاده می کنند مانند دارو های حــاوی کورتیکو 
اســتروییدها که می توانند جذب کلســیم را کاهش 
دهند و در متابولیسم ویتامین دی اختال ایجاد کنند.دارو های حاوی 
ارلیستات و داروهای حاوی کلسترامین می توانند جذب ویتامین 
دی و دیگر ویتامین های محلول در چربی را مختل کنند.داروهایی 
که برای کنترل حمات صرع مصرف می شوند مخصوصا فنوباربیتال 
و فنیتوین در کار ویتامین دی اختال ایجاد می کند و جذب کلسیم 

را کاهش می دهد.

افراد با پوست تیره تر
در پوست این افراد مقدار بیشتری مانین وجود دارد که 
همان رنگدانه است. این رنگدانه ها توانایی بدن در ساخت 
ویتامین دی در مقابل نور آفتاب را کاهش می دهند. اگر 
پوست تیره دارید باید به منابع غذایی سرشار از ویتامین 

دی متکی باشید نه فقط نور خورشید.

گیاه خواران 
محصوالت حیوانی ماننــد قزل آال 
و زرده تخم مرغ، شــیر و ماســت از 
جمله غذاهای غنــی از ویتامین دی 
هستند که البته در میان گیاه خواران 
و یا مبتایان بــه عدم تحمل الکتوز 
طرفدار ندارند. اگر گیاه خوار هستید 
باید به دنبال منابع دیگر غنی از ویتامین دی مانند 
قارچ، و یا غات غنی شده باشید و یا این که بیشتر 

در معرض نور خورشید قرار بگیرید.

کارمندان اداره ها
این افراد به علت عدم دریافت نور کافی خورشید از گروه های پرخطری هستند  

که در معرض فقر ویتامین دی قرار دارنــد و نیازمند پیروی از یک رژیم غذایی 
هوشمند و مصرف مکمل های ویتامین دی هستند.

مصرف میوه شانس بارداری را افزایش می دهد
محققان توصیه می کنند زنانی که قصد باردارشدن دارند، میوه بیشتری مصرف کنند و از مصرف فست 
فودها بپرهیزند.محققان دریافتند زنانی که کمتر از یک تا ســه بار در روز میوه می خوردند در مقایسه با 
زنانی که سه وعده یا بیشتر در روز میوه مصرف می کردند، طول مدت باردار شدن شان یک ماه بیشتر بود؛ 
همچنین زنانی که چهار وعده یا بیشتر در هفته فست فود می خوردند در مقایسه با زنانی که به ندرت فست 
فود خورده یا اصا فست فود نمی خوردند، مدت زمان باردارشدن شان حدود یک ماه بیشتر به طول انجامید.

هشت درصد زوج های این مطالعه جزوگروه نابارور دسته بندی شدند؛ چراکه مدت زمان باردارشدن شان 
بیش از یک سال به طول انجامید، درحالی که ۳۹ درصد زنان در مدت یک ماه باردار شدند.ریسک ناباروری 
در بین زنان دارای کمترین میزان مصرف میوه از ۸ درصد تا ۱۲ درصد افزایش یافت و در بین زنانی که چهار 

بار در هفته یا بیشتر فست فود می خوردند این خطر از ۸ درصد تا ۱۶ درصد افزایش یافت.

آیا پای مرغ واقعا کلسیم دارد؟
می گویند مصرف پای مرغ غضروف های آسیب دیده را ترمیم می کند و دارویی برای نرمی استخوان 
است؛ اگر چه پای مرغ حاوی بخش های غضروفی است و سوپ آن حالت ژالتینی دارد ولی به عقیده 

برخی کارشناسان به دلیل آنکه ارزش پروتئینی چندانی ندارد نمی تواند عاملی برای 
ساخت غضروف ها به شمار آید و در ضمن برای هیچ گروه سنی به عنوان یک انتخاب 
خوب توصیه نشده است؛ چرا که چربی اشباع باالیی داشته و برای افراد با اضافه وزن 
و مبتایان به دیابت مضر است؛ البته متخصصان تغذیه سوپ پای مرغ را بهترین 
منبع کلسیم، فسفر، ویتامین A و D عنوان کرده اند و برای کودکان مبتا به نرمی 
استخوان مفید می دانند. آنان عقیده دارند اگرعصاره پای مرغ با کمی پیاز پخته 

شود کلسیم آن قابل جذب تر خواهد شــد.مصرف بیش از یک یا دو بار آن در ماه می 
تواند باعث بروز التهابات بافتی در افراد مستعد شود.

رشد قد در چه فصلی بیشتر انجام می شود؟
 پژوهش ها به این نتیجه رســیده اند که افزایش قد در فصل تابستان بیشتر از فصل زمستان است و 
علت این موضوع را به گرما، نور و تغییر فصل تابستان نسبت به فصل زمستان ارتباط داده اند. به همین 
دلیل تعطیلی مدارس نباید عامل شب بیداری، روزخوابی و افت فعالیت های بدنی و حذف وعده های 
اصلی و میان وعده شود.گروهی از دانش پژوهان اعام کرده اندکه قد احتمالی کودکان از میانگین قد 
پدر به عاوه مادر تقسیم بردو به عاوه ۷/۵برای پسران و منهای ۶/۵  برای دختران حاصل می شود 
که امکان دارد تحت تاثیر ژن های تاثیرگذار دودمان های قبلی و شرایط محیطی پراکندگی آماری به 
عاوه و منهای هشت ونیم سانتی را نسبت به محاسبه فوق نمایان سازد. به صورت کلی تا زمانی که 
صفحات رشد بسته نشده، افزایش قد توام با تراکم اسکلت با مواد معدنی و در هم تنیدگی و انسجام 

عضات افزایش می یابد.

بیماران مبتال به بیماری التهابی روده
 ویتامین دی یک ویتامین محلول در چربی است یعنی جذب آن بستگی به توانایی روده 
در جذب چربی دارد. مبتایان به بیماری کرون یا کولیت زخم سطوح ناکافی ویتامین 

دی را دارند.
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سرمربی پرتغالی منچستر یونایتد:
 با »کریستیانو« هر چیزی

 امکان پذیر است
سرمربی پرتغالی منچستریونایتد درباره تیم   ملی 
کشورش در جام جهانی گفت : 
پرتغال بازیکنان خوبی 
در تیــم دارد. بــدون 
کریســتیانو رونالدو 
عملکــرد تیــم   ملی 
فوتبال پرتغــال تفاوت 
زیادی خواهد کرد ولی با 
حضور او هر چیزی امکان پذیر است. درباره تیم  
 ملی فوتبال آرژانتین نیز باید این را بگویم که آنها 
بدون لیونل مسی مدعی قهرمانی نیستند ولی با 
حضور او آرژانتین نیز یکــی از مدعیان قهرمانی 
است.آقای خاص به دو تیم فوتبال برزیل و  اسپانیا 
اشاره و  اضافه کرد: من ساختار تیم   ملی برزیل را 
خیلی دوست دارم. شــما می توانید آن استعداد 
برزیلی را که به دنبالش هستید در این تیم پیدا 
کنید. تیم   ملی برزیل به خوبی دفاع می کند و در 
خط حمله هم بازیکنانی همچون نیمار، ویلیان، 

کوتینیو و ژسوس را در اختیار دارد. 

 اطمینان باشگاه یوونتوس
 از ماندن »آلگری«

ماســیمیلیانو آلگری، چهارمیــن فصل حضور 
خود در یوونتوس را پشــت سر 
می گذارد. او در آســتانه 
چهارمیــن  کســب 
پیاپــی  قهرمانــی 
خود در یووه اســت. 
زیــادی  خبرهــای 
درباره جدایــی آلگری از 
یوونتوس و حضورش در آرسنال به 
گوش می رسد. باشگاه یوونتوس اطمینان دارد 
که آلگــری می ماند و این انتقــال رخ نمی دهد.

ماروتا، مدیــر اجرایی یوونتــوس گفت :» رابطه 
بســیار خوبی با آلگری داریم و اطمینان داریم 
که این رابطه ادامه  خواهد داشت. بعد از قهرمانی 
در رقابت های ســری A مذاکرات خود را شروع 
خواهیم کرد. شک نکنید به توافق خواهیم رسید. 
هدف ما ادامه  همکاری است«. او ادامه  داد: »رابطه 
با آلگری تا االن خوب و بدون مشکل بوده و همه 
چیز مهیای ادامه  همکاری اســت. می خواهیم 
قهرمانــی در لیگ و جام حذفــی را به هواداران 

هدیه دهیم«.

»امری« به دنبال خداحافظی 
باشکوه با پاری سن ژرمن

سرمربی اسپانیایی پاری سن ژرمن می خواهد 
آخرین جام خود را با این تیم به دست آورد تا 
خداحافظی باشکوهی داشــته باشد.به نقل از 
اکیپ؛ اونای امری روزهای 
پایانی خــود را با پاری 
 سن  ژرمن پشت سر 
می گــذارد و بــرای 
ادامه  همکاری با این 
تیم فرانسوی به توافق 
نرسیده است.امری سه 
بار توانست با ســویا، قهرمانی در لیگ اروپا را 
به دست آورد؛ اما در پاری  سن  ژرمن نتوانست 
در لیگ قهرمانان اروپا موفق باشد و هر دو سال 
برابر غول های بزرگ فوتبال اسپانیا تحقیر و از 
دور رقابت ها حذف شد.پاری  سن  ژرمن بعد از 
اینکه قهرمانی در لیگ فرانسه را به دست آورد 
فینال جام حذفی را هــم پیش رو دارد و امری 
تاکید کرد که می خواهد با باال بردن یک جام 

دیگر از پاری  سن  ژرمن خداحافظی کند.

رونالدو راهی منچستر می شود
رونالدو همراه با چند تن از همبازی های سابق 
خودراهی منچســتر می شــود تا فرگوسن را 
مالقات کنند. ســایت باشگاه منچستریونایتد 
نوشت: »کریس رونالدو، اسطوره پرتغالی رئال 
مادرید وسابق منچستریونایتد به همراه پیتر 
اشمایکل ،رایان گیگز،روبن 
فــان پرســی،رودفان 
نیســتلروی راهــی 
منچســتر می شوند 
تا سرالکس فرگوسن 
را مالقــات کننــد«.

براســاس این گزارش 
سرالکس فرگوســن که در سال 2013 پس از 
نزدیک به ســه دهه فعالیت به عنوان سرمربی 
منچســتریونایتد از دنیای فوتبال بازنشسته 
شــد، همچنان بازی های شــیاطین سرخ را 
در اولدترافورد پیگیری مــی کرد. او  که دچار 
مشکل حاد خونریزی مغزی شد پس از عمل 
جراحی موفقیت آمیز در بیمارستان استالفورد 
رویال منچستر تا یک ماه در بخش مراقبت های 

ویژه بستری خواهد بود.

جهانبخش مرد سال فوتبال آسیا می شود

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

گادوین منشــا، مهاجم نیجریایی پرســپولیس بار دیگر در آل 
نهیان با ضربه پنالتی گلزنی کرد تا ســرخ ها در زمین حریف، دو 
گل زده باشند. البته منشــا باید از داور نیز متشکر باشد؛ چرا که 
در حالی قانــون  تکرار پنالتی به دلیل حضــور بازیکن حریف در 
 محوطه جریمه را اجرا کرد که اکثــر داوران از این تخطی گری

 می گذرند. 

منشا و یک دبل آسیایی تا فرجام نیکو

شماره 10 پرســپولس با یک باشــگاه قطری به صورت مخفیانه 90
مذاکره کرده و گویا با آنها هم به توافق رســیده است.این را یک 

منبع خبری در باشگاه پرسپولیس فاش کرد.
  فرشــاد احمدزاده تا این لحظه قراردادش را تمدید نکرده است
  و گفتــه می شــود پشــت پــرده ایــن اتفــاق، توافــق بــا

 قطری هاست.

توافق مخفیانه شماره 10 پرسپولیس با قطری ها!
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 چرا دایی از سایپا جدا 
نمی شود؟ 

ر  د
یطی  ا شر
که طــی چنــد روز 
گذشــته از علی دایی 
بــه عنــوان گزینه 
پرسپولیس  اصلی 
برای جانشــینی 
برانکو در صورت 
ســرمربی  جدایــی 
موفق قرمزها نــام برده 
می شود خبرگزاری ایلنا 
مدعی شــده که دایی به 
پرسپولیس نخواهد رفت. 
ایــن خبرگــزاری البته 
صحبت های مدیرعامل 
ســایپا درباره رد جدایی 
دایی را بــه عنوان مدرک 
ادعایش انتخــاب نکرده 
و دلیلــی دیگر بــرای این 
موضــوع دارد:»  علی دایی بــدون توجه به این 
شایعات این بار می خواهد برخالف فصل گذشته 
که نفت را آسیایی کرد و به دلیل مشکالت مالی 
و مدیریتی حرکت فوق العاده اش را در این تیم 
ادامه نداد، با سایپا به موفقیت در لیگ قهرمانان 

فکر می کند. «

حراج وسایل نیمار و کاوانی
باشگاه پاری  ســن  ژرمن در اقدامی جالب اعالم 
کرد که بعضی از وسایل نیمار و کاوانی، دو ستاره 
خود را در حراجی عمومی می فروشد تا درآمد آن 
صرف کارهای خیریه شود.این باشگاه فرانسوی 
اعالم کرد که در این حراج عمومی که قرار است 
حدود ۴00 نفر در آن شــرکت کننــد پیراهن 
زردی که نیمار نخستین بازی خود را با آن برای 
پاری  ســن  ژرمن انجام داد و همچنین کفشی 
که کاوانی با آن توانســت رکورد گلزنی زالتان 
ایبراهیموویچ را بشــکند و بهترین گلزن تاریخ 
پاری  سن  ژرمن شــود به همراه توپ های خاص 
زیادی به فروش می رساند.رسانه های فرانسوی 
اعالم کردند که پیش بینی می شــود پاری  سن  
ژرمن در این حراج عمومــی ۶۶0 هزار یورو به 
 دســت آورد و آن را صرف امــور خیریه خواهد 

کرد. 

در حاشیه

پیشخوان

دوئل آســیایی امیر با 
استقالل، مثل یک فینال داغ

شفر: تیام بازی می کند

 پرسپولیس در شب بد 
خودش و شب خوب داور 
امیدوار به بازی برگشت، 

قدری مبهوت

برگ برنده ای به نام سید 
جالل، خــط حمله هر چه 
رشته بود خط دفاعی، پنبه 

کرد!

برنامه نود  این هفته  آنقدر ســوژه های متفاوتی داشت که 
حرف مهم امیر قلعه نویی در آن گم شد. سرمربی ذوب آهن 
که برای دومین بار به عنوان مربی برتر ماه نود انتخاب شده 
بود در بخشی از مصاحبه ضبط شده اش با دوربین این برنامه 

حرفی زد که شاید اگر با چشمان خودمان نمی دیدم و با گوش های خودمان نمی شنیدیم، باور آن اصال کار آسانی 
نبود. سرمربی موفق ذوب آهن گفت:» یکسری مشکالت هم با آقای فردوسی پور بود که کدورت هایی به وجود آورد 
و الزم است از ایشان حاللیت بطلبم؛ اگر هم کاری کردم و ناراحتی بوده، حاللیت می طلبم؛ این فوتبال ها می آید و 
می رود.« حتما در جریان اختالف شدید امیر و عادل هستید و اینکه قلعه نویی در طول سال های گذشته همیشه 
یکی از منتقدان اصلی برنامه نود و مجری اش محسوب می شد؛ اما قلعه نویی در سالی که عالقه زیادی به ساختن 

یک تصویر جدید از خودش نشان داده، این بار با عادل هم دست دوستی داده است.

قلعه نویی از عادل 
حاللیت طلبید

  شاهکار علیرضا جهانبخش در لیگ هلند و انتخاب او به 
عنوان آقای گل لیگ ممکن است باعث شود که علیرضا 
به یک افتخار فوق العاده دیگر دست یابد؛ اینکه بازیکن 
سال فوتبال آسیا شود. خبر ورزشی درباره این موضوع 

نوشته:» همان طور که می دانید انتخاب مرد سال فوتبال آســیا در دو بخش است که بهترین بازیکن از 
بازیکنان حاضر در لیگ قهرمانان آسیا انتخاب می شود و یک لژیونر هم به عنوان بهترین لژیونر سال آسیا 
انتخاب می شود.عنوانی که علیرضا جهانبخش به دست  آورده برای اولین بار در فوتبال آسیا بوده. پیش از 
او هیچ بازیکن آسیایی در یک لیگ اروپایی آقای گل نشده بود.علیرضا با تداوم درخشش در جام جهانی 
شانس زیادی برای کســب این عنوان پیدا می کند و به نوعی می توان گفت درخشش او در جام جهانی 

انتخابش را قطعی خواهد کرد«.

جهانبخش مرد سال 
فوتبال آسیا می شود

از حریری تا ساکت
از سال ۴۶ که تیم شاهین اصفهان به سپاهان تغییر 
هویت داد، محمود حریری تا سال ۶1 مدیرعاملی آن 
را برعهده داشت، سپس نوبت به مسعود تابش رسید تا 
یک دهه بر صندلی مدیرعاملی این باشگاه تکیه بزند.

پس از تابش نوبت به تاج رســید و پس از مدیریت ۴ 
ساله رییس فعلی فدراسیون فوتبال، هاشم رضایی 
عهده دار این مسئولیت شد. دو ســال بعد، ابراهیم 
خلیلی این پست را در اختیار گرفت که عنوان بهترین 
باشــگاه حرفه ای ایران نیز در این زمان به باشــگاه 
اصفهانی اطالق شد.در ادامه  فرود احمدی در زمانی 
کمتر از یک سال بر این صندلی نشست تا اینکه سال 

81 دوره مدیریت یک دهه ای ساکت فرا رسید.
محمد رضا ساکت

حضور رییس سابق هیئت فوتبال استان در باشگاه 
سپاهان با عالقه مندی ویژه شــرکت فوالد مبارکه 
برای هزینه کــرد در ورزش همراه بــود و مدیریت 
خوب و استراتژیک ســاکت هم کمک کرد تا دوران 

طالیی سپاهان رقم بخورد. شروع دوران 
اوج باشــگاه اصفهانی با قهرمانی تیم 
ســپاهان در لیگ دوم حرفه ای رقم 
خورد؛  اما این دهه طالیی صرفا در 
فوتبال خالصه نشــد و تیم های 

فوتبــال  منهــای 
ایــن باشــگاه نیز 
ی  نی هــا ما قهر
متعــددی از جمله 

قهرمانی تیــم کاراته 
جــام  در  ســپاهان 
 باشگاه های جهان را در
 لیگ های باشــگاهی 

کسب کردند. تغییر در هیئت مدیره باشگاه سپاهان 
باعث ایجاد دودســتگی هایی در سیستم مدیریتی 
این باشگاه شد و ساکت به دلیل آنچه بیماری قلبی 
عنوان می شــد، از سمتش اســتعفا کرد و در فاصله 
کوتاهی مدیرعاملی باشــگاه فوالد ماهان را برعهده 
گرفت.این روزها ساکت به عنوان دبیر کل فدراسیون 
فوتبال فعالیت دارد و مسئولیت محوله و اعتماد جامعه 
فوتبال به وی، نشان می دهد که تصمیمات سلیقه ای 
و فردگرایی چه ضرر بزرگی را متوجه باشگاه و در واقع 

ورزش نصف جهان کرد.
علیرضا رحیمی

سابقه 13 ساله مدیرکلی تربیت بدنی استان و سابقه 
1۶ ساله ریاست در فدراسیون هندبال موجب شد تا  
جانشینی ساکت توسط علیرضا رحیمی برای جامعه 
ورزش و اصفهانی ها پذیرفتنی شود. در دوره مدیریت 
رحیمی در باشگاه ســپاهان، تیم فوتبال این باشگاه 
صاحب یک قهرمانی در لیگ و یک قهرمانی در جام 

حذفی شد؛ اما رشته های منهای فوتبال بسیاری در 
این باشگاه، دستخوش انحالل شدند و کوچک شدن 
بدنه باشگاه از این زمان کلید خورد. مشکالت موجود 
بر سر مدیریت سپاهان، استعفای چند باره رحیمی 
در طول دوران دو ساله مسئولیتش در این باشگاه را 
به همراه داشت و در نهایت نیز استعفای پایانی، پرونده 

فعالیت وی در باشگاه اصفهانی را مختومه کرد.
محمد ترابیان

با کنار رفتن مرحوم حسینی از ریاست هیئت مدیره 
سپاهان، محمد ترابیان که از مدیران شرکت فوالد به 
شمار می رفت، این ســمت را قبول کرد و برای چند 
ماهی نیز به عنوان مدیرعامل باشگاه انتخاب شد که 

البته دوامی نداشت.
مهرزاد خلیلیان

مدیر کلی تربیت بدنی اصفهان و ریاست فدراسیون 
شنا از جمله مسئولیت های ورزشی مهرزاد خلیلیان 
به شمار می رفت. وی در بهمن 92 به عنوان مدیرعامل 

سپاهان انتخاب شد و آخرین قهرمانی تیم فوتبال این 
باشگاه در لیگ حرفه ای نیز در زمان وی رقم خورد 
و تیمداری این باشگاه در رشته هایی مثل دوچرخه 
سواری و واترپلو نیز در این دوره بود. خلیلیان در همان 
دوره مدیرعاملی سپاهان، برای ریاست هیئت شنای 
استان انتخاب شد. بروز اختالف نظر با هیئت مدیره، 
باعث شد تا ابتدا شایعه قهر خلیلیان به گوش برسد و 

در نهایت نیز وی استعفا کرد.
اصغر باقریان

در آستانه لیگ پانزدهم، باشگاه سپاهان دستخوش 
تغییرات مدیریتی شد و اصغر باقریان، مدیرعامل سابق 
تیم های خوزستانی که به عنوان معاون اقتصادی در 
باشگاه سپاهان فعالیت داشت، به عنوان مدیرعامل 
انتخاب شد. کم شــدن قابل توجه تیم های منهای 
فوتبال و ناکامی تیم فوتبال باعث شــد تا دوره یک 
ساله مدیریت باقریان، با انتقادات زیادی همراه باشد.

محسن طاهری
انتخاب محسن طاهری برای مدیرعاملی سپاهان با 
تردیدهای زیادی همراه بود. کاپیتان سابق تیم ملی 

هندبال که از قضا ســرمربیگری تیم هندبال این 
باشگاه را نیز برعهده داشت،  از کارمندان شرکت 
فوالد مبارکه بود و بدون سابقه مدیریتی، برای 

مسئولیت سنگینی انتخاب شــد. طاهری برای 
در امان مانــدن از انتقادات، همان 
ابتدای کار از سرمربیگری تیم 
ملی هندبال انصــراف داد؛اما 
ناکامی ادامه دار تیم فوتبال 
این باشگاه باعث شد تا وی 
اولین قربانــی نارضایتی 
مسئوالن استانی از نتیجه 

باشد .

صندلی زرد دوباره به تابش رسید
مروری بر سکانداران باشگاه سپاهان؛

فوتبال
بارسلونا - 

ساعت ویارئال
22:30

شبکه 
ورزش

یوونتوس - فوتبال
ساعتمیالن

23:30

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

چهارشنبه 19 

ارديبهشت

فوتبال
 سویا -

ساعت  رئال مادرید
00:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات
پنجشنبه 20 

ارديبهشت

حضور بانوی کاراته کای 
اصفهانی در رقابت های قهرمانی آسیا

نایب رییس بانوان هیئت کاراته اســتان اصفهان اظهار کرد: 
مسابقات کاراته قهرمانی آســیا در دو رده سنی نوجوانان و 
جوانان به میزبانی ژاپن در حال برگزاری است؛ کاراته کاهای 
کشــورمان از 1۶ اردیبهشــت ماه جاری عازم این رقابت ها 
شده اند که تا بیستم ادامه خواهد داشت. زهرا ساجدی با بیان 
این که مسابقات در دو بخش آقایان و بانوان انجام می شود، 
افزود: در بخش بانوان و در رده سنی نوجوانان، حدیثه طالبی 
به عنوان تنها نماینده اســتان اصفهــان در تیم ملی در این 
رقابت ها حضور دارد که در وزن مثبت 5۴ کیلوگرم به مصاف 

حریفان می رود. 

معروف، همچنان مرد اول تیم 
کوالکوویچ

ســعید معروف که با کنار رفتــن علیرضا نــادی در زمان 
ســرمربیگری خولیو والســکو به عنوان کاپیتان تیم ملی 
انتخاب شد، توانســته با ایگور کوالکوویچ هم رابطه نزدیکی 
برقرار کند.کاپیتان تیم ملی والیبال این روزها نقش کلیدی 
در تمرینات تیم ملی ایفا می کند و ســرمربی مونته نگرویی 
روی او به عنوان هدایت کننده بازیکنان جوان تیم حســاب 
ویژه ای باز کرده اســت.کوالکوویچ در مقاطعی از تمرین او 
را فرامی خواند و حتی به عنوان مشــاور از معروف استفاده 
می کند.به هر حال این روزهــا کاپیتان معروف مرد اول تیم 

ملی والیبال و تحت هدایت کوالکوویچ محسوب می شود .

همسر سرمربی آقایان ،گزینه 
مربیگری تیم هندبال بانوان 

رییس کمیته مربیان فدراسیون هندبال در خصوص دستمزد 
»زوران اســتراتوویچ« به عنوان ســرمربی تیم ملی گفت: در 
اســتخدام مربی باید به جیب مان نگاه می کردیم؛ اما دستمزد 
این مربی مطابق با اعتبارات است. اکبر ریاحی پیرامون انتخاب 
»زوران استراتوویچ« گفت: در کنار این مسئله همسر این مربی 
مونته نگرویی خود نیز هندبالیست است. آنچه مطلع شده ایم 
همســر وی یکی از تاپ ترین مربیان هندبال زن اروپاست؛ اما 
هم اکنون همراه دخترش به دلیل تحصیل در مقطع دکتری در 
آمریکا به سر می برد. امیدواریم بعد از آمدن این مربی چنانچه 

شرایط خوب باشد از همسر وی برای تیم بانوان استفاده کنیم .

مسعود تابش، مدیرعامل باشگاه سپاهان شد؛ سایت این باشگاه صبح دیروز این خبر مهم را روی خروجی خود قرار داد تا به همه گمانه زنی های درباره مدیرعاملی باشگاه سپاهان پایان  سمیه مصور
عنوان سرپرست سپاهان فعالیت می کرد و گفته می شد که او یکی از قربانیان فصل کابوس وار باشگاه بزرگ اصفهانی خواهد بود و جایش را به علیرضا رحیمی یا یک مدیر دیگر خواهد داد؛  اما دهد. تابــش پیــش از این به 

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه سپاهان تصمیم گرفت حکم مدیرعاملی باشگاه را به نام تابش بزند تا کاپیتان سال های دور این تیم که سابقه ده ساله مدیریت این باشگاه را درکارنامه اش می دید و  از اوایل دهه 80 تا زمستان 
سال گذشته به عنوان معاون فنی، ورزشی و قائم مقامی باشگاه مشغول بود و در چند ماه اخیر به عنوان سرپرست، مدیریت باشــگاه را برعهده داشت دوباره تحت عنوان مدیرعاملی، سکاندار هدایت باشگاه طالیی پوشان 

نصف جهان را به دست بگیرد. به بهانه تغییرات صورت گرفته در باشگاه سپاهان در گزارشی به وضعیت مدیرعامالن سپاهان از زمان شکل گیری تا مقطع فعلی می پردازیم.
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   4 طرح در کارگروه سازگاری با کم آبی 
اصفهان تصویب شد

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خـبر

فرماندار اصفهان:
جاده های روستایی بخش 
مرکزی اصفهان اصالح 

می شوند
»احمد رضوانی« درهمایش تجلیل از شوراهای 
اســامی بخش مرکزی اصفهان، با اشــاره به 
برخی مشکات موجود در این روستاها، اظهار 
کرد: با توجه به مشکات موجود در جاده های 
مواصاتــی این بخــش، درصدد هســتیم با 
همــکاری اداره کل راه و شهرســازی و دیگر 
دســتگاه های ذی مدخل، اقدامــات مقتضی 
پیرامون اصاح این جاده ها صورت پذیرد که 
خوشــبختانه تاکنون گام های موثری در این 
زمینه برداشته شده اســت. فرماندار اصفهان 
افزود: مسائل بهداشــتی موجود در بخش، از 
دیگر مواردی می باشد که توسط مرکز بهداشت 
در حال پیگیری است. وی با بیان اینکه به دلیل 
کاهش نزوالت آسمانی با بحران کم آبی مواجه 
هستیم، خاطرنشــان کرد: متاسفانه در برخی 
روستاهای شهرســتان با افت شدید و مشکل 
کم آبی مواجه شــده ایم که استاندار محترم و 
دیگر مسئوالن اقدامات و پیگیری های خوبی 
را در این رابطه انجام داده اند که انشــاء ا… در 
آینده شــاهد رفع مشــکات موجود خواهیم 
بود. رضوانی تاکید کرد: مــردم باید همکاری 
الزم را انجام دهند تا بتوانیــم بحران کم آبی 
را به نحو احســنت مدیریت کنیــم. فرماندار 
اصفهان تصریح کرد: دشــمنان قسم خورده 
کشور ما موضوع کم آبی را دســتاویزی برای 
تحریک مردم باالخص جوانان قــرار داده اند 
و برنامه ریــزی هایی در این راســتا دارند که 
مردم ما باید با هوشیاری و بصیرت، توطئه های 
شــوم آنان را برما ســازند. وی با بیان اینکه 
اقتدار و ســربلندی نظام مقــدس جمهوری 
اسامی مرهون خون شهدا و از خودگذشتگی 
جانبازان و ایثارگران اســت، گفت: علی رغم 
برخی مشکات موجود، ما باید در جهت تحقق 
آرمان های شهدا و امام شهیدان )ره( و منویات 
مقام معظم رهبری حرکــت کنیم. رضوانی با 
اشاره به اختصاص تسهیاتی به شرق اصفهان، 
عنوان کــرد: اقدامات و بررســی های الزم در 
جهت اشتغال کشــاورزان شرق اصفهان انجام 
شــده که امیدواریم شــاهد نتایج مثبت این 

اقدامات در آینده نزدیک باشیم.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان:
پلیس به متروی اصفهان می آید

سرهنگ »حسن یاردوستی« در حاشیه بازدید 
از مترو شــهر اصفهان اظهارکرد: خوشــبختانه 
به همت مســئوالن اســتان در حال حاضر ۲۰ 
ایستگاه قطار شهری راه اندازی و عموم شهروندان 
از این ظرفیــت برخوردار شــده اند. وی تصریح 
کرد: راه اندازی این تکنولوژی در کاهش ترافیک 
شهری بسیار موثر است و شــهروندان می توانند 
بدون هیچ گونه دغدغه و اتــاف وقت، به مقصد 
برســند.این مقام انتظامی هدف از این بازدید را 
ارتقای امنیت مطلوب شهروندان در مسیر انتقال 
آنان با تکنولوژی قطارشهری عنوان و اضافه کرد: 
ایستگاه های مستقر در شهر در حوزه کانتری های 
مختلف وجود دارد که برای این منظور کاس های 
آموزشی برای همکاران توســط دستگاه قضائی 

برگزار می شود. 
سرهنگ یاردوستی با اشاره به اینکه جهت تسریع 
امورات انتظامی و امنیتی نیاز به حضور فیزیکی 
پلیس اســت، ادامه داد: در ۲۰ ایســتگاه مترو 
ماموران انتظامی حضور دارند تا اگر شــهروندان 
دغدغه امنیتی داشتند به موقع رسیدگی و ضمن 
صورت جلسه تا حضور ماموران گشت ۱۱۰ صحنه 

را حفظ کنند. 

مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی 
استانداری اصفهان خبر داد:

برگزاری انتخابات پارلمانی 
عراق در اصفهان

»مهدی سلیمانی« با اشــاره به اینکه انتخابات 
پارلمانی عراق ۲۲ اردیبهشــت در کشــورعراق 
برگزار می شــود، گفت: این انتخابــات ۲۰ و ۲۱ 
اردیبهشت همزمان با 8 استان و ۱3 حوزه انتخابیه 
در اصفهان برگزار می شــود. وی افــزود: اتباع و 
مهاجران عراقی مقیم اصفهان با شناسنامه عراقی 
یا گذرنامه، از ساعت 7 صبح تا شش بعداز ظهر به 
ورزشگاه ۲۲ بهمن واقع در خیابان زینبیه، نرسیده 
به چهارراه عاشق اصفهانی مراجعه کنند. وی گفت: 
تبلیغات احزاب از هفته قبل در شهرک امام حسین 
و چهارراه عاشق اصفهانی شهر اصفهان آغاز شده و 

تا ۲4 ساعت قبل از انتخابات ادامه دارد.
مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری 
اصفهان با اشاره به اینکه مدارک الزم برای شرکت 
در این انتخابات، گذرنامه یا شناسنامه عراقی است 
گفت: این چهارمین دوره انتخابات پارلمانی پس 

از سقوط صدام حسین است.

با حضور نوبخت؛
سه سوله کارگاهی محصوالت 

فناورانه افتتاح شد
با حضور معاون رییس جمهور، سه سوله کارگاهی 
در راستای تجاری سازی محصوالت فناورانه در 
شــهرک علمی، تحقیقاتی اصفهان افتتاح شد. 
در شــهرک علمی تحقیقاتی اصفهان همچنین 
از سه محصول فناورانه شامل نخستین دستگاه 
الیه نشانی پوشــش های فوق ســخت به روش 
پی. وی. دی در ایران، شــبیه ساز پرواز با قابلیت 
گردش 3۶۰ درجه و نانو پودر اکســید ایتیریوم 
رونمایی شــد. همچنین همزمان با افتتاح پارک 
علم و فناوری ابوریحان توســط نوبخت معاون 
رییس جمهور، غامــی وزیر علوم و اســتاندار 
اصفهان، از سه سوله کارگاهی با زیربنای ۱۵۰۰ 
مترمربع با قابلیت استقرار ۱۲ شرکت دانش بنیان 
در راستای تجاری ســازی محصوالت فناورانه با 
اعتبار شش میلیارد تومان رونمایی شد. همچنین 
با حضور محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور، 
منصورغامی وزیر علــوم، تحقیقات و فناوری و 
محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان، نخستین 
دستگاه الیه نشــانی پوشــش های فوق سخت 
رونمایی شد. این دستگاه که با روش pvd ساخته 
شــده اســت، به عنوان محصولی صادراتی در 
دانشگاه صنعتی اصفهان رونمایی گردید. دستگاه 
شبیه ساز پرواز نیز با حضور معاون رییس جمهور 

و وزیر علوم در این دانشگاه رونمایی شد.

رییس سازمان دانش آموزی استان 
اصفهان:

تشکیالت دانش آموزی فرصتی 
برای رشد اجتماعی است

 رییس سازمان دانش آموزی استان اصفهان اظهار 
کرد: اگر مشــارکت دانش آموزان توسط مربیان 
و مدرســان ســازمان دانش آموزی در مدارس 
برنامه ریزی شــود، مشــارکت اجتماعی آنها در 
جامعه نیز تقویت می شود. »عباس زهیری«، با 
اشاره به اینکه ظرفیت دانش آموزان برای شرکت 
در فعالیت هــای اجتماعی باید تقویت شــود، 
گفت: دانش آموزان باید با سبک زندگی فردی و 
اجتماعی آشنا شده، آنها را در فعالیت های عملی 
تجربه کنند. وی گفت: وظایف ســازمان دانش 
آموزی، گستره وسیعی از فعالیت هاي فرهنگي 
تا کارهاي تخصصي اســت که موفقیت در انجام 
این رســالت با همت مربیان و مدرسان مدارس 
اتفاق افتاده و این شور و ذوق باید به همه مدارس 
سرایت کند؛ هر چند کمبودها و محدودیت های 
مالی مانع از تحقق اهداف سازمان است. رییس 
سازمان دانش آموزی استان اصفهان تصریح کرد: 
اگر تربیت اجتماعی دانش آموزان در دوره ابتدایی 
نهادینه شود، این هویت طلبی در دوره متوسطه 
به شــکوفایی می رســد و تمرین این مهارت ها 
منجر به توســعه کشور خواهد شــد. وی افزود: 
شهرستان کاشــان، ظرفیت باالیی برای فعالیت 
های تشکیاتی دارد و بیشتر از یک استان فعالیت 
می کند؛ باید این فعالیت ها به عنوان الگو و تبادل 
تجربه به سایر مناطق هم نشر پیدا کند. سازمان 
دانش آموزی به عنوان یــک ارگان غیردولتی از 
ســال 8۰  فعالیت خود را در مدارس کشور آغاز 

کرده است. 

کارگروه ســازگاری با کم آبی اســتان اصفهان به 
ریاست اســتاندار اصفهان برگزار و در این نشست 
4 طرح تصویب شــد. این کارگروه با هدف تشریح 
روش ها و تصمیم برای طرح هــای کاهش مصرف 
آب و بررســی راهکارهای بهبــود وضعیت کنونی 
با اســتفاده از روش های مختلف با حضور مدیران 
دستگاه های مرتبط با آب، کشاورزی و محیط زیست 
در اســتانداری تشکیل شــد. در این جلسه نسبت 
به اجرا و تســریع در طرح های تعدیل آسیب های 
اقتصادی ناشی از کاهش آب کشاورزی با محوریت 
جهاد کشاورزی، اجرای طرح ارتقای کیفیت پساب 
تصفیه خانه های اصفهان و استفاده از آب حاصل از 
آن برای کشت کشاورزان شرق اصفهان، بهبودسازی 
بستررودخانه و رفع تصرف حاشیه رودخانه زاینده 

رود تاکید شد.
طرح تعدیل آسیب های اقتصادی ناشی از 

کاهش آب کشاورزی
بر اســاس این طرح، ضمن ارائه تسهیات مالی به 
کشاورزان، روش های کشــت با بهره وری بیشتر و 
کشــت و کار گلخانه ای در مناطق شرقی اصفهان 
مورد تاکید قرار گرفته اســت. همچنیــن بالغ بر 
4۵۰ میلیارد تومان معادل بخشــی از درآمدهای 
صنایع استان اصفهان که از آب زاینده رود استفاده 
می کنند، برای جبران بخشی از خسارات کشاورزان 

اختصاص می یابد.
اجرای طــرح ارتقای کیفیت پســاب 

تصفیه خانه های اصفهان 
اجرای طــرح ارتقای کیفیت پســاب تصفیه خانه 
جنوب اصفهان با هزینه ای بالغ بر 73 میلیارد تومان 

و در بازه زمانی ۵ ماهه و اجرای طرح ارتقای کیفیت 
پساب تصفیه خانه شمال اصفهان با هزینه ای حدود 
۱۰۱ میلیارد تومان و در بازه زمانی هشت ماهه در 

این جلسه مورد تصویب قرار گرفت. 
در این جلسه مقرر شد، اجرای این طرح در تصفیه 
خانه شــرق اصفهان بــا هزینه ای بالــغ بر هفت 
میلیارد تومان پس از دو طرح یاد شــده اجرا شود. 
استاندار اصفهان درباره این طرح نسبت به اجرای 

استانداردهای الزم در این طرح تاکید کرد. 
محســن مهرعلیزاده گفت: پســاب تولید شده در 
این تصفیه خانه ها از لحاظ بهداشــتی باید قابلیت 
استفاده در کشاورزی را داشــته باشد و در همین 
راســتا هماهنگی و آزمایش های الزم باید با مرکز 

بهداشــت و دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان انجام 
شود. به گفته »هاشم امینی« مدیرعامل شرکت آب 
و فاضاب استان اصفهان، این مجموعه برای تسریع 
در اجرای این طرح ها، به صورت سه شیفت فعالیت 

خواهد کرد.
انتقال پساب برای کشاورزی

در قالب این طرح که حــدود ۲۶۶ میلیارد تومان 
هزینه دارد، حدود ســه متر مکعب بر ثانیه پساب 
حاصل از تصفیه خانه هــای اصفهان برای مصرف 

کشاورزی اختصاص خواهد یافت.
ساماندهی بستر رودخانه

ایــن طــرح شــامل آزادســازی، ســاماندهی و 
نظارت بر بســتر بخشــی از رودخانه به طول ۱۲۰ 

کیلومتر در بازه زمانی ســه ساله اســت. به گفته 
»مسعودمیرمحمدصادقی« مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای اصفهان آزادسازی حریم رودخانه در شهر 
باغ بهادران)واقع در غرب اصفهان( به دلیل ازدیاد 
ویاهای ساخته شده در جوار زاینده رود به مراتب 
سخت تر از سایر مناطق استان اصفهان است.در این 
نشست »حسن رحیمی« دادستان عمومی اصفهان 
نسبت به اعتمادسازی برای جلب مشارکت مردم در 

آزادسازی حریم رودخانه تاکید کرد. 
مدیرکل هواشناســی اســتان اصفهان نیز گفت: 
بارش های بهاری این خطه تا نیمه خردادماه ادامه 
خواهد داشت. زاینده رود در دهه های اخیر به دلیل 
خشکسالی های متوالی، تراکم جمعیت و افزایش 
برداشت، به یک رودخانه فصلی تبدیل شده است، 
به گونه ای که در پایین دست به خصوص در فصول 
گرم سال با خشکی مواجه می شود. بر اساس اعام 
شــرکت آب منطقه ای اصفهان، میزان ذخیره سد 
زاینده رود هم اکنون به کمتریــن میزان خود در 
۵۰ سال اخیر رسیده اســت و امکان بازگشایی این 
رودخانه و توزیع آب کشاورزی در سال زراعی جاری 
وجود ندارد. بررســی آمار و ارقام مربوط به میزان 
بارش ها و آب ذخیره شده در پشت سد زاینده بیانگر 
شــرایط نامطلوب در فات مرکزی ایــران به ویژه 

استان اصفهان است. 
درحال حاضر حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب در 
پشت سد زاینده رود ذخیره شده است، این در حالی 
است که پارسال در چنین روزهای بدون احتساب 
آبی که برای کشت کشاورزان شرق اصفهان رها شد، 
ذخیره سد زاینده رود 37۱ میلیون مترمکعب بود. 

   4 طرح در کارگروه سازگاری با کم آبی اصفهان تصویب شد
  با حضور مدیران دستگاه های مرتبط با آب، کشاورزی و محیط زیست صورت گرفت؛  

آیت ا... »سیدیوســف طباطبایی نژاد« در دیدار مدیرکل بنیاد مسکن 
انقاب اسامی استان اصفهان با اشاره به سالروز افتتاح حساب ۱۰۰ امام 
راحل اظهار کرد: اگر در کارهای امام خمینی)ره( دقت کنیم، مثل اینکه 
ایشان تصمیم گرفته بودند همه کارهای امام علی)علیه السام( که آن 
حضرت می خواستند انجام بدهند و نشد و نگذاشتند که انجام بشود را 
اجرایی کنند. وی افزود: امام علی )علیه السام( قصد داشت  همه اموالی 
که از بیت المال مسلمین برداشته شــده بود را به بیت المال بازگرداند 
اما ســه جنگ نهروان، جمل و صفین در دوران ایشــان اتفاق افتاد که 

طوالنی بودن آن سبب شد آن حضرت کمتر بتواند این کار را عملیاتی 
کند. نماینده ولی فقیه در استان اصفهان گفت: امام خمینی)ره( بنیاد 
مستضعفان را تشکیل داد تا اموالی که از بیت المال در زمان شاه به دست 
برخی افراد رسیده بود، به نفع محرومان مصادره شود، ایشان کمیته امداد 
و بنیاد شهید را نیز برای رسیدگی به ایتام و خانواده های شهدا تشکیل 
داد، همچنین افتتاح حساب ۱۰۰ امام که برای خانه سازی مستضعفان 
و گسترش عدالت اجتماعی بود. وی با بیان اینکه آبادانی شهرها، نشانی 
از پیشرفت و پویایی کشور اســت، تصریح کرد: قبل از انقاب اسامی 

رسیدگی به روستاها انجام نمی شد؛ امروز هم در عربستان تنها شهرهایی 
که زائران در آن حضور دارند، بدان رسیدگی شده است و سایر شهرهای 
عربستان اینگونه نیســت، حتی در مدینه کمی اگر داخل شهر برویم، 
محله های فقیرنشین را می بینیم. آیت ا... طباطبایی نژاد، با بیان اینکه 
بعد از پیروزی انقاب اســامی یکی از افتخارات این است که امکانات 
خوبی به روستاها رسانده شد، خاطرنشــان کرد: نظام اسامی با تمام 
دشمنی ها، سختی ها، تحریم ها و فراز و نشیب ها توانسته است خدمات 
و امکانات خوبی را به نقاط مختلف شهرها و روستاها ارائه دهد؛ در حال 
حاضر بسیاری از روستاهایی که جمعیت چندانی هم ندارند گاز رسانی 
شده است؛ همچنین بنیاد مسکن سهم خوبی در ارائه خدمت به روستاها 

داشته اما باید این روند، سرعت بیشتری به خود بگیرد.

در دیدار امام جمعه و مدیرکل بنیاد مسکن اصفهان مطرح شد:

رسیدگی به روستاها از افتخارهای نظام اسالمی است

رییس دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشــگاه 
صنعتی اصفهان گفت: میز سوئیس در دانشگاه صنعتی 
اصفهان برای گســترش تعامل بین دانشــگاه و مراکز 

آموزش عالی و تحقیقاتی سوئیس راه اندازی شد.
نصرا... محبوبی صوفیانی، اظهار داشت: با توجه به سابقه 
تعامات علمی میان دانشــگاه صنعتی اصفهان و مراکز 
آموزش عالی و تحقیقاتی کشور سوئیس، این دانشگاه از 
بهمن ماه ۹۵ از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
به عنوان نهاد ملی هماهنگ کننده همکاری های علمی 
دانشــگاه های ایران و سوئیس تعیین شــد. وی افزود: 
پس از آن بود که دانشــگاه صنعتی اصفهان به منظور 
انسجام بخشــی به این تعامات، اقدام به راه اندازی میز 

سوئیس در این دانشگاه کرد.
رییس دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشــگاه 
صنعتی اصفهان اضافه کرد: دانشــگاه صنعتی اصفهان 
با تشــکیل کنسرســیومی از دانشــگاه های مطرح و 
عاقه مند ایران، عاوه بر ایجاد انســجام و یکپارچگی 
در برنامه توســعه همکاری و تبادالت علمی و فناورانه 
با دانشــگاه های ســوئیس، تمهیدات الزم برای توسعه 

همکاری های علمی و تدوین برنامه و نقشه راه تعامات 
و ارتباطات بین دانشگاهی را فراهم  کرد.

وی گفت: کارگاه آموزشــی حمل و نقل شهری در بهار 

سال جاری در زوریخ و نیز بهار سال آینده در اصفهان، 
همچنین برگزاری اولین کارگاه آموزشــی فرصت های 
تحقیقاتی مشترک ایران و سوئیس که امروز چهارشنبه 
۱۹ اردیبهشــت در دانشــگاه صنعتی اصفهان برگزار 

می شــود که از جمله فعالیت های انجام شده این نهاد 
در راستای گسترش تعامات بین دانشگاهی دو کشور 

است.
صوفیانی گفت: دانشــگاه صنعتی اصفهان در راستای 
رســالت خود به عنوان نهــاد ملی هماهنــگ کننده 
همکاری های علمــی میان ایران و ســوئیس، نیز ارائه 
توانمندی های ویژه اصفهان، زمینــه انجام این بازدید 
و بازدید این هیئت سوئیســی از دانشگاه های اصفهان، 
علوم پزشکی، هنر و شهرک علمی - تحقیقاتی اصفهان 
را فراهم کرد. وی ادامه داد: دانشــگاه صنعتی اصفهان 
براساس ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی 
ســال های ۹۵-۹۶ رتبه نخست دانشــگاه های سطح 
یک کشور در فعالیت های علمی بین المللی را به خود 

اختصاص داده است.
رییــس دفتــر همکاری هــای علمــی بیــن المللی 
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان گفــت: ایــن بازدیــد 
در راســتای تحقــق طــرح تحول ایــن دانشــگاه و 
 توســعه و تقویت ارتباطــات بین المللی فراهم شــده

 است.

رییس دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان:

میز سوئیس در دانشگاه صنعتی اصفهان راه اندازی شد

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی اصفهان، با اشــاره به  
برنامه ها و اقدامات شرکت شرکت نمایشــگاه های بین المللی اصفهان 
در رونق اقتصادی دراستان اصفهان و کشور گفت: هدف و وظیفه اصلی 
شرکت بین المللی نمایشگاه های اســتان اصفهان، رونق اقتصادی در 
استان اصفهان و کشور است، زیرا نمایشگاه ها، ویترین اقتصادی کشور 
هستند و شرکت نمایشــگاه بین المللی استان اصفهان اعتقاد دارد، در 
جبهه مقدم اقتصادی کشــور می تواند نقش مهمی داشته باشد. »علی 
یارمحمدیان«، اظهار کرد: این نمایشگاه ها هستند که کاالها، خدمات 
و ایده ها  را در معرض دید بازدید کنندگان و مصرف کنندگان قرار می 
دهند و به عنوان بهترین مکان برای تبلیغات محصوالت کشــور برای 
دنیا و دیگر کشورها محسوب می شــوند. وی گفت: برخی از کشورها 
۱4 درصد درآمد خودشان را در شــرکت ها برای حضور در نمایشگاه 

ها اختصاص می دهند و شــرکت نمایشــگاه های بین المللی اصفهان 
بر اساس وظیفه درسال ۹7 در صدد اســت 4۶ رویداد اقتصادی را در 
اصفهان برگزار کند؛ امیدواریم برگزاری این رویدادهای اقتصادی به رونق 
اقتصادی کشور کمک  کند و منجر به افزایش صادرات و تولیدات کشور 
و مشــکل رفع نقدینگی واحدهای تولیدی شود. یار محمدیان تصریح 
کرد: درمورد وظایف اجتماعی و اقتصادی که برعهده داریم، این شرکت 
اقتصادی در صدد است دغدغه های مردم دراین زمینه را هم مورد توجه 
دهد و در جهت رفع مشکات فرهنگی و اجتماعی واقتصادی برآید. وی 
افزود: به عنوان مثال در سال ۹۶ نمایشگاهی در رابطه  با دستاوردها و 

تولیدات بنیاد تعاون زندانیان اســتان اصفهان برگزار شــد که در این 
نمایشگاه کارگاه های تولیدی هم در کنار زندان برپا گردید و مصنوعات 
تولید شده توسط زندانیان در معرض دید قرار گرفت، تا از این طریق و 
با افزایش فروش آنها به بنیاد تعاون زندانیان کمک کنیم. وی حضور در 
نمایشگاه های خارج کشور را یکی دیگر ازبرنامه هایی نام برد که به همت 
این شرکت در دستور کار است و تصریح کرد: بنا داریم  از این طریق به 
افزایش صادرات در کشور کمک کنیم؛ لذا از تولیدکنندگان و واحدهای 
تولیدی درخواست می کنیم در این نمایشگاه حضور یابند و فکر نکنند 

هزینه کردن در نمایشگاه های خارجی هزینه ای بی فایده است.

 مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان مطرح کرد: 

تالش شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان برای رونق اقتصادی کشور

متقاضیــان شــرکت در مناقصه مــی توانند 
جهت کســب اطالعات بیشــتر به ســایت 
 دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان به آدرس

 poshtibani.mui.ac.ir  مراجعه یا با شماره تلفن 
37924005-031 تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی استان اصفهان

م الف: 174973

آگهی مناقصه عمومی یک 
مرحله ای خرید خدمات پلیس 
)ماموران شاغل در نیروی انتظامی(

مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س(
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پیامبر اکرم )صلی ا...علیه وآله و سلم(:
مؤمنان، شايسته است با يكديگر همانند يك تن باشند که هر گاه عضوى 

از بدن او به درد می آيد ، ديگر اعضاى بدنش با آن  همنوايی می کنند.
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یادداشت

 با ورود شبکه های اجتماعی با یکسری لغاتی 
آشنایی پیدا کرده ایم که پیش از این کمتر از 
آن نامی شــنیده بودیم یا اصال آنها را به کار 
نمی بردیم؛ مثل کلمــه »الکچری« که این 
روزها فراوان در صفحات مجازی با آن روبه رو 
می شویم. کافی است در »اینستاگرام« حرف 
)L( را سرچ کنید تا انبوه صفحاِت دربردارنده 
واژه  الکچری جلوی روی تان باز شــود که 
تمام شان ایرانی هســتند و هر کدام به یک 
شــهر به خصوص تعلق دارنــد! مثال صفحه 
بچه پولدارها و الکچری های تهران، مشهد، 

شیراز و... .
بچه هایی که چند صد دالر، توی مشت شان 
گرفته اند و با افتخار بــه دوربین زل زده اند و 
زندگی مجلل و اشرفی شان را به رخ دیگران 
می کشند؛ تازه افراد بسیاری هم عالقه خاصی 
دارند که این صفحات را دنبال کنند. به این 
پرســش که چرا ما ایرانی ها، الکچری بودن 
را دوســت داریم، باید جامعه شناسان پاسخ 
دهند؛ اما واقعا پشــت پرده این صفحه های 
الکچری چه می گذرد؟ هر بچه پولدار برای 
آنکه عکســش در صفحه الکچری شــهر 
خودش منتشر شود باید چند صدهزارتومان 
به ادمین این صفحه بپردازد. این آقا یا خانوم 
ادمین کم کم برای خودش دکان و دستگاه 
راه می انــدازد و بین بچــه پولدارها معروف 
می شود. ماجرا جایی عجیب و غریب می شود 
که سایتی به نام »الکچرنیوم« با پشتیبانی 
یک شرکت قانونی و با شماره ثبت شده شروع 
به فعالیت می کند و معلوم نیست در داخل 
این ســایت چه خدماتی به بچه پولدارها و 
اهالی الکچری اش داده می شــود که فقط 
هزینه ثبت نام دراین ســایت  چند میلیون 
تعیین شده است! وقتی می فهمید یک عده 
تا این حد برای دیده شدن دست و پا می زنند، 
دغدغه شان عضویت دریک سایت الکچری 
است، با موجودی حساب بانکی شان عکس 
می اندازند و مخلص کالم، وقتی می فهمید 
ما آدم ها به کجــا داریم می رویــم، دیگر با 
دیدن عکس هایی که حکایت از فقر بعضی 
از مردمان کشور دارد، زیاد تعجب نمی کنیم!

ماآدمهابهکجامیرویم؟

سمیه مصور

عکس روز

عکسروزجشنواره
عروسکهادر

انگلستان

دقیقه طول کشیده باشد . بعد بریدهها
به این فکر کردم که با منطق 
او بیش از هفت ونیم میلیارد 
فقره عشق، مسئول جمعیت 
فعلی کره زمین است و روزانه 
تقریبا دویست هزار فقره 
عشق به تولیِد دویست هزار 
انسان منجر می شود. اینجا 
که رسیدم پوزخند زدم!

»عشق و چیزهای دیگر« 
نویسنده: مصطفی مستور

هرانسانیمولودعشق
بینیکزنومرداست

مادربزرگم  می گفت: هر 
آدمی که روی زمین راه 
می رود از عشق بین یک 
مرد و یک زن به وجودآمده 
است؛ حتی اگر این عشق ده 

راه هــای مختلفــی بــرای هواخــوری وجــود دارد، ولــی برخــی 
 از روش هایــی بــرای هواخــوری اســتفاده می کننــد کــه خیلــی

 عجیب به نظر می رسد؛ مانند کاری که یک جوان چینی انجام داده است. 
ایــن پســر جــوان 25 ســاله کــه نامــش در رســانه ها فــاش نشــده، در 
 یــک پــرواز داخلــی بــرای اینکــه هــوای ســنگین داخــل هواپیمــا را 
عوض کند، دستگیره یکی از درهای فرود اضطراری را کشیده و با فشار زیاد، آن را 
مقداری باز کرده است! خوشبختانه خدمه هواپیما به موقع متوجه شدند و جلوی 

سقوط هواپیما را گرفتند.

اینکه 7700 دالر به عنوان انعام به کسی پرداخت شود شاید عجیب به نظر برسد 
ولی این اتفاق در سوئیس رخ داده اســت. زن فرانسوی که با دخترش به سوئیس 
سفر کرده بود، برای پرداخت انعام یک قهوه و یک کیک، هفت هزار و هفتصد دالر 
پرداخت کرد! او رمز کارت اعتباری اش را به جای مبلغ انعام وارد کرد و 7700 دالر 
به مستخدم پرداخت کرد و تا وقتی که آخر ماه صورت حسابش را ندیده بود، متوجه 

این اتفاق نشد. مستخدم سوئیسی اعالم کرده است که مبلغ را برنمی گرداند!
در شــهر »پورتلند« آمریکا، پارک دایره ای کوچکی وجود دارد که قطر آن فقط 
60 سانتی متر است! این پارک در نگاه اول بیشتر از اینکه شبیه یک پارک باشد به 

یک گلدان کوچک می ماند. 
سالیان سال است که مردم شهر این پارک را کوچک ترین پارک دنیا می دانند و 
برای ثابت کردن حرف شان هم می توانند گواهی »گینس« را رو کنند که برای 
درست کردن این پارک سعی شده همه چیز در اندازه های مینیاتوری و کوچک 
باشد. این پارک نیز مثل پارک های بزرگ، چرخ و فلک دارد اما چرخ و فلکی در 

اندازه کوچک!

بازکردنپنجرههواپیمابرایهواخوری!کوچکترینپارکدنیاکجاست؟

گرانترینانعامدنیا
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مارک آلمان  
در سال 1920 پس از جنگ جهانی اول، یک تورم شدید در اقتصاد آلمان 
به وجود آمد. حتی مردم آلمان که پیش از آن بسیار ثروتمند بودند، حین و 
پس از جنگ بسیار فقیر شدند. در واقع به دلیل تورم، مارک آلمان )واحد 

پولی آلمان پیش از تبدیل به یورو( بسیار بی ارزش شد .
  شمشیرهای چوبی

یک قبیله  بومی مکزیکی به نام »تولتک« ها، راه بســیار غیرمعمولی برای 
جنگ با دشمنان داشتند. جنگجویان تولتک از شمشیرهای چوبی برای 
اجتناب از کشتن دشــمنان استفاده می کردند. ســورپرایز اینجاست که 
دشمنان شان از خونریزی شــدید می مردند. در باالی شمشیرهای چوبی 
تولتک ها، قطعه های تیز اوبیسیدین وجود داشت و مسئولیت شان ایجاد 

زخم های عمیق در بدن دشمنان بود.
 روش های عجیب حمام کردن!

در تاریخ، بسیاری از پادشــاهان و ملکه ها روش های عجیبی برای حمام 
کردن داشتند. به عنوان مثال، برخی آنان از شیر حیوانات مختلف استفاده 
می کردند؛ برای مثال »کلوپاترا« از شیر قاطر استفاده می کرد. برخی نیز از 
سرب سفید )همان اسفداج که رنگدانه  سفید است( استفاده می کردند که 
خطرناکی آن مشخص شد. ملکه »الیزابت اول« شاید به دلیل استفاده از 
این رنگدانه، موهای خود را از دست داد. دیگران نیز از محصوالت جیوه ای 

استفاده می کردند.

از نمایشگاه کتاب اومدم خونه دوســتم. میگه چرا کتاب نخریدی؟ انگار 
 خــودش هــر بــار میــره نمایشــگاه، ســه تــا ماشــین کتــان میخره 

و برمی گرده!
 من به موی تو غذا خیلی حساسم؛ همیشه به مادرم میگم موها رو تو یه 

دیس جدا بذاره هر کی خواست خودش برداره!
 از شرایط پولدار بودن فقط» وی در جوانی زندگی سختی داشت« رو دارم!
ساعت چهار صبح داشتم راز بقا می دیدم، جنگ بین کفتارها و پلنگ ها   
رو نشون می داد، هر چند ثانیه یک بار دعوا رو ول و منو نگاه می کردن! البد 

پیش خودشون می گفتن این چیو داره نگاه می کنه ساعت چهار صبح؟
 از بچگی دلم می خواست بفهمم مردمی که تو ماشین شون آهنگ گوش 
میدن چی گوش میدن و چطوریه! تا اینکه اینســتاگرام قابلیت استوری رو 

اضافه کرد و به آرزوم رسیدم!
یک قانون نانوشته هست که میگه اگر دو تا از دوستات که همدیگر رو نمی   
شناسن با هم آشناشون کنی، خیلی بیشتر از خودت با هم صمیمی میشن و 

تو رو هم یادشون میره!
حداقل میون این گرونی های دالر کاشکی کلیه رو هم گرون کنن تا ارزش   

مون نیاد پایین!
 بیماری »فرگوسن« به خاطر آدامیسه که 30 ساله میجوه!

 اگه هر روز صبح هم برای گنجشکا پیامک واریز حقوق بیاد، بازم این همه 
خوشحالی و سروصداشون منطقی به نظر نمی رسه!

شبکه اجتماعیزنگ تاریخ

چرازنرابهگلتشبیهکردند؟
در راستای این بیت معروف: » خشــت اول چون نهد معمار کج/ تا ثریا می رود 

دیوار کج«، عرض می شود: چنانچه این تشــبیِه نامیمون اتفاق نمی افتاد، 
عده قلیلی از جماعت محترم نســوان درطی فرایند چشم و هم چشمی  
با این موجودات رنگ و وارنگ، هزاران بال ســر خود و اطرافیان شــان 

نمی آوردند! 
با توجه به رســالتی که برای خودمان قائلیم، برخی آفات ناشــی از 
تشــبیه زن به گل )یا بالعکس( را برمی شــماریم، باشد که چراغ راه 

آیندگان باشد:
- چاقی و الغری افراطی هر دو ناپســند و مذموم هســتند. در اینجا 

با عنایت به تعبیر » خیراالمور اوســطها« هر دو  را به شــدت محکوم 
می کنیم. 

چنانچه بانــوان گرامی جهت دســتیابی به تناســب اندام، از 
روش های طبیعی پیشــگیری از چاقی نظیــر تنظیم حجم 

و نوع  غذا، روی آوردن به انواع ورزش های ارزان، نشــاط 
انگیزو... اســتفاده کننــد،  اتفاقا مــورد تائیــد بزرگان  
 این حوزه )ازجملــه خود نگارنــده قلمی!( نیز هســت؛ 
مشــکل اصلی، روی  آوردن این طیــف عموما کم تحرک 
به روش های پرهزینــه و پرخطری مانند رژیــم درمانی، 

جراحی های موضعی معروف به »لپیوســاکش«، استفاده از 
کمربندهای الغری و قرص های جور واجور است...!

اشــتیاقی« اســت؛ یعنی اگــر  بین طنزپــردازان مهنــدس طنزپردازان »محســن   تنهــا 
بگویید مهنــدس را ندیدی؟ همــه می دانند کــه می گویی 

محســن اشــتیاقی را ندیدی؟ هیچ کس فکر نمی کند کسی دیگر 
مدنظرتان اســت. مهندس متولــد 1353 در تهران اســت و مرد رندی 

است. »مرد رند« نام مستعارش نیز هســت. مهندس یک پسری هم دارد 
که خواننده است و دارد از خودش مشهورتر می شود. کتابی هم دارد به 
نام »چهار فصل ناتمام« اصال بــه ما چه که مهندس چی دارد و چی 

ندارد؟! ایشــان یک ذوق طنزنویسی دارد که برای ما کفایت

 

             می کند. »کبریت بی خطر«
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