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قیام دوباره قلمکاری
به کمک هنرمندان و محققان اصفهانی صورت گرفت؛
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تابستان سختی پیش رو  داریم
رییس گروه مطالعات آب سطحی شرکت آب منطقه ای اصفهان:
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کمبود میوه ای برای ماه رمضان نداریم
رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان:
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 در نشست هم اندیشی برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی 
متالوژی، فوالد ریخته گری وماشین آالت و صنایع وابسته مطرح شد؛

 قطب صنعت کشور
 باید برتر از تهران باشد

در نشست هم اندیشی بررسی دهمین نمایشگاه بین المللی 
متالوژی، فوالد ریخته گری، ماشین آالت و صنایع وابسته 

اعالم شد: به دلیل اینکه اصفهان، قطب صنعت کشور است...

زیرساخت ها دیگر پاسخگو نیست
   اصفهان وضعیت مناسبی در زمینه راه اندازی کسب و کارهای نوین ندارد ؛ 

 خشکسالی و بی آبی، باعث تشدید استرس و افسردگی در میان شهروندان شده است؛ 

ردپای کویر روی روان اصفهانی ها

ساختمان جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی اصفهان با صرف 
اعتباری بالغ بر 90 میلیارد ریال، با حضور رییس دانشگاه جامع 

علمی کاربردی کشور افتتاح و به بهره برداری رسید .
رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان درآغاز این 
مراسم  گفت: این ســاختمان در فضایی به مساحت 3400 متر 
مربع دارای 24 بخش از جمله سالن های همایش، جلسات و اتاق 
مشاوره شغلی، کار آفرینی و دانشجویی  و نمایشگاه توانمندی 
دستاوردهای دانشــگاه اســت که با صرف اعتباری بالغ بر 90 

میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری رسید.
سید حسن قاضی عسگر با اشــاره به تعداد 27 هزار دانشجوی 
مشغول به تحصیل در 43 مرکز علمی کاربردی استان اصفهان، از 
راه اندازی 4 مرکز در آینده نزدیک خبر داد و گفت: هدف دانشگاه 
جامع علمی کاربردی، مهارت محوری است نه مدرک گرایی و در 
تالش هستیم برای آموزش نیروهای متخصص، مهارت محوری 
را ارتقا و فرهنگ مدرک گرایی را مهمل کنیم  ولی نکته قابل ذکر 
اینکه  متقاضیان ورود به مراکز آموزش عالی، شــناخت کافی از 

این دانشگاه  و امکانات آن ندارند. 
وی با تاکید بر اینکه مردم باید از دانشگاه جامع علمی کاربردی  
آنچه که نیاز جامعه است را بخواهند، عنوان کرد: مردم رشته های 
جدید و ارتقای کیفیت آموزش را بخواهند و همچنین دانشجویان  
حق مطالبه گری در محیط دانشــگاه  از جمله تقویت نظارت بر 
مراکز علمی کاربردی، عدم اســتفاده از محتوای دروس قدیمی 
و عدم حضور مدرســین غیر مجاز را دارنــد. در غیر این صورت 

دانشجویان  بخش مربوطه دانشگاه را مطلع سازند.
رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشــور هم در ادامه این 
نشست به مباحث مهمی از جمله توســعه کیفیت گرایی، ارائه 
تســهیالت به فارغ التحصیــالن، افزایش نرخ رشــد جمعیتی 

دانشجویان علمی کاربردی و پیشتازی اصفهان در اعزام دانشجو 
به آلمان برای گذرانــدن دوره کارورزی و پذیرش دانشــجوی 
خارجی اشاره کرد و گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی استان 
اصفهان در بخش بین الملل پیشــتاز اســت و در فعالیت های 
برون مرزی، پذیرش دانشجو و کارهای مشترک با مراکز علمی 

کشورهای دیگر در حال بازاریابی و رایزنی  است.
محمد حســین امید همچنین با تاکید بر توسعه کیفیت گرایی 
در مراکز علمی کاربردی گفت: سیاست ما در بحث مراکز علمی 
کاربردی، سیاست انقباضی است و پیرو این سرانه مراکز در حال 
افزایش اســت. به جهت جذب دانشــجو ، بحث کیفی هم ارتقا 
خواهد یافت و معتقدیم اســتان اصفهان در این باره پیشــرفت 

خوبی می کند.
به گفته وی؛ طی دو سال اخیر تقریبا نرخ رشد پذیرش دانشجو 
معادل 25 درصد بوده و به رغم اینکه 25 درصد  از تعداد مراکز 
کاهش یافته اســت با این اوصاف برای بهبود جاذبه، شــرایطی 
 فراهم کردیــم که مراکز فناوری و مراکز رشــد ایجــاد کنیم و

 فارغ التحصیالن این دانشــگاه برای ایجاد شــرکت های دانش 
بنیان با دریافت تســهیالت بــدون بهره و با کارمــزد 2درصد  
ازدانشگاه می توانند در این مراکز شروع به کار کنند. الزم به ذکر 
است که هدف دانشگاه جامع علمی کاربردی از این اقدام کاهش 

نرخ بیکاری و افزایش اشتغال پایدار است.
محمد حســین امیــد همچنیــن در بحــث ارتقــای کیفیت 
آموزش به مصوبه شــورای عالی اداری کشــور اشــاره و عنوان 
کرد: برای کاهــش تصدی گــری دولت و همچنیــن افزایش 
کیفیت آموزش و حمایــت از بخش خصوصی، شــورای عالی 
اداری کشــور طرح منع پذیــرش دانشــجو در مراکز آموزش 
علمی کاربــردی  وابســته به دولــت را تصویب و ابــالغ کرده 
 اســت  که این مراکز بایــد تا پایان ســال 97 تعییــن تکلیف 

شوند.

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان تصریح کرد:

دانشگاه جامع علمی کاربردی، مهارت محور است نه مدرک گرا

اعظم محمدی

حلول ماه مبارک رمضان، ماه بندگی و عبادت مبارک باد 

خبر کوتاه بود و تلخ:» قاسم افشار، گوینده توانمند و 
با سابقه صداوسیما دار فانی را وداع گفت«. گوینده 
اخبار سال های جنگ که صدا و تصویرش با مارش 
آغاز خبر شــبکه یک، اخبار جنگ ایــران و عراق، 
هشــدار آژیر خطر بمباران و موشک باران، وخامت 
حال حضرت روح ا... و پوشش مراسم تشییع پیکر 
پاک ایشــان در خاطره ایرانیان گره خورده است. 
در خاطر دهه شــصتی هایی که با صدای حماسی 
این گوینده قد کشــیدند و در بحبوحه سال های 
دفاع مقــدس بارها اخبار مربوط بــه پیروزی های 
رزمندگان اسالم را شــنیدند. دیروز »قاسم افشار« 
به علت ایســت قلبی از دنیا رفت. افشار از استادان 
گویندگی و فن بیان بود و صدای ماندگار او هرگز از 
ذهن مخاطبان رادیو و تلویزیون حذف نخواهد شد. 
9 سال بود که از او خبری نداشتیم. شایعات زیاد بود 
و می گفتند با صدا و سیما قهر کرده؛ عده ای علت 
دوری اش را به حوادث سال 88 و پس از آن ربط می 
دادند. این سال های اخیر هم اخباری درباره بیمار 
بودنش به گوش مان می رسید. هرچه بود »افشار« 
ترجیــح داد دور از صدا و ســیما و فضای خبری و 
گویندگی روزگار بگذرانــد و اهل جنجال هم نبود. 
نه مصاحبه کرد و نه حتی گالیه. »افشار« هم رفت 
و همراه با خود بخشی از خاطرات و نوستالژی های 
دوران ما را هم با خود برد؛ همان روزها و سال هایی 
که برای مان از اخبار جبهه هــای جنگ و پیروزی 
 رزمندگان می گفت. جایش تا همیشه خالی است. 

روحش شاد    

گوینده خبر صدا و سیما درگذشت؛
خداحافظ آقای افشار!

امیرعلی مرآتی 

رییس هیئت مدیره مجموعه گروه تورهای بعثت:

فعالیت مجموعه به قوت قبل ادامه دارد

 رییس هیئت مدیره مجموعه گروه تورهای بعثت در جمع خبرنگاران رســانه های گروهی پیرامون لغو مجوز بند »پ« 
این مجموعه توسط سازمان حج و زیارت اظهار داشت: هر مجموعه گردشگری و آژانس مسافرتی که بخواهد در کشور 
فعالیت کند باید از سه نهاد رسمی مجوز فعالیت دریافت کند تا بتواند به صورت رسمی و قانونی در این حوزه به فروش 

بلیت و عرضه خدمات بپردازد.
وی ادامه داد: مجوز بند» الف« مربوط به فروش بلیت هواپیمایی است و باید از سازمان هواپیمایی کشور اخذ شود؛ مجوز 
بند »ب« باید از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تورهای مسافرتی اخذ شود و مجوز بند »پ« 

برای تورهای زیارتی به عربستان و عراق از سازمان حج و زیارت اخذ می شود.
رییس هیئت مدیره مجموعه گروه تورهای بعثت تصریح کرد: طبق گفته مدیران سازمان حج و زیارت اصفهان، مجموعه 

بعثت به دلیل ارائه ویزای آزاد برای سفرهای عتبات مورد اتهام قرار گرفته و به همین خاطر لغو مجوز شده است.
وی افزود: این رخداد در حالی بوده که تمامی آژانس هایی که مجوز بند »ب« دارند می توانند از طریق 4 آژانس که سفارت 

عراق مشخص کرده به همراه شرکت شمسا ویزای عراق اخذ کنند. 
 فنایی تصریح کرد: با وجود این مسئله، تیم حقوقی مجموعه بعثت در حال پیگیری موضوع از مراجع قضائی و ذی ربط 

بوده و به دنبال برطرف کردن این معضل در شرایط پیشرو است.
وی گفت: همه فعالیت های مجموعه بعثت به غیر از مفاد بند »پ« در حال اجراست و حتی در حوزه خدمات عتبات بلیت 

نجف با مجوز بند »الف« توسط این مجموعه عرضه می شود.

هدف مجموعه بعثت ارتقای صنعت گردشگری و جذب توریست برای کشور است
 رییس هیئت مدیره مجموعه گروه تورهای بعثت با اشاره به فعالیت های گسترده این مجموعه در حوزه گردشگری تصریح 
کرد: مجموعه گروه تورهای بعثت از سال 75 شروع به فعالیت کرده و در سال 83 فعالیت شرکتی خود را به ثبت رساند؛ 

این مجموعه همواره در ارائه خدمات منحصر به فرد در حوزه گردشگری پیشگام بوده است.
فنایی ادامه داد: مجموعه گروه تور های بعثت در حال حاضر در سطح کشور با ۶ شرکت رسمی و مجزا به لحاظ حقوقی در 

حال فعالیت بوده و به صورت منحصر به فرد به دنبال ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان است.
وی بعثت را تنها مجموعه گردشگری اصفهان دانست که به صورت فعال، بیس هواپیمایی مستقر در این شهر دارد و از 

طریق ایرالین تابان پروازهای مختلف را به اجرا در می آورد.
فنایی، هدف مجموعه گروه تورهای بعثت را ارتقا و توسعه گردشگری در ایران عنوان کرد و گفت: ما به دنبال ارائه خدمات 

با کیفیت برای افزایش و جذب گردشگر خارجی هستیم تا از این طریق به بهبود مسائل اقتصادی کمک کنیم.
وی گفت:  با هماهنگی هایی که با مجموعه مدیریتی استان و اســتاندار اصفهان در راستای توسعه خطوط هواپیمایی و 

استقرار ایرالین در اصفهان صورت گرفته، امیدواریم بتوانیم در آینده شاهد استقرار یک ایرالین در این استان باشیم.
رییس هیئــت مدیره مجموعــه گروه تورهــای بعثت، حرکت ایــن مجموعه را در مســیر ارائه خدمات 24 ســاعته 
 به گردشــگران عنوان کــرد و گفــت: از ابتدای خرداد ماه امســال، شــعبه اصفهان ایــن مجموعه از طریق ســایت
 http://www.getbilit.com به ارائه خدمات به صورت حضوری و 24 ساعته می پردازد که مردم می توانند در هر 
ساعت از شبانه روز جهت دریافت خدمات به شرکت مراجعه کنند.فنایی افزود: باید با همدلی بیشتر نهادهای مختلف 
فعال در حوزه گردشگری ارائه خدمات مطلوب به مسافران افزایش یابد؛ چرا که این امر سبب بهبود وضعیت توریسم در 
کشور و بهبود شرایط اقتصادی می شود.وی در پایان اضافه کرد: همه تالش همکاران ما بر این است که لغو مجوز مجموعه 
بعثت به عنوان یک برند فعال در گردشگری ضربه نزند و سنگ اندازی ها ما را از هدف اصلی مجموعه؛ یعنی توسعه صنعت 

توریسم و گردشگری در کشور خارج نکند.
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»حفظ برجام بدون آنکه تهــران امتیازاتی بدهد، 
غیرممکن است.« رسانه های خبری دنیا نوشتند که 
گوینده این سخن »سرگئی ریابکوف« معاون وزیر 
خارجه روسیه بوده و ملیت گوینده بود که این خبر 
را خیلی زود به بمب خبری در شبکه های مجازی 

و خبرگزاری های داخلی کشورمان تبدیل کرد. 
ادعای مطرح شده از سوی این مقام مسئول روسی 
تعجب ایرانی ها را به دنبال داشت. حتی آنهایی که 
هیچ وقت به روســیه و وصلت دیپلماتیک تهران و 
واشــنگتن خوش بین نبوده اند هم تعجب کردند 
و این میــزان از »چرخش« آن هم با این ســرعت 
در مخیله شــان نمی گنجید! برهمین اساس هم 
تیترهایی با عنــوان »خیانت دوبــاره روس ها به 
ایران« و »موضع عجیب روسیه« و »چرخش دوباره 

روس ها« و ... به صدر اخبار رسید. 
منبع خبر، خبرگزاری اینترفاکس بود که به نقل از 
ریابکوف نوشــت: »امکان بحث و گفت وگو درباره 
آینده برجام بدون مشارکت آمریکا وجود دارد. حفظ 
توافق هســته ای بدون آنکه تهران امتیازاتی بدهد 

غیرممکن است.«
این خبرگزاری همچنین نوشت: ریابکوف می گوید 
تصمیم آمریــکا درمورد ایران و توافق هســته ای، 
 بدون در نظر گرفتن مالحظات، در بحبوحه شروع 

گفت و گو ها در شبه جزیره کره اخذ شده است.
بمب خبری اما ساعتی بعد خنثی شد. وقتی برخی 
خبرنگاران روس در توییتر از ترجمه اشتباه رویترز 
از سخنان ریابکوف معاون، وزیر خارجه روسیه خبر 
دادند. آن طور که رسانه های روسی نوشتند ترجمه 
درست ســخنان ریابکوف این گونه بوده است که 
آمریکا وانمود می کند بدون امتیاز جدید از ســوی 

ایران، حفظ برجام غیرممکن است.
شــدت واکنش ها به اندازه ای بود که معاون وزیر 
خارجه روســیه مجبور شــد شــخصا اعالم کند 

سخنانش به اشتباه ترجمه شــده است. ریابکوف 
با بیان اینکــه خبرگــزاری اینترفاکــس تمامی 
صحبت های او را به درســتی )به زبان انگلیســی( 
بازتاب داده بود، ادامه داد: فقط تیتر این خبر کامال 
برعکس اظهارات من بود. معاون وزیر خارجه روسیه 
تاکید کرد که به هیچ وجه ســخنی از امتیاز دادن 
ایران برای حفظ توافق هســته ای )برجام( مطرح 
نکرده است و مجبور شده با خبرگزاری اینترفاکس 

تماس بگیرد و بگوید تیتر را تصحیح کنند. 
ریابکوف گفت: »ما به هیچ وجه از ایران نمی توانیم 
بخواهیم که امتیازی بدهد بلکه معتقدیم برجام یک 
توافق کامل و متوازن است که طرفین روی آن بسیار 

فکر کرده اند و باید حفظ شود.«
در اینکه روس ها اهل معامله هســتند، هیچ شکی 
نیســت. از قضا روحیات ترامپ با پوتیــن در این 
زمینه به هم می خورد و همین موضوع باعث شده 

تا برخی تحلیلگران درباره احتمال چرخش روسیه 
به ســمت آمریکا چه در زمینه برجام و چه سوریه 
سخن بگویند و بنویســند. از جمله »عمر الرداد« 
که در مقاله ای در رای الیوم نوشت: »شاخص های 
متعددی در مورد تغییر در موضع روسیه نسبت  به 
حضور و سیاســت های ایران در سوریه وجود  دارد. 
جوهره این تغییر، پاسخ مثبت روسیه و هماهنگی 
 آن با استراتژی اســرائیل در خصوص کاهش نفوذ 
ایران در  سوریه است.  مشــخص است که واکنش 
روسیه از زمان پیش از ضربه  موشکی آمریکا فرانسه 
و انگلیس به ســوریه و پس از  حمالت اســرائیل به 
اهداف ایرانی، نشان دهنده  وجود تفاهم هایی بین 
آمریکا و اسرائیل اســت که  مبتنی بر قطع حمایت 
روســیه از ایران و کنترل نفوذ  نظامی و سیاسی آن 
در سوریه اســت و به نظر می رسد  این توافق در دو 
جهت در میدان سوریه نمود می یابد؛  اول: نواختن 

بر تار هماهنگی اسرائیل با روسیه در  ضربه هایی که 
متوجه اهداف ایرانی می شود، بدون  پاسخ یا حمایت 
و یا اعتراضی از سوی سامانه های  دفاع هوایی روسیه. 
دوم: اینکه حمالت موشکی اسرائیل  اهداف ارتش 

سوریه را در بر نگیرد. «
رژیم صهیونیســتی اخیرا به مواضع نظامی ایران در 
ســوریه حمله کرد. حمله ای که گفته می شود طی 
آن 11 مستشار ایرانی به شهادت رسیده اند. مسئوالن 
 اســرائیلی اعالم کردند  این حمله بــا هماهنگی با 
فرماندهی روسیه انجام شده  است و البته این عملیات 
همزمان بود با سفر  نخست وزیر اسرائیل به مسکو و 
تهدیدات نتانیاهو درباره نــدادن اجازه به ایران برای 

تهدید آن از سمت غزه،  لبنان و سوریه .
اشتراکات زیاد است اما مدارک و شواهد زیادی وجود 
دارد که نشان می دهد آنچه بین تهران و مسکو در 
 سوریه جریان دارد، از تعدادی تفاهم های موافق با 
 منافع آنها فراتر نمی رود. »اسد« کنار ایران ایستاده 

و به وصیت پدرش 
عمل مــی کند و 
تســلیم روس ها 
و آمریکایــی ها و 
اســرائیلی ها هم 
نشده؛ اما سیاست 
عرصه بی حساب 
و کتابــی اســت. 
همیشه دو به عالوه 
دو، چهار نمی شود. 
بــا روس هــای 
معامله گر هم باید 
با حساب و کتاب 
و هوشمندانه رفتار 
کنیم. ما در سوریه 

شــهید داده ایم. برای برجام هــم هزینه ها دادیم.  
این راه پرهزینه را به آســانی نباید برای دشمن باز 

گذاشت. 

آمریکا در واکنش به تهدید کره شمالی: 
 رزمایش با کره جنوبی
 ادامه پیدا می کند 

به دنبال تهدید پیونگ یانگ به تعلیق گفت وگوها 
با ســئول در اعتراض به مانور نظامی مشــترک 
ایاالت متحده و کره جنوبی، وزارت دفاع آمریکا 
اعالم کرد آمریکا و کره جنوبــی به اجرای مانور 
نظامی پایبند هستند و طبق برنامه سابق، مانور 

تا 25 می ادامه خواهد داشت.
خبرگزاری کــره جنوبی »یونهــاپ« پیش تر از 
اعتراض کره شــمالی به مانور مشترک آمریکا و 
کره جنوبی خبر داده بود . سرهنگ راب منینگ 
از ســخنگویان وزارت دفاع آمریــکا گفت: این 
تمرین نظامی از روز دوشــنبه آغاز شــده و قرار 
 اســت طبق برنامه از پیش تعیین شده تا 25 مه

 ادامه یابد.

دیلی میل: 
 وکیل ترامپ از قطری ها

 پول خواسته!
دیلی میل گــزارش داد، مایــکل کوهن، وکیل 
شــخصی دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا 
به این سرمایه گذار در جلســه برج ترامپ گفته 
بود این پول را به اعضای خانواده رییس جمهوری 
آمریکا می دهد و وزیر خارجه قطر هم آنجا بوده 

است. 
منابع مطلع هم گفتند که این ســرمایه گذار که 
دســامبر 2۰1۶ با کوهن در بــرج ترامپ دیدار 
کرده است، تاکید داشــته که وکیل ترامپ این 
 پول ها را برای اعضای خانواده ترامپ می خواسته 

است.
 احمــد الرومیحی، یک دیپلمات ســابق قطری 
است که مسئول ســرمایه گذاری 1۰۰ میلیارد 
دالری قطر بوده و به این منابع گفته است که این 

درخواست را نپذیرفته بود.

 رهبر مخالفان دولت پوتین
 به حبس محکوم شد

آلکســی ناوالنی رهبرمخالفان دولت روســیه 
که به تازگــی در جریان اعتراض ها در مســکو 
 بازداشت شده بود با حکم دادگاه به حبس محکوم

 شد.
 دادگاه ناحیه تورسکوی مسکو حکم به 3۰ روز 
زندان ناوالنی به جرم برپایــی اعتراضات بدون 

مجوز داد. 
»دیمیتری گوردییف« قاضــی دادگاه در حکم 
خود یادآورشــد: ناوالنی تخلف قانونی مرتکب 
شده است؛ بنابراین به مجازات پیش بینی شده 

محکوم می شود.

تشکیالت فلسطینی، نماینده 
خود را از آمریکا فراخواند

صائب عریقات، عضو ارشد هیئت مذاکراه کننده 
فلسطینی گفت: محمود عباس، »حسام زملط« 
رییس دفتــر نمایندگی ســازمان آزادی بخش 
فلسطین را از واشــنگتن فراخواند و او اکنون در 
راه بازگشت به فلسطین اســت. وزارت خارجه 
فلســطین همچنین اعالم کرد که این تصمیم 
در پی انتقال ســفارت آمریکا از تل آویو به قدس 

اتخاذ شده است.
نظامیان صهیونیســت راهپیمایی مــردم غزه 
در هفتادمین ســالگرد »روز نکبت« )اشــغال 
فلسطین توسط صهیونیست ها( و اعتراض آنان 
به انتقال ســفارت آمریکا از تل آویــو به قدس 
 اشغالی را به خاک خون کشیدند که در جریان آن
  ۶1 تن شــهید و حدود ســه هزار نفــر زخمی

 شدند.

شراکت به سبک روسی!

»ظریف« پس از مذاکره با همتایان 
اروپایی و موگرینی:

اروپایی ها گفتند تالش خود 
را می کنند 

وزیر امور خارجه کشــورمان نشست خود با 
وزرای خارجه سه کشــور اروپایی و مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا را خوب و مفید 
توصیف کــرد و گفت کــه اروپایی ها متعهد 
شــده اند تالش خود را برای اجــرای مفاد 

توافق های نشست به کار گیرند.
وی افزود: خانم موگرینی در بیانیه ای که ارائه 
می کند، کارهایی را که قرار است در هفته های 
آینده انجام شــود و روی آنها توافق سیاسی 

صورت گرفته است، اعالم خواهد کرد.

موافقت الریجانی با 
برگزاری یک مراسم فوتبالی

محمدرضا تابش، رییس فراکســیون ورزش 
مجلس شورای اســالمی از موافقت رییس 
مجلس بــرای برگزاری مراســم رونمایی از 
لباس تیم های ملی کشــورمان در بازی های 
آسیایی خبر داد و گفت: قرار است هفته آینده 
این مراسم با حضور مسئوالن ورزش کشور، 
پرچم داران و نمایندگان ورزشکاران تیم های 
ملی اعزامــی به بازی های آســیایی در تاالر 

آفتاب مجلس برگزار شود.

»زیمنس« ایران را تحریم کرد
مدیرعامــل شــرکت زیمنــس در توییتی 
پیش دســتانه اعالم کرده است: »نمی توانیم 
هیچ ســفارش جدیدی از ایران بگیریم. باید 
واقعیت سیاسی را بپذیریم. من نگران نیستم، 
حجم فعالیت ما در ایران خیلی محدود است. 
باید بین منافع و ارزش هایمان تعادل برقرار 
کنیم«.  پیش تر وزیر خارجه آلمان هم اعالم 
کرده بود: »اگرچه کشورش خواهان کمک به 
شرکت های آلمانی ســرگرم تجارت با ایران 
است؛ اما محافظت کردن از این شرکت ها در 
قبال آسیب ناشی از اعمال دوباره تحریم های 

آمریکا علیه تهران، دشوار خواهد بود«.

فرانسه :
 با سیاست آمریکا  مخالفیم!

»ژان ایو لودریان« وزیر امور خارجه فرانسه در 
جمع نمایندگان پارلمان این کشور اوضاع در 
خاورمیانه را در حالت »انفجار« توصیف کرد 
و از اقدامات یکجانبه گرایانه آمریکا در منطقه 
انتقاد و تاکید کرد که ســطح خشونت های 

رژیم صهیونیستی غیر قابل توجیه است.
وی تاکید کرد: ما با آمریکا مخالف هســتیم؛ 
همچنین درباره رویکردهــا اختالف داریم 
چون در هر دو مورد آمریکا به صورت یکجانبه 

تصمیم گیری کرده است.

طرح استیضاح شیخ الوزرا 
کلید خورد

ابوالفضل ابوترابی، نماینــده مردم نجف آباد 
و عضو کمیســیون حقوقی و قضائی مجلس 
از تقدیم طرح استیضاح بیژن نامدار زنگنه، 
وزیر نفت به هیئت رییســه پارلمان خبر داد 
و گفت: این طرح با امضــای 15 نماینده به 

هیئت رییسه مجلس تقدیم شد. 
 نماینده مردم نجف آباد و عضو کمیســیون 
حقوقی و قضائی مجلــس درباره محورهای 
این طرح ادامه داد:پس از اینکه آقای زنگنه 
تصدی وزارت نفت را برعهده گرفت، ایران در 
پرونده کرسنت  18 میلیارد دالر جریمه شد. 
در مجلس نهم و زمانی که آقای زنگنه برای 
تصدی وزارت نفت برای کابینه دولت یازدهم 
به مجلس معرفی شــده بود، آقای روحانی 
در مجلــس و در دفاع از زنگنه قســم جالله 
خورد که موضوع کرســنت را ظــرف 3 ماه 

حل وفصل کند.

محمدرضا میرتاج الدینی
عضو جبهه مردمی نیروهای انقالب:

احزاب

 عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقالب 
اسالمی  در واکنش به خروج آمریکا از برجام گفت: 
آمریکا تا پیش از برجام با ایران هراســی توانســته 
بود، همه کشــورها را علیه ایران بسیج کند؛ اما یکی 
از مزایای برجام این بود که توانست ایران هراسی را 
منتفی کند. همین مسئله علیه ترامپ شده و امروز 
ترامــپ در صحنه های جهانی یک آدم عهدشــکن 
و غیرمعتقد اســت. غرب بعد از جنگ جهانی اول و 
دوم خواست خود را در موضوع اداره جهان قانونمند 
و قانونمــدار معرفی کند؛ اما امروز ترامپ شــاخص 
شکســتن همه هنجارهای بین المللی شده است.  
یحیی آل اسحاق افزود: بعضی فکر می کنند ترامپ 
یک آدم ُخلی است؛ اما این طور نیست. ترامپیسم با 
عقبه مطالعاتی مکتب ســازمانی دارد. ترامپ آمد تا 
همه هنجارهای بین المللی را بشکند و امروز با همه 
مهندسی دنیا درگیر اســت. در واقع »درگیری« را 
آورده خود می داند و می گویــد »برویم توافق های 

جدیدی بنویسیم«. 

 »ترامپ« آدم ُخلی 
نیست!

یحیی آل اسحاق:

دیدگاه

کافه سیاست

عکس  روز 

رانندگی پوتین روی پل 
جنجالی در شبه جزیره کریمه

والدیمیر پوتین سوار بر یک کامیون از روی پل 
شبه جزیره کریمه گذشــت. اقدامی که خشم 
رییس جمهور اوکراین را به همراه داشته است.

شراکت به سبک روسی!

پیشنهاد سردبیر:

محمدرضا میرتاج الدینی درباره تاثیر خروج 
آمریــکا از برجام بر آرایش عرصه سیاســی 
کشــور گفت: گروه های سیاسی نباید رد یا 
اثبات مســائل مهمی همچــون برجام را به 
کارهای خود گره بزنند. مسائل کالن کشور 
را همواره باید براساس مصالح نظام پیش برد.
وی با بیان اینکه نمی پسندم کسی بخواهد 
از مسائل مهم کشور نمدی برای کاله خود 
بردارد، افزود: در این شرایط و اوضاع باید دید 
چه کاری باید انجام داد تا به نفع کشور باشد. 
اتفاق را که عده ای به عنوان موافق یا مخالف 
برجام بخواهند اختالف در داخل کشور ایجاد 
کنند کار درستی نمی دانم . وی یادآور شد: 
تحریم گذشته و آینده آمریکا زمانی جواب 
می دهد که بتواند اختالف داخلی در ایران 
ایجاد کنند. ما در مســائل کالن کشور باید 

وحدت خود را حفظ کنیم.

 گروه های سیاسی برجام را 
به کارهای خود گره نزنند

آیت ا... احمد خاتمی
عضو مجلس خبرگان رهبری:

واکنش

یک نماینده اصالح طلب مجلس خواســتار طرح 
شکایت حقوقی علیه دولت آمریکا به عنوان ناقض 

برجام شد.
الیاس حضرتی با اشــاره به شرایط توافق هسته ای 
ایران و غرب ادامه داد: توافق برجام، محصول یک 
عزم ملی برای حل و فصل مسائل از طریق مذاکره 
بوده است؛ اما دشــمنان در صدد بوده اند که یک 
 تفاهم جهانی علیه جمهوری اســالمی ایجاد کنند
 و ایران را در انزوا قرار دهند و با یک اقدام بیرونی، 

نظام را سرنگون کنند. 
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای 
اســالمی  مدعی شــد: متاســفانه برخی اقدامات 
 و اظهــارات داخلــی نیــز بــه دشــمن کمــک

 کرد.
وی تاکید کرد: طرح شــکایت حقوقی علیه دولت 
آمریکا به عنــوان ناقض برجام باید دنبال شــود و 
 همزمان، دیپلماســی عمومی نیز در دســتور کار

 باشد.

 از آمریکا به عنوان ناقض 
برجام شکایت حقوقی شود

الیاس حضرتی:

پارلمان

آیت ا... احمــد خاتمی،  در خصــوص بیانیه 
منتشر شــده در مورد برجام  اظهار کرد: این 
بیانیه رییس مجلس خبرگان رهبری است نه 
بیانیه مجلس خبرگان و نه حتی بیانیه هیئت 
رییســه مجلس خبرگان؛ بیانیه با سربرگ 
رییس مجلس ثبت شده است و ذیل آن نیز 
امضای آیت ا... احمد جنتی قرار دارد، بنابراین 
اینکه در رســانه ها چنین منعکس شد این 
بیانیه مجلس خبرگان رهبری است انعکاس 
درستی نیست.عضو مجلس خبرگان رهبری 
افزود: ابتدا به دلیل تعجیلی که صورت گرفت 
در سایت خبرگان به اشــتباه بیانیه مجلس 
خبرگان رهبری عنوان شــد ولی بالفاصله 
اصالح گردید. در این بیانیه یک کلمه هم در 
مورد مجلس خبرگان رهبری صحبتی نشده و 
رییس مجلس به عنوان یک فقیه صاحب نظر 

این بیانیه را صادر کرده است.

 بیانیه منتشر شده 
بیانیه مجلس خبرگان نیست

پیشخوان

بین الملل

یک مقام اطالعاتی سابق صهیونیســتی مدعی شد اسرائیل، 
عربستان و آمریکا می توانند در ایران عملیات براندازی انجام 
دهند. حاییم تومر، افســر بلندپایه ســابق موساد، به روزنامه 
جروزالم پست گفته: اسراییل، آمریکا و عربستان می توانند به 
طور سری به پیشبرد سیاست تغییر رژیم در ایران کمک کنند.
تومر با بیان این اینکه ایران یک خطر است، اظهار داشته: » ما 

می توانیم به خود خطر بپردازیم: تسلیحات هسته ای، موشک های متعارف ایران.« 
تومر با ادعای اینکه ایران ضعیف شــده و در آن نارضایتی وجود دارد،ادامه داده که براندازی نظام ایران 
آسان نخواهد بود: »من نمی گویم که این کار )براندازی( خیلی آسان خواهد بود. سپاه پاسداران انقالب و 
 بسیج بسیار قوی هستند؛ اما حتی اگر )عملیات( تغییر رژیم موفق نشود، بهتر است ایرانیان به جان هم

 بیفتند«.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی درباره 
حضور سردار قاســم ســلیمانی در عراق گفت: او در این 

کشور است، اما اطالعی از جزئیات این سفر ندارم.
هدر نوئرت افزود: ما یک رابطه خوب با دولت عراق داریم و  

معتقدیم که همچنان به انجام این کار ادامه خواهیم داد.
وی ادامه داد: بســیاری در عراق و کشورهای دیگر نگران 

حضور ایران بوده اند، قطعا نگرانی کشورهای دیگر همیشه نگرانی ماست؛ اما ما به مردم عراق و هر کسی که 
حاکم بر دولت آن کشور شــود، اعتماد زیادی داریم.وی در ادامه  و در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
حوادث خون بار اخیر در غزه و جنایات اسراییلی ها گفت: چرا حماس مردم تظاهرکننده را به پرتاب مواد آتش زا 
و عبور از حفاظ مرزی اسراییل تشویق می کند؟ این گونه اقدامات حماس باعث ناامنی برای مردم فلسطین و 

به خطر افتادن جان غیرنظامیان می شود.

مامور سابق موساد:

  بهتر است که
  ایرانیان به جان 
هم بیفتند!

ادعای آمریکا: 

 سلیمانی در عراق است 
 اما از جزئیات سفرش 
 بی اطالعیم!

   به بهانه یک ترجمه که گفته می شود اشتباه بود و خبرساز شد؛   
بسته جدید اروپا برای 

بقای برجام

حال و روز جانشینان 
تلگرام

مذاکــرات ظریف در 
بروکسل

اروپا اگر نگران ثبات 
منطقه بود مقابل جنایات 

اسرائیل سکوت نمی کرد!

غیر رسمی ها

سمیه پارسا

ما به هیچ وجه 
از ایران نمی 

توانیم بخواهیم 
که امتیازی بدهد 

بلکه معتقدیم 
برجام یک توافق 

کامل و متوازن 
است
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آشوحلیمدرماهرمضانگرانمیشود
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

پارلمان

حسینعلیحاجیدلیگانی:
دیوان محاسبات مانع از 
تحقیق و تفحص می شود

عضو کمیســیون برنامه و بودجــه مجلس با 
انتقاد از مســکوت گذاشته شدن طرح تحقیق 
و تفحص از حقوق و مزایــای رییس و مدیران 
دیوان محاســبات، از پیگیری مجدد این طرح 

خبر داد.
حســینعلی حاجی دلیگانی، نماینــده مردم 
شاهین شــهر در مجلس در خصوص سرانجام 
طرح تحقیق و تفحــص از حقــوق و مزایای 
رییس و مدیران دیوان محاسبات اظهار داشت: 
متاسفانه کمیســیون برنامه و بودجه مجلس، 
موضوع را همچنان مسکوت گذاشته و رسیدگی 
نکرده است و  به دنبال این هستیم تا این مسئله 
به سرانجام برســد.وی درباره علت به جریان 
نیفتادن این طرح در کمیسیون برنامه و بودجه 
گفت: این مسئله را باید از خودشان بپرسیم؛ اما 
ظاهرا نمی خواهند این کار انجام شــود و خود 
رییس و مدیران دیوان هم فقط مشغول رایزنی 
هستند که ما سوال مان را پس بگیریم؛ وگرنه 

جواب روشنی به ما نداده اند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی درباره علت پیگیری این طرح تصریح 
کرد: در جلســه ای با حضور رییس و مدیران 
دیوان محاســبات، وقتی از حقــوق و مزایای 
رییس دیوان ســوال کردیم، حاضر نشد پاسخ 
دهد؛ چرا که عددش باال است. برخی اطالعات 
هم که به ما رســیده، حاکی از آن اســت که 
از چند جا حقــوق می گیرند کــه این خالف 
قانون است.حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: بنا 
داشتیم سرنوشت این طرح را از هیئت رییسه 
کمیســیون برنامه و بودجه پیگیری کنیم که 
رییس کمیسیون حضور نداشت؛اما همچنان 

پیگیر هستیم.

بازار

اسکوتر برقی

اجرای طرح ملی ذخیره 
عملیاتی صنایع در اصفهان

مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق 
استان اصفهان گفت: از ۲۶ خردادماه تا ۲۶ مرداد 
به مدت دو ماه اقدام به اجرای طرح ملی ذخیره 

عملیاتی صنایع در اصفهان می کنیم.
 مهدی ثقفی اظهار داشت: امسال سه طرح ذخیره 
عملیاتی صنایع، قطع یــا کاهش بار برنامه ریزی 
شــده و خرید برق خود تامین از دیزل ژنراتور را 

برای صنایع اجرا می کنیم. 
وی بیان داشــت: ایــن طرح در همه کشــورها 
پیاده ســازی شــده اســت و ما نیز طــرح ملی 
ذخیــره عملیاتی صنایع را بومی ســازی کرده و 
متناسب با فرهنگ مان در کشور اجرایی کردیم 
که از ۲۶ خرداد تــا ۲۶ مرداد به مــدت دو ماه 
 در روزهــای کاری و براســاس توافقنامــه اجرا 

خواهد شد.

   حقوق حداقل بگیران
 20 درصد افزایش می یابد

نمایندگان مجلس شــورای اســالمی تصویب 
کردند که حقــوق کارمندانی کــه پایین ترین 
پایه حقوقــی را دریافت می کننــد، ۲0 درصد 
افزایش یابد.براســاس تبصره 1۲ قانون بودجه 
امســال افزایش حقوق کارکنان دولت بین ۶ تا 
1۲ درصد محاسبه می شود. این در حالی است 
که مجلســی ها معتقدند دولت تفســیر اشتباه 
کرده اســت و بر افزایش ۲0 درصــدی حداقل 
 حقوق بگیران تاکید دارنــد. این طرح به امضای

 43 نفر از نمایندگان مجلس رسیده و دو فوریت 
آن در جلســه روز ســه شــنبه مجلس شورای 
 اســالمی به تصویب مجلس شــورای اسالمی

 رسید.

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،841،000
تومان

961،000نیم سکه
تومان

561،000ربع سکه
تومان

351،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

186،870
تومان

      قیمت سکه و طال

P5B6 اسکوتر برقی دات مدل

 990,000
تومان

Off-Road اسکوتر برقی مدل

 1,400.000
تومان

اسکوتر برقي شياومي 
Ninebot Mini مدل

بر اســاس گزارش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی پیرامون پایش محیط کســب و کار در 
ایران، موانع موجود بر سر راه کسب و کارها در استان 
های مختلف از دیــدگاه فعاالن اقتصــادی از لحاظ 
کیفیت و کمیت متفاوت اســت و از همین رو فعاالن 
اقتصادی به دنبال اســتان هایی هســتند که در آنها 
 راه اندازی کســب و کار و ادامه حیات آن کسب و کار 
آســان تر باشــد. نکته قابل توجه در این گزارش ها 
این اســت که اصفهان به عنوان یکــی از بزرگ ترین  
استان های کشور، وضعیت چندان مناسبی در زمینه 
راه اندازی کســب و کارها ندارد. بر اساس این گزارش 
که اخیرا  منتشر شده است اســتان های مازندران با 
5/39، گیالن بــا5/4 و مرکزی با5/4  به ترتیب ســه 
استانی هستند که در سال گذشته مساعدترین محیط 
کسب و کار را در بین استان های مختلف از نظر فعاالن 
اقتصادی به خود اختصاص داده اند؛ همچنین استان 
های سیستان و بلوچستان با ۶/۲5، کرمانشاه با ۶/۲3  
و خراسان شمالی با ۶/۲1 بدترین محیط های کسب 
و کار را داشته اند. در میان برترین و بدترین های این 
لیست، اصفهان در رتبه بیست و چهارم و پس از استان 
هایی مانند خراســان جنوبی و خوزستان و هرمزگان 

قرار گرفته است.
زنگخطرفرارسرمایهدراصفهان

کســب این جایگاه در میان اســتان های ایران برای 
اصفهان در حالی مطرح شــده است که سال گذشته 
اعتراضات گسترده ای توسط مدیران دولتی و فعاالن 
بخش خصوصی در زمینه فرار سرمایه از استان و نیز 
موانع و عدم راهکارهای عملی در مورد جذب سرمایه 
و ایجاد اشتغال مطرح شده بود. در سال گذشته نصیر 
ملت،  ســخنگوی کمیسیون شهرســازی، معماری، 
عمران و خدمات شهری شورای اسالمی شهر اصفهان 
در مصاحبه ای اعالم کرد که شــهر اصفهان با مشکل 
بزرگ فرار سرمایه ها مواجه است و در این میان برخی 
از شهرهای کشور توانسته اند ســرمایه های سرمایه 
گذاران اصفهانی را در بخش ساخت و ساز شهرجذب 

کنند آن هم فقط به دلیل بسترسازی و تسهیل گری و 
ایجاد جذابیت؛ بنابراین الزم است اصفهان هم شرایط 
الزم را فراهم کند تا رونق و توســعه به بخش مسکن 
بازگردد. هرچند این هشــدارها توسط برخی دیگر از 

مدیران و نهادها جدی گرفته نشده است.
دراصفهاناشــباعکسبوکارهایسخت

افزاریوجوددارد
وجود موانع بر سر راه کسب و کارها باعث شده است تا 
فعاالن اقتصادی به دنبال مکان هایی جهت راه اندازی 
کسب و کار باشند که به راحتی و بدون دردسر بتوانند 
در این مکان ها حرفــه خود را شــروع و ادامه دهند. 
سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان در 
واکنش به پایین بودن رتبه ایجاد کســب و کارها در 
اصفهان به نسبت سایر استان ها گفت: اصفهان اگر چه 
در زمینه راه اندازی کسب و کار در زمینه های صنعت 
و معدن رشد داشته است؛ اما به دالیل سخت افزاری، 
به نوعی از اشباع در سرمایه گذاری و راه اندازی کسب 
و کارها رسیده است که بخشی از این عامل در نتیجه 
مشکالت زیر ســاختی مانند کمبود آب در استان و 

بخش دیگری به دلیل تغییر رویکردهای جذب سرمایه 
در استان و رفتن به سمت و ســوی فعالیت های نرم 
افزاری و دانش بنیان صورت گرفته است. حسین توکل، 
مسئول روابط عمومی سازمان صنعت و معدن در این 
زمینه می گوید: در بخش صنعت و معدن استان زمینه 
فعالیت و رشد سرمایه گذاری ها در استان هایی مانند 
چهارمحال و بختیاری بسیار بیشتر از اصفهان است؛ اما 
در زمینه واحد های فنی و مهندسی و ... استان اصفهان 
جزو استان های اول کشور است. در همین رابطه مجید 
رشیدی، کارشــناس حوزه اشتغال در زمینه وضعیت 
راه اندازی کسب و کار در اصفهان معتقد است که زیر 
ساخت های اســتان برای راه اندازی کسب و کارهای 
جدید دیگر پاســخگو نیســت؛ اما می توان در زمینه 
تکنولوژی های تک و صنایع مرتبــط با آن به جذب 
سرمایه و گسترش کسب و کار پرداخت؛ اما  این مسئله 

زمان بر است.  
ســرمایهگذاری،فرصتیکهبــهراحتی

میسوزد
به عقیده اغلب فعاالن اقتصادی، ســرمایه گذاری در 

اصفهان درگیــر  پیچیدگی ها و ســخت گیری های 
دســتگاه دیوان ســاالر اداری اســت. این مسئله در 
کنار طوالنــی شــدن فرآیندهای ســرمایه گذاری، 
برخوردهای سلیقه ای متولیان حوزه سرمایه گذاری 
با سرمایه گذاران، عدم وجود ساز و کار مدیریت واحد 
سرمایه گذاری به منظورکاهش فرآیندهای دست و پا 
گیر، نوسانات پر دامنه متغیرهای اقتصادی همچون 
نرخ ارز و بهره و ... از دیگر مواردی است که باعث تردید 
و تاخیر در سرمایه گذاری ها می شود و راه اندازی کسب 
و کارهای جدید در اســتان را به چالش می کشد. این 
موانع جدی در حالی اســت که اخیرا مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان  اعالم کرده که  
وضعیت بیکاری در اســتان اصفهان چندان مناسب 
 نیست و نرخ بیکاری دراستان از متوسط کشوری باالتر

 است.
 این آمار نگران کننده بیکاری در حالی است که در سایه 
کم آبی استان و بیکاری در بخش کشاورزی، راه اندازی 
کسب و کارهای نوین و جذب سرمایه در بخش های 

غیر آب بر ضروری و یک نیاز  الزم است.

زیرساختهادیگرپاسخگونیست

اخیرالیستیمنتشرشدهودرآنبراساسمیزانرتبهدهیفعاالناقتصادیبهفضایکسبوکارهادرهراستانبهترینوبدتریناستانهابرای
سرمایهگذاریوراهاندازیکسبوکارمشخصشدهاست.

اصفهانوضعیتمناسبیدرزمینهراهاندازیکسبوکارهاینوینندارد؛

رییس صنف گز و شــیرینی اســتان اصفهان گفت: در 
هفته های اخیر کارخانه هــای تولید روغن، عرضه روغن 
سرخ کردنی به واحدهای شیرینی پزی را کاهش داده اند.

حسن شــریفی در پاسخ به ســوالی در خصوص کمبود 
روغن ســرخ کردنی مورد نیاز واحدهای شــیرینی پزی 

استان اصفهان اظهار کرد: طی هفته های اخیر کارخانه های تولید روغن، عرضه روغن سرخ کردنی به واحدهای 
شــیرینی پزی را کاهش داده اند و به دلیل عدم عرضه روغن سرخ کردنی توســط کارخانه های تولیدی این 
محصول، در حال حاضر روغن مورد نیاز برای تولید شــیرینی در دسترس نیست. وی در همین رابطه افزود: 
کارخانه های تولید روغن سرخ کردنی 45 روز است که به بهانه افزایش قیمت از عرضه محصوالت خود به بازار 

سرباز زده اند. شنیده ها حاکی از اعطای مجوز افزایش قیمت 10 درصدی به این کارخانه هاست. 

 زمزمه های افزایش
 10 درصدی قیمت 
روغن سرخ کردنی

رییس اتحادیــه آش، حلیم، کباب و بریانی شــهر 
اصفهان گفت: به دلیل نوسانات نرخ گوشت، در ماه 
رمضان امسال قیمت انواع آش، حلیم، کباب و بریان 
نسبت به سال گذشــته افزایش خواهد یافت.علی 
میزبانی اظهار کرد: به دلیل نوســانات نرخ گوشت، 

امسال در آستانه ماه رمضان قیمت آش، حلیم بادمجان، کباب و بریان که مواد اولیه آنها از گوشت است، 
نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت. وی در پاســخ به این سوال که اتحادیه امسال چه نرخی را 
برای این غذاها مصوب کرده است، افزود: با توجه به اینکه این اتحادیه کاالی رده دوم را عرضه می کند، 
 قیمت ها به صورت کارشناسی و رقابت آزاد تعیین می شود و نمی توان قیمت مشخصی برای این غذاها

 تعیین کرد. 

رییساتحادیهآشوحلیمشهراصفهان:

آش و حلیم در ماه 
رمضان گران می شود

رییس اتحادیه فروشندگان اغذیه و ساندویچ اصفهان گفت: واحدهای بدون پروانه جمع آوری می شود.عبدا...نصری 
اظهار داشت: در آستانه ماه مبارک رمضان تمام این واحدها به دلیل بودار بودن غذا فقط اجازه طبخ از اذان مغرب 
تا اذان صبح را دارند و با مشاهده هرگونه تخلف با آنها برخورد می شــود.وی پیرامون فعالیت ۲0 تا 30 درصدی 
واحدهای پیتزا و اغذیه فروش بدون پروانه در شهر اصفهان، افزود: این واحدها را مجاب به کسب پروانه کرده ایم؛ 
اما هنوز نتوانسته اند شرایط خود را با اتحادیه تنظیم کنند و از شهروندان درخواست داریم که فقط از واحدهای 

دارای مجوز و پروانه اغذیه الزم را تهیه کنند.

رییساتحادیهفروشندگاناغذیه
وساندویچاصفهان:

واحدهای بدون پروانه 
جمع آوری می شود

اف
صن

ا

  عکس روز

افتتاح اولین کارخانه تولید سلول انسانی در غرب آسیا
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان گفت: اصفهان  باید به کشورهای 
دیگر معرفی شود و الزمه این موضوع داشتن فرودگاهی مناسب است.محمد شجاعی افزود: متاسفانه 
نگاه بخشی، بدترین آسیبی است که به سیستم مدیریتی و گردشگری وارد شده است و باید برای بهبود 
اوضاع یک نگاه جامع داشت و نمی توان بدون کمک بخش خصوصی، نهادهای امنیتی و وزارت امور 

خارجه شاهد چنین بهبودی باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اضافه کرد: خدمات این فرودگاه نه تنها به مسافران خارجی 
بلکه به مسافران ایرانی هم باید به خوبی ارائه شود. فرودگاه، اولین مکانی است که مورد قضاوت واقع 

می شود و با دیدن این مکان  اصول مدیریتی کل کشور مدنظر مسافر قرار می گیرد.
شجاعی اضافه کرد: اگر این ذهنیت به اشتباه شکل گیرد، بازگرداندن گردشگران امکان ندارد و بهبود 

این وضعیت مسئولیت مهمی است که بر عهده مسئوالن فرودگاه قرار دارد.
وی اضافه کرد: از این رو باید تســهیل و کیفیت در ارائه خدمات مورد نظر باشد. شجاعی ادامه داد: از 
مدیرکل فرودگاه درخواست کردم جلسه ای با تمامی دستگاه ها برگزار شود تا توانمندی های استانی 
استفاده و به نمایش گذاشته شود.وی افزود: امید اســت در آینده نه چندان دور تعامالت خوبی برای 
معرفی اصفهان به کشورهای دیگر داشــته باشــیم تا هم برای محصوالت خود بازاریابی کرده و هم 
گردشــگر خارجی را جذب کنیم. داشته های اصفهان باید به کشــورهای دیگر صادر شود؛ اما الزمه 
این موضوع داشــتن فرودگاهی مناسب اســت.معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اضافه کرد: 
 متاسفانه در اصفهان خط مستقر هوایی وجود ندارد و قرار اســت با پیگیری استاندا چنین خطی نیز

 آماده شود.

معاونهماهنگیاموراقتصادیاستانداریاصفهان:

توسعه گردشگری مستلزم وجود فرودگاهی مناسب است

شهرستان

اختصاص 120 هزار میلیارد 
ریال برای اشتغال روستاییان

معاون توسعه روســتایی و مناطق محروم نهاد 
ریاست جمهوری گفت: دولت در راستای ایجاد 
اشتغال پایدار در روستاها 1۲0 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت در ســال جاری در اختیار روستاییان 

قرار می دهد.
ســید ابوالفضل رضوی در نخستین گردهمایی 
ترویج بوم گردی در روســتاهای کاشان و آران 
و بیدگل بیان کرد: این اعتبــار از محل صندوق 
توسعه ملی و سرمایه های بانکی با کارمزد چهار 
درصد به روستاها و عشایر مرزنشین و با ۶ درصد 
کارمزد نیز به سایر روستاییان و عشایر پرداخت 
می شود. وی افزود: بازپرداخت این تسهیالت تا 
سقف سه ســال با ۶ ماه تنفس است و سندهای 
روستایی از جمله ملکی، مسکونی و سفته محل 

اجرای این طرح است.
معاون توسعه روســتایی و مناطق محروم نهاد 
ریاست جمهوری اضافه کرد: همچنین هم افزایی 
بین دستگاه های اجرایی صورت گرفته تا از محل 
بانک های سینا و پارســیان نیز 10 هزار میلیارد 
ریال تسهیالت با کارمزد هشت درصد در اختیار 

روستاییان قرار داده شود.

ارز آوری ۵00 میلیون یورویی 
فوالد نطنز 

  مدیر عامل مجتمع فوالد و ذوب آهن نطنز گفت: 
در سال حمایت از کاالی ایرانی، با راه اندازی خط 
تولید میلگرد صنعتی و آغــاز تولید انبوه آن، ارز 

آوری 500 میلیون یورویی به وجود آمده است.
 جواد توکلی طرقی افزود: میلگرد صنعتی که برای 
ساخت الکترود، سیم خاردار، پیچ و مهره و موارد 
تخصصی به کار مــی رود، در مجتمع فوالد نطنز 
به تولید انبوه رسید و کشــور را از این محصول 

بی نیاز کرد.
مدیر عامل مجتمع فوالد و ذوب آهن نطنز گفت: 
این واحد صنعتی که بــه عنوان تنها مرکز دارای 
زنجیــره کامل تولید محصوالت صنعتی اســت 
و به عنوان بزرگ ترین واحــد تولید محصوالت 
فوالدی صنعتی و ساختمانی قادر است نیازهای 
کارخانجات زیر دســت را بدون نیاز به خارج از 

کشور تامین کند.
وی تصریــح کرد: ایــن مجموعه با اســتفاده از 
تولید آهن اســفنجی که آن هم در داخل ایران 
تولید شده است، اقدام به تولید شمش و سپس 
 تولید انواع میلگرد صنعتی در سایزهای مختلف

 کرده است.

 2,900.000
تومان

مرضیهمحبرسول
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مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان:
»نطنز« نمونه کوچک شده 
فرهنگ و تاریخ اصفهان است

مدیر کل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان اصفهان گفت: شهرستان نطنز 
یک نمونه کامل از فرهنگ و هنر اصفهان با مقیاس 

کوچک تر است.
فریدون الهیاری در همایش نکوداشت استاد سید 
حســین اعظم واقفی،تاریخدان نطنز اظهار کرد: 
شهرستان نطنز با توجه به ویژگی هایی که دارد، 

مقیاس کوچک شده اصفهان است.
وی افزود: وجود چنین شهرستانی با بیش از یک 
هــزار و 800 اثر تاریخی، وجــود اقلیم های آب و 
هوایی متفاوت، طبیعت بکر و دســت نخورده و 
همچنین آب و هوایی مطبوع و دلپذیر نشــان از 

فرهنگ غنی این منطقه دارد.
مدیر کل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان اصفهان گفت: سید حسین 
اعظم واقفی نطنزی یکی از شخصیت هایي است 
که با گــردآوری 7 جلد کتاب با نــام تاریخ نطنز، 
خدمت ارزنده ای به مردم این شهرستان و محققانی 
که نیاز به منابع موثق بومی دارند، کرده است.وی 
تصریح کرد: معرفی تاریخ ،تمدن، فرهنگ و هنر 
مردم یک منطقه به نســل جدید امری ضروری 
اســت؛ چراکه نســل جدید با بحرانی هویتی که 
درگیر آن شــده، نیازمند آن است که تاریخ خود 

را بهتر بشناسد.
الهیاری خاطرنشان کرد: یکی از مراجع خوبی که 
می تواند بحران هویتی نسل جدید را مرتفع کند 
اســتفاده از چنین کتاب هایی است که به عنوان 
مرجع بسیاری از تحقیقات وسیع دیگر بوده است.

مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان اصفهان یادآور شد: در روزگاری 
که ما بسیاری از داشــته های فرهنگی خود را به 
دست فراموشی ســپرده ایم و جوانان و نوجوانان 
سرزمین مان از بســیاری از آداب و روسم نیاکان 
اطالع چندانی نداشته و بعضا بســیاری از سنن 
تاریخی سرزمین شان به دست فراموشی سپرده 
شده است، سید حسین اعظم واقفی نطنزی یکی 
از اشخاصی است که با عزمی راسخ و همتی واال  با 
گردآوری 7 جلد کتاب بــا نام تاریخ نطنز خدمت 
ارزنده ای به مردم این شهرستان و محققانی که نیاز 

به منابع موثق بومی دارند، کرده است.

ماه عشق

دیدار خاطره انگیز شهردار اصفهانی یزد با خانواده شهدا

پیشنهاد سردبیر:

سریال هایی که یک ماه میهمان خانه هایمان می شوند؛ 

 در ایام ماه رمضان طنین انداز می شود؛
نوای قرآن در آستان سیدان 

الکریمان)ع(
مراسم جزءخوانی قرآن کریم در ایام ماه مبارک 
رمضان همزمان با سراسر ایران اسالمی هر روز 
با حضور قاریان ممتاز کشوری در آستان مقدس 

سیدان الکریمان)ع( برگزار خواهد شد.
این مراسم در ســی روز ماه مبارک رمضان هر 
روز ســاعت 16:45 با حضور قاریان و مفسران 
برتر استانی و کشوری برگزار می شود و روزانه 
قبل از شروع مراسم، مفســران قرآن نکاتی از 

قرآن را برای روزه داران بیان خواهند کرد.
همچنین بر اساس اعالم شــورای عالی قرآنی 
کشور، مراسم جزءخوانی آستان مطهر سیدان 
الکریمان)ع( که در سه سال گذشته به صورت 
زنده از شــبکه های سیما پخش شــده، جزو 
برنامه های برتر قرآنی کشور معرفی شده است 
و امسال نیز این مراســم از شبکه های آموزش 
و اصفهان به صورت زنده پخش خواهد شــد تا 
روزه دارانی که به هر دلیل امکان حضور در این 
آســتان را پیدا نمی کنند از فیض معنوی این 

مراسم بهره مند شوند.
همچنین مهد شــکوفه های این آستان جهت 
امور تربیتی خردســاالن و کودکان همه روزه 
از ســاعت 16 آماده پذیرش فرزنــدان عزیز 

زائران است. 
آســتان امامزاده ابراهیم بــرادر بالفصل امام 
رضا)ع( معروف به امامــزاده نرمی واقع در 10 
کیلومتری شمال اصفهان در شهرستان برخوار 
میزبان برگزاری برنامه های مناسبتی، فرهنگی 
و مراسمات مذهبی است که همه ساله اقدام به 
برگزاری مراسم جزءخوانی قرآن کریم در ماه 

مبارک رمضان می کند.

حسنات

شب های سریالی

 ماه میهمانی خدا از راه رسید. سال هاست عادت کرده ایم شب های ماه مبارک 
پای رسانه ملی بنشینیم و ساعتی از شــب های این ماه عزیز را با سریال های 
مناسبتی سپری کنیم؛ سریال هایی که از اواخر دهه 70 تا 80 طرفداران زیادی 
داشت؛ اما حاال چندسالی می شود که مجموعه های مناسبتی مثل قبل مورد توجه 

قرار نمی گیرند با این حال  بازهم پیش آمده که یک سریال ماه رمضانی در این 
سال ها گل کرده و موردتوجه مخاطبان و مردم قرار گرفته است. رسانه ملی در 
این سال ها که به گفته مدیرانش پول ندارد و کشتی آن تا حدودی به گل نشسته 
و خبری از تولیدات باکیفیت در این سازمان عریض و طویل که بودجه خوبی هم 
از دولت می گیرد)!( نیست، امســال هم برای ماه رمضان تدارک ویژه ای دیده 
است. بیش از همه مردم مشتاق هستند تا ببینند سریال های این ماه چه از آب 

درآمده است. سریال هایی که از مدت ها پیش درباره ساخت شان تبلیغات شده 
و البته امسال برخی کارگردانان صاحب نام و خوش سابقه مثل »محمدحسین 
لطیفی« هم به میدان آمده اند که نوید می دهد شاید پس از سال ها باز هم با یک 
اثر درخشان در حد »صاحبدالن« یا حتی »گمگشته« رامبد جوان روبه رو باشیم. 
در ادامه با هم مروری کوتاه بر سریال هایی داریم که قرار است ماه رمضان امسال 

از قاب شیشه ای پخش شوند. 

زینب ذاکر

این مجموعه تلویزیونی بر اساس 
فیلمنامه حســین حســنی، به تهیــه  کنندگی 

محمدرضا شفیعی و کارگردانی محمدحسین لطیفی ساخته 
شده که از ساعت 22:15 روی آنتن می رود. داستان این سریال درباره 

یک روحانی )برزو ارجمند( است که وارد محله ای در یزد می شود و در آنجا 
درگیر ماجراهای پیچیده ای می شود.  این مجموعه از حضور بازیگر اصفهانی 

)جهانبخش ســلطانی( هم ســود می برد و برزو ارجمند، محمدکاسبی، فرهاد 
قائمیان، اسماعیل محرابی، متین سادات ســتوده، جعفر دهقان، کامران تفتی، 
بهاره افشار، رضاتوکلی و ... تعدادی از بازیگران اصلی فیلم هستند. محمدحسین 
لطیفی سال ها پیش »صاحبدالن« را با حضور باران کوثری و پوریا پورسرخ و 

با بازی درخشان »حسین محجوب« روی آنتن تلویزیون برد که با استقبال 
فوق العاده ای هم از سوی مردم روبه رو شد. باید دید »سردلبران« 

 که با محوریت زندگی یک روحانی جوان ســاخته شــده،
 می تواند موفقیت »صاحبدالن« را برای لطیفی 

تکرار کند یا نه. 

»ِسرّ دلبران«
شبکه یک

»علی غفاری« را ســال ها پیش به 

عنوان بازیگر در »لیلی با من است« دیدیم. بعدترها 

کارگردان و نویسنده شد. مهم ترین و شناخته شده ترین اثرش 

تا به امروز در مقام کارگردان »اســترداد« است که در جشنواره فجر هم 

به نمایش درآمد. غفاری امســال »بچه مهندس« را در 45 قسمت و در سه فاز 

به تهیه کنندگی سعید ســعدی آماده کرده است. قصه این ســریال به قلم سجاد 

ابوالحسنی، در تاریخ معاصر و در سه فاز کودکی، نوجوانی و جوانی شخصیت اصلی مطرح 

می شود و زندگی پســری را تصویر می کند که در کودکی رها شده و در پرورشگاه بزرگ 

می شود. لوکیشن اصلی این سریال پرورشگاه است که در بوستان والیت دکورسازی شده 

است.این مجموعه هر شب ســاعت 21:30 روی آنتن شبکه دو می رود.ساناز سعیدی، 

بهناز جعفری، محمد کاســبی، بهاره رهنما، اندیشه فوالدوند، مریم خدارحمی، بهار 

نوحیان، برزو ارجمند، نفیسه روشن، ســوگل طهماسبی، عباس جمشیدی فر، 

سلمان فرخنده، فرزین محدث، سیاوش چراغی پور و... بازیگران این سریال 

هستند. از نکات جالب توجه حضور دو بازیگر مشترک »برزو ارجمند 

و محمد کاســبی« در دو مجموعه ماه رمضان امسال )سر 

دلبران و بچه مهندس( است. 

»بچه مهندس«

 شبکه دو

تبلیغات ، 
بازیگران و البته نــام کارگردان 

نشــان می دهد به احتمــال قریب بــه یقین با 
مجموعه ای قوی روبه رو هستیم که می تواند مخاطبان را 

پای تلویزیون بنشاند. »رهایم نکن« که پخش آن از شب گذشته 
آغاز شد، ساخته محمد مهدی عسگرپور است که در این شب ها ساعت  

20:40 روی آنتن شبکه سه می رود. در مجموعه »رهایم نکن«، امین تارخ، 
فریبا متخصص، محمدرضا هدایتی، مریم بوبانی، مارال فرجاد، نیما شعبان نژاد، 
دنیا مدنی، بابک بهشاد، علی استادی، معصومه قاسمی پور، شیرین آقاکاشی، 
رحمان باقریان، کاظم هژیرآزاد، حســین ملکی، مســعود سخایی، سهی بانو 
ذوالقدر و ســودابه جعفرزاد به ایفای نقش می پردازند.در خالصه داستان 

»رهایم نکن« آمده است: رســول توالیی به عنوان بزرگ تر، محبوب و 
مورد اعتماد چند خانواده اســت. این اعتماد به واسطه بازخوانی 

گذشته خدشه دار می شــود. خانواده هایی که هر کدام با 
مشکالتی دســت و پنجه نرم می کنند و در پی 

یافتن مقصر اصلی هستند.
»رهایم نکن«
 شبکه سه 

حذف »پدر« 
پیش از این قــرار بود ســریال »پدر« به 
کارگردانی بهرنگ توفیقی از شبکه دو پخش 
شــود. مجموعه ای که »حامد عنقا« تهیه 
کننده آن بود؛ اما این سریال از پخش رمضانی 
کنداکتور صدا و سیما کنار گذاشته شد و در 
عوض »بچه مهندس« که قرار بود از شبکه 
پنج سیما پخش شود، جایگزین »پدر« شد. 

میراث

برترین فیلم های کوتاه 
شهروندی انتخاب شدند

از مجموع 67 فیلم کوتــاه منتخب در دومین 
 مسابقه ملی »هر شــهروند، یک فیلم کوتاه«، 

هفت فیلم برتر انتخاب شدند.
رییــس اداره توســعه فرهنــگ شــهروندی 
شهرداری اصفهان با اشاره به ارسال فیلم های 
کوتاه از سراسر کشــور به دبیرخانه هفتمین 
جشــنواره ملی فیلم کوتاه حسنات گفت: 67 
فیلم انتخاب و به مدت ســه روز در 7 ســالن 
در شــهر اصفهان اکران شــد. احمد رضایی با 
بیان اینکه بر اساس نظر ســنجی شهروندان، 
فیلم کوتاه »شهردار خدمتکار« )فاطمه محب 
محمدی(، »نصــف مال من، نصــف مال تو« 
)رامین عبــاس زاده( و »آب« )محمد مهدی 
ســیامکی( از اصفهان، »درخت مه« )عباس 
آقاخانی( از تهران، »یک روز من، یک عمر او« 
)رضا رادپور( از مشهد، »رمپ« )سید علیرضا 
میراللهی( از یزد و »شــهر ما، خانه ما« )رامین 
عباس زاده( از تبریز، به عنوان برترین فیلم های 
کوتاه انتخاب شدند، افزود: در مراسم اختتامیه 
هفتمین جشــنواره ملی فیلم کوتاه حسنات 
اصفهان بــه صاحبان اثر، جایزه نفیســی اهدا 

می شود.
وی، حساس کردن مردم در مسائل  شهروندی 
را رویکردهای اصلی در برگزاری مسابقه ملی 
»هر شــهروند، یک فیلم کوتــاه« اعالم کرد 
و گفــت: فیلم های کوتــاه، تاثیر بســزایی بر 
مخاطبان می گذارد و امیداوریم در سال های 
آینده، شاهد ارســال آثار هنری هر چه بهتر از 

سوی شهروندان باشیم.

فضای مجازی

 واکنش سحر دولتشاهی 
به جنایات رژیم صهیونیستی

سحر دولتشــاهی بازیگر کشورمان به جنایات 
رژیم صهیونیســتی در غزه که منجر به شهید 
شدن بیش از 60 نفر و مجروحیت چندین هزار 
نفر شد، واکنش نشان داد. این بازیگر کشورمان 
 در اینســتاگرامش تصویــر فوق را منتشــر 

کرد.

دیدار خاطره انگیز شهردار اصفهانی یزد با خانواده شهدا
مهدی جمالی نژاد، شهردار فعلی یزد و شهردار ســابق اصفهان روز سه شنبه به همراه 
جمعی از مســئوالن یزد با هدف دیدار خانواده شــهدا از جمله فرماندهان شهید سپاه 
الغدیر یزد، به اصفهان سفر کردند. سپاه الغدیر یزد همزمان با عید غدیر سال 62 شروع 
به کار کرد. شهید عاصی زاده، نخستین فرمانده تیپ بود که شهادتش نگذاشت بیش از 
22 روز فرماندهی را بر عهده داشته باشد، پس از آن میرحسینی بود که او هم به درجه 
جانبازی رسید.شهید جعفرزاده فرمانده بعدی بود که در عملیات بدر به شهادت رسید، 
میرحسینی مجددا به فرماندهی رسید و از سال 66 سردار شهید آقابابایی فرماندهی تیپ 
الغدیر یزد را بر عهده داشت؛ از میان فرماندهان این تیپ شهیدان جعفرزاده و آقابابایی 
اهل اصفهان بودند.شهردار سابق اصفهان همچنین از خانواده شهدای عالی قدر استان 
از جمله شهید اکبر آقابابایی، شهید حاج حســین خرازی و شهید محسن حججی هم 

دیدار کرد. 

 هنرمنــدان و محققان اصفهانی با تلفیق دانش و شــیوه ســنتی 
هنر قلمــکاری در دوران صفویه را احیا کرده انــد. احیای قلمکاری  

اصیل اصفهان مشت چیت سازی های مرسوم را باز کرد.
صنایع دســتی پایدارترین کســب و کار دنیا و بهترین مسیر برای 
حمایت از صادرات غیر نفتی است و در این میان هنر قلمکاری یکی 
از هنرهایی است که در میان گردشگران داخلی و خارجی طرفداران 

بسیاری دارد.
قلمکاری واژه ای فارسی است که از زبان هندی به عاریت گرفته شده و 
به طور لغوی از دو واژه قلم و کاری تشکیل شده و معنی آن، کار هنری 
است که با قلم انجام می شود. این هنر در دوره شاه عباس در قرن 11 
قمری به علت عالقه درباریان و توجه خاصی که به این صنعت داشتند، 
به کمال رسید. در این دوره انواع مختلف قلمکاری تهیه می شد که از 
معروف ترین آنها می توان به قلمکاری زر یا اکلیل اشــاره کرد. در این 
دوره بیشــتر لباس های مردانه و زنانه از پارچه هــای قلمکاری تهیه 
می شد. قلمکاری در طول زمان دستخوش تغییراتی در ماهیت و نحوه 

ساخت، اجرا و تولید انبوه شده است.
در دوره صفویه این هنر گســترش یافت و در حقیقت می توان گفت 
دوره پررونق آن از زمان صفویه شروع و به اواسط عصر قاجاریه ختم 
شــد. این هنر صنعت یکی از مهم ترین شــاخه های صنایع دســتی 
استان اصفهان به شــمار می آید، ویژگی های فرهنگی و اجتماعی و 
همچنین کاربرد اقتصادی این محصول می تواند همچنان در جامعه 
 مطرح باشد؛اما امروزه نیازمند تغییر و تحوالت جدی در حوزه تولید
  و بازار اســت.در حال حاضر اصفهــان مرکز تولید قلمــکاری ایران

 است.
در  دوره صفویه بیشتر لباس های مردان و زنان از پارچه های قلمکاری 
تهیه می شد. یک نوع قلمکاری با طرح و نقش خاص خود به نام دلگه 
برای لباس مردانه و زنانه تهیه می شد و از انواع دیگر قلمکاری می توان 

حفره ای زر یا اکلیل جیگرانات قرمز و جیگرنات بنفش نام برد.

مطلب حائز اهمیت اینجاســت که این هنر اصیل 150 ســال پیش 
منسوخ شد و تا حدود 20سال پیش تاکنون حتی در دانشگاه ها نیز 

کسی برای آموزش این هنر زیبا وجود نداشت!
تعجب نکنید...

هنری که سال هاست در بین بازارهای اصفهان به عنوان هنر قلمکاری 
دست به دست می شد و سفره های قلمکار این شهر را یکه تاز بازارهای 
جهانی این خطه کرده بود، هنر چیت ســازی اســت که با قلمکاری 

صفوی تفاوت دارد.
دکتر محمد علی چیت ساز زاده، هنرمند و محققی است که با استفاده 
از فناوری دانش بنیان در شــهرک علمی تحقیقاتــی اصفهان هنر 

قلمکاری دوران صفویه را احیا کرده است.
چیت سازان می گوید: پس از دوران قاجاریه برای کم کردن هزینه ها 
و تسریع در روند کار، این هنراز شکل دستی  به شکل صنعت چیست 
ســازی ظهورکرد به طوری که طرح های اولیــه را روی قالب هایی 
پیاده و حتی نوع پود و پارچه های مورد استفاده در این هنر به شکل 

محسوسی تغییر یافت.
وی افزود: پارچه های ضخیمی که دیگر به شــکل پارچه های قبلی 
نبود با طرح های قلمکاری وارد بازار شــد که متاسفانه تا کنون به نام 

قلمکاری نسل به نسل جابه جا می شود.
این هنرمند با اشاره به رواج چیت سازی و فراموشی قلمکاری اصیل 
این خطه عنوان کرد: مســلما ایــن وظیفه برعهــده متولیان در امر 
 هنر و میراث کهن ایرانی بود که از فراموشــی آن جلوگیری به عمل 

آورند.
 چیت سازان ادامه داد: سه سال اســت که با یک کار گروهی سه نفره 
در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و با تکیه بر فناوری دانش بنیان 
اقدام به احیای این هنر کرده ایم و اولین شــرکتی بودیم که در مرکز 
رشد هنر شروع به فعالیت کردیم که با این حرکت، خوشبختانه اکنون 

شاهد حضور 25 شرکت در این حوزه هستیم.
وی یادآور شــد: پارچه و رنگی کــه در این کار مورد اســتفاده قرار 
گرفته،شبیه نمونه اصلی در 150 ســال پیش است با این تفاوت که 

تراکم و ظرافت آن 4 برابر آن است.
این محقق، ابریشــم خالص و پنبه خالص را متریــال اصلی این کار 
عنوان و خاطر نشان کرد: مقاومت در شست وشو، مقاومت در سایش 

و مقاومت در مقابل نور در این کار رعایت شده است.
وی احیا از نظر تکنیک را نیز یادآور شــد و بیان کــرد: از صفر تا صد 
 این کار با دســت انجام می گیرد که شــامل طرح اولیه روی پارچه، 
قلم گیری، پرداز و خراش که در هنر تذهیــب و نگارگری نیز وجود 

داشته است و ارزش هنری باالیی به اثر داده است.
چیت ســازان، دانش مدیریتی در خلق یک اثر هنری را بسیار مهم 
خواند و عنوان کرد: ما متوجه شدیم که مهم ترین مشکل در صنایع 
دستی این اســت که فقط به صورت کارگاهی گســترش می یابد و 
جایگاه شــایان ذکری از نظر صنعتی و بازرگانــی و مدیریتی ندارد 
 که برای رســیدن به این مهم ، فضایی را مهیا کردیــم تا به صورت 
 دانش بنیــان همــه در مراتب باالی دانشــگاهی ایــن کار را انجام

 دهند. 
به بیان دیگر بــه کارگیری قلم مو به جای چاپ به وســیله مهر برای 
انتقال طرح و انتخاب نقوش منحصر به فرد قلمکاری توسط این گروه 
هنرمند و محقق ، باعث می شود سطح کیفی کار در باالترین حد خود 

قرارگرفته و ارزش واقعی کار دست را هویدا سازد.
هنرمندانی  که از جمله ســرمایه های انســانی جوان و دانشــگاهی 
محسوب می شــوند، در طراحی و اجرای نمونه های یکتا و بی مانند 
محصول از خود به طور متداوم خالقیت و ابتــکار الزم را بروز داده و 
حتی به تکرار بهترین های پیشین بسنده و اکتفا نکرده اند و شعاری 
برای خود در نظر گرفته اند تا افراد شایسته و عالقه مند به هنر اصیل 
ایرانی در این مسند پا بگذارند؛ البته به شــرطی که اهل کار در این 
 فضاها باشند و زود از ادامه راه خسته نشوند : »کجاست کسی که از بال 

نگریزد...«    

به کمک هنرمندان و محققان اصفهانی صورت گرفت؛

قیام دوباره قلمکاری

قاب روز

زهرا هادیان
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چرا باید همین امروز از »تلگرام« دست کشید!؟

اخبار پیشنهاد سردبیر:

رکورد اینترنت با سرعت یک 
گیگابیت در شبکه همراه اول

شرکت ارتباطات سیار ایران، در مراسم افتتاح و 
رونمایی از پروژه هــای جدید همراه اول، رکورد 
اینترنت همراه با سرعت یک گیگابیت بر ثانیه را 
ثبت کرد. در این مراسم »سامانه جامع خدمات 
مشتریان« به عنوان بزرگ ترین طرح در صنعت 
فناوری اطالعات کشور »مرکز کنترل و مدیریت 
همراه اول بــرای پایش کیفی شــبکه به عنوان 
پیشــرفته ترین مرکز مدیریت شــبکه کشور و 

بزرگ ترین مرکز مانیتورینگ و مدیریت کیفیت 
ســرویس در خاورمیانه به لحاظ تعداد مشترک 
 ،»)Service Quality Management(
 ،»)MCI-SOC( مرکز بومی عملیات امنیت«
»مرکز بومی مدیریت و پاســخ گویی به رخداد 
)MCI-CERT(«، همچنیــن »مرکــز داده 
شهید بابایی«، با حضور وزیر ارتباطات و فناوری 

اطالعات افتتاح شد.
در این مراســم برای نخســتین بار در کشور در 
بستر فناوری )MIMO(، رکورد سرعت اینترنت 
همراه شکسته شــد. در حضور وزیر ارتباطات 
سرعت یک گیگابیت بر ثانیه در شبکه همراه اول 
به ثبت رسید که بیشترین سرعت ارائه شده در 

نسل ۴.۵ تلفن همراه کشور است.

خبر خوش مخابرات به مردم 
درباره »اینترنت«

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: توسعه 
پورت ها، فیبر نوری و ســایت های وای فای در 
دســتور کار امسال ماســت. مدیرعامل شرکت 
مخابرات ایران گفت: در سال آینده ساماندهی 
قبوض، ساماندهی مراکز ۱۱۸ که واقعا وضعیت 
نابه ســامانی دارند، ســاماندهی مراکز خرابی 
و ساماندهی اســناد ومدارک مشــتریان را در 
دســتور کار داریم. مدیرعامل شرکت مخابرات 
ایران افزود: در سال گذشــته مناقصات محدود 
مخابرات به شدت کم شــد یا اصال نداشتیم و به 
جای آن مناقصات در ســطح کالن عمومی دو 

مرحله ای را جایگزین کرده ایــم. وی ادامه داد: 
همچنین راه اندازی دو میلیون پورت FTTH و

ADSL، توسعه ۱۲ هزار فیبر، توسعه ۹۰۰ سایت 
وای فای،  افزایش ظرفیت شبکه انتقال به میزان 
۱۲۰ ترا، افزایش شــبکه IT به ۴۰ ترا، افزایش 
زیرســاخت های تبادل ترافیک داخل به ۳۰۰ 
گیگ و توسعه GSM روســتایی از برنامه های 

سال آینده است.

رکود بی سابقه در بازار موبایل
یک فعــال بازار موبایــل گفت: بــازار مرتبط با 
موبایل شامل گوشــی تلفن همراه، لوازم جانبی 
و تعمیرات به طور بی ســابقه ای راکد است. پس 
از نوســانات نرخ ارز که نرخ دالر دولتی ۴۲۰۰ 
تومان اعالم شــد و این دالر نیز بــه راحتی به 
دست نمی آید. قیمت ها در بازار موبایل عجیب 
شده اســت به طوری که در یک ماه گذشته به 
طور میانگین قیمت گوشی یک میلیون تومانی 
حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شده است. 
این فعال بازار موبایــل ادامه داد: در حال حاضر 
واردکنندگان رسمی گوشــی موبایل ارز دولتی 
برای واردات دریافت نمی کنند و از سوی دیگر 
نرخ یوان چین و هزینه های حمل و نقل و باربری 

نیز افزایش یافته است. 
به گفتــه کاشــانی، در نتیجه این شــرایط در 
فروشگاه های اینترنتی اغلب گوشی ها ناموجود 
شده و فروش را متوقف کرده اند؛ در فروشگاه های 
فیزیکی، نیز یک واحد صنفی که تا پیش از این 
روزی دو هزار گوشــی می فروخت اکنون ۲۰ تا 
۳۰ گوشی می تواند به فروش برساند.یک باتری 
گوشی که پیش از این پانزده هزار تومان قیمت 
داشت اکنون برای فروشنده ۳۰ هزار تومان تمام 
می شود و فروشــنده که باید ســه یا چهار هزار 
تومان روی این کاال سود بگیرد برایش نمی صرفد 
یک باتری ۳۵ هــزار تومانی را بفروشــد، زیرا 
می داند باتری که تا دیروز ۲۰ هزار تومان فروخته 

می شده امروز ۳۵ هزار تومان مشتری ندارد.

استارت آپ

»اسنپ« نخستین استارت آپ 
یونیکورن ایرانی

 اسنپ، نخستین اســتارتآپ یونیکورن ایرانی 
معرفی شده است. به گفته  مدیرعامل این شرکت، 
اسنپ دارای ارزش ۱.۴ تا ۱.۷ میلیارد دالر است.

در جریــان کنفرانــس ایرانســل کــه درمورد 
روی  شــده  انجــام    ســرمایه گذاری های 
اســتارت آپ های ایرانی ارائه گردید، اعالم شد 
که این اپراتور با همکاری دانشگاه تهران، فضای 
دانشگاهی مرکز شتابدهی برای استارت آپ های 
نوپا تاسیس کرده  است. مدیرعامل اسنپ تاکید 

کرد: اسنپ نخستین استارت آپ یونیکورن ایرانی 
است که ارزشی بین ۱.۴ تا ۱.۷ میلیارد دالر دارد. 
براساس آمار اعالم شــده، بیش از ۳۵۰ هزار نفر 
از مجموع ۷۰۰ هزار راننده  اسنپ، فعال هستند. 
آمار سفرهای روزانه  ثبت شــده در اسنپ بیش 
از یک میلیون اســت که این آمار نشان می دهد 
تعداد سفرهای انجام شده در ایران در مقایسه با 
سفرهای انجام شده توسط اوبر در شهر سائوپائولو 
بیشتر اســت. در این مراسم به ســایر کسب و 
کارهای اسنپ مانند اســنپ فود، اسنپ تریپ و 
بامیلو نیز اشاره شد. اسنپ در این چند سالی که 
از آغاز فعالیت آن می گذرد، توانسته دیجی کاال، 
کافه بازار و آپارات را پشت سر بگذارد و خود اولین 

استارت آپ یونیکورن ایرانی باشد.

 »دیجی کاال« ۲ هزار میلیارد 
تومانی شد!

پس از فــروش ۲۱ درصد ســهام دیجی کاال به  
Internation- »یک  شــرکت هلندی به نام  
al InternetInvestment Coöper-

atief U.A«  به رقــم ۱۰۰ میلیون دالر، ارزش 
»دیجی کاال« )باارزش ترین استارت آپ  ایرانی(، 
به  ۵۰۰ میلیون دالر رسیده است.  به این ترتیب 
بر اساس گزارشــی که در سایت دیجیاتو منتشر 
شده، پس از جذب این سرمایه و ارزش  حدود دو 
هزار میلیارد تومان »دیجی کاال« ارزشمندترین 
اســتارت آپ کشــور محسوب می شــود. طبق 
ارزشــیابی قبلی که حدود یک ماه قبل و پیش 
از قطعیت یافتن ســرمایه گذاری خارجی ۱۰۰ 
میلیون دالری شــرکت هلندی در دیجی کاال، 
صورت گرفته بود، ارزش دیجی کاال حدود ۱۱۰۰ 
میلیارد تومان برآورد شــده بود کــه به نظر می 
رسد ارزشیابی کمتر از ارزش واقعی بوده و ارزش 
دو هزار میلیارد تومانی دیجــی کاال به واقعیت 
نزدیک تر باشد. »اســنپ«، دومین استارت آپ 
ارزشمند کشور است که به رغم حواشی متعدد 
توانسته شهرهای شــمالی و جنوبی کشور را هم 
فتح کند و کماکان ارزش ۱۳۰۰ میلیارد تومانی 

خود را حفظ کرده است.
»کافه بازار« با ارزش معادل ۴۵۰ میلیارد تومان  
در رده سوم  قراردارد   و »تپسی« با ارزش ۴۰۰ 
میلیارد تومانی، چهارمین اســتارت آپ باارزش  

ایران است. 

وزیر ارتباطات، استفاده و فراگیری فیلترشکن  ها را تهدید بزرگ تری نسبت به حضور یک پیام رسان دانست و 
گفت: انتقاد می  کنند چرا سایفون بسته شد، در حالی که این موضوع آشکار است. پروژه سایفون مورد حمایت 
مالی مستقیم وزارت خارجه آمریکاست و تمام منابع مالی اش آنجا تامین می  شود. شبکه  های اجتماعی فقط 
ابعاد امنیتی، سیاسی و خبری ندارند. مدتی قبل می  توانستیم بگوییم رتبه شاخص امنیت مجازی را از ۹۰ به 

6۰ رساندیم؛ اما پس از ترویج باج  افزارها و بدافزارها نمی  دانیم اکنون چه شاخص امنیتی داریم!

وزیر ارتباطات:

 علت بسته شدن 
»سایفون« روشن است

ن 
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ا م

ب
؟؟؟؟؟

کارگــروه ثبــت اختــراع صنــدوق حمایت از 
پژوهشــگران و فنــاوران معاونــت علمــی و 
فنــاوری ریاســت جمهــوری، از ۹ اختــراع 
 پژوهشــگران ایرانــی بــرای ثبــت بین المللی 

حمایت می کند. 
حمایــت از ثبــت بین المللــی اختــراع، یکی 
اقدامــات مهم کارگــروه ثبت اختــراع صندوق 
حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری اســت 
و حــاال این کارگــروه، درصــدد حمایــت از ۹ 
 اختــراِع پژوهشــگران کشــورمان بــرای ثبت

 بین المللی است.
زیســتی،  علــوم  داروســازی،  مخابــرات، 
تجهیــزات پزشــکی، مکانیــک، مهندســی 
 ســازه و مهندســی خاک از جملــه حوزه های

 این اختراعات است.
بر اساس این گزارش، کمک به تامین هزینه های 
ثبت بین المللی اختراعات، ترویج و ارتقای فرهنگ 
ثبت دســتاوردهای تحقیقــات و پژوهش های 

استادان، دانشجویان و پژوهشگران ایرانی داخل 
و خارج، کمک به اجرایی شــدن سیاست تبدیل 
دانش به ثروت و تجاری سازی اختراع ها، کمک به 
ارتقای جایگاه ایران در بین کشورهای دارای ثبت 
اختراع ها و توسعه فعالیت های حمایتی صندوق 
در راستای اهداف و اولویت های نقشه جامع علمی 
کشور از جمله اهدافی است که این کارگروه دنبال 

می کند.

بر همین اساس، شــخصی که برای نخستین بار 
محصــول یــا فرآینــدی را اختــراع می کند، با 
داشــتن شــرایطی می تواند از حمایت صندوق 
بهره مند شــود. اختراع باید برای نخســتین بار 
در جهان باشــد، ضمن اینکه دارا بــودن ابتکار و 
 کاربرد صنعتی از دیگر شــروط ثبت یک اختراع 

محسوب می شود.
ثبت بین المللــی اختراع اهمیت بســیاری دارد 

یکی از مهم ترین الزامــات و پیش نیازهای ورود 
محصوالت دانش بنیان بــه بازارهای بین المللی، 
اطمینان از حفاظــت حقوق مالکیــت فکری و 
 اثبــات حــق مالکیت فنــاوران و شــرکت ها بر

 آنهاست.
از این رو نظام های مالکیت فکــری، به ویژه نظام 
ثبت اختــراع )پتنت( بــرای ثبت رســمی این 
دســتاورد ها و احراز مالکیت افراد بر نوآوری  ها و 
ابتکارات شان در کشــورهای مختلف ایجاد شده 
اســت. عدم توجه به قوانین مالکیــت فکری در 
بازار بین الملل می تواند خســارات زیــادی را به 
بار آورد که افشــا شــدن فناوری در بازار هدف 
یا مــورد پیگــرد قرارگرفتــن از طــرف رقبا و 
 سازندگان محصوالت مشــابه، از آن جمله است.

 بنابرایــن فعالیت هــای ایــن کارگــروه نیز در 
راســتای حفاظــت از حقــوق مالکیــت فکری 
اســت و تاکنــون ۳۷۱ اختراع از پژوهشــگران 
 ایرانــی بــرای ثبــت بین المللــی حمایــت 

شده است.

9 اختراع ایرانی بین المللی می شود

تکنولوژی 

عوامل و فاکتورهای بسیاری در عمر مفید باتری گوشی و طول مدت 
شارژدهی آن تاثیرگذار هســتند که می توان با آگاهی یافتن از این 
عوامل و رعایت آن، کمک بسزایی به افزایش طول مدت شارژدهی 

باتری گوشی و تبلت کرد.
 استفاده از اینترنت همراه گوشی

 کاربران باید به این نکته دقت کنند، در صورتی که نیاز به اینترنت 
و تبادل پیام از این طریق ندارنــد، از خاموش بودن آیکون اینترنت  

همراه یا موبایل دیتا اطمینان حاصل کنند.
 استفاده از اینترنت وای فای

اینترنت وای فای گوشی با اینکه نسبت به اینترنت همراه یا موبایل 

دیتا، باتری کمتری مصــرف می کند اما باز هم جــزو فاکتورهای 
پرمصرف باتری به شمار می رود.

 تنظیمات گوشی را چک کنید
به تنظیمات گوشــی رفته و در قسمت باتری، مصرف اپلیکیشن از 

لحاظ شارژ باتری را مشاهده کنید. به شما نموداری از پرمصرف ترین 
برنامه ها ارائه می شود که می توانید در صورت عدم نیاز، به طور کلی 

برنامه های مذکور را لغو نصب یا uninstall کنید.      
اپلیکیشن های گوشی را به روزرسانی کنید  

به روزرسانی برنامه ها و اپلیکیشــن های نصب شده روی سیستم 
عامل گوشی تان، می تواند کمک بسزایی در کاهش مصرف باتری 

گوشی داشته باشد.
 سیگنال دهی ضعیف امواج وای فای

 علت مصرف باالی باتری تالش گوشــی برای اتصال به وای فاست 
که موفق نمی شود.

چرا باید همین امروز از »تلگرام« دست کشید!؟

چه کنیم که باتری گوشی شارژ بیشتری نگه دارد؟

عکس  روز 

عکاسی تا عمق ۳۰ متری آب با 
یک دوربین جان سخت!

شــرکت پاناســونیک از عرضــه دوربیــن 
عکاســی تــازه و خــودکار خــود بــه 
نام»لومیکس تی اس۷«خبــر داد که از جمله 
محصوالت بسیار مستحکم و جان سخت این 

شرکت محسوب می شود.

حدود دو هفته از فیلترینگ »تلگرام« در ایران می گذرد و 
عده زیادی از کاربــران هم چنان با شــیوه های مختلف از این 
پیام رسان اســتفاده می کنند. اگر شــما هم از این دسته افراد 
هستید که به تلگرام بدون فیلتر دسترسی دارید، در این مطلب 
با ذکر دالیلی برای خداحافظی همیشگی با این پیام رسان، همراه 

ما باشید.

استفاده از» وی. پی. ان« تا چه موقع؟
تلگرام فقط یک پیام رسان نیست؛ بلکه یک پلتفرم جامع با قابلیت های 
فراوان به حســاب می آید که یک تنه جای وب ســایت، وبالگ، تلفن، 
پیامک، سرویس حافظه ابری و بســیاری دیگر از این موارد را پر کرده 
است. اینکه کاربر با نصب یک اپ بتواند تمام این سرویس ها را در اختیار 
داشته باشد، امری است که قبل از تلگرام، هیچ گاه تحقق نیافته و این 
به اصالح »پیام رسان« توانست همه این ها را به صورت رایگان به کاربر 

ارایه کند.
با فیلترشــدن تلگرام در ایران، دسترســی به این پیام رســان و تمام 
سرویس هایش بسته شد و اکنون کاربران زیادی به سمت  اپلیکیشن های 
تغییر دهنده آی پی سوق پیدا کرده اند. وی پی ان ها و اپلیکیشن هایی 
که به صورت رایگان در اســتورها قرار دارند، با تغییر دادن آی پی، به 
Connect-کمک کاربر می آیند و به این شکل دوباره تلگرام را از حالت 

ing خارج می کنند. اما دسترسی دوباره به تلگرام به چه قیمت؟ تا کی 
باید این اپ فلیترشکن آزاردهنده که معلوم نیست دقیقا چه نفعی در 
این راه می برد، با تغییر دادن آی پی به طور همیشــگی در پس زمینه 
اپ های تلفن همراه مان باز باشد؟ مشکالت امنیتی این اپلیکیشن های 
فیلترشکن به کنار، سرعت پایین، مصرف بیش از حد دیتا، نبود پایداری 
در اتصال و کاهش شارژدهی دســتگاه هم از دیگر مواردی هستند که 
باید برای دسترسی به تلگرام از این روش، با آنها دست و پنجه نرم کرد. 
اصال یکی از اصلی ترین دالیل تان را برای اســتفاده از تلگرام به خاطر 
می آورید؟ سرعت باال در امر پیام رسانی که با اســتفاده از فیلترشکن 

دیگر خبری از آن نیست!

به نمونه های مشابه نیز شانس امتحان بدهید!
فیلترینگ تلگرام فضای وسیعی را برای پیام رسان های ایرانی باز 
کرد تا در این عرصه خودی نشان دهند. پیام رسان های»سروش«، 
»بله« و »بیسفون پالس«، از نمونه های ایرانی هستند که با ارائه 
قابلیت هایی مشــابه تلگرام، می توانند انتخاب جدید شما باشند. 
ساخت کانال، تماس صوتی، تشکیل گروه و بسیاری دیگر از این 
قبیل توانایی ها را در این چند اپلیکیشن ایرانی مشاهده می کنیم. 
این پیام رسان های ایرانی جدید هســتند و هنوز به آن پایداری 
در سطح باال، نرســیده اند؛ ولی انتظار داریم در آینده با دریافت 

آپدیت های بیشتر، عملکرد بهتری داشته باشند.

به خطر انداختن امنیت به چه قیمت!؟
بعد از فیلترشــدن تلگرام، نســخه هایی از این پیام  رسان با عنوان 
تلگرام بدون فیلتر بین کاربران دســت به دست می چرخید و عده 
زیادی با رضایت کامل از اینکه فیلترینگ تلگرام را دور می زنند، این 
اپ های عجیب و غریب را در تلفن های هوشمندشان نصب کردند و 
هم چنان از آنها استفاده می کنند. توسعه دهندگانی که این دسته از 
اپ ها را ساخته اند، با دستکاری در اتصال به سرور، توانسته اند تلگرام 
را در یک محیط جدید به کاربر ارائه کنند. اما این دسترسی آزادانه 

به تلگرام به چه بهایی صورت می گیرد؟
سازندگان این دسته از اپلیکیشن ها به آسانی می توانند کد ورودی 
تلگرام شما را به دســت آورند، به اطالعات شخصی تان در تلگرام 
دسترسی پیدا کنند، پیام های شما را بخوانند و به هر طریق دیگری، 
فعالیت شــما را کامال زیر نظر بگیرند. اصال همه این ها را که کنار 
بگذاریم، کمپانی تلگرام خیلی وقت پیش  که تلگرام بدون فیلتر بود، 
اعالم کرد به دالیل امنیتی از نسخه های غیررسمی این پیام رسان 
مثل »پالس« استفاده نکنید؛ »تلگرام طالیی« و »موبوگرام« که 

دیگر جای خود دارد!
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ابالغ رای
2/756 شماره دادنامه :9709970361700046 شماره پرونده: 9609980361700695 
شماره بایگانی شعبه: 960775 خواهان:  آقای ســید محمد اعتصامی فرزند سید هاشم 
با  وکالت آقای عبدالرحیم صباغ رنانی فرزند غالمرضا به نشــانی اســتان اصفهان شهر 
اصفهان رهنان میدان شاهد ابتدای شــریف غربی مجتمع صاد واحد دوم واحد 2، ک.پ 
8163893113، خواندگان: 1- آقای مجید قربانی فرزند ابراهیم به نشــانی اصفهان خ 
رهنان خ امام خمینی چهار راه شریف تاالر الماس و یا تاالر آیدین پ 14، 2- آقای علی 
محمد جاگیری فرزند عباسعلی 3- آقای حبیب ملک محمدی فرزند اکبر 4- آقای جان 
محمد کریمی فرزند محمد 5- آقای ابوالفضل کرمی فرزند غالمعلی 6- آقای سید علی 
عقیلی فرزند سید عبداله همگی به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- الزام به تنظیم 
سند رسمی ملک 2- مطالبه خسارت دادرسی، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای عبدالرحیم 
صباغ رنانی به وکالت از آقای ســید محمد اعتصامی به طرفیــت آقایان 1- علی محمد 
جاگیری 2- جان محمد کرمی 3- ابوالفضل کرمی 4- حبیب ملک محمدی 5- سید علی 
عقیلی 6- مجید قربانی به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال قدرالسهم 
مشاعی یک باب مغازه به مساحت 41/5 متر مربع واقع در رهنان خیابان امام رضا از پالک 
ثبتی شماره 18/6736 بخش 14 ثبت اصفهان و مطالبه خسارات دادرسی دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده از جمله مبایعه نامه عادی مورخ 1393/7/2 که طی آن خواهان اقدام 
به خریداری مغازه موضوع خواسته از خوانده ردیف اول وخوانده ردیف اول طی مبایعه نامه 
اســتنادی بدون تاریخ از خوانده ردیف دوم و خوانده ردیف دوم طی مبایعه نامه استنادی 
دیگر از خوانده ردیف سوم و خوانده ردیف ســوم طی مبایعه نامه عادی استنادی دیگر از 
خوانده ردیف چهارم و خوانده ردیف چهارم طی مبایعه نامه عادی استنادی دیگر از خوانده 
ردیف پنجم و خوانده ردیف پنجم طی مبایعه نامه عادی شماره 98 مورخ 84/1/20 اقدام به 
خریداری ملک موضوع خواسته نموده اند و با عنایت به تایید مالکیت رسمی خوانده ردیف 
ششم از سوی اداره ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان نسبت به ششدانگ پالک ثبتی 
موضوع خواسته و نظر به اینکه حسب نظریه مصون از اعتراض کارشناس منتخب دادگاه 
قدرالسهم مشاعی مفاد موضوع خواسته از عرصه به میزان 6/5367 حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ پالک ثبتی مذکور تعیین شده است و با توجه به اینکه انتقال رسمی قدرالسهم 
مشاعی از عرصه پالک ثبتی مورد معامله بر اساس عرف حاکم بر معامالت امالک و ماده 
10 قانون تملک آپارتمانها ازنتایج عقد بیع می باشد و خواندگان نیز علی رغم ابالغ قانونی 
در جلسه رسیدگی حاضر نشــده و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند لذا دعوی خواهان را 
ثابت و واردتشخیص مستندا به مواد 519 و 515 و 198 قانون  آئین دادرسی مدنی و مواد 
220 و 219 قانون مدنی حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال مقدار 6/5367 
حبه مشاع از 72 حبه پالک ثبتی شماره 18/6736 بخش 14 ثبت اصفهان بنام خواهان 
وهمچنین محکومیت خوانده ردیف اول بــه پرداخت مبلغ 12/284/250 ریال به عنوان 
خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز دیگر 
قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 3185 شعبه 28 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )مجتمع شهید بهشتی( )555 کلمه، 6 کادر(  
ابالغ رای

2/782 شماره دادنامه :9609970352902290 شماره پرونده: 9509980358400898 
شماره بایگانی شعبه: 951367 شکات: 1- آقای حســین شریفیان فرزند محمد علی به 
نشانی اصفهان خ حکیم نظامی ک باغ نو بن بست سوم پ 47، 2- آقای مجتبی شریفیان 
سیچانی فرزند محمد علی به نشــانی اصفهان خ حکیم نظامی ک باغ نو بن بست سوم 
پ 47، متهمین: 1- آقای ســید مهدی طاهرزاده 2- آقای فرهاد شــاه زمانی همگی به 
نشانی اصفهان دروازه شیراز هزار جریب نبش خ پویا مجتمع فراز طبقه 5 واحد 36، اتهام: 
ورشکستگی به تقصیر، گردشــکار: 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 
سید مهدی طاهرزاده فرزند سید حســین دایر بر ورشکستگی به تقصیر موضوع شکایت 
آقایان حسین شریفیان فرزند محمد علی و مجتبی شــریفیان فرزند محمد علی با توجه 
به مفاد شکایت شاکیان- دادنامه شــماره 586-950 مورخ 1395/4/10 شعبه 9 دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان که نوع ورشکســتگی شــرکت فنی مهندسی سروش سپاهان 
ساعد را ورشکســتگی به تقصیر و ناشی از تقصیر مدیران شــرکت تعیین و اعالم نموده 
است- نامه شــماره 3/4255 مورخ 95/10/9 و نامه شماره 3/395 مورخ 96/2/19 اداره 
تصفیه امور ورشکســتگی اصفهان- نظریه شماره 44 مورخ 94/9/15 کارشناس رسمی 

دادگستری در امور حسابداری و حسابرسی- نامه شماره 1160 مورخ 96/9/9 اداره ثبت 
شــرکت ها و موسســات غیر تجاری اصفهان- احضار متهم از طریق نشر آگهی و عدم 
حضور جهت دفاع از اتهام انتسابی و جمیع محتویات پرونده بزهکاری وی محرز است به 
استناد ماده 671 قانون مجازات اسالمی به دو سال حبس تعزیری محکوم می گردد. در 
مورد اتهام آقای فرهاد شاه زمانی فرزند ســیف اله دایر بر ورشکستگی به تقصیر موضوع 
شکایت آقایان حسین و مجتبی شریفیان با توجه به نامه شماره 1160 مورخ 96/9/9 اداره 
ثبت شرکت های اصفهان نامبرده در شرکت فنی مهندسی سروش سپاهان ساعد سمت 
و مسئولیتی نداشته است لذا با توجه به مراتب مزبور و جمیع اوراق و محتویات پرونده دلیل 
کافی بر توجه اتهام به متهم وجود ندارد به اســتناد اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون 
 آیین دادرسی کیفری و ماده 120 قانون مجازات اسالمی رای بر برائت وی صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره نسبت به آقای سید مهدی طاهرزاده غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به سایرین حضوری و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 3189 

شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 103 جزایی سابق(  )414 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

2/757 شماره دادنامه :9709970352900120 شماره پرونده: 9609980363401256 
شماره بایگانی شعبه: 961657 شاکی: آقای مهران قربانی دستجردی فرزند رجبعلی به 
نشانی اســتان اصفهان شهر اصفهان بلوار کشــاورز ک 36 ک ش صفریان روبروی بن 
پنجم، متهم: آقای رامین خواجه گلی میرآبادی فرزند مجید به نشانی اصفهان قائمیه بعد 
از یگان ویژه، اتهام ها: 1- حمل و نگهداری اسپری فلفلی بصورت غیرمجاز 2- توهین به 
اشخاص عادی 3- ضرب و جرح عمدی با سالح سرد، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای 
رامین خواجه گلی میرآبادی فرزند عبدالرسول دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و 
حمل و نگهداری افشانه دفاع شخصی غیرمجاز موضوع شکایت منتهی به اعالم گذشت 
آقای مهران قربانی دستجردی فرزند رجبعلی باتوجه به مفاد شکایت شاکی - گزارش و 
تحقیق محلی صورت گرفته توسط کالنتری 28 اصفهان-  گواهی پزشکی قانونی- سوابق 
اخذ شده از متهم در پایگاه داده محلی ســمپ )S.M.S(- کیفرخواست صادره توسط 
دادسرا- عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی و به تبع عدم دفاع موثر از ناحیه ایشان و جمیع 
محتویات پرونده بزهکاری وی محرز است به اســتناد تبصره ماده 614 قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1375 و بند ت ماده 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات ودارندگان 
سالح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 به یک فقره یک سال حبس تعزیری و یک فقره 
دو سال حبس تعزیری محکوم می گردد. به تجویز ماده 134 قانون مجازات اسالمی فقط 
مجازات اشد قابل اجرا است. در مورد اتهام دیگر آقای رامین خواجه گلی میرآبادی فرزند 
مجید دائر بر توهین و جنبه خصوصی بزه ایــراد ضرب و جرح عمدی دایر بر پرداخت دیه 
با توجه به اعالم گذشت شاکی به اســتناد مواد 13 و 341 قانون آئین دادرسی کیفری و 
مواد 100 و 104 قانون مجازات اسالمی قرار موقوفی تعقیب صادر و اعالم می گردد. رای 
صادره در مورد محکومیت غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان 
و در سایر موارد حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 3187 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان ) مجتمع شهید بهشتی(  )370 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

2/758 شماره دادنامه :9709970352900105 شماره پرونده: 9309980360001655 
شماره بایگانی شعبه: 950191 شاکی: خانم سارا گوجانی فرزند بیژن به نشانی شاهین شهر 
خیابان مخابرات فرعی 15 شرقی پ 25، متهم: آقای غالمحسین خسروی فرزند حفیظ اله 
به نشانی شهرستان اصفهان خ غرضی بلوار شکوفه بلوار شقایق بن بست شقایق 4 اولین 
خانه، اتهام ها:  1- تهدید2- ترک انفاق 3- ضرب و جرح عمدی4- توهین، گردشــکار: 
دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص اتهام آقای غالمحسین خســروی فرزند حفیظ ا... دایر بر ایراد صدمه بدنی 
عمدی - توهین و ترک انفاق زوجه و فرزند مشترک موضوع شکایت خانم سارا کوجانی 
فرزند بیژن با توجه به مفاد شکایت شاکی در مراحل تعقیب و تحقیق- گزارش کالنتری 19 
اصفهان- گواهی پزشکی قانونی- مودای گواهی شهود و مطلعین- کیفرخواست صادره 
توسط دادســرا و دالیل احصایی در آن- احضار متهم از طریق نشر آگهی و عدم حضور 
متهم و به تبع عدم دفاع موثر از ناحیه ایشان و جمیع اوراق و محتویات پرونده بزهکاری 
وی محرز است به استناد ماده 608 قانون مجازات اسالمی مصوب1375، ماده 53 قانون 

حمایت خانواده مصــوب 1392 و مــواد 134-448-488-709 و 714 قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1392 بابت خراشیدگی)حارصه( لب تحتانی و مخاط لب تحتانی جمعًا دو 
درصد دیه کامل- کبودی سمت راست صورت- سمت چپ صورت، ران چپ، پاشنه پای 
راست، ساعد راست، بازوی راست و بازوی چپ جمعًا سیزده و نیم هزارم دیه کامل در حق 
شاکی خانم سارا کوجانی فرزند بیژن ) ظرف مهلت مقرر قانونی( بابت توهین به یک میلیون 
ریال جزای نقدی و بابت ترک انفاق به دو فقره دو سال حبس تعزیری محکوم می گردد. در 
هر یک از مجازاتهای تعزیری مذکور صرفاً مجازات اشد قابل اجرا است. رای صادره غیابی 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 3179 
شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) مجتمع شهید بهشتی(  )331 کلمه، 4 کادر(  

ابالغ رای
2/759 شماره دادنامه :9709970351000031 شماره پرونده: 9609980351000342 
شماره بایگانی شعبه: 960415 خواهان: خانم اعظم پیرمرادیان فرزند شمسعلی به نشانی 
استان اصفهان شــهر اصفهان خ زینبیه ایستگاه باســکول ک روح ا... بن بست ستایش 
پ 107، خوانده: آقای احسان شیران فرزند محمد به نشــانی مجهول المکان، خواسته 
ها: 1- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه وجه بابت ... 
4- تامین خواسته، رای دادگاه: در خصوص دادخواست خانم اعظم پیرمرادیان فرزند شمس 
علی به طرفیت آقای احسان شیران فرزند محمد به خواســته 1- تامین خواسته به مبلغ 
یک میلیارد ریال 2- مطالبه مبلغ یک میلیارد ریال بابت رسید عادی مورخ 94/12/5 به 
انضمام خسارات دادرسی دادگاه نخست با توجه به عدم تودیع خسارت احتمالی مستندا به 
 بند د ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست تامین خواسته را صادر و اعالم 
می نماید دوم با توجه به این که خواهان با اســتناد به رسید عادی مذکور مدعی شده که 
خوانده وجه حاصل از فروش خانه خواهان را از وی دریافت کرده و متعهد شده که منزل 
مسکونی دیگری برای وی خریداری کند و به باور این دادگاه خواهان از اختیار مطالبه وجه 
حاصل از فروش خانه نیز برخوردار است و در این مقام خوانده علی رغم ابالغ قانونی وقت 
رسیدگی از طریق انتشارآگهی در جلسه دادرسی حاضر نشده و هیچ گونه دفاعی در مقابل 
ادعای خواهان به عمل نیاورده و دلیلی دال بر استرداد وجه فوق الذکر ابراز ننموده است. 
بنابراین دعوی خواهان را وارد می داند و از آن جایی که مطابق قرارداد پیوست دادخواست 
منزل نامبرده به مبلغ نهصد وهفتاد میلیون ریال به فروش رســیده است مستندا به مواد 
219، 301، 1284 و 1324 قانون مدنی 198، 502، 515، 519، 520 و 522 قانون آیین 
دادرســی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ نهصد و هفتــاد میلیون ریال بابت 
اصل خواســته مبلغ 153200 ریال بابت هزینه دفتر خدمات قضایی و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ 95/12/5 )تاریخ اســتحقاق خواهان به دریافت وجه( تا تاریخ اجرای 
 حکم بر اساس شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. بدیهی اســت در صورت قطعیت حکم و دریافت محکوم به و خروج خواهان از 
اعسار هزینه  دادرسی از محل محکوم به تامین خواهد شــد که خوانده مکلف به جبران 
آن در حق خواهان است رای صادر شــده غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در 
دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 3160 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان  )416 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

2/760 شماره دادنامه: 9709970367800006 شماره پرونده: 9609980367800080 
شماره بایگانی شعبه: 960087 خواهان : ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره با نمایندگی 
آقای رضا سلطانی به نشانی اصفهان خ حکیم نظامی خ حسین آباد پالک 40، خوانده: آقای 
عزت کلیمی مناشراف به نشانی مجهول المکان،خواسته: مصادره اموال، گردشکار: دادگاه 
با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه:  در خصوص درخواست 
ستاد اجرائی فرمان امام)ره( به شــماره 310843 مورخ 96/9/14 مبنی بر تعیین تکلیف 
سهام آقای عزت کلیمی مناشراف، فرزند سلیمان در پالک ثبتی 3174 واقع در بخش 3 
ثبت اصفهان واقع در خیابان کمال، کوی ماهی فروشها، کوچه شهید کاظم خانعلی، نظر 
به اینکه به داللت استعالم ثبتی شماره 12889-1395 مورخ 95/11/16 اداره ثبت اسناد 
و امالک منطقه مرکزی اصفهان ســه دانگ از پالک ثبتی 3174 واقع در بخش 3 ثبت 
اصفهان به نام مشارالیه سابقه ثبت و سند دارد و جوابیه اداره ثبت احوال به شماره 26444 
مورخ 96/12/22 که حاکیست که فوت وی به صورت ضربتی اعالم شده و فاقد هر گونه 
تحوالت می باشد و از سوئی تحقیقات محلی معموله مشعر بر آنست که ملک فوق الذکر 

بدون ساخت و ساز به صورت زمین می باشد و رها شده لهذا با توجه به شمولیت اموال در 
اختیار ولی فقیه و عدم حصول نتیجه از نشــر آگهی در روزنامه با استناد به بند 2 و تبصره 
ذیل بند 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و بند 3 ابالغیه شماره 19718 مورخ 
90/10/25 دفتر مقام معظم رهبری و بند 2 بخشنامه مورخ 92/3/17 ریاست محترم قوه 
قضائیه حکم به تملک سهام فوق الوصف مشــارالیه به نفع ستاد اجرائی فرمان امام) ره( 
صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت قانونی قابل واخواهی در همین 
دادگاه می باشد. م الف:3222 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی اصفهان )310 کلمه، 

3 کادر(  
ابالغ رای

2/761 شماره دادنامه: 9709970367800004 شماره پرونده: 9609980367800075 
شماره بایگانی شعبه: 960082 خواهان : ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره با نمایندگی 
آقای منوچهر احمدی به نشانی اصفهان خ حکیم نظامی خ حسین آباد پالک 40، خوانده: 
حبیب اله مقدس به نشانی مجهول المکان،خواســته: مصادره اموال، گردشکار: دادگاه با 
بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه:  در خصوص دعوی ستاد اجرائی 
فرمان امام)ره( به شماره 290496 مورخ 96/8/29 مبنی بر تعیین تکلیف پالکهای ثبتی 
فروعات 124 و 398 و 110 و 383 و 387 و 152 از 353/1 همگی واقع در بخش 9 ثبت 
اصفهان، تحت مالکیت سید حبیب اله مقدس، فرزند عبدالحسین، نظر به اینکه به داللت 
دادنامه شــماره 960585 مورخ 96/4/25 حکم به تملک رقبات شناسائی شده مذکور در 
دادنامه مزبور از شعبه دوم حقوقی شهرســتان لنجان به نفع ستاد اجرائی فرمان امام)ره( 
صادر شده و با عنایت به بررسی های بعمل آمده و اســتعالم از اداره ثبت اسناد و امالک 
لنجان،اخیرا مالکیت مشارالیه در پالکهای ثبتی فوق الوصف در روستای هاردنگ نیز محرز 
گشته است لهذا پیرو حکم سابق الصدور و باتوجه به شــمولیت اموال در اختیار ولی فقیه 
بر اموال وی و بیم دخل و تصرف غیرقانونی اغیار، و با توجه به ابالغیه مورخ 90/10/25 
دفتر مقام معظم رهبری و بخشنامه مورخ 92/3/17 ریاست محترم قوه قضائیه و ماده 21 
اصالحیه آئین نامه نحوه رســیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 ق.ا. اصفهان حکم 
به تملک پالکهای فروعات فوق الذکر به نفع ستاد اجرائی فرمان امام)ره( صادر و اعالم 
می دارد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. 

م الف:3223 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی اصفهان )286 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

2/762 شماره دادنامه: 9609976793904599 شماره پرونده: 9609986793901368 
شماره بایگانی شعبه: 961379 خواهان: آقای عباس دهقان نژاد قهفرخی فرزند تقی به 
نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ وحید نبش خیابان حسین آباد ساختمان عسگری 
طبقه سوم واحد 4، خوانده: آقای علیرضا نوروزی نهال فرزند محمد کریم به نشانی مجهول 
المکان،خواسته ها: 1- تامین خواسته 2- مطالبه وجه چک، شورا با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای عباس دهقان نژاد قهفرخی فرزند تقی 
به طرفیت آقای علیرضا نوروزی نهال فرزند محمد کریم به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و 
چهل میلیون ریال وجه چک شماره 599913 به عهده بانک سپه شعبه بهاران 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 علیرغم ابالغ 
قانونی در جلسه رســیدگی حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی دال بر تکذیب ادعای خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده وارد و ثابت به نظر می رسد که 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 یکصد و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
دو میلیون و هشتصد و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررســید چک 92/09/30 تاتاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی 
 از ســوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشــد 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 تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی اصفهان 
خواهد بود و در خصوص قرا تامین خواسته باتوجه به عدم اقدام خواهان شورا با تکلیفی در 
 این باره مواجه نمی باشد. م الف:3237 شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

) مجتمع شهید حججی( )362 کلمه، 4 کادر(   

ابالغ وقت رسیدگی
2/745 در خصوص پرونده کالســه 970167 خواهان مجتبی ســلطانی محمدآبادی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت ابوالفضل حاتم پور جزی تقدیم نموده 
است وقت رســیدگی برای مورخ 97/4/5 ســاعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه 
نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 4 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 4303 شعبه 4 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )119 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/746 شماره ابالغنامه: 9710100350400833 شماره پرونده: 9609980350401237 
شماره بایگانی شــعبه: 961434  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به  
شــرکت افق ســپهر آپادانا، خواهان بانک صادرات ایران و با وکالت آقــای پرهام عالی 
دادخواستی به طرفیت  خواندگان 1- شرکت افق ســپهر آپادانا 2- مجید محمد باغبان 
3- اسداله محمد باغبان به خواسته مطالبه خســارت تاخیر تادیه ) مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه ازتاریخ تقدیم دادخواســت لغایت اجرای حکم و اخذ محکوم به مطابق ذمه روزانه  
860623 ریال علی الحساب مقوم( به مبلغ  1/000/000 ریال، مطالبه وجه بابت ... )مطالبه 
مبلغ 1/624/854/850 ریال موضوع قرارداد فروش اقساطی شماره 85014771 مورخ 
85/9/28 به عنوان اصل خواسته( به مبلغ 1/624/854/850 ریال، تامین خواسته )بدوا 
تقاضای صدور قرار تامین خواسته از اموال خوانده و اجرا قبل از ابالغ به خوانده به میزان 
ستون خواسته(، مطالبه خسارات دادرسی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه، مطرح که به این 
شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 308(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980350401237 شعبه 
4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/04/06 و 
ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:2219 شعبه 4 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)261 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/747 شماره ابالغنامه: 9710100367800058 شماره پرونده: 9709980367800007 
شماره بایگانی شعبه: 970009  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  خانم 
پروین دخت شــهریاری زواره فرزند عبدالمحمود،  خواهان  ستاد اجرائی فرمان امام)ره( 
دادخواســتی به طرفیت  خوانده خانم پروین دخت شــهریاری زواره به خواسته مصادره 
اموال  مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ســاختمان 
دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه اول اتاق شــماره 146(  ارجاع و به شماره پرونده 
کالســه 9709980367800007 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساســی اصفهان  ثبت و  
وقت رســیدگی  مورخ  1397/04/06 و ســاعت 11/30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در دادگاه حاضر گردد. م الف:3234  دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی اصفهان )169 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/748 شماره ابالغنامه: 9710100352401425 شماره پرونده: 9609980352401260 
شماره بایگانی شعبه: 961439  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
محمد علی عالف پور فرزند عباس، خواهان آقای حسین جمشیدی  دادخواستی به طرفیت 
خوانده فوق به خواسته الزام به تنظیم ســند ملک مطرح که به این شعبه ) اصفهان- کنار 
گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائی امور 
تجاری و بازرگانی(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980352401260 شعبه 24 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان ثبت و وقت 

رسیدگی مورخ 1397/04/06 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
گردد. م الف: 4280 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی 

شهرستان اصفهان )180 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

2/749 شماره ابالغنامه: 9710106794400316 شماره پرونده: 9709986794400095 
شماره بایگانی شعبه: 970095  خواهان آقای سام قاســمی نژاد دادخواستی به طرفیت 
خوانده آقای سید فتح اله موسوی فرزند ســید یحیی به خواسته مطالبه مطرح که به این 
شعبه )اصفهان چهار راه شــیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای 
حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986794400095 شعبه 14 حقوقی 
شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/04/09 ساعت 10/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تــا خوانده ظرف یک ماه پس 
ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 2191 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )161 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

2/750 شماره ابالغنامه:9710106795600069 شماره پرونده:9709986795600028 
شماره بایگانی شعبه:970028 ابالغ شونده حقیقی: سمیه گرامی به نشانی مجهول المکان، 
تاریخ حضور:1397/04/09  شــنبه ســاعت: 17/30 ،محل حضــور: اصفهان- خیابان 
سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57، 
در خصوص دعوی علی محمد طالبی خوندابی به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی 
به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء 
انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه 
 های آتی از طریق ســامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به ســامانه، حساب کاربری
) شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک 
قضائــی و در صورت عدم دسترســی، بــه نزدیکترین واحــد قضائی مراجعــه نمایید. 
 م الف:2196 شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهید حججی( 

) 153 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/751 شماره ابالغنامه:9710106795600070 شماره پرونده:9709986795600028 
شماره بایگانی شــعبه:970028 ابالغ شــونده حقیقی: ایمان کریملو به نشانی مجهول 
المکان، تاریخ حضور:1397/04/09 شنبه ساعت: 17/30 ،محل حضور: اصفهان- خیابان 
سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57، 
در خصوص دعوی علی محمد طالبی خوندابی به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی 
به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء 
انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه 
 های آتی از طریق ســامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به ســامانه، حساب کاربری
) شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک 
قضائــی و در صورت عدم دسترســی، بــه نزدیکترین واحــد قضائی مراجعــه نمایید. 
 م الف:2197 شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهید حججی(

 ) 153 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/752 شماره ابالغنامه: 9710100353000817 شماره پرونده: 9609980366100984 
شــماره بایگانی شــعبه: 970241  مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست. محاکم 
کیفری دو دادگستری شهرســتان اصفهان به موجب کیفرخواســت در پرونده کالسه 
970241 برای علی قبادی به اتهام توهین تقاضای کیفر نموده که رســیدگی به موضوع 
به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 

اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 307( ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1397/4/9 ساعت 
8/30 صبح تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم 
و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به 
عمل خواهد آمد. م الف:3167  شعبه 104 دادگاه کیفری دوشهر اصفهان) 104 جزایی 

سابق( )150 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/753 در خصوص پرونده کالســه 961683 خواهان امین احمدی دادخواستی مبنی بر 
الزام به انتقال سند خودرو  به طرفیت 1- میالد رنجکش 2- علی خلیلیان 3- جواد نصر 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 97/4/9 ساعت 8 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی 
مدرسه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 4298 شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )125 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/754 شماره ابالغنامه: 9710100352401509 شماره پرونده: 9709980352400073 
شماره بایگانی شعبه: 970076  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
امیر ابراهیمیان و نرگس جاللوند و کمال رفیعی و اســداله اسدپورشــش بهره،  خواهان 
بهرام ملک زاده  دادخواســتی به طرفیت خواندگان  فوق به خواسته الزام به تنظیم سند 
ملک مطرح که به این شعبه ) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان 
آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی(  ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709980352400073 شــعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری 
و بازرگانی شهرســتان اصفهان ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1397/04/09 ســاعت 9 
تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 4283 شعبه 24 
 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان )186 کلمه، 

2 کادر( 
ابالغ رای

2/755 شماره دادنامه :9709970361700094 شماره پرونده: 9509980361700772 
شماره بایگانی شعبه: 950904 خواهان: آقای ناصر زمانی فروشانی فرزند محمد حسین 
با وکالت خانم نغمه فقیهیان فرزند محمد به نشــانی اســتان اصفهان شهرضا میدان حر 
خیابــان قائیمه فرعی 2 پالک 1 کدپســتی 8614814951 همــراه 09132247339، 
خواندگان: 1- خانم مژگان نیک نامی 2- خانم فاطمه مجلسی فرزند نورالدین 3- آقای 
مهدی مجلسی فرزند نورالدین 4- آقای جالل مجلسی فرزند نورالدین همگی به نشانی 
مجهول المــکان 5- آقای مجید ایمانــی مبارکه فرزند عباس با وکالــت آقای مجتبی 
طاهری فرزند علی به نشــانی اصفهان خیابان رباط ســوم شــهرک نگین نبش میدان 
نگین جنب مجتمع تجاری اداری شــیخ حســنعلی اصفهانی پالک 149، خواســته ها: 
1- مطالبه خسارت دادرســی 2- الزام به تنظیم سند رسمی ملک 3- ابطال سند رسمی) 
موضوع سند ملک است(. گردشــکار:دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نمایــد. رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم نغمه فقیهیان به وکالت از 
آقای ناصر زمانی فروشــانی به طرفیت آقایان و خانم ها 1- آقای مجید ایمانی با وکالت 
مجید طاهری 2- فاطمه 3- مهدی 4- جالل هر ســه مجلسی 5- مژگان نیک نامی به 
خواسته 1- ابطال سند رسمی انتقال شماره 66672 مورخ 1386/7/28 تنظیمی از سوی 
دفتر اسناد رسمی شماره 85 اصفهان نسبت به فروش میزان سه یازدهم و هفت حبه قدر 
سهم سهم مشاعی انتقالی از سوی مورث خواندگان ردیف دوم الی آخرمرحوم نورالدین 
مجلســی به خوانده ردیف اول 2- الزام به تنظیم سند رســمی انتقال مقدار سه یازدهم 
وهفت حبه مشــاع از پالک 3300 اصلی واقع در بخش 2 ثبت اصفهان موضوع خواسته 
ردیف اول به خواهان و مطالبه خسارات دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر 

به اینکه مورث خواندگان ردیف دوم الی آخر مرحوم نورالدین مجلسی قبل از تنظیم سند 
رسمی انتقال موضوع خواسته طی مبایعه نامه عادی مورخ 1365/6/17 اقدام به فروش 
مالکیت خود از پالک ثبتی شــماره 3300 اصلی بخش 2 ثبت اصفهان به خواهان نموده 
و با تشکیل جلسه رســیدگی وکیل خوانده ردیف اول نسبت به اصالت مبایعه نامه عادی 
مستند دعوی خواهان اظهار تردید نموده که با صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی حسب 
نظریه کارشناس منتخب دادگاه اصالت مبایعه نامه مورد استناد به تایید کارشناس منتخب 
دادگاه رسیده و با ابالغ وصول نظریه کارشناســی مصون از اعتراض طرفین باقی مانده 
اســت علی هذا دادگاه با توجه به مراتب مذکور و عدم حضور خواندگان ردیف دوم تا آخر 
در جلسه رســیدگی علی رغم ابالغ قانونی وعدم ایراد و دفاعی از ناحیه ایشان و باتوجه 
به نظریه کارشــناس ضمن رد اظهار تردید وکیل خوانده ردیف اول نسبت به مبایعه نامه 
عادی مورخ 1365/6/17 با احراز اصالت آن و تقدم آن بر زمان تنظیم سند رسمی موضوع 
خواسته تا میزان قدرالسهم مشاعی مرحوم نورالدین مجلسی معامله منعکس در سند رسمی 
موضوع خواسته به میزان قدرالسهم مشاعی موضوع خواسته فضولی بوده و دلیلی بر تنفیذ 
آن از سوی خواهان ارائه و اقامه نگردیده است لذا دعوی خواهان را ثابت و وارد تشخیص 
مستندا به مواد 519، 515 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 71 قانون دفاتر اسناد 
رســمی و مواد 365، 251، 247 قانون مدنی حکم بر ابطال ســند رسمی انتقال موضوع 
خواسته نسبت به میزان سه یازدهم و هفت حبه قدرالسهم مشاعی انتقالی از سوی مورث 
خواندگان ردیف دوم الی پنجم مرحوم نورالدین مجلسی به خوانده ردیف اول و همچنین 
الزام خواندگان ردیف دوم الی پنجم به قائم مقامی از مورث خود مرحوم نورالدین مجلسی 
به تنظیم سند رســمی انتقال مقدار سه یازدهم و هفت حبه مشــاع از پالک ثبتی 3300 
اصلی بخش 2 ثبت اصفهان به نام خواهان و همچنین محکومیت خواندگان ردیف دوم 
الی پنجم به نحو تساوی به پرداخت مبلغ 8/223/800 ریال به عنوان خسارات دادرسی 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری 
و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر و نسبت به 
سایر خواندگان غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس 
از  آن ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 3153 
 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ) مجتمع شهید بهشتی(  )674 کلمه، 

7 کادر(  
ابالغ رای

2/763 شماره دادنامه: 9709970369100025 شماره پرونده: 9509983734100043 
شماره بایگانی شــعبه: 960704 تجدیدنظر خواه: خانم زهرا کاظمی فرزند علی اکبر به 
نشــانی تهران بلوار مرزداران خ یاس فرهنگیان ک یاس، یاس 1 پ 9، ط 2، تجدیدنظر 
 خواندگان: 1- خانم کوکب سادات موسوی فرزند سید حســین به نشانی اصفهان نطنز 
خ تربیت بدنی 32 دستگاه منزل سید حسن موسوی، 2- آقای سید جمال موسوی فرزند 
سید حسین 3- آقای سهند موسوی فرزند سید نصرا... 4- آقای سید ساالر موسوی فرزند 
سید نصرا... همگی به نشانی مجهول المکان 5- خانم سیمین موسوی به نشانی تهران 
اسالمشــهر میان آباد خ 14 پ 30، 6- خانم مهری علی اکبری به نشــانی اسالمشهر 
باغ نرده کوچه 9 کوچه حقیقی پ 20 ط 1 منزل موســوی 7- آقای سید فرهاد موسوی 
فرزند سید حســین به نشانی تهران اسالمشهر خ کاشــانی خ امام حسن عسگری جنب 
مسجد پالک 33 منزل سید فرهاد موسوی، تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره 96/192 
 مورخ 96/3/27 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نطنز، گردشــکار: دادگاه با بررســی 
اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رســیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال به شرح ذیل مبادرت به انشــا رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص تجدیدنظر 
خواهی خانم زهرا کاظمی فرزندعلــی اکبر به طرفیت خانمها و آقایان 1- ســید فرهاد 
2- سیمین 3- کوکب السادات 4- سید ســاالر 5- سهند 6- سید جمال همگی موسوی 
و 7- مهری علی اکبری نسبت به دادنامه شــماره 96/192 مورخه 96/3/27 شعبه اول 
دادگاه حقوقی نطنز متضمن صدور حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواســته الزام 
به انتقال رســمی پنج دانگ از پالک ثبتی شــماره 100/298 بخش 9 نطنز با عنایت به 
اینکه مستند دعوی ســند عادی است و ملک متنازع فیه دارای ســابقه ثبتی می باشد و 
حاوی نقل و انتقاالت رســمی مغایر با مندرجات سند عادی ارائه شــده است و تا زمانی 
که اسناد رسمی تنظیم شده به قوت خود باقی می باشــد دعوی تجدیدنظرخواه قابلیت 
استماع ندارد دادگاه مســتندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه 
 تجدیدنظر خواســته قرار رد دعوی را صــادر و اعالم می گردد. این رای قطعی اســت. 
 م الــف:3244 شــعبه 9 دادگاه تجدیدنظــر اســتان اصفهــان )348 کلمــه، 

3 کادر(  
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حصر وراثت
2/776  آقای محمد محمدی شهرابی دارای شناسنامه شماره 11 به شرح دادخواست به 
کالسه  92/97 ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علیرضا محمدی شهرابی به شناسنامه 1180095723 در تاریخ 1396/9/12 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک 
پدر به نام محمد محمدی شهرابی، ش.ش 11 فرزند امیرآقا و یک مادر به نام ناهید بیگی 
چناری فرزند عباس، ش.ش 1523 و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 61 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اردستان )134 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2/768 کالسه پرونده: 951664 شــماره دادنامه:96/9/28-9609976794301721 
مرجع رسیدگی: شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان:  فاطمه سادات حسینی 
به نشانی اصفهان ابتدای اتوبان ذوب آهن بلوار شفق گلزار 9 کوچه آتی پ 16 با وکالت 
مریم صادقی به نشــانی اصفهان خ چهارباغ خواجو مجتمع صــدر خواجو ط اول واحد 
103،  خوانده: لیال اصالنی به  نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه یک فقره 
چک بانضمام مطلق خسارات قانونی و دادرســی،  با عنایت به محتویات پرونده و نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی فاطمه سادات حســینی به وکالت مریم صادقی به 
طرفیت لیال اصالنی  به خواسته مطالبه مبلغ 82/600/000 ریال بابت وجه چک  شماره 
9427/756678-95/1/20  عهده بانک اقتصاد نوین 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 این که خوانده با توجه به ابالغ در جلسه 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 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 82/600/000  بابت اصل خواسته و 2/905/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نشــر آگهی به مبلغ 120/000 ریال و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
بر عهده اجرای احکام می باشد در حق  خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مدت بیست 
روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:3278 

شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )307 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

2/769 کالسه پرونده: 960874 شــماره دادنامه:96/12/23-9609976794304161 
مرجع رسیدگی: شعبه 13 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان:  حمزه علی فرهمند 
کاهریزی به نشــانی زرین شهر روستای کاهریز سیبه منزل شــخصی با وکالت مرضیه 
عظیمی منش به نشــانی باغبهادران میدان بســیج ابتدای خ امام حسین روبروی بانک 
مهر اقتصاد پ 24،  خواندگان: 1- حســین لطیفی پور 2- ابراهیم میری هر دو به نشانی 
مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 276510 به مبلغ صد و 
پنجاه میلیون ریال به انضمام کلیه خســارات قانونی هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
و خســارت تاخیر تادیه،  با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی  حمزه علی فرهمند کاهریزی با وکالت مرضیه عظیمی منش به طرفیت 
1- 1- حسین لطیفی پور 2- ابراهیم میری  به خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال 
بابت وجه چک  شماره 276510-96/4/16  عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات 
قانونی- با توجه  به دادخواســت 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 این که خوانده با توجه به ابالغ در جلسه رسیدگی حاضر 
نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شــعبه ارائه ننموده لذا دعوی خواهان را به نظر ثابت 
دانسته به استناد  مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و519 قانون آیین دادرسی مدنی و 
تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک  حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به 
پرداخت مبلغ 150/000/000  بابت اصل خواسته و 2/975/000 ریال بابت هزینه دادرسی  
و هزینه نشر آگهی با احتساب اجرا ، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و همچنین  خسارت تاخیر 
و تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاســبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق  خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 

 مدت بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
 م الف:3314 شــعبه 13 حقوقی شــورای حــل اختــالف اصفهــان )354 کلمه، 

4 کادر(  
ابالغ رای

2/770 کالسه پرونده: 465/90 شماره دادنامه:899-90/10/11 مرجع رسیدگی: شعبه 
17 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان:  آقای امیرا... آدم زاده به نشانی اصفهان خ 
عبدالرزاق کوچه شهید امیر حسین دیانی دردشتی بن بســت جناب پالک 54،  خوانده: 
آقای محمدرضا کالنتری دهقی به  نشانی مجهول المکان،   با عنایت به محتویات پرونده 
و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: دعوی خواهان آقای امیرا... آدم زاده به طرفیت خوانده آقای 
محمدرضا کالنتری دهقی  به خواســته مطالبه مبلغ چهل و پنج میلیون ریال وجه چک 
شماره 742720-81/11/15  عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه  
به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال 
علیه که  ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و این 
که خوانده با توجه به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای 
به این شعبه ارائه ننموده  بر شورا ثابت است لذا به استناد  مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیــت خوانده به پرداخت 
مبلغ چهل و پنج میلیون ریال  بابت اصل خواسته و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس 
نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق  خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد. م الف:3308 شعبه 17 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان )264 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

2/771 کالسه پرونده: 960686 شــماره دادنامه:96/12/27-9609976794104774 
مرجع رسیدگی: شعبه 11 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: خانم هدا قربان خانی 
فرزند احمد به نشانی خ سجاد طبقه باالی بانک ســپه پالک 225، خوانده: آقای محمد 
شیاسی ارانی فرزند عبداله به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 14/000/000 
ریال معادل یک میلیون و چهارصد هزار تومان بابت یک فقره چک بدواً صدور قرار تامین 
خواسته به انضمام مطلق خســارتهای قانونی،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی خانم هدا قربان خانی فرزند احمد به 
طرفیت آقای محمد شیاسی ارانی فرزند عبداله به خواســته مطالبه مبلغ چهارده میلیون 
ریال وجه چک به شماره 582625 مورخ 95/5/25 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق 
خســارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی  نشر آگهی در جلسه 
رسیدگی حضور نداشــته 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 به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارده میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و یک میلیون و دویست و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )95/5/25(  
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعــالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:3304 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

)335 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

2/772 کالسه پرونده: 960243 شــماره دادنامه: 96/6/26-9609976796201430 
مرجع رسیدگی: شــعبه 32 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: هدی قربان خانی 
به نشانی خ ســجاد جنب بانک ملت طبقه 2،  خوانده: هاشــم انصاری طادی به نشانی 
مجهول المکان،  با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص 
دعوی خانم هدی قربان خانی به طرفیت  هاشــم انصاری طادی به خواسته مطالبه مبلغ 
18/200/000 ریال وجه چک  به شماره 773764-87/2/15 به عهده بانک صادرات  به 
انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه  به محتویات پرونده و  بقای اصول مستندات در 
ید خواهان و  صدور گواهی عدم پرداخت  توســط 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 نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموه لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که مســتنداً به مواد  310 و 313 قانون تجارت و 198و515 
و 519 و 522 قانــون آ.د.م حکم  بر محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 18/200/000 
ریال بابت اصل خواســته و 1/447/500 ریال  بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررســید چک 773764- 87/2/15 تا تاریخ اجرای حکم 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 اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی 
 اصفهان می باشد. م الف:3301 شعبه 32 شــورای حل اختالف اصفهان )270 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

2/773 کالسه پرونده:960393 شــماره دادنامه:96/7/17-9609976793601248 
مرجع رسیدگی: شــعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: هدی قربان خانی به 
نشانی اصفهان خ سجاد جنب بانک ملت طبقه 2، خوانده:  حسین شکوهی پور به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه بخشی از دو فقره سفته به مبلغ 150/000/000 ریال، 
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن 
اعالم ختم رســیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوای هدی قربان خانی به طرفیت حســین 
شکوهی پور به خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال وجه مدرکیه با توجه به فتوکپی 
مصدق دو فقره سفته مدرکیه به شماره خزانه داری کل 0013854 -96/3/1و 0013855 
-96/3/1  به مبلغ 200/000/000 ریال  و اینکه خوانده با اطالع در جلسه دادرسی حاضر 
نگردیده و از دعوی مطروحه و مستند و منسوب به خود هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل 
نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است لذا دعوای خواهان 
را ثابت تشخیص داده مســتندا به مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 198و519و522 
قانون ق.آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت بخشــی از دو فقره ســفته به  مبلغ 
150/000/000  ریال بابت اصل خواســته و 4/510/000 ریال بابت هزینه دادرسی در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین شــورا و پس از آن ظرف 20 روز  قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 
اصفهان می باشد.م الف:3299 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان )249 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

2/774 کالسه پرونده: 960244  شــماره دادنامه: 96/6/26-9609976796201431 
مرجع رسیدگی: شعبه 32 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: هدی قربان خانی به 
نشانی خ سجاد جنب بانک ملت طبقه 2،  خوانده: مجتبی کاظمی به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه،  با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
خانم هدی قربان خانی به طرفیت  مجتبی کاظمی به خواسته مطالبه مبلغ 8/500/000 
ریال وجه یک فقره چک  به شماره 15736-95/11/25 به عهده بانک رفاه کارگران  به 
انضمام مطلق خسارات 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 استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم  ابالغ قانونی 
نشر آگهی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموه لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد  310 و 313 قانون تجارت و 198و515 و 
519 و 522 قانون آ.د.م حکم  بر محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ 8/500/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 1/316/250 ریال  بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررســید چک 15736- 95/11/25 تا تاریخ اجرای حکم 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 قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. م الف:3298 شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان )275 کلمه، 3 کادر(
مزایده 

2 شــماره صورتمجلــس: 9709003623300043 شــماره پرونــده:  /777
9409983623100952 شماره بایگانی شعبه: 960276 اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرســتان اردســتان در نظر دارد در اجرای مفاد اجرائیه در پرونده کالســه 960276 
مدنی که به موجــب آن خانم معصومه جاللــی فرزند کمال محکوم اســت به پرداخت 
11/350/000/000 ریال به عنوان اصل خواســته به انضمام مبلغ 314/015/000 ریال 
به عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1394/10/23 در حق محکوم له 

آقای مهدی ریحانیان زواره فرزند اکبر و پرداخــت مبلغ 567/500/000  ریال به عنوان 
هزینه اجرا در حق صندوق دولت. با توجه به اینکه محکوم علیه طوعا درصدد اجرای مفاد 
اجرائیه برنیامده است فلذا مشــارالیه را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش می رساند: 
تعداد 10 عدد تشک یک نفره رویال نو و مستعمل به مبلغ 12/750/000 ریال- تعداد یک 
عدد کولر آبی 7500 نو به مبلغ 5/800/000 ریال- تعداد 10 عدد فایل سه کشویی به مبلغ 
2/700/000 ریال- تعداد 10 عدد بالشت الیافی به مبلغ 880/000 ریال- تعداد یک تخته 
فرش 12 متری به مبلغ 8/500/000 ریال- تعداد 2 عدد فایل چوبی به م بلغ 1/500/000 
ریال- تعداد 10 عدد تخت فلزی به مبلغ 12/500/000 ریال- تعداد 8 عدد کمد چوبی به 
مبلغ 20/000/000 ریال- تعداد 5 عدد چوب لباسی فلزی به مبلغ 750/000 ریال- تعداد 
6 عدد تختخواب فلزی یک نفره به مبلــغ 10/800/000 ریال- تعداد یک عدد کولر آبی 
به مبلغ 5/800/000 ریال- تعداد 5 عدد فرش ماشینی 12 متری به مبلغ 20/000/000 
ریال- تعداد 12 عدد تشک رویال به مبلغ 8/400/000 ریال- تعداد 12 عدد بالش به مبلغ 
300/000 ریال- تعداد 3 عدد فایل چوبی به مبلــغ 2/250/000 ریال- تعداد 5 عدد میز 
تحریر به مبلغ 6/000/000 ریال- تعداد 9 عدد روبالشتی به مبلغ 900/000 ریال- تعداد 
یک عدد اجاق گاز فردار به مبلغ 6/000/000 ریال- تعداد 12 عدد پتوی یک نفره به مبلغ 
3/000/000 ریال- تعداد 9 عدد فایل پالستیکی به مبلغ 2/250/000 ریال- تعداد 2 عدد 
جاکفشی به مبلغ 1/000/000 ریال- تعداد 80 عدد میز ال ای دی به مبلغ 5/000/000 
ریال- تعداد 1عدد صندلی اداری به مبلــغ 200/000 ریال- تعداد 46 عدد بالش به مبلغ 
4/140/000 ریال- تعداد 40 عدد روتختی به مبلــغ 8/000/000 ریال- تعداد یک عدد 
تشک رویال نو به مبلغ 1/500/000 ریال- تعداد 2 عدد فایل چوبی به مبلغ 3/000/000 
ریال- تعداد 3 عدد فایل پالستیکی به مبلغ 1/050/000 ریال- تعداد 5 عدد پنکه به مبلغ 
7/500/000 ریال. الزم به ذکر است اکثر اموال به صورت مستعمل و دست دوم می باشد. 
متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در جلســه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل 
از تاریخ مزایده اموالی را که آگهی شــده مالحظه نمایند. اموال فوق به شخصی واگذار 
می گردد که باالترین پیشــنهاد را ارائه نماید. برنده مزایده باید کل بها را فی المجلس به 
عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید تا نســبت به تحویل مورد مزایده به برنده اقدام 
گردد. تاریخ مزایده: 97/3/19 روز شنبه ساعت 9 صبح، مکان مزایده: واحد اجرای احکام 
مدنی دادگستری شهرستان اردستان،  م الف:60  شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری 

شهرستان اردستان )492 کلمه، 5 کادر(
حصر وراثت

2/778  آقای امان اله رحیمی نژاد دارای شناسنامه شماره 33 به شرح دادخواست به کالسه  
58/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسن رحیمی کشه به شناسنامه 123414617/503 در تاریخ 97/1/16 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- امان اله رحیمی 
نژاد، ش.ش 23 نسبت با متوفی فرزند 2- اعظم رحیمی، ش.ش 3775 نسبت با متوفی 
فرزند 3- اشرف رحیمی کشه، ش.ش 42 نسبت با متوفی فرزند 4- اقدس رحیمی کشه، 
ش.ش 4555 نسبت با متوفی فرزند 5- شکوه رحیمی کشه، شش 2311 نسبت با متوفی 
فرزند 6- محبوبه رحیمی، ش.ش 7902 نســبت با متوفی فرزند 7- فاطمه اسدی کشه، 
ش.ش 70 نسبت با متوفی  همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 93 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره 

یک( )180 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/779 شماره: 358/96  به موجب رای شماره 557 تاریخ 96/11/24 حوزه نطنز شورای 
حل اختالف شهرستان نطنز که قطعیت یافته است محکوم علیه سید مهران رضی فرزند 
محمد به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به 1- الزام به حضور در دفتر خانه اسناد 
رسمی و تنظیم سند رسمی خودروی پژو 206 مدل 85 به شماره شهربانی 358 د 21 ایران 
57، 2- پرداخت مبلغ 407/500 ریال بابت هزینه دادرســی ، رعایت تبصره 2 ماده 306 
ق.آ.د.م الزامی می باشد، پرداخت هزینه اجرایی در حق صندوق دولت. مشخصات محکوم 
له: عبدالکریم قاسم یاسری فرزند محمد تقی به نشــانی نطنز خ رهن نمایشگاه اتومبیل 
یاسری، ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:94 
 شعبه دوم حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان نطنز )195 کلمه، 

2 کادر(

ابالغ رای
2/764 شماره ابالغنامه: 9710100353700637 شماره پرونده: 9509980359501766 
شماره بایگانی شعبه: 960735 شــکات: 1- خانم مینا آراســته منش فرزند محمدرضا 
2- آقای محمد مســائلی فرزند محمود همگی به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ 
جی خ تاالر ک ایمان بن ایمان پ 43 واحد 2، 3- دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
اصفهان به نشانی اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
اســتان اصفهان، متهمین: 1- آقای داود تیبا فرزند احمد 2- خانم سمیه شیرین فر فرزند 
غالمرضا همگی به نشانی مجهول المکان، اتهام: مشارکت در کالهبرداری، گردشکار: 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقا و خانم داود تیبا فرزند حسین مالک خط 
09226743172 و 2- سمیه شیرین فر فرزند غالمرضا حسب شکایت آقا و خانم 1- احمد 
مسائلی فرزند محمود 2- مینا آراسته منش فرزند محمدرضا دایر بر کالهبرداری از طریق 
خود پرداز نسبت به شــاکی اول 14/001/500 ریال و نسبت به شاکی دوم 9/131/281 
ریال، موضوع کیفرخواست های مورخ 96/5/18 و 96/10/12 صادره از دادسرای عمومی 
و انقالب اصفهان، با عناســت به اوراق و محتورات پرونده، شــکایت شکات، استعالم 
تراکنش مالی بانکی شــکات و متهم ردیف اول، استعالم از مخابرات بیانگر مالکیت خط 
تماس گیرنده به شکات، عدم حضور متهمان در مقام دفاع و رد اتهام با وصف احضار وسیله 
نشر آگهی، بزه معنونه محرز تشخیص داده شده دادگاه مستند به ماده یک قانون تشدید 
مجازات مرتکبین ارتشا اختالس و کالهبرداری متضامنا هر یک از متهمان را به پرداخت 
مبلغ 14/001/500 ریال در حق شاکی اول و مبلغ 9/131/281 در حق شاکی دوم نیز هر 
کدام از ایشان را به پرداخت مبلغ )مجموع مبالغ باال( 23/132/781 ریال در حق صندوق 
دولت به عنوان جزای نقدی نیز هر یک از مشارالیها را به تحمل سه سال حبس تعزیری 
محکوم می نماید. رای صادره غیابی محسوب ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه ســپس با وصف انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز پس از آن قابل 
تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر اصفهان می باشــد. م الف:3249 شعبه 111 
دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان) 111 جزایی سابق( 

)354 کلمه، 4 کادر(  
حصر وراثت

2/738 آقای محسن کریمیان خوزانی دارای شناسنامه شماره 1658 به شرح دادخواست به 
کالسه  139/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان علی کریمیان خوزانی به شناسنامه 6313 در تاریخ 1396/12/7 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- همدم صلواتی 
خوزانی فرزند کرمعلی، ش.ش 389 )همسر( 2- قدمعلی کریمیان فرزند علی، ش.ش 202 
)فرزند( 3- رسول کریمیان خوزانی فرزند علی، ش.ش 14 )فرزند( 4- رمضان کریمیان 
خوزانی فرزند علی، ش.ش 227 )فرزند( 5- محسن کریمیان خوزانی فرزند علی، ش.ش 
1658 )فرزند( 6- حسن کریمیان خوزانی فرزند علی، ش.ش 1003 )فرزند( 7- فاطمه 
کریمیان خوزانی فرزند علی، ش.ش 25 )فرزنــد( 8- زهرا کریمیان خوزانی فرزند علی، 
ش.ش 901 )فرزند( 9- بتول کریمیان خوزانی فرزند علی، ش.ش 236 )فرزند( 10- زهره 
کریمیان خوزانی فرزند علــی، ش.ش 1323 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 660 شــعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( ) 202 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/739 آقای حبیب اله زرگران خوزانی دارای شناسنامه شماره 3045 به شرح دادخواست 
به کالسه  143/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد زرگران خوزانی به شناسنامه 9243 در تاریخ 1396/10/16 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- فاطمه 
شیروی خوزانی فرزند عبدالخالق، ش.ش 93 )همســر( 2- مجید زرگران خوزانی فرزند 
محمد، ش.ش 81 )فرزنــد( 3- حبیب اله زرگران خوزانــی فرزند محمد، ش.ش 3045 
)فرزند( 4- کریم زرگران خوزانی فرزند محمد، ش.ش 119 )فرزند( 5- منصور زرگران 
خوزانی فرزند محمد، ش.ش 1130017011 )فرزند( 6- عفــت زرگران خوزانی فرزند 
محمد، ش.ش 66 )فرزند( 7- عصمت زرگران خوزانی فرزند محمد، ش.ش 21 )فرزند( و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 662 شعبه 7 
 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( ) 176 کلمه، 

2 کادر(
احضار متهم

2/740 شماره نامه: 9710113635200118 شــماره پرونده: 970998365200084 
شماره بایگانی شعبه: 970087  در پرونده کالســه 970087 آقای کاوه رضایی به اتهام 
خیانت در امانت تحت تعقیب بوده و به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز 
ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب را در 
روزنامه زاینده رود آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشــر آگهی در این شعبه حاضر و 
 از اتهام وارده دفــاع نماید و در صورت عدم حضور در وقت معین رســیدگی و اظهار نظر 
می گردد. م الف:652  شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی 

شهر  )100 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

2/741 آقای ســید محمد مقدس خوزانی دارای شناسنامه شــماره 7702/97 به شرح 
دادخواست به کالسه  144/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان عفت عقیلی خوزانی به شناســنامه 57 در تاریخ 1396/11/8 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به
 1- سید محمد مقدس خوزانی فرزند ســید محمد ابراهیم، ش.ش 7702/97 )همسر( 
2- ســید مهدی مقدس خوزانی فرزند ســید محمد، ش.ش 20151 )فرزند( 3- ســید 
حمیدرضا مقدس فرزند ســید محمد، ش.ش 856 )فرزنــد( 4- صدیقه مقدس خوزانی 
فرزند ســید محمد، ش.ش 3960 )فرزند( 5- نرگس مقدس خوزانی فرزند سید محمد، 
ش.ش 19979 )فرزند( 6- محبوبه مقدس خوزانی فرزند سید محمد، ش.ش 116 )فرزند(  
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 658 شعبه 7 
 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( ) 175 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

2/742 کالسه پرونده: 650/96 حل 1، شماره دادنامه: 516-97/6/11 مرجع رسیدگی: 
شورای حل اختالف حوزه 1 خمینی شهر به نشانی خیابان پاسداران مجتمع شورای حل 
اختالف خمینی شــهر، خواهان: علی اصغر نقدی خوزانی فرزند حسن به نشانی شهرک 
صنعتی محمودآباد خ 26 کارخانه شاهین سنگ، خوانده: عبدالرحمن بایزیدی به نشانی 
مجهول المکان، موضوع: مطالبه، شورا با بررســی جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دادخواست آقای علی 
اصغر نقدی خوزانی علیه آقای عبدالرحمن بایزیدی فرزند محمد به خواسته مطالبه مبلغ 
75/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 20253797-93/11/2 پست بانک 
و خسارت دادرسی و تاخیر تادیه شورا نظر به شــرح دادخواست تقدیمی و مستندات ارایه 
شده و وجود اصل مستندات در ید خواهان که داللت بر وجود دین علیه خوانده و اشتغال 
ذمه وی دارد و نظر به اینکه خوانده دفاعی در جهت رد ادعــای خواهان بعمل نیاورده و 
نسبت به مســتندات و نیز اظهار انکار و یا جعل نکرده است دعوی خواهان را وارد و ثابت 
دانسته مســتندا به مواد 198-515-519-526 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به 
پرداخت مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریــال به عنوان اصل خواســته و 2/000/000  ریال 
هزینه دادرسی و از باب تســبیب به پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا زمان 
پرداخت اصل دین محکوم می نماید این رای غیابی محســوب اســت و پس از ابالغ به 
مدت 30 روز قابل واخواهی در این شــورا و پس از انقضا مهلت واخواهی به مدت 20 روز 
 دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری خمینی شهر می باشد. 
م الف: 654 شعبه اول مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف خمینی شهر ) 266 

کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

2/743 شماره: 619/96 به موجب رای شماره 2796 تاریخ 96/11/2 حوزه 2 شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- مژگان صفری 
نژاد فرزند محمد شغل آزاد 2- ســعید وکیلیان فرزند محمد حسین 3- میثم بیات همگی 
به نشانی مجهول المکان  متضامنا محکوم اند به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/925/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له بهرام عمادی 

فرزند علی شغل آزاد  به نشانی خمینی شهر خ مدرس جنب دبستان 8 شهریور پالک 27  
با وکالت 1- رضا زبان دان  2- ملیحه محمدی به نشــانی فالورجان خ طالقانی نبش خ 
شریعتی طبقه دوم پوشاک ایکاد به انضمام پرداخت نیم عشر دولت در حق صندوق دولت 
ضمنا در اجرای حکم تبصره 2 ماده 306 رعایت گردد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:656 شعبه دوم حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )233 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

2/744  آقای عبدالکریم امیرانی دارای شناســنامه شــماره 144 به شرح دادخواست به 
کالسه  74/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عباس امیرانی به شناسنامه 3 در تاریخ 1396/11/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- منیر الزمان جهان شاد مطلق 
فرزند صمد به شماره شناسنامه 263 همسر متوفی 2-حمید امیرانی فرزند عباس به شماره 
شناسنامه 55 پســر متوفی 3- زهره امیرانی فرزند عباس به شماره شناسنامه 653 دختر 
متوفی 4- عبدالکریم امیرانی فرزند عباس به شماره شناسنامه 144 پسر متوفی می باشد 
و به جز افراد ذکر شــده ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 92 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع 

شماره یک( )165 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2/766 کالسه پرونده 960475 شماره دادنامه: 9609976795400792-96/8/22 مرجع 
رسیدگی: شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای محسن یار محمدیان به 
نشانی اصفهان سه راه سیمین خ جانبازان شهرک ولی عصر خ نیایش مجتمع کوثر 2 واحد 
9 طبقه 3، خوانده: آقای احمد قاسمی به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 
54/774/398 ریال و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی آقای محسن یار محمدیان به طرفیت آقای احمد قاسمی به خواسته 
مطالبه مبلغ 54/774/398 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
که خواهان مدعیست بر اساس دادنامه شماره 95 مورخ 93/2/29 شعبه 39 شورا و دادنامه 
شماره 1414 مورخ 1393/8/14 شعبه 10 دادگاه عمومی اصفهان خوانده محکوم به انتقال 
رسمی یک دستگاه پژو گردیده که به میزان خواسته بر اساس مستندات ابرازی هزینه شده 
است و تقاضای محکومیت خوانده را به میزان خواســته را دارد که خوانده با وصف ابالغ 
وقت رسیدگی در جلسه رسیدگی حاضر نشده است و الیحه ای نیز تقدیم نداشته است لذا 
شورا دعوی خواهان را به میزان خواسته وارد تشخیص و مستندا به ماده 198 و 519 و 522 
قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ 54/774/398 ریال بابت اصل 
خواسته مبلغ 675/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه که توسط اجرای احکام 
محاسبه می گردد از تاریخ 1393/3/29 لغایت وصول می باشد و رای صادره غیابی و ظرف 
مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف مدت بیست روز دیگر قابل 
تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی اصفهان می باشد. م الف:3251 شعبه 24 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )300 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

2/767 شماره دادنامه: 9609976796204693 شماره پرونده: 9609986796200844 
شماره بایگانی شعبه: 960847 خواهان: آقای علی سعادت فرزند ابوالفضل با وکالت خانم 
مهری نمازیان فرزند جواد به نشانی دهاقان گلشن خیابان امام حسین)ع(روبروی بانک 
ملت جنب خانه بهداشت طبقه فوقانی مغازه یوسفی و آقای حسین محمدیان فرزند یداله 
به نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت )ارغوان( طبقه سوم 
واحد 18 کاخ موسســه حقوقی نویدبخشــان عدالت، خواندگان: 1- آقای علیرضا خانی 
سعدآبادی فرزند رضا به نشانی مجهول المکان 2- آقای علی شیاسی به نشانی مجهول 
المکان، خواســته ها: 1- تامین خواســته 2- مطالبه وجه چک، بــا عنایت به محتویات 
پرونده و نظریه مشــورتی اعضا ختم رسیدگی را اعالم وبه شــرح آتی مبادرت به صدور 

رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای علی سعادت فرزند ابوالفضل با 
وکالت خانم مهری نمازیان فرزند جواد و آقای حســین محمدیان فرزند یداله به طرفیت 
1- آقای علیرضا خانی ســعدآبادی فرزند رضا 2- آقای علی شیاسی به خواسته مطالبه 
مبلغ 200/000/000 ریال وجه حواله شماره 1476285 به عهده موسسه مالی و اعتباری 
عسکریه به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به دادخواست 
تقدیمی، تصویر مصــدق حواله و گواهی عدم پرداخت آن بقای اصول مســتندات در ید 
خواهان و نظر به اینکه خواندگان در جلســه رسیدگی حضور ندارند شورا دعوی مطروحه 
را ثابت و وارد تشخیص داده لذا به اســتناد مواد 1301 قانون مدنی 198 و 515 و 519 و 
522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت 
خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
3/795/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل به مبلغ 7/200/000 
ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 96/7/2 لغایت 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 و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد در خصوص درخواست 
تامین خواسته با توجه به عدم واریز هزینه خسارت احتمالی مستندا به بند د ماده 108 و 115 
قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست را صادر و اعالم می نماید. م الف:3265 
 شعبه 32 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهید حججی(  )389 کلمه، 

4 کادر(  
احضار متهم

2/780 شماره نامه: 1397009000242782 شــماره پرونده: 9609983735600582 
شماره بایگانی پرونده: 960594 نظر به اینکه در پرونده کالسه 960594 این شعبه آقای 
سوران مرادیان به اتهام صدور یک فقره چک بالمحل به شماره 1667/161640/45 از 
جاری 81836454/72 بانک ملت به مبلغ 289/600/000 ریال تحت تعقیب قرار گرفته 
است و با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترســی به متهم و در اجرای مقررات 
ماده 174 قانون آئین دادرســی کیفری به نامبرده ابالغ گردد تا ظــرف یک ماه از تاریخ 
صدورآگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد در صورت عدم حضور 
مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد. م الف:95 شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و 

انقالب شهرستان نطنز )109 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

2/781 شماره دادنامه: 9609976796204691 شماره پرونده: 9609986796201420 
شماره بایگانی شعبه: 961430 خواهان: آقای حمیدرضا موســوی فرزند اکبر به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان شاهپور جدید خ شهید باباگلی فروشگاه ایویکو نقش جهان 
با وکالت آقای حسین محمدیان و نفیسه عرب زاده به نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق 
شمالی ساختمان بانک تجارت )ارغوان( طبقه سوم واحد 18، خوانده: آقای جمشید حبیبی 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه 
مشورتی اعضا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای حمیدرضا موسوی فرزند اکبر با وکالت آقای حسین 
محمدیان و نفیســه عرب زاده به طرفیت آقای جمشــید حبیبی به خواسته مطالبه مبلغ 
47/000/000 ریال وجه چک شــماره 375055 مورخ 95/11/30 به عهده بانک انصار 
به انضمام مطالبه هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی، 
تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن، بقای اصول مســتندات در ید خواهان که 
ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور ندارد لذا به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چــک و 198 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 47/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 1/812/500 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک 95/11/30 تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از 
سوی 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 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:3296 شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان) مجتمع شهید حججی( )300 کلمه، 3 کادر(
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 شکارچی متخلف
 در »کاشان« دستگیر شد

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
کاشان، از دســتگیری یک شکارچی متخلف در 
منطقه حفاظت شده قمصر و برزک از توابع این 

شهرستان خبر داد.
»حســین خادمی« اظهار کرد: این شــکارچی 
متخلف، هنگام اجرای طرح ساعتی با محیط بان 
دستگیر و اسلحه قاچاق و سایر ادوات وی، توقیف 

شد.
وی گفت: به اســتناد مــاده 455 قانــون آیین 
دادرســی کیفری و ماده 12 قانون شکار و صید، 
متخلفان صید در مناطق حفاظت شده با توجه به 
میزان تخلف به مجازات هایی از پرداخت نقدی تا 

حبس محکوم می شوند.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
کاشان افزود: قمصر و برزک، تنها منطقه  حفاظت 
شده شهرســتان کاشــان اســت که 60 هزار 
هکتار وسعت دارد و در ســال گذشته 50 نفر از 
شــکارچیان متخلف همراه با ادوات شکار، صید 
 و اســلحه غیرمجاز در این منطقه دستگیر و به 

مقام های قضایی تحویل شده اند.

فرمانده انتظامی شهرستان »سمیرم«:
توقیف 10 میلیارد ریال الستیک 

قاچاق در سمیرم
فرمانده انتظامی شهرستان ســمیرم از توقیف 
همزمان سه محموله الستیک خارجی خودرو به 
ارزش ده میلیارد ریال و دستگیری سه قاچاقچی 

خبر داد.
سرهنگ »سهراب قرقاني« اظهار داشت: ماموران 
ایستگاه بازرســی شهید رئیســیان شهرستان 
»ســمیرم« حین کنترل خودروهــای عبوری، 
سه دســتگاه کامیون کشــنده حامل کانتین را 
که همزمان وارد ایستگاه شــدند، برای بازرسی 

مدارک و محموله متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسي از این خودروها، تعداد سه 
هزار و 500 حلقه الستیک خارجی خودروهای 

سبک فاقد مدارک گمرکی کشف شد.
این مقام انتظامی با اشاره به دستگیری سه راننده 
دراین رابطه بیان داشــت: ارز ش محموله های 
کشف شده توسط کارشناسان، ده میلیارد ریال 

اعالم شده است.
فرمانده انتظامي شهرســتان ســمیرم در پایان 
از تحویل متهمان به مراجــع قضائی خبر داد و 
خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی با تمام ظرفیت و 
توان عملیاتي با قاچاقچیان کاال و مخالن اقتصاد 
کشور برخورد می کند. وی از شهروندان خواست 
تا هر گونه مورد مشــکوک را با ســامانه 110 به 

پلیس اعالم کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان »شهرضا«:
کشف 8کیلو و900گرم تریاک 

در شهرضا
فرمانده انتظامی شهرستان »شهرضا« از کشف 
هشــت کیلو و900گرم تریاک ودستگیری دو 

نفردر این خصوص خبر داد.
ســرهنگ »محمد حســین باباکالني« گفت: 
ماموران انتظامي ایســتگاه ایســت و بازرســي 
شهید امامي شهرستان شــهرضا، حین کنترل 
خودروهاي عبوري به یک دستگاه سواري سمند 
که از زاهدان به ســمت گــرگان در حرکت بود، 

مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
وي ادامه داد: در بازرســي از این خودرو، مقدار 
هشت کیلو و900گرم مواد مخدر از نوع تریاک 

کشف و دو نفردراین رابطه دستگیر شدند.
فرمانده انتظامي شهرستان شهرضا خاطرنشان 
کرد: نیــروي انتظامي بــا ســوداگران مرگ و 
قاچاقچیان موادمخدر برخــورد قاطع و قانوني 

خواهد کرد و اجازه فعالیت به آنها نخواهد داد.

حادثه در چاه 15متری؛
 نجات کارگر مصدوم

 آران و بیدگلی
کارگر چاه کن حادثه دیــده از چاه پانزده متری 
نجات یافت. مسئول ایستگاه مرکزی آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری آران و بیدگل گفت: 
در این حادثه ســطل تخلیه خاک از باالی چاه 
روی کارگر افتاد که منجر به مصدومیت وی شد.

»حســن عباس زادگان« افزود: پس از اعالم این 
حادثه نیروهــای امداد و نجات بــه همراه چهار 
آتش نشان به محل اعزام شــده و فرد مصدوم را 
که از ناحیه گردن وکمر دچار آســیب شده بود، 
از عمق پانزده متری چــاه بیرون آورده و تحویل 

اورژانس دادند. 

عکس  روز 

ردپای کویر روی روان اصفهانی ها

پیشنهاد سردبیر:

شهرستان

رییــس گــروه مطالعات آب ســطحی شــرکت 
آب منطقه ای اصفهان، در نخستین کنفرانس کاربرد 
ابزار ارزیابی آب و خاک )SWAT( در مدیریت منابع 
آب کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان، گفت: حوضه 
فالت مرکزی، بزرگ ترین حوضه آبریز شــش گانه 
کشور محسوب می شود که متاسفانه شاهد کاهش 
بارش ها در حوضه های تامین کننده آب »زاینده رود« 
هستیم. کاظمی با اعالم اینکه در استان اصفهان به 
طور متوسط حدود 93 میلی متر بارندگی داشته ایم، 
افزود: نســبت به سال گذشــته 28 درصد کاهش 
بارندگی داریم، به طوری که استان اصفهان از لحاظ 
خشکسالی رتبه نهم را در کشــور دارد. وی با اعالم 
اینکه سطح ورودی آب به ســد زاینده رود از زمان 
ساخت این ســد تاکنون در پایین ترین سطح خود 
قرار دارد، بیان کرد: در حال حاضر تنها 21 درصد از 
حجم سد زاینده رود دارای آب است؛ در مجموع تنها 
حدود 20 درصد مخازن سدهای مهم استان اصفهان 

پر می باشد.مدیرکل دفتر آب وخاک سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور نیز دراین مراسم، ورشکستگی 
آبی را مهم ترین بحران دراین حــوزه عنوان کرد و 
گفت: بارگذاری در حوضه های گوناگون بیشــتر از 
منابع موجود است. دکتر »علی مریدی« افزود: اگر 
برنامه ریزی های درست در این زمینه صورت نگیرد 
ممکن اســت تنش های اجتماعی در کشور شدت 

بیشتری پیدا کند.

رییس گروه مطالعات آب سطحی شرکت آب منطقه ای اصفهان:

تابستان سختی پیش رو  داریم
مدیرکانون بازنشســتگان اســتان اصفهان گفت: 
امکانات رفاهی بازنشســتگان در اصفهان نســبت 
به جاهایی که بعد از انقالب تبدیل به اســتان شد، 
به دلیل همکاری نکردن  شــهرداری، شایسته و در 

خور استان  نیست.
»پویان فر« افزود: شهرداری باید در کنار زیباسازی 
شــهر ودیگر امکانات رفاهی، درقبال بازنشستگان 
وسالمندان هم اهدافی داشته باشد؛ زیرا جامعه ما 
سال به ســال به سمت ســالمندی می رودو بحران 
ســالمندان پانزده ســال دیگر همانند بحران آب 

مشکل آفرین می شود.
نماینده کارگروه در صندوق کانون بازنشســتگان 
اســتان اصفهان نیز گفت: در خصوص کارآفرینی 
و اشــتغال، تســهیالتی ازجمله وام  تا ســقف 20 
میلیــون تومــان وکارآفرینی در زمینه مشــاغل 
خانگی،صنایع دستی، کشــاورزی، نویسندگی و... 
برای بازنشستگان  و خانواده های آنها در نظر داریم .

حق شــناس افــزود: اگــر بخواهیــم در خصوص 
کارآفرینی و اشــتغال، دولتی برخورد کنیم موفق 
نخواهیم بــود؛ در این راســتا بایــد کار را به خود 

بازنشستگان بسپاریم.
وی افسردگی اقتصادی و فرار سرمایه در اصفهان را از 
مسائل قابل تامل دانست و بیان کرد: اگر اقتصادمان 
خالق و بر اساس نیازهای نوظهور سازمان دهی شود 

موفق خواهیم بود.

مدیرکانون بازنشستگان استان اصفهان اعالم کرد:

مشکالت رفاهی بازنشستگان، نتیجه بی توجهی 40 ساله

افتتاح سامانه هوشمند صدور روادید در فرودگاه اصفهان

افزایش میزان 
استرس  و 

افسردگی در میان 
مردم اصفهان از 
آسیب های مهم 

خشکسالی است 
که در میان برخی 
از مناطق اصفهان 

بی سابقه بوده 
است

امدادرسانی هالل احمر به 
عشایر سیل زده استان اصفهان

با نصب سیستم هوشمند صدور روادید در فرودگاه اصفهان، زمان صدور ویزا برای مسافران خارجی کاهش می یابد.
سیستم هوشمند صدور روادید در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان با حضور معاون هماهنگی و اقتصادی منابع انسانی استاندار، 
مدیر کل فرودگاه، رییس نمایندگی وزارت خارجه اســتان اصفهان، نمایندگان ارگان ها و نهادهای مستقر در فرودگاه اصفهان افتتاح و به 

بهره برداری رسید. مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان در مراسم افتتاحیه سیستم هوشمند صدور روادید در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان، اظهار 
کرد: در حال حاضر در چند کالنشهر کشور از جمله اصفهان، تبریز، تهران و مشهد ویزا در فرودگاه صادر می شود. »حسن امجدی« گفت: این سیستم توسط 
اداره کل فرودگاه های استان اصفهان و با مشارکت وزارت امور خارجه تهیه شده است. وی افزود : با استفاده از این دستگاه 20 آیتم مربوط به صدور روادید، به 

صورت الکترونیکی و با زمان کمتری انجام و این روند در زمانی کمتر از پنج دقیقه صورت می گیرد.

خبر

             
               رییس اداره »زکات« استان:

اصفهانی ها در پرداخت زکات 
جزو  برترین های کشور هستند

رییس اداره زکات استان اصفهان در جلسه 

شورای زکات شهرستان »برخوار« گفت:  
پارسال استان اصفهان توانست رتبه برتر کشور 
را در جذب و جمع آوری زکات کسب کند.

حجت االسالم »غالم حســین رنجبر« افزود: 
دراســتان اصفهان بیش از 100 هزار خانواده 
فقیر زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( 
هســتند و بیش از 20 هزار خانواده به صورت 
موردی  برای دریافت کمک به کمیته های امداد 

امام خمینی )ره( مراجعه می کنند. 
وی گفت:  با توجه به اینکه استان اصفهان رتبه 
برتر در جذب زکات در کشور شده، زکات های 
جمع آوری شده برای بیش از 120 هزار خانوار 

نیازمند بسیار کم و اندک است .
»ســعید خدایی«، بخشدار مرکزی شهرستان 
برخوار افزود: پارســال افزون بر شش میلیارد 
و 400 میلیون ریال زکات واجب و مســتحب 
در این شهرســتان جمع آوری و در دو بخش 

محرومان و طرح های عمرانی هزینه شد.
وی گفت: پارسال اداره زکات شهرستان برخوار 
با کمک جهاد کشــاورزی و شوراهای اسالمی 
روســتاها بیش از 400 گونی برای جمع آوری 
زکات غالت در شهرستان برخوار توزیع کردند

با همت جوانان  هالل احمر اصفهان
صورت گرفت:

عیادت از کودکان سرطانی
سرپرســت جمعیت هالل احمر شهرســتان 
اصفهان گفت: بیش از 40نفر از اعضای جوانان 
هالل احمر اســتان  باهدف ترویــج فرهنگ 
بشردوســتی و به منظور تحقق شــعار امسال 
»هالل احمر برای همه«، از کودکان سرطانی 
بیمارســتان سیدالشــهدای اصفهان عیادت 
کردنــد و لبخند را بر لبان کودکان ســرطانی 

نشاندند.
»شــهر یار انصاری« افزود: در این دیدار 120 
قطعه  اسباب بازی شامل 60 عدد عروسک، 60 
عدد ماشین اسباب بازی، و 40 بسته نوشت افزار  
به کودکان بستری در بیمارستان سیدالشهدا  
اهدا شد. بیمارستان »سیدالشهدا« بزرگ ترین 
مرکز تخصصی درمانی بیماران ســرطانی در 

اصفهان است.

 افتتاح ساختمان جدید 
اداره اوقاف »آران وبیدگل«

درآیینی، ســاختمان جدید اداره اوقاف و امور 
خیریه آران و بیدگل افتتــاح و بهره برداری از 
آن آغاز شــد. رییس اداره اوقاف و امور خیریه 
آران و بیــدگل گفت: ســاختمان جدید اداره 
اوقاف و امــور خیریه آران و بیــدگل با افزون 
بر پنج میلیــارد ریال در زمینی به مســاحت 
 900 و زیربنای300 متر مربع ســاخته شده 

است.
حجت االســالم »ولــی ا... روان« افــزود: این 
ســاختمان در 9 بخــش و اتــاق مجــزا بــه 
بهره برداری رســیده اســت.وی ادامه داد: هم 
اکنون حــدود هزار موقوفه بــا دو هزار و 280 
رقبه در شهرســتان وجود دارد. 52 امامزاده 
در 35 بقعه متبرکه شهرســتان آران و بیدگل 
مدفون هســتند و 80 درصــد موقوفات این 
 شهرســتان نیــز زمین هــای کشــاورزی

اســت.آران و بیدگل با بیش از صــد هزار نفر 
جمعیت در شمال اســتان اصفهان واقع شده 

است.

اخبار

بازنشستگانآب منطقه ای

بازدیــد از مــوزه »تنــوع زیســتی محیط زیســت 
اصفهــان« بــه مناســبت »روز جهانی مــوزه« و تنوع 
زیســتی به مدت یک هفته رایگان اســت. سرپرســت 
معاونــت نظــارت و پایــش حفاظــت محیط زیســت 
اســتان اصفهان گفت: از27 اردیبهشــت به مناســبت 
روز جهانــی مــوزه و روز جهانی تنوع زیســتی بازدید از 

همه بخش های موزه تنوع زیســتی ایــن اداره کل رایگان اســت. »حســین اکبری« افزود: دوســتداران 
 حیات وحــش با مراجعــه به پایــگاه اطالع رســانی حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان به نشــانی
isfahan-doe.ir می توانند با ورود به بخش موزه تنوع زیستی، به صورت مجازی از موزه تنوع زیستی بازدید 
کنند. وی اظهار کرد: عالقه مندان می توانند برای بازدید از این موزه به غیر از روز های تعطیل در ساعات اداری 
به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به نشانی میدان الله، ابتدای خیابان پروین، مراجعه کنند.
در این موزه 694 نمونه از انواع ماهی ها، دوزیستان، خزندگان، پرندگان، پستانداران و ...نگه داری می شود. 

به مناسبت روز جهانی موزه؛

بازدید از موزه تنوع 
زیستی محیط زیست 
اصفهان رایگان است

معاون توانبخشی بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه 
دراصفهان ایــن ظرفیت وجود دارد کــه افراد مبتال به 
»اوتیسم« مراحل توانمندســازی را طی کنند، گفت: 
عالوه بر ده مرکز فعال اوتیســم در اصفهان، سه مرکز 

دیگر نیز تا پایان سال تاسیس می شود.
»سیداصغر فیاض«، پیرامون فعالیت مراکز اوتیسم در 

استان اظهار داشت: نخستین مرکز اوتیسم در ایران، سال 82 در اصفهان راه اندازی شد سپس به ترتیب 
در استان های دیگر از جمله تهران و خراسان رضوی این مراکز به وجود آمد.

وی با بیان اینکه 35 مرکز اوتیسم در کشور وجود دارد، گفت: از این تعداد درحال حاضر استان اصفهان ده 
مرکز، استان های تهران و خراسان رضوی هشت مرکز و مابقی استان ها هرکدام یک مرکز اوتیسم دارند و 
تا پایان سال، سه مجموعه دیگر به مراکز استان اصفهان اضافه می شود. وی تصریح کرد: در فرایند اوتیسم، 

بچه ها به نوعی در خود فرو رفته اند و ارتباط اجتماعی خوبی برقرار نمی کنند. 

معاون توانبخشی بهزیستی استان 
خبرداد:

تاسیس ۳ مرکز اوتیسم 
در اصفهان

زهرا هادیان 

وقتی میزان بارش باران کم است، گردوخاک هوایی، 
گرده هــا و آالینده هایی چــون فلوئوروکربن ها و 
حتی مدفــوع حیوانی دام ها برای مدت بیشــتری 
در هــوا باقــی می ماننــد. چنین چیــزی نه تنها 
موجــب تشــدید آلرژی هــا می شــود و چشــم 
و گوش ها را تحریــک می کند، بلکــه عالئم افراد 
مبتالبــه بیماری های تنفســی مزمــن همچون 
 آســم و بیماری مزمــن انســدادی ریــه را بدتر

 می کند.
خشکسالی باعث پژمرده شدن محصوالت، باال رفتن 
قیمت محصوالت غذایی و کاهش دسترسی به غذاها 
می شــود؛ عالوه بر این، ســطح آب پایین می آید، 
زمین ها بایر می شود، مردم دچار مشکالت سالمتی 
شــده و روی اقتصاد اثر می گذارد. با توجه به تاثیر 
خشکسالی>Drought< روی سالمتی، در ادامه 
به این موضوع می پردازیم که خشکســالی چگونه 

می تواند روی سالمتی انسان اثر بگذارد.
خشکســالی می تواند موجب استرس، 

اضطراب و افسردگی شود
 تاثیر مالی خشکسالی روی کشــاورزها و افرادی 
کــه روی زمیــن کار می کنند، می توانــد ویرانگر 
باشــد. عالوه بر این، اســترس و اضطراب ناشی از 
خشکسالی با اســترس و اضطراب ناشــی از دیگر 
بالیای طبیعی متفاوت است؛ به طوری که استرس 
ناشی از خشکســالی باگذشــت زمان زیاد شده و 
تبدیل به مشــکلی مزمن می شــود؛ البته همین 
افزایش تدریجی موجب می شــود زیاد چشمگیر 

به نظر نرسد.
البته باید اذعان داشــت که متاســفانه استرس و 
افسردگی ناشی از خشکسالی می تواند باعث افزایش 
 میزان خودکشــی در مناطق وابسته به کشاورزی

 شود.
خشکسالی و استرس گرمایی

جوانان و ســالخورده ها، بیشــتر در معرض خطر 
اســترس گرمایی شامل خستگی ناشــی از گرما و 

گرمازدگی هستند. سالخورده ها بیشتر در معرض 
اســترس گرمایی هســتند، چون بدن آنها توانایی 
الزم برای وفــق دادن خود با گرما را نــدارد و اکثر 
ســالخورده ها داروهایــی را مصــرف می کنند که 
می تواند در سیستم تنظیم دمای بدن آنها اختالل 

ایجاد کند. 
از عالیم استرس گرمایی می توان به احساس گرما، 
قرمزی و خشکی پوست، نبض ســریع، سرگیجه، 

گرفتگی عضالت، حالت تهوع و غش اشاره کرد.
»محمدرضا محبوب فــر« در این بــاره می گوید: 
خشکسالی زاینده رود موجب افزایش پدیده ای به 
نام آلودگی هوا و تغیرات اقلیمی در شــهر اصفهان 
شده است، اما این تغییر اقلیم اثرات جانبی دیگری 

نیز به دنبال داشته است.
ایــن پژوهشــگر و محقق، با اشــاره بــه اینکه هر 
جامعه ای نیازمند ایجاد فضای شاداب و پرطراوت 
 است، بیان داشت: خشک شدن زاینده رود یکی از 

آسیب های وارده به پیکره جامعه اصفهان محسوب 
می شــود؛ زیرا ایــن رودخانه از دیربــاز در حفظ 
روحیه مردم و ســرزندگی آنها بســیار تاثیرگذار 
 بوده، امــا خشــکی زاینــده رود ایــن روحیه را 

تغییر داده است.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر افزایش میزان استرس 
و ایجاد افســردگی در میان مردم اصفهان از جمله 
آسیب های مهم این خشکســالی است که در میان 

برخی از مناطق شهر اصفهان بی سابقه بوده است.
وی بــا بیان اینکه مســئوالن اصفهان نیــز به این 
مسئله اذعان دارند، اضافه کرد: شهرداری اصفهان 
 در نقاطــی مانند پــل فردوســی، آذر، بزرگمهر و
 مکان هــای دیگر شــهری اقــدام بــه گل کاری 
و کاشــت فضــای ســبزهای متنوعــی کــرده 
تــا بــا ایجــاد فضــای پرطــراوت شــهری، 
 خشــکی زاینــده رود کمتــر در دیــد مــردم

 قرار گیرد.

محبوب فر بیان داشــت: پژوهشــگران اصفهانی با 
حضور در مناطقی کــه بیش از همــه تحت تاثیر 
این خشــکی بــوده اســت مانند منطقه شــرق و 
غــرب اصفهان  و بــا انجام مصاحبه، نظرســنجی 
و مشــاهده مســتنداتی از زندگــی مــردم بــه 
 نتایجی دســت یافتند که این افســردگی را تایید

 می کند.
وی با اشاره به اینکه آمادگی داریم این مدارک را در 
اختیار رسانه ها قرار دهیم، بیان داشت: با توجه به 
اینکه شغل اصلی مردم منطقه شرق و غرب اصفهان، 

کشاورزی است، 
کم آبی معیشــت 
آنهــا را نیز تحت 
تاثیر قــرار داده 

است.
بــا توجه بــه این 
موضوع باید عالوه 
بر تــالش جهت 
احیای زاینده رود 
تــا زمــان رفــع 
مشــکل  کم آبی، 
 مسئوالن حداقل

طرح  هــای   
تفریحــی بــرای 
مردمی که روزی 
اوقات فراغت آنها 
کنــار رودخانــه 
ســپری می شد، 

پیدا کنند تا بدین طریق بخشــی از این طراوت و 
شــادابی را به جامعه برگردانده و فضای دلمردگی 
 کنونی را بــا این طرح هــای کوتاه مــدت در هم

 بشــکنند.گرچه مــردم این دیــار بــا درد کهنه 
زنده رودشــان، دســت بــه گریبان هســتند، اما 
همچنان با رویای بازگشــت زندگی بــه این رگه 
حیــات، هر بــار زخــم خــود را نمــک می زنند 
 تــا صــدای ســوزش آن تلنگــری باشــد برای

 چاره اندیشی مسئوالن ...

ردپای کویر روی روان اصفهانی ها

با گرم تر شدن هوا و خشکسالی های پی در پی که این روزها  استان اصفهان را در بر گرفته، 
قدر مسلم است که بر بهداشت روانی افراد جامعه هم اثر مستقیم دارد...

خشکسالی و بی آبی، باعث تشدید استرس و افسردگی در میان شهروندان شده است؛  
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تاثیر ماست بر کاهش التهابات مزمن
پیشنهاد سردبیر:

مدیرکل بهزیستی اصفهان خبر داد:
استفاده از زنان نابینا برای 

تشخیص سرطان سینه
مدیرکل بهزیستی اصفهان گفت: تالش کردیم 
از زنان نابینا به خاطر اینکه حس المسه باالیی 
دارند برای تشــخیص توده های سرطان سینه 
استفاده کنیم که در حال حاضر دو تا سه پزشک 
اعالم آمادگــی کردند. مرضیه فرشــاد اظهار 
داشــت: زنان نابینا در ابتدا دوره های آموزشی 
در خصوص تشخیص توده های سرطان سینه 
می بینند و ســپس زیر نظر پزشکان به خاطر 
حسن المســه باالیی که دارند، برای تشخیص 
زودتر اســتفاده می کنند. وی با اشاره به اینکه 
آمار بیکاری در بین جامعه معلوالن بیشتر است 
و الزم است که چاره ای جدی در این خصوص 
اندیشیده شود، بیان داشت: کارفرماها به خاطر 
رغبت کمتری که برای به کارگیری افراد معلول 

دارند، رقم بیکاری در این جامعه باالتر است.

متخصص طب سالمندان:
بیش از ۶۰ درصد افراد سالمند 

دچار سوءتغذیه هستند
متخصص طب ســالمندان گفت: بیش از ۸۰ 
درصد سالمندان در انجام فعالیت های روزمره 
خود به طور کامل مســتقل، ۱۵ درصد از افراد 
سالمند برای انجام امور شخصی نیازمند کمک 
و فقط ۵ درصد افراد سالمند جهت انجام امور 
مربوط به خود نیازمند حضور دیگران هستند. 
دکتر احمد دلبری در خصــوص موضوع خود 
مراقبتی در دوران ســالمندی افزود: نکته قابل 
توجه حین انجام امور به وسیله سالمندان این 
است که تا جایی که امکان دارد امور باید توسط 
خود فرد سالمند صورت پذیرد؛ البته تا جایی که 
به فرد آسیبی را وارد نشود؛ افراد سالمند در این 
دوران بسیار آسیب پذیر هستند و ممکن است 
در معرض بیماری های متعــددی قرار بگیرند. 
وی گفت: بیش از ۶۰ درصد افراد سالمند دچار 
سوءتغذیه هســتند و باید به میزان کافی مواد 

غذایی دریافت کنند.

زل
من

کافه 

مواد الزم:
یک فنجان شیر

۵ تا ۲ قاشق بزرگ سس شکالتی
۳/۴ فنجان بستنی وانیلی یا شکالتی

خامه زده شده برای تزیین
طرز تهیه:

ابتدا شیر سرد را به همراه بســتنی وانیلی یا شکالتی در داخل 
ظرف ریخته و آن را خوب مخلوط می کنیم. ســپس شــکالت 
را یه آن اضافه کرده و تا جایی که مخلوط یکدســت شود آن 
را هم می زنیم. در نهایت میلک شــیک را برای سرو کردن  
داخل ظرفی مناســب ریخته و با خامه و شــکالت تزیین 
می کنیم.برای اینکه طعم شــکالتی غالب شــود بهتر 
 است مقدار سس شــکالتی را تا ۲.۵ پیمانه افزایش

 دهید.

بید مشک 
بیدمشــک از بید معمولی تهیه می شــود. اسانســی که از گل های این گیاه گرفته می شــود به عرق بیدمشک معروف اســت. طبیعت گیاه بیدمشک سرد 
و تر و مقوی قــوای دماغی و قلب و مفرح مزاج اســت و ســردردهای مزاج را تســکین می دهد. عرق بیدمشــک در تســکین اعصاب، درمــان کم خونی و 
ناراحتی های قلبی موثر اســت.عطاران معتقدند بیدمشــک گیاهی ملین و تقویت کننده قلب و دســتگاه گوارش اســت و مصرف عرق آن اشتها را افزایش 
می دهد. عرق بیدمشک تقویت کننده دســتگاه عصبی و جوشــانده برگ آن با عســل آرام کننده اعصاب اســت، همچنین جوشــانده گل آن بیماری های 
 عصبی، افســردگی، دردهای عضالنی و بیماری های روماتیســمی را درمان مــی کند.این گیاه دارویی دســتگاه گوارش را تقویت کرده و اشــتها را افزایش

 می دهد. 

  قرص ریتالین بالی جان دانش آموزان؛ 

توهم تمرکز
پریسا سعادت

دانش آموزان در فصــل امتحانات معموال با 
بیشترین میزان فشار و در نتیجه آن کمبود 
تمرکز و توجه روبه رو می شوند. نوجوانانی که 
عالوه بر دست و پنجه نرم کردن با تغییرات 
هورمونی در زمان بلوغ باید با انواع و اقســام 
امتحانات و ورودی های متفاوت روبه رو شوند 
و این هجم از فشار ورودی به ذهن آنها معموال 
به صورت عدم توجه و استرس بروز می کند. 
این مسئله موجب شده تا قرص های ریتالین 
و فرآورده های ناشــی از آن در میان دانش 
آموزان ایرانی میزان مصرف باالیی پیدا کند.

ریتالین چیست؟
متیل فنیدیت با نام تجاری »ریتالین« که در 
ابتدا به عنوان  دارویی برای درمان افسردگی، 
خواب آلودگی در طول روز و سندرم خستگی 
مزمن استفاده می شد به تدریج با پیشرفت 
علم و تجربه های گوناگون به عنوان درمان 
کودکانی که دچار اختالل بیش فعالی و کم 
توجهی هستند )ADHD( نیز استفاده شد و 
اثرات خوب این دارو روی این کودکان موجب 
محبوبیت آن در سطح جهانی شد. خاصیت 
ضد خواب آلودگی این قرص موجب شــد تا 
در میان دانش آموزان و دانشجویان آمریکا و 

اروپا محبوبیت زیادی پیدا کند.
 اخیرا مصرف این قرص در ایــران نیز رواج 
یافته اســت آنچه نگران کننــده به نظر می 
رســد مصــرف خودســرانه آن در میــان 
نوجوانان و محصالن دبیرســتانی اســت؛ 
هر چند که ایــن دارو به صــورت دوزهای 
مشــخص مصرف شــود هم باعــث عادت 
کردن بدن مصرف کننده به دوزهای پایین 
و در نتیجــه ایجاد عالقه فرد به اســتفاده از 
 دوزهای باالتــر و حتی مصــرف داروهای

 سنگین تر و خطرناک تر شود.
قرص ریتالین چه عوارضی دارد؟

اگر چه ریتالین به عنوان اولین انتخاب برای درمان کودکان بیش فعال توســط پزشــکان تجویز می شــود؛ اما حتی این مصارف نیــز می تواند عوارضی 
داشــته باشــد که البته زیر نظر پزشــک قابل کنترل خواهد بود و این در حالی اســت که مصرف این دارو به صورت خودســرانه و بیش از دوز مناسب با 
 ســن کودکان عوارضی مانند بی اشــتهایی، تهوع، کاهش وزن، بی خوابی، کابوس های شــبانه، گیجــی، تحریک پذیری، مالل، کــج خلقی، بی قراری

 خواهد داشت.
ریتالین هم رده کوکائین و مواد مخدر روان گردان 

در زمینه مصرف خودسرانه ریتالین به خصوص در فصل امتحانات هشدارهای جدی توسط کارشناسان انتظامی و سالمتی داده شده است. در همین زمینه 
مدیرکل درمان و بازپروری ستاد مبارزه با مواد مخدر با هشدار به مصرف کنندگان قرص ریتالین به ویژه دانشجویان و دانش آموزان گفت: این قرص ها هم 
رده مواد مخدری از جمله کوکائین و قرص های روان گردان هستند و عوارض جسمی و روانی خطرناک بسیاری در فرد بر جای می گذارند. سعید صفاتیان 
افزود: در گذشته این داروها در داروخانه ها با دوز پایین برای کودکان بیش فعال تجویز می شد؛ اما قرص هایی که اکنون به عنوان قرص ریتالین در اختیار 
دانشجویان قرار می گیرد دارای دوز باالیی از مواد مخدر است.مدیرکل درمان و بازپروری ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به باور نادرست دانشجویان در 
افزایش میزان تمرکز با مصرف این قرص ها تصریح کرد: مصرف قرص های ریتالین نه تنها میزان تمرکز افراد را در یادگیری افزایش نمی دهد بلکه عوارض 

جسمی و روانی بسیاری در فرد بر جای می گذارد.
 یک آسیب شــناس اجتماعی و متخصص علوم رفتاری گفت: مصرف قرص ریتالین در حالی همزمان با فصل امتحانات میان دانشجویان و دانش آموزان 
گسترش یافته که این قرص خطرناک تر از مواد مخدر شیشه و کراک است و آثار سوئی به دنبال دارد. دکتر مجید ابهری با بیان این مطلب گفت: متاسفانه 

 در کشــور ما براســاس تبلیغــات غلط ، 
دانش آموزان و دانشجویان برای بیدار ماندن 
در شــب امتحان به جای قهوه و یا چای از 
آن استفاده کرده و حتی صاحبان برخی از 
مشاغل شبانه نیز این کار را انجام می دهند 
که این امر اثرات بدی بــرای آنان به دنبال 
دارد. به گفته این اســتاد دانشگاه؛ به دلیل 
فعل و انفعاالت پیچیده ای که »ریتالین « 
روی مغز دارد ترک آن دشوارتر از کراک و 
هروئین است؛ بنابراین شایسته است افرادی 
که نیاز به بیدار ماندن در شــب را دارند با 
استراحت کوتاهی در روز و استفاده از قهوه 
و چای به مقابله با آثار تخریبی این قرص و 

مراحل دشوار اعتیاد به آن بپردازند.
مصرف ریتالین همیشــه هم بد 

نیست
اگر چه عوارض ریتالین و مصرف خودسرانه 
آن در میان دانش آموزانی که هیچ مشکلی 
ندارد می تواند بســیار گســترده و جبران 
ناپذیر باشد؛ اما از نگاهی دیگر این دارو می 
تواند با تشــخیص پزشک و مصرف درست 
راهی بــرای آرام کردن دانــش آموزان پر 

استرس و یا با عدم تمرکز باشد.
 این بچه ها معموال حوصلــه انجام بازي ها 
و کارهاي فکــري  را ندارنــد و نمی توانند 
برای یادگیری تمرکز کنند؛ دانش آموزانی 
که در زمــان امتحانات به دلیل اســترس 
کنترل نشده قادر به تمرکز نیستند، کودکان 
کم تمرکزی که در مدرسه وسایل خود را جا 
مي گذارند و مرتب آنها را گــم مي کنند و 
صحبت هاي معلم را در مورد تکالیف روزانه 
از یاد مي برند، دانــش آموزانی که  معموال 
سواالت ریاضی دو قسمتی را کامل حل نمی 
کنند از جمله گــروه هدف مصرف ریتالین 
هســتند و مصرف این دارو باید برای آنها 

تجویز شود.

میلک شیک شکالتی

با دانســتن اینکه چه خوراکــی هایی را بخوریم از رنج تشــنگی در 
ایام رمضان در امان بمانید. همیشــه افراد روزه دار از سختی تحمل 
تشــنگی می گویند. کم آبی باعث می شــود که بدن فعالیت های 
خود را به درســتی انجام ندهد. حال اگــر روزه داری در فصول گرم 
 سال باشــد به طبع تحمل تشنگی ســخت تر می شــود. در ادامه

 راه هایی برای مقابله با تشنگی در ماه رمضان ارائه می شود.
 شربت آبلیمو

شربت آبلیمو یکی از نوشیدنی های ماه رمضان است که سبب ترشح 
بزاق شده و احساس تشنگی را در روزه داران برطرف می کند.

شربت خاکشیر و تخم شربتی
از دیگر نوشــیدنی های ماه رمضان شربت خاکشــیر و تخم شربتی 
هستند که ضد عطش بوده و می توانند آب را درون دانه های خود نگه 
دارند و به تدریج آن را به بدن برسانند. در نتیجه نیاز بدن را به مدت 
طوالنی تر نسبت به آب تامین می کند. بهتر است آنها را بدون شکر یا 

با شکر کم مصرف کرد.
کاسنی

دربین عرقیات سنتی، فقط کاسنی خاصیت خنک کنندگی بدن را 
دارد. از این رو پیشنهاد می شود نوشیدنی های مخصوص ماه رمضان 
مانند خاکشیر را با کمی کاســنی و گالب مخلوط و سپس استفاده 

کنید.
شربت سکنجبین

شربت سکنجبین به تنهایی یا با اضافه کردن سکنجبین به خاکشیر 
نیز می تواند به رفع عطش کمک کند و بهتر است این ترکیب را تهیه 

و برای رفع تشنگی بنوشید.
دم کرده نعناع

دم کرده برگ خشک نعناع و یا مخلوط آن با عسل بین افطار تا سحر 
موجب رفع تشنگی خواهد شد. تهیه و مصرف شربت نعناع نیز در رفع 
تشنگی بسیار مفید است. برای تهیه آن باید از شربت پایه استفاده کرد. 
جوشاندن شکر و آب به نسبت دو به یک و افزودن مقداری عرق نعناع 
و آب لیمو ترش که باید به صورت خنک مصرف شود. این شربت نیز 
به میزان زیادی از عطش جلوگیری می کند و از نوشــیدنی های ماه 

رمضان است.
پرهیز از نوشیدن آب یخ

آب خنک همراه با یخ، دمای بدن را برای مــدت کوتاهی پایین می 
آورد؛ اما باعث رفع عطش در دراز مدت نمی شود. هنگام افطار باید از 
نوشیدن آب یخ به طور ناگهانی پرهیز کرد؛ همچنین در وعده افطار 

نیز از نوشیدنی های ماه رمضان استفاده کرد.

 با این ترفندها تشنگی در ماه رمضان 
را از بین ببرید

بهبود کیفیت خواب
تعادل قند خون و حفظ وزن در محدوده سالم، فقط منوط به 
رژیم غذایی نیست. مطالعات نشان داده اند که خواب ضعیف 
می تواند خطر ابتال به دیابــت و چاقی را افزایش دهد؛ کاهش 
کیفیت خواب حساسیت به انسولین را کاهش می دهد. برای 
بهبود تعادل قند خون سعی کنید 7 تا 9 ساعت خواب شبانه 

را تجربه کنید.
ورزش کافی

مطالعات نشان می  دهد که استراحت برای مدت حداقل هفت 
روز سبب اختالل در متابولیسم قندخون می  شود. ورزش باید 
در توان  بخشی بیماران دیابتی مورد استفاده قرار گیرد. ورزش 
می  تواند اثر هورمون انســولین را در پاییــن آوردن قندخون 
بیشتر کند؛ بنابراین نیاز به انســولین را در بیماران وابسته به 
انســولین کاهش می  دهد. ورزش منظــم در بیماران دیابتی 

اساس درمان است.
مصرف چربی های سالم

مصرف چربــی، جذب قنــد را در جریان خــون تضعیف می 
 کند و مانع افزایش قند خون می شــود؛ البته در اینجا منظور

 

چربی های خطرناک نیســت. برای ثبات قند خون، شما نیاز 
به مصرف چربی هایی از جملــه روغن نارگیل، دانه های چیا، 

آجیل، زرده تخم مرغ، آووکادو و روغن زیتون دارید.
اجتناب از تحمل گرسنگی

وقتی وعده ها را جا می اندازید و یک وعده برای مدت طوالنی 
خالی می ماند، باعث افزایش تولید هورمون اشتها یعنی گرلین 
خواهید شد. گرلین همچنین باعث می شود به طور ناخواسته 
به دنبال غذای بیشتر باشید. ســعی کنید فاصله بین وعده ها 
بیشتر از ۴ تا ۵ ساعت نشــود. حتی اگر از صبحانه متنفر هم 
هستید باز سعی کنید صبح ها چیزی میل کنید، مثال ماست، 

کره بادام زمینی، چند قطعه سیب و یا شیر سویا.
مصرف پروتئین

پروتئین ها نیز ماننــد چربی جذب قنــد را در خون کاهش 
می دهند. اگر از یک خوراکی شیرین مانند یک عدد سیب لذت 
می برید، سعی کنید به طور هوشــمندانه آن را با با پروتئینی 
مانند ماست یونانی ترکیب کنید. این ترکیب ساده می تواند 

منجر به افزایش پایداری قند خون شود.
لذت بردن از میوه ها

میوه هــا منبع عالــی از کربوهیــدرات ها هســتند. مصرف 
کربوهیدرات های پیچیده موجود در ســیب زمینی شیرین و 
مصرف میوه های غنی از فیبر برای بهبود فرآیند هضم و بهبود 

سطح قند خون مفید است.

راهکارهای مناسب برای حفظ تعادل قند خون
افت یا افزایش قند خون، هر دو شرایط خطرناکی هستند که منجر به کاهش حساسیت به انسولین، نوسانات خلقی، استرس، سردرد 

و افسردگی می شوند.در عوض در پیش گرفتن 6 عادت سالم، می تواند منجر به بهبود حساسیت به انسولین شده و با تعادل قند 
خون، باعث بهبود سالمت شما در طوالنی مدت شود. در ادامه با ما همراه باشید تا با این راهکارها بیشتر آشنا شوید:

شی
ر با

طا
ع

تاثیر ماست بر کاهش التهابات مزمن
یک مطالعه جدید نشان می دهد که خوردن ماست می تواند باعث کاهش التهابات مزمن، عامل 
بیماری التهابی روده،  آرتروز و آســم شود.مطالعه جدیدی که توســط محققان دانشگاه آمریکا 
صورت گرفته نشــان می دهد که ماســت می تواند با بهبود یکپارچگی جداره روده ، التهاب را 
کاهش داده و از این طریق از ورود اندوتوکســین ها که مولکول های پروتئینی التهابی تولیدی 
توسط میکروب های روده هستند به جریان خون جلوگیری کند.التهاب اولین خط دفاعی بدن در 
برابر بیماری و آسیب است؛ با این حال می تواند باعث نابودی بیولوژیکی دراندام ها و سیستم های 
بدن شود و همچنین با چاقی، سندروم متابولیک، بیماری های قلبی عروقی و دیگر بیماری های 
مزمن مرتبط است.این آزمایش ثابت کرد که مصرف ماست به عنوان پیش خوراک باعث کاهش 
اندوتوکسین ها و التهاب می شود؛ همچنین با افزایش سرعت تقلیل سطوح گلوکز خون پس از 
صرف غذا، باعث بهبود سوخت و ساز گلوکز در افراد چاق می شود.این مطالعه نوع ترکیبات ماسِت 
عامل تغییر نشانگرهای زیســتی در ارتباط با تاثیرات بهبود سالمت یا چگونگی عملکرد آنها در 

بدن را مشخص نکرده و برای تشخیص آن به تحقیقات بیشتری نیاز است.

شناسایی ارتباط سفیدشدن موها و فعالیت سیستم ایمنی بدن
محققان در مطالعه ای روی موش ها دریافتند که بین ژن هــای تاثیرگذار بر رنگ موها و 

ژن های فعال کننده عفونت پاتوژنیک بدن ارتباط وجود دارد.مطالعه جدید محققان 
دانشگاه آالباما نشان می دهد که چرا موی برخی افراد در واکنش به بیماری 

های حاد یا استرس مزمن خاکســتری می شود.زمانی که بدن تحت 
حمله ناشی از ویروس یا باکتری قرار می گیرد، سیستم ایمنی شروع 

به فعالیت می کند. تمامی ســلول ها قادر به تشخیص مهاجم 
خارجی هستند و با تولید مولکول های سیگنال دهنده موسوم 

به اینترفرون ها واکنش نشان می دهد.اینترفرون ها به سایر 
سلول ها عالمت می دهند که با روشن کردن تجلی ژن 
های که مانع از تکثیر سلولی می شوند وارد عمل شوند، 
سلول های ایمنی را فعال کنند و دفاع های میزبان را 
افزایش دهند. ژن های کنترل کننده رنگدانه موها و 
پوست در کنترل سیستم ایمنی ذاتی هم نقش دارند.

محققان دانشگاه لویوال در پژوهشی دریافتند که قطع مصرف داروهایی که برای 
پوکی استخوان تجویز می شوند، ممکن است خطر ابتال به شکستگی استخوان 
را در زنان افزایش دهد.بیسفسفونات ها رایج ترین داروهای تجویزی برای افراد 
مبتال به پوکی استخوان هستند که با کاهش سرعت روند شکست استخوان، به 
حفظ چگالی آن کمک کرده و احتمال شکستگی را کاهش می دهند.انجمن 
غدد درون ریز و انجمن غدد و متابولیسم بالینی آمریکا توصیه می کنند زنانی 
که در معرض خطر متوسطی برای ابتال به پوکی استخوان قرار دارند، بهتر است 
برای جلوگیری از بروز عوارض جانبی، پس از گذشت پنج سال از مصرف داروی 
خوراکی و سه سال پس از تزریق وریدی، مصرف دارو را قطع کنند.در زنانی که 
در خطر باالتری برای ابتال به پوکی استخوان قرار دارند نیز با گذشت ۱۰ سال از 
مصرف داروی خوراکی و شش سال از تزریق وریدی، الزم است دارو قطع شود. 

چه زمانی مصرف داروهای پوکی استخوان 
را قطع کنیم؟
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کارلتو در آستانه جایگزینی 
ساری

سرمربی ســابق بایرن مونیخ در بندر ناپل به 
دنبــال انتخــاب خانه 
است تا بحث حضور 
او در ناپولی جدی 
جدی باشد. ناپولی 
در دوران حضــور 
ساری، عملکرد بسیار 
خوبی از  خود نشــان داد. 
این تیم پر طرفــدار در فصل جاری هم رقابت 
تنگاتنگی با یوونتوس داشت؛ هر چند در نهایت 
بیانکونری ها جام قهرمانی را باالی سر بردند. 
به نظر می رسد جدایی ساری از  ناپولی قطعی 
است و این مربی باتجربه می خواهد راهی لیگ 
برتر انگلیس شــود. بحــث جایگزینی »کارلو 
آنچلوتی« به جای »ساری« جدی است. سایت 
فوتبال ایتالیــا اعالم کرد: آنچلوتی با ســران 
ناپولی برای جایگزینی ساری به توافق رسیده 
تا جایی که به دنبال انتخاب خانه در این شهر 

است تا کار خود را به صورت رسمی آغاز کند.

مصائب یک» تیم ملی«!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

تالش منچستریونایتد برای 
جذب »بونوچی«

نشریه تورینی توتو اســپورت، از تالش باشگاه 
منچســتریوناتید برای 
جــذب »لئونــاردو 
بونوچی« خبر داد. 
بونوچی در تابستان 
از یوونتوس جدا شد 
و به میالن پیوست و 
یک فصــل در این تیم بازی 
کرد. فصلی که بونوچی با میالن پشــت ســر 
گذاشت، آن طوری نبود که در ابتدای فصل تصور 
می شد و روسونری بسیار ضعیف تر از تصورات 
عمل کرد. از همین رو، منچستریونایتد فرصت 
را مناسب می داند و قصد دارد برای جذب ستاره 
ایتالیایی اقدام کند. بونوچی 31 ساله که کاپیتان 
فصل میالن نیز بود، بــا 42 میلیون یورو به این 
تیم پیوسته بود و توانایی های باالی او در خط 
دفاعی، به خصوص توانایی بازی سازی از عقب، 
می تواند کمک زیادی به »شیاطین سرخ« در راه 

کسب موفقیت ها کند.

»مارادونا«؛ رییس جدید 
باشگاه بالروسی

»دیگو مارادونا«، اسطوره فوتبال آرژانتین به 
عنوان رییس باشــگاه 
»دینامو برســت« 

انتخاب شد.
پــس از جدایــی 
مارادونا از الفجیره 
در لیــگ امــارات، 
باشگاه بالروســی به دنبال 
جــذب اســطوره آرژانتینی بــود و در نهایت 
توانســتند با قراردادی سه ساله، او را به عنوان 
رییس جدید خود انتخاب کنند.توئیتر باشگاه 
دینامو برست در این رابطه نوشت: بله، دیگو در 
کنار ماست. »دیگو آرماندو مارادونا«، بازیکن 
افسانه ای فوتبال، قراردادی سه ساله با ما بسته 
و به عنوان رییس باشگاه ما و عضو هیئت مدیره 
انتخاب شده است. مارادونا  در اینستاگرامش 
این موضــوع را تایید کرد. او نیز نوشــت: من 
قراردادی امضــا کردم و حاال رییس باشــگاه 
دینامو برست هســتم. از بابت اعتمادی که به 

من داشتید ممنونم.
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در شرایطی که به نظر می رسد جنگ اصلی برای پیراهن شماره 
یک تیم ملی در جام جهانی بین بیرانوند و مظاهری باشد، سایت 
خبرآنالین در گزارشی مدعی شده شاید کی روش مثل چهار سال 
قبل که یک دفعه »علیرضا حقیقی« را گلر شــماره یک تیم ملی 
کرد، این بار هم سورپرایز ویژه ای برای دروازه تیمش داشته باشد 

و از عابدزاده در روسیه استفاده کند.

»عابدزاده« سورپرایز کی روش در روسیه؟

یک روز پس ازدرخشش»شایان مصلح« درشب خوب پرسپولیسی ها، 01
او با بدبیاری مواجه شد.این بازیکن برای کاری به میدان بهارستان 
رفته بود که غافلگیر شد. مصلح ماشین خود را دور میدان بهارستان 
پارک کرده بود، اما 1۰دقیقه بعد که برگشت، خبری از پژو 2۰۶ او 
نبود!  ماموران راهنمایی و رانندگی به دلیل پارک کردن خودرو در 

منطقه پارک ممنوع، ماشین را به پارکینگ منتقل کرده بودند.

با اینکه سپاهان در لیگ هفدهم کارنامه خوبی از خودش به جا نگذاشت، اما در این تیم بازیکنانی بودند که 
در حد توان شان بازی های قابل قبولی ارائه دادند. »جالل الدین علی محمدی« یکی از آنها بود. بازیکنی 
که گل ساخت و خوب هم گل زد. شاید اگر دچار مصدومیت نمی شد آمار بهتری را از او شاهد می بودیم. 
جالل الدین علی محمدی، دالیل زیادی برای نتیجه نگرفتن تیمش مطرح می کند. او در این خصوص 
گفت: از نظر نتیجه گیری قبول دارم اما از لحاظ فنی نه. البته قصد توجیه و دفاع ندارم اما فوتبال ضعیفی را 
به نمایش نمی گذاشتیم. من پیش از این هم در سپاهان بودم و در بدترین شرایط چهارم یا پنجم می شدیم.

وی درباره دالیل ناکامی ها بیان کرد: دالیل زیادی داشت؛ تیم ما از ابتدای فصل در میان تیم های انتهای 
جدول قرار گرفت و همین مهم به لحاظ روحی روانی تاثیر منفی روی عملکرد بازیکنان می گذاشت. غیر 
از پرسپولیس و استقالل که در اصفهان مقابل ما فوتبال بازی کردند، اکثر تیم ها فقط برای دفاع کردن و 
گل نخوردن به زمین می آمدند. در واقع با اینکه تیم ته جدولی بودیم اما خیلی از تیم ها جرات بازی هجومی 
را مقابل ما نداشتند. هافبک سپاهان ادامه داد: بدون تردید اتفاقات زیادی دست به دست هم داد تا این 
نتایج رقم خورد. وقتی یک تیم نتیجه نمی گیرد به هر حال بسیاری از مسائلش با هم هماهنگی ندارد. ما 
تیم خوبی نبودیم؛ در واقع هیچ وقت یک تیم 11 نفره خوب نبودیم. شاید به لحاظ فردی بازیکنان خوبی 
داشتیم که انصافا هم در ابتدای فصل تیم خوبی بسته شد اما در قالب یک تیم خوب نبودیم. قطعا مسائل 

فنی هم تاثیرگذار بود و در مجموع جنس تیم ما جور نبود.
وی درباره آینده سپاهان بیان کرد: من مطمئنم که سپاهان فصل آینده با تفکر برگشتن به روزهای اوجش 
وارد لیگ می شود؛ چون همانطور که شما گفتید این تیم به بودن در میان تیم های باالی جدول عادت 
دارد. سپاهان این ظرفیت را دارد که باز هم در لیگ ایران قهرمان شود و شک نکنید با همین انگیزه وارد 

لیگ هجدهم خواهد شد.

توقیف اتومبیل »مصلح« 
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هافبک  »زرد پوشان«: 

»سپاهان« مدعی قهرمانی لیگ هجدهم است

شکست مقابل اســتقالل به لحاظ آماری برای 
»امیرقلعه نویی« گران تمام شد. 

او درشــرایطی با نتیجه 3-1 مقابل تیم سابقش 
شکســت خورد که هیچ وقت با اختالف 2گل یا 
بیشتر به اســتقالل نباخته بود و باخت های او به 
اســتقالل با اختالف یک گل بود؛  از باخت 2-1 
با تراکتورســازی به تیم مظلومی در نیمه نهایی 
جام حذفی گرفته تا شکست 3-4 با سپاهان در 
فصل ۸۹. اما سه شنبه شــب، باخت بدی مقابل 
تیم ســابقش تجربه کرد تا بعــد از مدت ها در 
ورزشگاه آزادی از استقالل شکست بخورد. قلعه 
نویی امســال و در بازی رفت لیگ با اســتقالل 
به تســاوی 1-1 رســیده بود و با تراکتورسازی 
هم موفق به بردن اســتقالل در ورزشگاه آزادی 
شده بود. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، 
عملکرد فوق العاده بد تیم قلعه نویی در بازی های 
خارج از خانه  در لیگ قهرمانان بود. آنها از چهار 
بازی خارج از خانه، ســه بازی را باختند و مقابل 
 لوکوموتیو به تساوی رسیدند. 1۰ گل خوردند و 3

 گل زدند.

روایت روز

مزایده مدال قهرمانی 
ملی پوش »پرسپولیس«

مدافع تیم پرسپولیس می خواهد برای کمک به 
کودکان زلزله زده کرمانشاه، مدال قهرمانی اش 

را به مزایده بگذارد.
»محمد انصاری«، دراین باره بــه رادیو تهران  
گفت: من با کمک »مهــدی روزخوش«، یکی 
از دوســتان رســانه ای ام تصمیم گرفتم مدال 
قهرمانی این فصلم را به مزایده بگذارم و درآمد 
حاصل از آن را به 14 نفر از کودکانی که در زلزله 
کرمانشاه پدر و مادر خودشان را از دست داده اند 

اختصاص دهم. 
به نظرم این اتفاق خوبی است. امیدوارم کسانی 
که به کار خیر عالقه مند هستند، ما را در این راه 
کمک کنند. آنها می توانند با این برنامه رادیویی 

هم تماس بگیرند.

پاداش برای رفتار پهلوانانه 
یزدانی، محبی و گرایی

بعد از پایان مســابقات انتخابی تیم های کشتی 
فرنگی و آزاد با اینکه بیشــتر نگاه ها به ســوی 
اتفاقات و حواشــی تلخ بود، »رســول خادم« 
در نامه ای به کمیته انضباطی خواســت عالوه 
بــر رفتارهای نابه هنجــار و تنبیهــی که برای 
کشــتی گیران خاطی در نظر  گرفته می شود؛ 
برای افرادی کــه رفتارهای مثبــت و پهلوانانه 

داشتند نیز تشویق لحاظ شود.
در همین راســتا، کمیته انضباطی فدراسیون 
کشــتی بعد از تشکیل جلســه، آرای تشویقی 
خود را به این شــرح اعالم کرد:»یداله محبی« 
تشویق نمادین با اعطای ســه سکه بهار آزادی 
به همراه لوح تقدیر،»حســن یزدانی« تشویق  
نمادین با اعطای دو ســکه بهار آزادی به همراه 
لوح تقدیــر، »محمدعلــی گرایی« تشــویق 
 نمادین با اعطای یک سکه بهار آزادی به همراه 

لوح تقدیر.

در حاشیه

شرط و شروط »هازارد« برای 
تمدید قرارداد با چلسی

سران باشگاه چلسی سعی دارند قرارداد هازارد 
را تمدید کنند و حقوق 
او را به هفته ای 3۰۰ 
هزار پوند افزایش 
دهنــد. هافبــک 
بلژیکــی هنــوز با 
سران باشگاه به توافق 
نرســیده و به شــایعات در 
مورد جدایی اش دامن زده است. رئال مادرید 
جدی ترین مشتری هازارد اســت و از زمانی 
که او در لیگ فرانســه حضور داشت، به دنبال 
به خدمت گرفتن او بود. حال هازارد از شرط و 

شروطش برای تمدید صحبت کرد.
او گفت: من منتظر بازیکنان جدید برای فصل 
آینده هستم. دوســت دارم بازیکنان خوبی به 
تیم اضافه شــوند؛ زیرا می خواهم فصل آینده 
قهرمان لیگ برتر شــوم. فصل آینده برای من 
اهمیت ویژه ای خواهد داشــت. به نظرم فصل 
مهمی خواهد بــود و می تواند بســتر خیلی 
اتفاقات باشد. ولی یک چیزی که قطعی است 

این است که من در چلسی خوشحالم.

پیشخوان

یک ماه صبر کنید،  بعد 
جایم را بگیریدخاموشــی 

ناگهانی یک ستاره

قلعه نویی: ســر ذوب 
آهــن را بریدند، مبارک 

وزیر و رییس

تیام؛ مروارید سیاه

خط ونشان استقالل برای 
تیم های غرب آسیا، چشمک 

ستاره سوم

به این بخش از حرف های »رشید مظاهری« توجه کنید: 
گل دوم را »تیام« بســیار خوب زد. یک مربی داشتیم که 
می گفت برای بعضی از گل ها باید برگردی و برای بازیکن 
مقابل دست بزنی. فکر می کنم این گل را همه دروازه بان ها 
دریافت می کردند؛ هرچند این گل روی هوا به ثمر رسید. 

چند روز پیش برخی گل هایی روی زمین خوردند،  چه برســید به این گل که روی هــوا بود. بعد از خواندن 
صحبت های مظاهری، احتماال فکر می کنید منظور او چه کسی بوده است؟ بعضی رسانه ها گفته اند مخاطب 
رشید از این جمالت کسی نیست جز »بیرانوند« گلر ملی پوش پرسپولیس که در بازی برگشت مقابل الجزیره 
گل بدی خورد. عملکرد بیرانوند در دو بازی آخر پرسپولیس باعث شده که انتقادات زیادی از او شود و خیلی ها 

رشید مظاهری را گزینه بهتری برای قرار گرفتن درون دروازه تیم ملی در جام جهانی بدانند. 

 کنایه دروازه بان 
 ذوب آهن 
به رقبا

»مرتضی تبریزی« به استقالل نمی رود. یکی دو ماهی 
می شود که شایعه شده مهاجم ذوب آهن یکی از نفرات 
مورد نظر »شفر« برای فصل آینده است. مهاجمی که تا 
امروز بارها صحبت حضور او در استقالل شده و البته هیچ 
کدام از این صحبت ها به نتیجه ای هم نرسیده است. این 

بار هم در شرایطی که تبریزی در مصاحبه هایش برای حضور در استقالل به مسئوالن این تیم چراغ سبز 
نشان داده، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن قویا با حضور او در استقالل یا تیمی دیگر در لیگ برتر مخالفت 
کرده است. آذری گفته: بازیکنان اصلی ما همگی قرارداد دارند و هیچ جا نمی روند. آنها را به تیم های ایرانی 
نمی  فروشیم. البته تبریزی و یکی دو بازیکن دیگر پیشنهادهای خارجی دارند که به آنها فکر می کنیم اما 

همه چیز به تصمیم سرمربی تیم بستگی دارد.

مخالفت ذوب آهن  
با انتقال تبریزی به 
استقالل

 با پایان یافتن مرحله یک هشــتم نهایی لیگ 
قهرمانان آســیا و صعود تیم های پرسپولیس و 
استقالل تهران به جمع هشــت تیم برتر قاره 
کهن، ماراتن 2۹2 روزه این فصل فوتبالی کشور 
برای تیم های باشگاهی به پایان رسید تا نوبت 
پرداختن به تیم ملی ایران که باید کمتر از یک 
ماه دیگر در بزرگ ترین فستیوال فوتبالی جهان 

به میدان برود فرا برسد.
پنجمیــن دوره رقابت های  لیــگ برتر، جام 
خلیج فارس به دلیل حضور تیم ملی ایران در 
رقابت های جام جهانی 2۰1۸ روسیه زودتر 
از منوال سال های گذشته شروع شد تا این 

دوره از مسابقات باشگاهی کشور، زودتر هم به 
پایان برسد تا فرصت همراهی بازیکنان حاضر 
در لیگ برتر برای شــرکت در اردوی تیم ملی 

فراهم شود. 
با اینکه هفدهمیــن دوره رقابت های لیگ برتر 
هفتم اردیبهشت ماه ســال جاری با قهرمانی 
تیم پرســپولیس تهــران و ســقوط تیم های 
ســیاه جامگان مشــهد و نفت تهران به پایان 
رســید، به دلیل حضــور تیم های اســتقالل 
تهران، پرسپولیس تهران، ذوب آهن اصفهان 
و تراکتور ســازی تبریز در لیگ قهرمانان آسیا  
شــرایط برای برگزای اردوی هــای تیم ملی با 
حضور تمام بازیکنان باشــگاهی  فراهم نشــد 
تا تمرینات روزهای اخیر تیــم ملی با نظارت 
کم رمق »کــی روش« پیگیری شــود و تنها 
چهار بازیکن در مرکــز »پک« زیر نظر اعضای 
 کادر فنــی تمرینات شــان را دنبــال کنند؛ 
تمریناتی که مســلما تمرین هــای  تاثیرگذار 
فنی نبوده  و صرفا در جهت ریکاوری بازیکنان 
 و آماده ســازی بدنــی آنهــا صــورت گرفته

 است.

د  نبــو
اردوهــای تاثیرگــذار 

برای تیم ملی  درحالی رخ داده اســت که  تیم 
ملی ایران دومین تیمی بود که توانســت جواز 
حضور در بیست و یکمین دوره رقابت های جام 
جهانی را کسب کند و فرصت زیادی داشت تا 
به بهترین شکل ممکن خود را آماده حضور در 
روســیه و دیدار با تیم های  مراکش، اسپانیا و 
پرتغال نماید؛ اما ایــن تیم گویا به جز برگزاری 
همان چند بازی  دوســتانه در روزهای ابتدای 
 ســال جدید بر نامه دیگری در دســت ندارد، 
به طوری که خبری از بازی دوســتانه تیم ملی 
ایران با تیم ملی ازبکســتان که قــرار بود 2۶ 
اردیبهشت ماه در ورزشگاه آزادی برگزارشود، 
نشد. دیداری که قرار بود آخرین دیدار تدارکاتی 
شاگردان کی روش پیش از سفر آنها به خارج از 
کشور باشد و ملی پوشــان در پایان این بازی با 

حضور هواداران بدرقه شوند.
 درحالی که انتظار می رفت فدراسیون فوتبال 
 با برنامه ریزی درســت، بهترین شرایط را برای 
کی روش و شــاگردانش فراهم کند، اما نه تنها 

ی  خبر
از بهبود اوضــاع تیم ملی 

به گوش نمی رســد بلکه این طورکه برخی از 
رسانه ها منتشرکردند، مســئوالن فدراسیون 
فوتبال دیگــر تمایلی به ادامــه کار کی روش  
در ایران ندارند؛ به طوری که وقتی ســرمربی 
تیم ملی در پاســخ به اظهارات امیر قلعه نویی 
که از اعالم لیست اولیه تیم ملی پیش از بازی 
 ذوب آهــن و اســتقالل انتقاد کرده بــود و  از 
جدایی اش از تیم ملی ایــران بعد از بازی های 
 جام جهانی خبــر داده بود، اســتقبال کرده و 
صحبت های کی روش را به طور کامل در سایت 

این فدراسیون قرار دادند.
 بی تفاوتی ســرمربی تیم ملی بــه رفتارهای 
مسئوالن ســبب شــده تا او که همواره برای 
موفقیت تیمش و برنامه های آماده سازی این 
تیم، مصاحبه های تند و انتقادی می کرد، این 
روزها سردتر از همیشــه کارش را دنبال کند؛ 

شرایطی که اصال به نفع تیم ملی نیست.

 

ه  د مــا آ
نبودن ملی پوشــان و بازی نکردن با 

تیم های قدرتمند، به  اصلی ترین دغدغه فوتبال 
دوستان ایرانی پیش از شروع جام جهانی تبدیل 
شده است و آنها نگران هســتند که با این روند 
آماده ســازی چگونه می توان با تیم هایی مثل 
مراکش، اســپانیا و پرتغال بازی کرد و نتیجه 

گرفت. 
تیم ملی ایران در جام جهانی 2۰1۸۹ در گروه 
دشواری قرار گرفته و شانسی برای صعود ندارد 
اما ســخت بودن گروه نباید دلیلــی بر نادیده 
گرفتن رونــد آماده ســازی این تیم باشــد و 
کی روش یا فدراسیون فوتبال کار را بی اهمیت 
فرض کنند؛ زیرا به فرض صعود نکردن همانند 
 دوره های قبلی، باز هم عملکرد تیم ملی فوتبال 
می تواند معیاری برای چهارساله گذشته فوتبال 

ایران باشد. 

  برای جام جهانی چه طور آماده می شویم؟!   مصائب یک »تیم ملی«

 سمیه مصور

»قلعه نویی« و آمارهایی که 
جابه جا شد!
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قطب صنعت کشور باید برتر از تهران باشد
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری:
صدها میلیون تومان به 

بیت المال بازگشت
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان 
گفت: با تشکیل کمیته ویژه مبارزه با تخلفات، 
توانســتیم صدها میلیون تومان به بیت المال 
بازگردانیم. »ســعید کورنگ بهشــتی« گفت: 
بر اســاس برنامه ریزی انجام شــده، امســال 
بخش هایی از سالن اجالس سران و نمایشگاه 
بین المللی، سالن گلستان شهدا و پارک آبشار 
) پردیس هنر( تکمیل خواهد شد. مدیرعامل 
ســازمان عمران شــهرداری اصفهان افزود: 
به زودی پروژه های جدیدی همچون پل قطار 
شهری در طرح توسعه خط یک حدفاصل ملک 
شهر تا میدان استقالل، ایســتگاه شاهد مترو 
در شمال اصفهان، تقاطع کارخانه قند، تقاطع 
اردســتانی و بخش هایی از رینــگ حفاظتی 
شهر اصفهان آغاز می شــود. وی با بیان اینکه 
در ابتدای سال گذشته این ســازمان به دلیل 
بدهی های ســنگین با داشــتن بیش از ۹۰۰ 
طلبکار بخــش خصوصی و دولتــی به یکی از 
بحرانی ترین سازمان ها تبدیل شده بود، ادامه 
داد: این بحران در یک دوره زمانی ۹ ماهه و با 
چاره اندیشی برطرف و تحوالت و نتایج خوبی 

حاصل شد.

آتش نشانی جزو مشاغل سخت 
و زیان آور در ایران شناخته شد

سخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه شغل 
آتش نشانی رتبه اول تا ســوم مشاغل سخت 
و زیان آور در دنیا را به خود اختصاص اســت، 
گفت: پیگیری مدیران ســازمان آتش نشانی 
اســتان اصفهان برای قرارگیری شــغل آتش 
نشانی در لیست مشاغل سخت و زیان آور  ایران 
نتیجه داد. »محمدرضا شریعتی« تصریح کرد: 
شغل آتش نشــانی به تصویب شورای نگهبان 
رسید و توسط رییس جمهور نیز به سازمان ها 

و ارگان های زی ربط ابالغ شد.

سفره افطاری در 207 امامزاده 
و بقعه اصفهان برپا می شود

معاون فرهنگی و اجتماعــی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه اســتان اصفهان با اشاره به جایگاه 
و مقام ماه رمضان اظهــار کرد: در فضیلت این 
ماه مبارک آمده است: در میان ماه های قمری 
تنها ماهی است که خداوند تعالی نام آن را در 
کتاب شریف خود ذکر کرده و آن را ظرف زمانی 
نزول انزالی معرفی کرده است. حجت االسالم 
»حســن امیری«  با بیان اینکه مــاه رمضان 
فرصت مناســبی برای ترویج و نشــر معارف 
اســالمی اســت، ادامه داد: اداره اوقاف و امور 
خیریه نیز همانند ســال های گذشته درسال  
جاری همزمان با آغاز ماه رمضان طرح ضیافت 
الهی را با محوریت بقاع متبرکــه و با رویکرد 
ترویج سبک زندگی اسالمی در جوار حرم مطهر 
2۰7 بقعــه متبرکه و امامزاده اجــرا می کند. 
وی تصریح کرد: براســاس برنامــه ریزی های 
انجام شــده در ســتاد مرکزی طرح ضیافت 
الهی و هماهنگی های به عمــل آمده با ادارات 
اوقاف سراســر اســتان و اعضای هیئت امنای 
بقاع متبرکــه این طرح در جــوار حرم مطهر 

امام زادگان سراسر استان برگزار می شود.

برگزاری سلسله نشست های 
چهل چراغ در ایام ماه رمضان

معــاون اجتماعــی و مشــارکت های مردمی 
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهــان از برگزاری سلســه نشســت های 
»چهل چراغ« در ایام مــاه مبارک رمضان خبر 
داد و گفت: امسال همچون شش دوره گذشته 
سلسله نشست های چهل چراغ با هدف تحکیم 
بنیــان خانــواده و ارائه مهارت هــای فردی و 
اجتماعی در زمینه رشــد و ارتقای شخصیت 
افراد برگزارخواهد شــد. رشیدی ادامه داد: در 
دو سال اخیر رویکرد اجرایی این نشست ها از 
ارائه صرف مباحث آموزشی به سمت برگزاری 
یک ویژه برنامه آموزشی، تفریحی تغییر جهت 
داده اســت. وی افزود: در ماه مبارک رمضان 
سال گذشــته بررســی و معرفی چهل روش 
در راســتای افزایش کیفیت زندگی بر مبنای 
تفاوت های شخصیتی و بر اساس موقعیت های 
ویژه در زندگی افراد، از موضوعات محوری این 

نشست ها بود. 
رشیدی اظهارکرد: این سلســله نشست ها با 
دعــوت از »محمدرضا عابــدی« عضو هیئت 
علمــی دانشــگاه اصفهــان و »خانــم دکتر 
ایزدی« از اساتید برجسته حوزه خانواده طی 
۱۴ روز از تاریخ 2۹ اردیبهشــت مــاه لغایت 
 ۱۳ خرداد ماه بــه میزبانی تــاالر ادب برگزار 

می شود.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز:
هدر رفت »آب«را در پارک ها 

گزارش دهید
مدیرعامــل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شــهرداری اصفهان، از آموزش کارگران فضای 
ســبز برای جلوگیری از هدررفت آب خبر داد و 
از شهروندان درخواســت کرد هرگونه هدر رفت 
آب در فضای سبز را با ســامانه ۱۳7 شهرداری 

درمیان بگذارند.

»فروغ مرتضایی نژاد« اظهارکرد: برای تامین آب 
مورد نیاز فضای سبز شهر، تمهیداتی انجام شده 
و درخصوص چگونگی مصرف آب نیز جلســات 
متعددی به صورت میدانی با کارگران فضای سبز 
برگزار و توصیه های الزم برای کنترل سیســتم 
آبیاری و مصرف بهینه آب با توجه به کمبود منابع 

آبی ارائه شده است.
وی افزود: با توجــه به هدررفــت آب در برخی 
از فضاهای سبز شهر، شــرکت های پیمانکاری 
که عرصه های فضای ســبز را کنترل می کنند، 
تعهداتی امضا کردند که کارگران را در چگونگی 
آبیاری مطلوب طبق جدولی که از سوی سازمان 
پارک ها و فضای ســبز ارائه شــده، ملزم کنند.

مرتضایی نژاد، با بیان اینکــه چنان چه هر گونه 
هدررفت آبی در شــهر مشاهده شــود، شرکت 
پیمانکار با جریمه های ســنگینی مواجه خواهد 
شــد، گفت: در این زمینه هیچ بخششــی برای 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 

قابل قبول نخواهد بود.

مدیرعامل سازمان آرامستان ها:
قبور باغ رضوان را با اپلیکیشن 

بیابید
مدیرعامل ســازمان آرامســتان های شهرداری 
اصفهان گفت: در راســتای تســریع و تسهیل 
خدمات رســانی به شــهروندان و تکریم ارباب 
رجوع، اپلیکیشــن ســازمان آرامســتان های 
شــهرداری اصفهــان راه اندازی شــده اســت. 
»ســیدرضا جعفریــان« اظهــار کــرد: در 
این اپلیکیشــن کــه پــس از انجــام اقدامات 
کارشناســانه و بررســی نیازهای شــهروندان 
تهیه شــده، خدماتی از جمله جست وجوی نام 
متوفی، تاریخچه ســازمان آرامســتان ها، آداب 
 زیارت، دعاهــای مرتبط و... پیش بینی شــده

 است.مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری 
اصفهان ادامــه داد: سیســتم آدرس دهی قبور، 
از دیگر ویژگی های این نرم افزار اســت که برای 
نخستین بار در کشور راه اندازی شده است؛ بر این 
اساس شهروندان می توانند با جست وجوی نام 
بستگان مدفون در آرامستان از محل دفن بستگان 
خود اطالع حاصل و به وسیله امکانات آدرس دهی 
به محل مورد نظر هدایت شوند. وی اظهار کرد: 
همچنیــن در این نرم افزار، لیســت مشــاهیر 
مدفون در آرامســتان و محل دفــن آنها منظور 
شده است. بر این اســاس به زودی زندگی نامه 
 مشاهیر نیز در قالب این اپلیکیشن اطالع رسانی 

می شود.

مجری نمایشگاه بین المللی متالوژی 
خبرداد:

رونمایی از محصول مخترع 
اصفهانی برای کاهش مصرف آب

مجری دهمین نمایشــگاه بین المللی متالوژی، 
فوالد، ریخته گری، ماشین آالت و صنایع وابسته 
گفت: فعالیت های این نمایشگاه از اواخر مهرماه 
۹6 آغاز شــد که تاکنون در بخش بین الملل از 
کشورهای ایتالیا، چین، ترکیه، هند و... ثبت نام 

انجام شده است.
»محمود بندرچی« با اشــاره بــه ظرفیت های 
اســتان اصفهــان در صنعــت فــوالد افــزود: 
صنایع اســتان اصفهان قطب صنعــت فوالد و 
ریخته گــری ایــران هســتند و نزدیــک بــه 
6۰ درصد از ایــن صنایع در اصفهــان متمرکز 
هستند.وی تاکید کرد: از تکنولوژی های جدید 
ساخته شــده توســط یکی از مخترعان استان 
اصفهان در این نمایشگاه رونمایی می شود؛ این 
محصول مصــرف آب را در صنایــع ریخته گری 
و فوالد بــه حداقل می رســاند که در شــرایط 
 بحران آب کنونــی، اختراع مهمی به حســاب 

می آید.

 معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: در دهمین 
جشــنواره  بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری در مدیریت  
شــهری ، جایزه جهانی تهران کــه به عنوان یکــی از مهم ترین 
جوایز در موضوع علمی-پژوهشــی در سطح کشور مطرح است، 
به پیاده راه چهارباغ عباســی اصفهان با محوریت سه شنبه های 
بدون خودرو رسید. »علیرضا صلواتی« درخصوص دریافت جایزه 
جهانی تهران با محوریت سه شنبه های بدون خودرو، اظهار کرد: 

طرح سه شنبه های بدون خودرو، با اتکا و با هدف پیاده راه کردن 
خیابان چهارباغ عباسی اصفهان از بین سه هزار و 7۵۰ اثر ارسالی 
به این جشنواره در میان برگزیدگان قرار گرفت و به عنوان یکی از 

مهم ترین طرح های برگزیده انتخاب شد.
وی با بیان اینکه طرح سه شنبه های بدون خودرو از ابتدا با رویکرد 
پیامدگرا و با هدف حذف تردد وسایل نقلیه موتوری اجرایی شد، 
ادامه داد: از ابتدا قرار بود این طرح به صورت یک طرح شعاری و 

مقطعی نباشد، بر همین اساس طرح سه شنبه های بدون خودرو، 
براساس یک طرح پژوهشــی جامع و مستند و با هدف گذاری به 
جهت اینکه چهارباغ اصفهان بعد از حدود چهار دهه به پیاده راه 
تبدیل شود، آغاز و هر سه شنبه بعد از ظهر از ساعت ۱۴ الی 22 به 
روی خودروها بسته و برنامه های متنوع و رخدادها و رویدادهایی 
متناسب با برنامه ها و مناسبت های تقویمی در خیابان چهارباغ 

اصفهان برگزار می شود.

جایزه جهانی تهران برای پیاده راه »چهارباغ« اصفهان

دبیر اجرایی دهمین نمایشگاه بین المللی متالوژی، 
فوالدریخته گری، ماشین آالت و صنایع وابسته، در 
جمع اصحاب رســانه گفت: اصفهان محل عرصه و 
تولید صنایع ریخته گری ایران بــه عنوان صنعت 
مادر است؛ پس با توجه به این مهم انتظار می رود 
نمایشگاه اصفهان برتر و بهتر از نمایشگاه تهران در 

مردادماه برگزار شود.
7۰ درصــد صنایع فــوالد و ریخته گری کشــور 
در اصفهان متمرکز اســت. »محمــود بندرچی« 
ضمن بیان ایــن مطلب، مشــارکت فعاالن بخش 
صنعــت  اصفهان را در این نمایشــگاه خواســتار 
شــد و گفت: در این راســتا بخش هایی همچون 
فوالدمبارکه،ذوب آهن، هفت تیــر و... می توانند 
با مشــارکت در برگزاری این نمایشگاه محصوالت 

تولیدی خود را به نمایش بگذارند.
وی اعالم کرد: در۱7 مردادماه ۹7 به عنوان دومین 
روز دهمین نمایشــگاه بین المللی متالوژی، فوالد 
ریخته گــری و... بزرگ تریــن گردهمایی صنایع 
ریخته گری برگزار می شــود. همچنین ســومین 
روز نمایشــگاه به صنعت فوالد و نــورد اختصاص 

داده خواهد شد.
حضور صنایع ریخته گری در نمایشــگاه 

کم رنگ است!

بندرچی ادامه داد: با مشارکت صنایع کشور در این 
نمایشگاه می توان تولید کشور را افزایش دهیم که 
متاسفانه حضور صنایع ریخته گری  و صنایعی که از 
صنعت ریخته گری بهره می برند به دلیل وضعیت 
رکود بــازار و تعدیل نیرو، در نمایشــگاه  کم رنگ 
است. پس الزم اســت ذهنیت آنها را جهت حضور 

در چنین فضای مطلوبی بــرای معرفی محصوالت 
تولیدی شــان تغییر داد؛ زیرا هدف اصلی ما از این 
برگزاری،  بهبود کسب و کار در صنایع ریخته گری 

است.
حضور استارت آپ ها در صنایع نیاز است

دبیــر اجرایــی ایــن نمایشــگاه، از عــدم ورود 

اســتارت آپ ها در حوزه صنایع ریخته گری انتقاد 
کرد و گفت:  متاسفانه در کشــور، استارت آپی در 
حوزه صنایع ریخته گری نداریم؛ امید است در این 
نمایشگاه کلید استارت آپ های صنایع ریخته گری 

زده شود.
وی در تشــریح مشــارکت صنایع و فضای موجود 
برای شــرکت کننده ها اعالم کرد: ســال گذشته 
۹2 کمپانی در نمایشــگاه شرکت داشتند و امسال 
مشارکت بیش از ۹۰ مشــارکت کننده داخلی و 7 
درصد شرکت کننده خارجی از کشورهای آلمان، 
انگلیس، فرانســه، چین و هند در این نمایشــگاه 
پیش بینی می شــود. همچنین  حداقل ۳۰ درصد 
افزایش متراژ بــرای برگزاری دهمین نمایشــگاه 

بین المللی مذکور خواهیم داشت.
تکنولوژی ایجاد شده که مصرف آب را در 
صنایع بــه حداقل می رســاند در مردادماه 

رونمایی می شود
وی در بخش دیگری از ســخنان خــود به بحران 
خشکســالی اشــاره کرد و با صراحت گفت: برای 
کاهش مصرف آب در صنعت، یــک تکنولوژی در 
اصفهان ایجاد شــده که  مصــرف آب را در صنایع 
به حداقل می رساند؛ بدین صورت که این سیستم 
توسط هوا خنک می شــود و در این شرایط مصرف 
آب کاهش می یابد. این تکنولوزی ثبت اختراع شده 

و در این نمایشگاه از آن رونمایی خواهد شد.

قطب صنعت کشور باید برتر از تهران باشد

در نشست هم اندیشی بررسی دهمین نمایشــگاه بین المللی متالوژی، فوالد ریخته گری، 
ماشین آالت و صنایع وابسته اعالم شد: به دلیل اینکه اصفهان قطب صنعت کشور است، انتظار 

می رود نمایشگاه اصفهان برتر از تهران در 16 الی 19 مردادماه 97 برگزار شود.

 در نشست هم اندیشی برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی متالوژی، فوالد ریخته گری وماشین آالت و صنایع وابسته مطرح شد؛

رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان گفت: به مناسبت آغاز ماه مبارک 
رمضان با کمبود میوه ای مواجه نیســتیم و همه اقالم میوه با کاهش 

قیمت در اختیار مردم قرار می گیرد.
»ناصر اطرج« اظهار داشــت: در حال حاضر به وفور شــاهد زردآلو و 
گوجه درختی در سطح بازار هستیم و قیمت نوبرانه هایی مثل زردآلو 
و گوجه درختی نسبت به هفته گذشــته بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش 
داشته است. وی بیان داشــت: قیمت زردآلو در میدان میوه و تره بار 

اصفهان از کیلویی ۱۰ هزار تومان به پایین است.
رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان اعالم کرد: قیمت توت فرنگی نیز 

نسبت به قبل بین ۱۰ تا 2۰ درصد کاهش یافته است.
وی بیان داشت: میوه های تابستان بیشتر از استان آذربایجان تامین 

می شود چون این میوه ها دچار سرمازدگی شده است بسته به وضعیت 
آب و هوا، زمان توزیع آنها مشخص می شود و در حال حاضر نمی توانیم 

در مورد قیمت میوه های تابستانه سخن بگوییم.
اطرج، با اشــاره به اینکه اگر هوا گرم تر شــود به طور قطع میوه های 
تابســتانه زودتر از موعد به بازار عرضه می شــود و اگر با سردی هوا 
مواجه باشیم دیرتر از موعد شاهد میوه های تابستانه در بازار خواهیم 
بود، گفت: به دلیل اینکه موز و آناناس وارداتی است، با افزایش قیمت 
دالر شــاهد افزایش قیمت موز خواهیم بود؛ هر چند دولت این میوه 
را با دالر ۴۳۰۰ تومــان وارد می کند. وی گفــت:  قیمت میوه های 
 نوبرانه نســبت به هفته قبل بیــن ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش داشــته

 است.

رییس اتحادیه »میوه و تره بار« اصفهان:

کمبود میوه ای برای ماه رمضان نداریم

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان 
وحومه گفت: قرارداد سیســتم BIS یا سیستم 
مدیریت ناوگان اتوبوسرانی امضا شده است و اگر 
این سیستم در دو هزار ایستگاه اتوبوس کالنشهر 

اصفهان گسترش یابد، زمان انتظار 
مســافران کاهــش و رضایت مندی 
مــردم و قابلیت  های اتوبوســرانی 
افزایــش می یابد.»قدرت افتخاری« 
اظهارکــرد: سیســتم حمل ونقــل 
عمومــی منظــم، تنهــا سیســتم 
حمل ونقل عمومــی قابل اعتماد در 
شهرها به شمار می رود و اگر بخواهیم 
نظــم و اعتماد مردم به سیســتم را 

ایجاد کنیــم، باید بدانیم ابرازهــا و کنترل های 
دستی کارآیی خود را از دست داده اند.وی ادامه 
داد: یکــی از پروژه های مهمی که قــرارداد آن 
منعقد شده، سیستم BIS یا »سیستم مدیریت 
ناوگان اتوبوســرانی« در راســتای به روز شدن 
سیستم حمل و نقل عمومی اســت که اگر این 
سیستم در دو هزار ایســتگاه اتوبوس کالنشهر 
اصفهان گســترش یابد، زمان انتظار مسافران 
کاهــش و رضایت مندی مــردم و قابلیت های 
اتوبوسرانی افزایش می یابد. مدیرعامل شرکت 
واحد اتوبوســرانی اصفهان وحومه افزود: یکی 
از شــکایت های دائمــی مردم از اتوبوســرانی، 
عدم رعایت برنامه زمان بندی اتوبوس هاســت 
که امکان کنتــرل آن را به صورت دســتی و 

با اســتفاده از نیروی انســانی نداریم، از این رو 
پروژه BIS بهترین راهکار اســتفاده از سیستم 
مدیریت ناوگان به شــمار مــی رود. وی بهبود 
فرایند نگه داری از اتوبوس ها، فرایند فعالیت های 

روزانه اتوبوس و کاهش و صرفه جویی در تعداد 
ناوگان را از جمله مزایای سیستم مدیریت ناوگان 
اتوبوســرانی خواند و گفت: می توانیم با همین 
تعداد ناوگان موجود 2۰ تــا ۳۰ درصد کارآیی 
را افزایش دهیم؛ یعنی ســال ۹7 اگر در حالت 
عادی به 2۰۰ دستگاه اتوبوس دیگر نیازداشته 
باشیم، با ۱۰۰دســتگاه می توانیم اهداف مورد 
نظر را دنبال کنیم. افتخاری اظهارکرد: طی چند 
 BIS سال گذشته در اتوبوسرانی اجرای سیستم
دنبال می شد که پس از رفع نقاط ضعف استقرار 
سیستم های مکانیزه اتوبوســرانی، سرانجام در 
فروردین امســال این پروژه کلید خورد و طبق 
قولی که به مردم و شــورای شهر دادیم تا شش 

ماهه اول سال جاری این مهم به ثمر می نشیند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی خبر داد:

کاهش زمان انتظارمسافران در2 هزار ایستگاه اتوبوس شهر
شــهردار اصفهان گفت: برای اتمام پروژه سالن 
اجالس 2۱۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که با 
توجه به افزایش تورم، به طول انجامیدن اتمام آن 
برای شهرداری زیان  رسان است. جلسه هماهنگی 

اجرای پروژه مرکــز همایش های بین المللی امام 
خامنــه ای با حضور شــهردار اصفهــان، رییس 
کمیســیون عمران، شهرسازی شــورای شهر و 
مدیران شهری برگزار شد. »قدرت ا... نوروزی«، 
درحاشیه این جلســه گفت: مرکز همایش های 
بین المللی با موانع متعددی از جمله ســاختمان 
هتل و بخش تجاری مواجه است که در این جلسه 
تصمیم گرفته شد واحد حقوقی،  امالک و عمران 
شهرداری هرچه سریع تر نسبت به تعیین تکلیف 
این طرح اقــدام کنند. وی افــزود: برای تکمیل 
پروژه ســالن اجالس 2۱۵ میلیاردتومان اعتبار 
نیاز است و زمان افتتاح پروژه نیز تا پنج سال آینده 
پیش بینی شده که با توجه به افزایش تورم، به طول 
انجامیدن اتمام آن برای شــهرداری زیان  رسان 

است. رییس کمیســیون عمران شورای اسالمی 
شــهر اصفهان نیز گفت: تا پایان سال جاری طی 
بررسی های صورت گرفته ، تعیین مسئولیت ها و 
برگزاری جلسات منظم با  حضور  شهردار  اصفهان  
در  زمینه  پــروژه  مرکز  همایش ها، 
شاهد پیشرفت خوبی  در این پروژه 
خواهیم بود. »شیرین طغیانی« ابراز 
امیدواری کرد: شــهرداری اصفهان 
با رفع موانع حقوقــی و تامین منابع 
مالی، پــروژه مرکز همایش های بین 
المللی امــام خامنه ای را در ســال 
آینده به بهره برداری برساند. معاون 
عمران شهری شهردار اصفهان با بیان 
اینکه سیاست گذاری و پیگیری پروژه های بزرگ 
شــهر اصفهان به صورت منظم هر ۱۵ روز یک بار 
انجام می شود، گفت: در جلســه امروز مشکالت 
و موانع فراروی پروژه مرکز همایش ها بررســی و 
مقرر شــد، تصمیماتی برای تامین منابع مالی و 
جذب ســرمایه گذار برای این پروژه اتخاذ شود. 
»ایرج مظفر« با تاکید بر اینکه در این جلسه مقرر 
شــد معاونت مالی و اداری و سازمان مشارکت ها 
و سرمایه گذاری شــهرداری اصفهان برای پروژه 
مرکز همایش هــای بین المللی امــام خامنه ای 
)مدظله العالی( نسبت به جذب سرمایه گذار و نحوه 
بهره برداری اقداماتی را انجام دهند، تصریح کرد: 
امید است با برنامه ریزی مدون و دقیق اجرای این 

پروژه با سرعت بیشتری انجام شود.

شهردار اصفهان:

تکمیل مرکز همایش ها 2۱۵ میلیاردتومان اعتبار نیاز دارد

اعظم محمدی
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    پيامبر اکرم صلى ا...عليه و آله:
 »سبحان ا...! چه چيز به استقبال شما مى آيد؟! 

و شما چه چيز را استقبال مى کنيد؟!« . پيامبر 
صلى ا...عليه و آله اين را سه بار فرمود.
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جدول شماره 2419

 افقی
1- عرق گل - »تئوري امــواج« اين اقتصاددان 
معروف اســت - علفزاري که در آن دام نچرانده 

باشند
2-  کمياب - آتش - منسوب به امويه

3- پاداش دهنده - پشت سر هم آمدن - پدر مرده
4- معاونت - انرژي

5- نامطلوب - آماده سازي
6- بازار تبادالت ارزي - رود مرزي - مدارک

7- بااليي - زياد - ميوه تلفني
8- پياله - ديوار قلعه - نوعي کبک - گروه سواران 

بر اسب يا شتر
9- لحظه اي - علم حفظ تعادل ميــان درآمد و 
خرج و ميان مناسبات توليدي و رشد اقتصادي با 
برنامه ريزي دراز مدت و کوتاه مدت و توسعه توليد 
داخلي و تجارت خارجي و ارتقاي شــئون مالي 

کشور يا خانه - مارکي بر لوازم صوتي و تصويري
10-  سفر کرده - از ميوه ها - در پي جست و جوي 

چيزي
11- ريسمان - از ماه هاي تابستان

12- تحليلي اقتصادي که بر اساس چارت انجام 

مي شود - دو خط که هرگز به هم نمي رسند
13- بي ريش - حسابدار - مارکي بر لوازم آرايشي 

و بهداشتي
14-  ســنگ ترازو - وليکن - يکي از سه فاکتور 
براي پيش بيني تغييرات روند نرخ و مسير بازار که 

»گان« به آن معتقد است
15- از گل ها - به مقصود نرسيده - کمک

عمودی
1-  درشت - نهايت کار - اثر سوختگي

2-مالمت گر - پيش مزد - خوابگاه گوسفندان
3- جزيره - از علوم خيالي - تخته باز حرفه اي

4- رييس بانک مرکزي آمريــکا - ناقض پيمان 
»برتون وودز«

5- کله - ظلماني
6- بخشي از پيراهن - تفاوت - وسايل خانه

7- از ورزش هاي رزمي - پايتخت »پرو«
8- شــهري در آلمان - آن طــرف - بريدگي - 

گوسفند جنگي
9- نوعي سبزي کوهي - موجب به دست آمدن 

نفع و بهره
10- از مواد افيوني - گنــدم کوبيده - لحظه به 

لحظه
11- داراي اختالالت روحي - مقررات موضوعه 

اجتماعي
12- بورس معروف مبــادالت انرژي در  آمريکا - 
کشوري که 60 تا 70 درصد حجم معامالت روزانه 

بورس اش با ايران سنخيت دارد
13-نظير - بدون شک - اشاره

14- بااليي - از غول هــاي آلومينيومي جهان در 
 آمريکا - زيارت کنندگان

15- صــورت - کارخانــه آلومينيــوم در دبي - 
آهنگساز معاصر يوناني
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روزه دار حقیقی باشیم
 در دعاى نخستين روز ماه رمضان اشاره شده به »صيام صائمين« اما 
صائمين چه کسانى هستند و چرا در ابتداى ماه خدا به آنها اشاره شده 
است؟ همان طور که همه اعمال عبادى ما اقســــامى دارد، روزه هم 
اقسام مختلف دارد؛ يعنى بر اساس نيت انسان و نوع برخورد با اين عمل 

عبادى حسنه و قرب براى هر بنده اى لحاظ مى شود.
در مــاه رمضان همه روزه مى گيرند؛ امــا درجه هر بنده اى با ديگرى 
تفاوت دارد، مى دانيد اين تفاوت در چيســت؟ تفاوت در اين است که 
برخى روزه مى گيرند، امابه اعمال ديگر از جمله حفظ حجاب، حفظ 
زبان، حفظ نگاه و... توجهى ندارند. عده ديگرى اما همراه با بستن دهان 
از خوردن و آشاميدن به ترک گناه و معصيت هم توجــــه ويژه دارند. 
تمام اعضا و جوارح آنها هم، روزه هستند که اين روزه ارزش ويژه اى دارد 
و انسان روزه دار را باال مى برد. اگــر مى خواهيم در اين ماه دل مان تا 
عرش الرحمان الهى پرواز کند، از همين روز اول ماه رمضان، دل به خدا 
بدهيم و روح مان را از غيرخدا خالى کنيم تا با هر ثانيه از لحظات معنوى 

ماه ميهمانى خدا،  اوج بگيريم.
مراقب رفتارمان باشــيم، اجازه بدهيم همه وجودمــان و تمام اعضا و 
جوارح مان همراه با امساک از خوردن و آشاميدن براى احياى امر خدا، 
روزه بگيرند که اگر اين چنين رفتار کنيم بى گمان روزه ما بيشتر مقبول 
درگاه حضرت حق قرار خواهد گرفت.يادمان باشد؛ دروغ هر چند کم 

موجب بطالن روزه و زنگار گرفتن قلب مان مى شود.
پس از کنار گناه در اين ماه ساده نگذريم و مراقب باشيم.در بخشى از 
ْهِنى فِيِه َعْن نَْوَمــِة الَْغافِلِيَن ؛ و در آن مرا از خواب  دعاى امروز آمد: »نَِبّ
غفلت بيدار کن« ما هم همين قدر ساده و بى آاليش از خدا بخواهيم که 
بيدارمان کند و ما را روزه دار واقعى قرار دهد. از خدا بخواهيم دل مان از 
غفلت دور بماند، نکند خداى ناکرده لحظه مرگ مان فرا برسد و ما در 

غفلت بميريم که اين خسران بزرگى خواهد بود و پس از مرگ جبران
ناپذير مى شــود. از خدا بخواهيم که ما را در زمره بيداران قرار دهد و 
اين بيدارى با دل ســپردن به خدا و ائمه هدى)عليهم السالم( حاصل 

مى شود.

حجت االسالم دکتر ناصر رفیعی

شرح  دعای روز اول ماه رمضان 

97/02/27 تاریخ   
  04:31:15 اذان صبح      
06:04:13 طلوع آفتاب  

12:59:42 اذان ظهر    
19:55:31 غروب آفتاب  
20:14:44 اذان مغرب    
00:13:23 نیمه شب شرعی  

همین ماه  رمضان را قدر بدانیم
برادران عزيز، خواهران عزيز! قدر اين ماه رمضانى را که االن 

در آن هستيم، بدانيم. هزاران هزار ماه رمضان در طول تاريخ 
آمده و رفته؛ هزاران هزار ماه رمضان خواهد آمد که من و شما در 

آن ماه رمضان نيستيم؛ حاال در بين اين ميلياردها ماه رمضان تاريخ، 
ما در چند ماه يا چند ده ماهش هستيم، توفيق به ما داده شده که حاال 
بيست ماه، سى ماه، پنجاه ماه، شصت ماه رمضان را از دوره  تکليف تا 
آخر عمرمان در بين اين مجموعه  ماه رمضان هاى تاريخ حضورداشته 

باشيم؛ خب، همين ها را قدر بدانيم.

معرفی کتاب

کتاب حاضر که به قلم فقيه وارســته، حضرت آيــت ا... العظمى 
صافى گلپايگانى به رشــته تحرير درآمده، پيرامــون آثار اين ماه 
عظيم ســخن مى گويد.اين کتاب آکنده از نکات جالب و جذاب 
تفسيرى، حديثى، تربيتى و اخالقى است و خواننده، مطالب نافع 
و ســودمندى را درباره ماه مبارک رمضان و آثار اين ماه به دست 

مى آورد.
 ايــن کتــاب، راهنمــاى خوبــى بــراى همــه خواننــدگان 
و افرادى اســت که خواهان منبعى مفيد درباره اخالق اسالمى و 
ارتقاى سطح معرفت و آگاهى خود در اين زمينه هستند.قلم کتاب، 
روان و مطالب آن داراى چينش منطقى و دقت علمى خوبى است 
و مستندات به خوبى با ذکر آدرس آورده شده اند و کثرت استفاده 
 از آيات و روايات و حکايات اســالمى از ويژگى هاى برجسته اين

 اثر است.

»ماه رمضان«  همراه با گردشگران  خارجی نصف جهان

عالی ترین مکتب تربیت و اخالق
جشنی به وسعت همه ایران

مشهدالرضا؛ در حال آماده شدن برای میهمانی  بزرگ 

عجیب ترین و خوشمزه ترین حلوای دنیا
يک روز چند نفر از بچه ها تصميم گرفتند براى 
افطار حلوا درست کنند. اين فکر براى ما که مواد 
الزم را براى پختن حلوا نداشــتيم کمى عجيب 
آمد و زياد حرف شان را جدى نگرفتيم؛ اما بچه 
ها دست به کار شدند و مواد الزم را آماده کردند!

چون آرد نداشتيم، بچه ها نان خشک هايى که 
از چادرها جمع شده بود و اغلب شان کپک زده 
بود را آوردند و آرد کردند. بعد از اينکه اين آرد را 
تفت دادند به آن روغن  اضافه کردند، روغنى که 
از چند روز پيش از ته مانده روغن غذاها گرفته 
بودند. حاال نوبت شــکر بود شکرش هم از خاک 
قندهايى بود که مربوط به جيره هر نفر مى شــد 
يا قندى که سوغات از مرخصى برگشته ها بود. 
انصافا حلواى خوشمزه اى آماده شد.هنوز هم بين 
بازمانده هاى جنگ، حلواى ماه مبارک رمضان در 
جبهه، حالوت خاصى دارد! طعمى که به سادگى 

از ذهن بيرون نمى رود.

رمضان درجبهه ها

ماه رمضان با تمام خیر و برکتش فرا رسیده است؛ اما 
شاید گرمی هوا و روزهای طوالنی آن، این ماه را سخت  
کرده باشد. ســال ها پیش در این سرزمین جوانانی 
بودند که بسیار سخت تر از ما برای اجرای امر خدا قیام 
کردند و نه تنها بی هیچ شکایتی بلکه در اوج لذت در 
نمایش مباهات معشوق درخشیدند. مردانی که گرمی 
هوا و آتش گلوله دشمن و کمی غذا و روزهای سخت 
اسارت و... آنها را از اجرای فرمان الهی باز نمی داشت. 
با خاطرات شان همراه می شویم بدان امید که در لذت 

خلوص شان شریک مان کنند:

 
روزهاى ابتدايى ماه رمضان گذشته بود که فرصت گفت وگو  با چند گردشگر آلمانى را پيدا کردم. دو پسر24 
ساله و يک خانم 21 ساله از کشور آلمان که چند روزى مى شد ميهمان شهر اصفهان شده بودند و آن روز براى 
بازديد به مدرسه علميه ناصريه آمده و با من هم کالم شدند. روزه در جامعه اسالمى و وظايف مسلمانان در ماه 

رمضان اولين سوالى  بود که از من پرسيدند.
آنها با اين سوال شروع کردند که چرا در اسالم روزه وجود دارد و چرا واجب است و چرا اگر کسي روزه نگيرد ، دچار 
مشکل مي شود؟ براي آنها توضيح دادم که روزه فقط محدود به اسالم نيست و حتي در اديان قبلي نيز وجود 
داشته و از جمله بايد هاست؛ البته با شرايط خودش و در بعضي از آنها واجب هم بوده و دين اسالم همانند اديان 
ديگر از آنجايي که از يک منبع ساطع مي شوند،داراي مشترکاتي هستند؛ اما چرا روزه بر همه مردم واجب است  
مي تواند داليل متعددي داشته باشد از جمله آنها مي توان گفت که همان گونه که بدن انسان احتياج به غذا دارد 
روح انسان نيز احتياج دارد که صيقلي شود و جان تازه اي در او دميده شود وجهت نيل به اين امر  خداوند روزه را 
واجب کرده است. در ادامه گفتم که روزه گرفتن فقط نخوردن ونياشاميدن نيست بلکه روزه دار بايد اخالقيات 
را نيز رعايت کند و نخوردن و نياشاميدن يک بخشي از روزه است.  بال فاصله يکي از جوانان پرسيد چرا نبايد 
چيزي خورد؟مگر خوردن و آشاميدن گناه است که بايد از آنها دوري کرد؟ گفتم که خير، خوردن و آشاميدن 
گناه نيست بلکه واجب هم است و اگر در ماه رمضان ممنوع شده به خاطر دليلى خاص است و شرايط خاصى 

دارد. در ادامه سوال، پر سيد که مثال چه دليل خاصي مي تواند در نخوردن باشد که از خوردن مهم تر است؟  
توضيح دادم که در گرسنگي و تشنگي چند فايده وجود دارد از جمله آنها اين است که انسان تا گرسنه و تشنه 
نشود، ارزش نعمت هاي خداوند را کامال درک نمي کند و همچنين تشنگي و گرسنگي باعث مي شود که انسان 

طعم فقر و محروميت را بچشد و با فقرا به نوعي همدردي کند. 
ناگهان يکي از آنها گفت که با اين مطلب آخر موافقم  ولي اگر هدف درک مفهوم فقر و گرسنگي وتشنگي است 

همان يکي دو روز کافي است ديگر نياز به 30 روز روزه ندارد؟....

عکس روز

 
تبليغ ديــن، اوليــن و مهــم ترين 
پروســه هايى اســت که طلبــه ها 
براى زکات علم خود به آن مشــغول 
مى شوند؛ حاال اگر طلبه اى هم خوش 
ذوق باشــد و زبان ديگرى هم بداند 
مســير ديگرى برايش گشوده شده و 
فرصت هم کالمى با غير مســلمانانى 
را پيدا مى کند که فرسنگ ها فاصله 
ذهنى بــا آييــن محمــدى دارند و 
مى تواند با بهــره گيرى از اين فرصت 
ناب، تصوير درســتى از اســالم را به 
آنها ارائه کند، مانند کارى که حجت 
االســالم زمانى در مدرســه علميه 
ناصريــه انجــام مى دهــد. واکنش 
هاى جالب گردشــگران خارجى به 
آيين هــاى مــاه مبــارک رمضان و 
سوال هايى که راجع به اين ماه و روزه 
گرفتن در آن مى پرسند، بهانه اى شد 
تا به مناسبت فرارسيدن ماه ميهمانى 

خدا با خاطرات او همراه شويم. 

سمیه مصور 
چه دلیل خاصی در نخوردن و نیاشامیدن وجو دارد؟
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