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وقتی رییس اتحادیه چایخانه داران اصفهان خوشحال می شود؛

بـازگشت قلیان  ها!
3

وضعیت زردها 
قــرمـز شد!

 شکست در رشت
 تلفات در نصف جهان؛

10

آمادگی کامل آتش نشانی اصفهان برای مقابله با حوادث
شهردار اصفهان مطرح کرد:

11

بهره برداری از ۳ طرح نیروگاه خورشیدی تا تابستان سال ۹۷
مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان مطرح کرد:

سیدرضا نریمانی:3

9
روحـانیت از مردم دور 

شده است

شهردار بدون مدرک؟!  
6

 بازدید استاندار اصفهان 
از خانه کودکان بی سرپرست

8

وزارت راه، ریل سازان خارجی 
را ترجیح می دهد

3

چرا شهردار شهرضا، مدرک دکترای خود را 
کتمان می کند؟

8

زندگی مردم اصفهان زیرغباری از آلودگی ها؛

اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است
بهار سال جاری مســئوالن محیط زیست استان عنوان 
کردند که اصفهان موفــق ترین اســتان در مبارزه با 
آالینده های محیط زیستی است و دلیل این ادعا را تعداد روزهای پاک 
این شهر در سال 95 دانستند که در مقایسه با سایر شهرها روند مطلوبی 

داشته است؛ موضوعی که ...

  سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان

   سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد بهره برداري از غرفات با کاربری 
عمده فروشی میوه، سبزی و ماهی میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان را از طریق مزایده )با شرایط و مقررات مورد نظر 
سازمان در جهت بهره برداري( به اشخاص حقوقي یا حقیقي واجد صالحیت واگذار نماید. متقاضیان مي توانند از تاریخ 
1396/11/01 تا پایان وقت اداري )ساعت 14:30( مورخه 1396/11/11 با ارائه اســناد و سوابق کاري مرتبط به دبیرخانه 
سازمان واقع در کنار گذر غربی بزرگراه شهید صیاد شیرازی، حدفاصل خیابان های هشت بهشت و رکن الدوله، نبش 
کوچه احسان، پالک 5 و یا به قســمت اداری میدان مرکزی میوه و تره بار واقع در کیلومتر پنج جاده اصفهان- نایین، 
ساختمان اداری میدان مرکزی میوه و تره بار مراجعه نموده و پس از اخذ تأییدیه نسبت به واریز مبلغ 700.000 ریال بابت 
هزینه تهیه اسناد مزایده در وجه حساب سپرده کوتاه مدت شماره 7002140948 نزد بانك شهر شعبه حکیم اقدام نموده 

و اسناد مزایده را دریافت نمایند. تلفن تماس 32683601-4
1- متقاضیان بایستي داراي پروانه کســب و یا هرگونه مجوز، تأییدیه و گواهینامه معتبر در زمینه کاربری مورد نظر را 
دارا باشند. )متقاضیان غرفات با کاربری میوه و سبزی می بایست گواهی تأیید صالحیت از اتحادیه صنف عمده فروشان 

میادین میوه و تره بار اصفهان را داشته باشند.(
2- ارائه سپرده شرکت در مزایده طي فیش بانکي الزامي است.

3- مدت قرارداد، درصورت رعایت کلیه قوانین و مقررات ســازمان، حداکثر در تاریخ 1397/09/30 خاتمه می یابد که 
در صورت رضایت از عملکرد بهره بردار و توافق کتبی طرفین براساس ضوابط و مقررات مربوطه قابل تمدید خواهد بود.

4- مهلت ارسال پیشنهادات پایان وقت اداری )ساعت 13:30( مورخه 1396/11/12 مي باشد.
5- پاکت اسناد فنی مزایده در تاریخ 1396/11/14 توسط کمیسیون تشخیص صالحیت بهره برداران بازگشائی می گردد 
و پس از آن پاکت های الف و ب شــرکت کنندگان حائز رتبه مورد انتظار مطابق با اسناد مزایده، توسط کمیسیون عالی 

معامالت سازمان در تاریخ 1396/11/18 بازگشائی می گردد. 
6- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار مي باشد.

7- هزینه انتشار آگهي به نسبت بر عهده برندگان مزایده است.

» آگهي مزایده «  )نوبت اول ( 

مخالفان صبر کنند دولت خودشان سرکار بیاید!
در نشست خبری مهرعلیزاده مطرح شد؛
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چهارشنبه هفته گذشته در شهر قم و در  موزه آستانه حرم ، از اثری با عنوان 
»کشــتی قرآن مطال « با حضور تولیت حرم مطهر حضرت معصومه سالم ا... 
علیها رونمایی شــد که ظاهرا قبال نیز رییس جمهــور از آن دیدن کرده بود. 
این کشــتی که وزن آن ۷۰کیلو و از جنس برنز و طالست، هزینه سنگینی 
در بر  داشته و قرار اســت به حرم امام حســین )ع(منتقل شود.انعکاس این 
خبر و تصاویر آن ، واکنش های بســیاری در فضای مجازی به همراه داشته 
و عالوه بر مــردم و چهره های فرهنگــی و اجتماعی، برخــی  حوزویان نیز 
نسبت به این اقدام در شــرایط فعلی با توجه به مشکالت معیشتی بسیاری 
که اقشــار مختلف مردم با آن دســت و پنجه نرم می کننــد، انتقاد کرده و 

رونمایی از آن را از ســوی مسئوالن حرم نادرســت دانستند.آستان مقدس 
حضرت معصومه)س( در واکنش به اعتراضــات و انتقادات با صدور بیانیه ای 
اعالم کرد که قرآن کشتی مطال با هزینه شــخصی ساخته شده و این آستان 
حمایت مادی از آن نداشــته است.در بخشــی از این بیانیه آمده است: »این 
اثر، بدون هر گونه حمایت مادی از ســوی آســتانه مقدس، توسط هنرمند 
 ارجمند جناب آقای موسویان و صرفا برای ابراز ارادت ایشان به ساحت مقدس

 اباعبدا... الحسین )ع( با طراحی و هزینه شخصی تولید شده است«.
اصل کار نیز مورد سوال جامعه است که چه ضرورتی برای خلق اینگونه آثار حتی 
با هزینه شخصی وجود دارد در حالی که می توان با بودجه آن گره های بسیاری 

را با نیت خیرخواهانه باز کرد.
حجت االسالم محمدتقی رهبر، امام جمعه موقت اصفهان  در خصوص رونمایی 

از کشــتی قرآن مطال در قم  به زاینده رود گفت: ابتدا باید گفت که اظهار نظر 
درباره کاری که انجام شده، بی فایده است.وی با بیان اینکه معصومان و اهل 
بیت)ع( احتیاج به کارهایی امثال ساخت کشتی قرآن مطال ندارند، تاکید کرد: 
در روایات بسیار داریم که حتی مسجد را زیاد دارای زرق و برق نکنید، معتقدیم 
بر اساس روایات معصومان)ع( مساجد را ســاده تر بسازیم و هزینه آن را برای 
فقرا و مسلمانان شیعه خرج کنیم.امام جمعه موقت اصفهان خاطرنشان کرد: 
همچنین باید به جای خرج کردن برای این آثار هنری برای اهل بیت)ع( به فکر 
اولویت ها باشیم یعنی باید از تبلیغات دشمن به خصوص وهابیت در مناطق 

محروم و مرزی با کمک کردن به محرومان جلوگیری کنیم.
وی با اشاره به  اینکه هم اکنون خیرینی امثال مرحوم حجت االسالم فیروزیان 
داریم که در مناطق مرزی ده ها مسجد و خانه عالم ساخته است، گفت:» با خرج 
هزینه ها به جای خلق آثار هنری با هزینه های سنگین می توانیم فرهنگ شیعه 
را در مناطق محروم تقویت کنیم که این کمک ها به هر اقدام دیگری از نظر ما 

ارجحیت دارند«. 
جامعه ایران اتفاقا نســبت به آثار هنری واکنش مثبتی نشــان می دهد که 
نمونه های زیادی را می توان برای آن مانند آثار نقاشی استاد فرشچیان مثال زد.
 کارشناسان مسائل دینی معتقدند ما با خلق آثار هنری پرهزینه برای ائمه و

 اهل بیت)ع( مخالف نیستیم، اما در این برهه از زمان، اسالم اولویت های دیگری 
را برای ما مشخص کرده که می توانیم برای حفظ و کمک به دین اقداماتی نظیر 

کمک به محرومان  و یا حل مشکالت اقتصادی کشور انجام دهیم.

دولت »ترامپ« تعطیل شد
دولت فــدرال آمریکا بــه دنبال عــدم موافقت 
ســناتورهای مجلس سنای این کشــور با الیحه 
بودجه موقت دولت فدرال، برای نوزدهمین بار در 

تاریخ این کشور تعطیل شد.
به گزارش بی بی ســی؛ مهلت تعیین شده برای 
توافق بر سر الیحه بودجه آمریکا به سر آمده و روند 
تعطیلی نهادهای دولت فدرال آغاز شده است. برای 
ممانعت از تعطیلی دولت فدرال آمریکا، نمایندگان 
دو حزب دموکرات و جمهوری خواه کنگره باید تا 
پایان ســاعت 24:۰۰ جمعه به وقت واشنگتن بر 
سر الیحه بودجه توافق می کرد، اما چنین توافقی 
صورت نگرفت. ترامپ در توئیتــر به نمایندگان 
دموکرات کنگره حمله کرد و گفت آنها می خواهند 
»موفقیت های بزرگ« جمهوری خواهان در کاهش 
مالیات و اقدامات دولت او برای شکوفایی اقتصاد 

را تضعیف کنند.

 عقب نشینی نیروهای روسیه
 از شهر عفرین سوریه

نیروهای روسیه روز جمعه با آغاز عملیات ارتش 
ترکیه در شهر کردنشــین عفرین واقع در شمال 

غرب سوریه، از این شهر عقب نشینی کردند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی؛ نیروهای روسیه با 
هماهنگی ترکیه از شهر عفرین عقب نشینی کردند 
و توپخانه ارتش ترکیه مقرهای یگان های مدافع 
خلق کرد در این شهر را در راستای عملیات نظامی 
برای کنترل بر آن، هدف قرار داد. این درحالی است 
که یگان های مدافع خلق تهدید کرده اند که هرگونه 

تجاوز ترکیه را پاسخ خواهند داد.

تلفات ارتش ترکیه در سوریه
4 نظامی ترکیه در حمله نیروهای ترک به مناطقی 

از شمال سوریه کشته شدند.
خبرنگار المیادین در سوریه گفت که درگیری های 
متفرقی میان نیروهای ارتش ترکیه که وارد سوریه 
شدند با یگان های حمایت مردمی کرد در منطقه 

مرزی»بلبل«به وقوع پیوسته است.
برخی منابع کرد گفتند که 4نظامی ترک که تالش 
کردند به همراه یک نیروی ویژه به مناطق تحت 
کنترل یگان های حمایت مردمی کرد به روستای 

مرزی بلبل نفوذ کنند، کشته شدند.
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل نیز گفت که این 
ســازمان تحوالت مربوط به عفرین ســوریه را از 

نزدیک دنبال می کند.

 زنگ خطر 
برای خاندان سلطنتی عربستان

یورو نیوز طی گزارشی خاطرنشان کرد: بازماندگان 
حمالت 11 سپتامبر در صدد کشاندن پای اعضای 
برجســته خاندان سلطنتی ســعودی به دادگاه 
هستند. ســومین جلسه رســیدگی به شکایت 
خانواده شــماری از قربانیان حمله 11 سپتامبر 
روز پنجشــنبه 2۸ دی با حضور وکالی عربستان 
سعودی در تاالر دادگاه فدرال منهتن آمریکا برگزار 
شد. این پرونده شامل شکایت از عربستان سعودی 
به دلیل نقش حمایتی این دولت پادشــاهی در 
عملیات تروریستی 11 سپتامبر 2۰۰1 است که 
نزدیک به سه هزار کشته بر جای گذاشت. 1۵ تن از 
1۹ متهم حمله به برج های تجارت جهانی نیویورک 
در آن تاریخ، از اتباع عربستان سعودی بودند. این 
نخستین جلسه دادگاه این پرونده پس از تصویب 
قانونی در کنگره آمریکا در سال گذشته میالدی 

برای لغو مصونیت قضایی عربستان است.

امام جمعه موقت اصفهان در واکنش به رونمایی از »کشتی قرآن مطال« ؛

  به فکر اولویت ها باشیم 
اتمام حجت برجامی روحانی؛

 بمانید می مانیم
رییس جمهور در دیدار ســفیر جدید قبرس، 
برجام را در زمینه صلح ثبات و توســعه منطقه 
بســیار مهم ارزیابی کرد و گفــت: تا زمانی که 
طرف های مذاکرات ما در برجام به تعهدات خود 

پایبند باشند ما نیز پایبند خواهیم ماند.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز 
گذشــته در دیدار با »پتروس ت. ناکوزیس« 
ســفیر جدید قبرس با بیان اینکه دو کشور از 
سابقه تمدنی بســیار دیرینه ای برخوردارند، 
اظهار کرد: ظرفیت های خوبی بین دو کشــور 
در حوزه های مختلف اقتصادی وجود دارد که 
با ارتقای سطح روابط بانکی می توان جهشی در 

مناسبات اقتصادی ایجاد کرد.
 رییس  جمهوری روابط جمهوری اسالمی ایران 
و قبرس را دوســتانه و دیرینه دانست و سفیر 
جدید این کشور را به تالش برای تقویت روابط 
بانکی و توسعه مناســبات اقتصادی میان دو 

کشور توصیه کرد.

الوروف: 
هیچ گونه خدشه ای به توافق 

هسته ای را بر نمی پذیریم
وزیر امور خارجه روســیه گفــت: ما هیچگونه 
خدشــه ای به این توافــق را نمــی پذیریم و 
اروپایی ها به خوبی خطرات این مسئله را درک 
می کنند.به گزارش رویترز؛ ســرگئی الوروف 
وزیر امور خارجه روسیه در یک کنفرانس خبری 
در سازمان ملل اظهار داشــت: اقدام آمریکا در 
تشــکیل یک نیروی نظامی محلی در شمال 
سوریه با تمامیت ارضی ســوریه مغایرت دارد. 
این اقدام آمریکا به معنای نقض حاکمیت سوریه 
است. وی افزود: ما ناظران روس را از شهر عفرین 
خارج نخواهیم کرد و به دنبــال ایجاد منطقه 
کاهش تنش در ادلب هستیم.وزیر امور خارجه 
روســیه در ادامه گفت: توافق هسته ای ایران 
هنوز نمرده است و تا زمان بررسی بعدی آمریکا 
همچنان پابرجاست. درخواست از ایران برای 
مداخله نکردن در امــور خاورمیانه غیر ممکن 
است زیرا تمامی کشورها منافع خود را دارند و 

این مسئله شامل سعودی نیز می شود.

براساس گزارش کمیسیون تلفیق؛ 
قیمت بنزین و حامل های 

انرژی افزایش نمی یابد
گزارش کمیســیون تلفیق بودجه ۹۷ نهایی و 

آماده بررسی در صحن علنی خانه ملت شد.
بررسی الیحه بودجه ســال ۹۷ در کمیسیون 
تلفیق بودجه پایــان یافت کــه در مهم ترین 
مصوبات این کمیســیون درباره بودجه ســال 
آینده، قیمت بنزین و حامل های انرژی افزایش 
نمی یابد و پرداخــت یارانه نقدی به پردرآمدها 
نیز تعیین تکلیف شده است.نمایندگان مجلس 
می توانند ظرف مدت 1۰ روز پیشنهادات خود 
را درباره این گزارش به هیئت رییســه مجلس 

ارائه دهند.

ظریف معاونان جدید خود را  
معرفی کرد

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران  در مراسمی معاونان جدید خود 
را براساس ســاختار جدید وزارت امور خارجه 
معرفی کرد. بر این اســاس مرتضی سرمدی به 
عنوان قائم مقام، ســید عباس عراقچی معاون 
سیاســی، غالمرضا انصاری معاون دیپلماسی 
اقتصادی ، غالمحســین دهقانــی معاون امور 
حقوقی و بین المللی، بهرام قاســمی سخنگو و 
رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای، سید 
محمدکاظم ســجاد پور رییس مرکز مطالعات 
بین المللی، محمدتقی صابری به عنوان معاون 
اداری ، حسین جابری انصاری دستیار ارشد وزیر 
در امور ویژه سیاسی و حسن قشقاوی به عنوان 

مشاور وزیر منصوب شدند.

سید مصطفی میرسلیم
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه:

احزاب

حسینعلی امیری، معاون رییس جمهور گفت: یکی 
از کارهای مهم دولت تدبیــر و امید در زمینه رفع 
بیکاری، ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و کمتر 
برخوردار اســت که این برنامه اخیرا در چارچوب 
مجوزی که در مورد برداشــت یــک و نیم میلیارد 
دالر از صندوق توســعه ملی تصویب شده، اجرایی 

شده است.
وی افزود: در این چارچوب ایجاد اشتغال در مناطق 
روستایی، عشایری و مرزی مورد تاکید قرار گرفته 
و استان زنجان نیز از جمله استان هایی است که از 
اعتبارات مصوب در این مجور برخوردار می شود و 
باید ظرفیت سازی های الزم در این زمینه صورت 

بگیرد.
وی اظهار داشت: در الیحه بودجه سال 13۹۷ کل 
کشور نیز که هم اکنون در مجلس شورای اسالمی 
در دست بررســی اســت، موضوع ایجاد اشتغال و 
فقرزدایی در رأس برنامه هــای متعدد دولت برای 

توسعه بخش های مختلف کشور قرار گرفته است.

ایجاد اشتغال، از اولویت های 
اصلی دولت است

معاون رییس جمهور:

کابینه

کافه سیاست

عکس  روز 

حضوربسیجیان جهادی در 
حاشیه مناطق محروم پایتخت

دولت »ترامپ« تعطیل شد

پیشنهاد سردبیر:

ســید مصطفــی میرســلیم، درباره  منشــأ 
تجمعات اخیر گفت: مجری آن طرح به لحاظ 
ســازمان دهی، منافقین بودنــد و پولش را از 
عربستان گرفتند، طراحی اش را اسراییل انجام 
داده و راهبردش را هم آمریکا نوشــته است. 
زمینه ای که در اینجا وجود داشته را باید در نظر 
بگیریم؛ این زمینه، مســائل و مشکالتی است 
که در درجه  اول بازمی گــردد به بیکاری ولی 
از این شــرایط، عده ای با برنامه   قبلی استفاده 
کردند و روی آن سوار شدند. وگرنه ما در طول 
سال گذشــته حدود 1۶۸۰ تجمع در کشور 
داشتیم که می آمدند و در مکان های مختلف 
مشکالتشــان را مطرح می کردنــد، اما اینکه 

بخواهد بلوایی پیش بیاید، نبود.

مجری طرح اغتشاشات  
 منافقین بودند

امیر حیدری
فرمانده نزاجا:

نیروهای مسلح

حجت االسالم سیدناصر موســوی الرگانی اظهار 
کرد: اینکه رییس جمهــور می گوید در حال حاضر 
معصوم نداریم و اگر امام زمــان هم ظهور کند باید 
از ایشان نقد شود، بســیار جای تعجب دارد! چگونه 
 کســی که رییس جمهور را نقد می کند بی سواد و

 بی شناسنامه است و هزاران نســبت های دیگر به 
آن  فرد داده می شــود حال رییس جمهور انتقاد از 

معصومین را هم مجاز می داند. 
 وی افــزود: به ویــژه در بحث برجــام از منتقدین 
توافق نامه به عنوان دلواپس یاد می شد آن زمان که 
برخی می گفتند مــا می لرزیم رییس جمهور گفت: 
اگر می لرزید بروید به جهنم!عضو شــورای مرکزی 
فراکسیون نمایندگان والیی گفت: اینکه صدا و سیما 
را به دلیل رسانه ای کردن افزایش قیمت تخم مرغ زیر 
سوال ببریم یا اینکه وزیر اطالعات بگوید رفتار برخی 
ائمه جمعه باعث بعضی حرکات شده جای سوال و 
تعجب دارد. معتقدم نباید به مردم  که  ولی نعمتان ما 

هستندگرای اشتباه بدهیم.

آقای روحانی! به مردم 
گرای غلط ندهید

عضو شورای مرکزی نمایندگان والیی:

واکنش

امیر »کیومرث حیدری« اظهار کرد: نیروی 
زمینی ارتش در کنار ســایر نیروهای مسلح 
در راســتای تحقق و برقراری صلح و ثبات و 
حفظ امنیت در منطقه، بــر ارتقای روزآمد و 
روزافزون، توانمندی ها و قدرت بازدارندگی 
خود را ادامه خواهد داد.در حال حاضر یگان 
های متحرک هجومــی و تیپ های واکنش 
سریع، صددرصد از قدرت تحرک برخوردار 

بوده و تجهیزات منحصر به فردی را داراند.
فرمانــده نزاجا با بیــان اینکه امــروز ارتش 
جمهوری اســالمی ایران یک ارتش انقالبی 
و معنویت محور است، گفت: در سال اقتصاد 
مقاومتی نیروی زمینی در زمینه قطعه سازی 

به خودکفایی و روی پای خود ایستاده است.

 نیروی زمینی در زمینه 
قطعه سازی مستقل شده است

پیشخوان

بین الملل

www.insurgeintelli� »یک گزارش تحقیقــی در وبــگاه  
gence.com«  نشان می دهد وزارت خارجه آمریکا بیش از یک 
میلیون دالر برای بهره بــرداری از ناآرامی ها در ایران هزینه کرده 
است.  »نفیظ مصدق احمد«، نویســنده و روزنامه نگار تحقیقی 
انگلیسی که مدیر اندیشکده »تحقیقات و توسعه سیاسی« است 
نوشته از مجموعه ای از اسناد رسمی، از تحقیقات کنگره گرفته تا 
گزارش های بودجه مربوط به کمک های برون مرزی آمریکا، برای 

تدوین این گزارش تحقیقی اســتفاده کرده است.  این محقق که 
صاحب آثار متعددی درباره دالیل خشــونت های جمعی است، 
نوشته است: »این اسناد نشــان می دهند دولت آمریکا کماکان 
عالقه مند به ایجاد تغییرات سیاسی عمده در ایران است تا بتواند 
این کشــور را در مدار منافع آمریکا قرار دهد«.به نوشته »نفیظ 
احمد«، رویکرد دولت آمریکا بهره گیری از ناآرامی های سیاســی 
و سایر بحران ها- اعم از بحران آب- به منظور بسیج افکار عمومی 

علیه حکومت ایران را شــامل می شــود.  اســناد وزارت خارجه 
 آمریکا و همچنین »آژانس توســعه بین المللــی ایاالت متحده

 )از بنیادهای جنــگ نرم آمریکا( آشــکار می کننــد که دولت 
ترامپ دست کم 114۶1۹۶ دالر برای ســازمان های غیردولتی 
معارض در ایران هزینه کرده است. این بودجه ها از طریق وزارت 
 خارجه آمریــکا و از کانال صنــدوق »اعانه ملی دموکراســی« 

فراهم شده اند.

مدیر اندیشکده تحقیقات سیاسی انگلیس مطرح کرد:
نقش دالرهای کثیف آمریکایی در اغتشاشات ایران

 شکایت از هاپولی!

اسحاق طلبان
دولت پیگیــر  حقوق 
مصیبت دیدگان ســانچی 

باشد

 ماموریت کشتن برجام

 عقالنیت سیاســی یا 
سالخی اصالح طلبی

از  محافظت  مثلــث 
برجام

 فضــای مجــازی را 
نبندید، مدیریت کنید

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به 
انتشار ویدئویی پیرامون جلسه خبرگان پیرامون انتخاب 
رهبری اظهار کرد: دشــمن همــواره هجمه هایی را وارد 
کرده و مســائلی را از ســر کینه توزی و با جعل واقعیت ها 
در رسانه هایش به صورت کذب و برای ایجاد جنگ روانی 

مطرح می کند. وی تصریح کرد: همه سوابق موجود است و بسیاری از افراد خبرگان سال ۶۸ حاضر هستند.در 
آن جلسه رای گیری ها به شکل قانونی انجام شده و تمامی سوابق به صورت ثبت و تصویر موجود و به طور کامل 

قابل انتشار می باشد.
وی تاکید کرد: دشمن در جبهه های دیگر از اسالم، نظام جمهوری اسالمی و مردم ضربه خورده است و طبیعی 
است چنین عکس العمل هایی را نشان دهد، اما مردم به آنان بی توجه هستند. مسائل کذب دشمن به خوبی 

روشن شد و همه متوجه شدند که این گونه فضاسازی ها جز جعل چیز دیگری نیست.

سردار سلیماني در مورد آتش زدن پرچم ایران گفته بود»... 
وقتي صحنه نابخردانه آن نــادان را در آتش زدن پرچم ایران 
دیدم خیلي دلم ســوخت. گفتم اي کاش به جاي پرچم، من 
را ده بار آتش مي زدند...« در همین رابطه عباس عبدی، فعال 
سیاسی اصالح طلب از سردار ســلیمانی درخواستی داشته 

است که قسمتی از آن به این شرح است:به جناب سردار سلیماني یک پیشــنهاد منطقي ارائه مي کنم. جنابعالي 
نفوذ و قدرت دارید، دست تان به خیلي از جاها مي رسد و این برخالف وضع دیگران از جمله امثال ماست.  پیشنهاد 
مي کنم بلند شوید و یک ساعت از وقت خود را صرف دیدار با این نوجوان) کسی که پرچم ایران را آتش زده( کنید. 
فیلمبردار هم ببرید تا از دیدار شما تصویربرداري کنند. بعید مي دانم که از آن طرف آب آمده باشد یا به ادعاي برخي 
رابطه اي سببي یا نسبي با داماد صدام حسین داشته باشد! عبداهلل گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان هم در واکنش 

به این سخنان عبدی نوشت: جناب عبدی شما ها در هر صورت پاک؛مبرا و هیچ نقشی در مشکالت کشور ندارید.

 واکنش کدخدایی به فیلم منتشر 
شده از انتخاب رهبری:

سوابق ثبت شده و 
قابل انتشار هستند

 درخواست عباس عبدی
 از سردار سلیمانی؛

باکسی که پرچم ایران 
را آتش زد، دیدار کنید

حمید وکیلی
واکنش کاربران فضای مجازی به ساخت کشتی مطال: 

 اخه امام حسین طال می خواد چکار؟
 ما کارگران 3 ماه حقوق نگرفتیم. اینا چیه ؟

 نمی گویم نسازند، بسازند ولی چرا به مردم نمی رسید؟
 دین اسالم می گه فقیر نباشه، به داد برادرت برس.

  به جای این کارها ده تا جوونو زن می دادی، بهتر بود.
 واقعا با این وضعیت اقتصادی مردم، این کارها چه معنی داره؟

  من پول ندارم واسه بچه هام کفش بخرم آیا ائمه به این کار راضی 
هستند؟ 
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فرودگاه اصفهان در پروازهای بین المللی 
وضعیت خوبی ندارد

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخبار

 واردات ۵۶ هزار خودرو
 در ۹ ماهه اخیر

در حالی که واردات خــودروی خارجی از مرداد 
امســال ممنوع شــده، آمار گمرک ایران نشان 
می دهد که در ۹ ماهه سال جاری بیش از ۵۶ هزار 
خودرو به ایران وارد شده است.بر اساس تازه ترین 
آمار گمرک ایران از تجارت خارجی ۹ ماهه سال 
جاری، در این مدت ۵۶ هزار و ۷۶ دستگاه خودرو 
به ایران وارد شــده که ارزش آن به بیش از یک 
میلیارد و ۴۸۸ میلیون دالر می رسد.از تعداد کل 
خودروهای وارداتی به ایران در این مدت بیشتر 
تعداد خودروهای واردشده از کشور امارات متحده 
عربی بوده اســت.بر این اســاس در ۹ ماهه سال 
جاری ۳۸ هزار و ۵۵۴ دستگاه خودروی سواری از 
امارات به ارزش یک میلیارد و ۱۱ میلیون دالر به 

ایران وارد شده است.

چراغ سبز رییس انجمن برنج 
به واردات

رییس انجمن برنج با اشــاره به آزاد شــدن ثبت 
ســفارش واردات این کاال، گفــت: فرآیند انجام 
واردات و ورود برنج به بــازار داخلی، حدود ۶ ماه 
زمان می برد. جمیل علیزاده شایق  اظهارداشت: 
براساس نامه وزیرجهادکشاورزی  ثبت سفارش 
واردات برنج از امروز  آزاد می شــود؛ وقتی ثبت 
سفارش انجام می شود تا زمانی که واردات انجام 
شــود حدود ۵ الی ۶ مــاه به طول مــی انجامد؛ 
بنابراین ورود محموله های ثبت ســفارش شده 

به بازار داخلی، به سال بعد موکول خواهد شد.
وی گفت: اصال مهم نیست که واردات چه زمانی 
انجام شود، نکته مهم این است که میزان واردات 

از سقف نیاز باالتر نرود و به اندازه نیاز انجام شود.
دبیرانجمن برنج کشــور تصریح کرد: حتی اگر 
واردات در فصل برداشت انجام شود مشکلی ندارد 
اما برای اینکه کشــاورزان از نظر روانی آســیبی 

نبینند، این مسئله نباید علنی شود.

بازار

ماوس گرين

سفیر ایران  در عمان بیان کرد:
 گشایش حساب بانکی

 برای فوالد مبارکه و ذوب آهن
ســفیر کشــورمان در عمان از گشایش حساب 
بانکی برای فوالد مبارکــه و ذوب آهن اصفهان 

توسط بانک صحار عمان خبر داد.
محمدرضا نوری شاهرودی با اشــاره به جایگاه 
رفیع ایران برای عمان، افزود: بانک صحار عمان، 
دومین بانک بزرگ این کشور است که خواستار 
همکاری هــای اقتصادی با جمهوری اســالمی 
ایران شده است.  سفیر کشورمان در عمان اظهار 
کرد: به راحتی مــی توان زمینه هــای فعالیت 
در عمان مانند ثبت شــرکت و حســاب بانکی، 
اخذ ویزا )ســال گذشــته ۳۷ هزار ویزا و امسال 
با ســیر صعودی تاکنون بیــش از ۴۵ هزار ویزا 
صادر شده(، صادرات میوه و شــیالت و گندم و 
همچنین واردات و صادرات دارو را گسترش داد.

نوری شاهرودی ادامه داد: برهمین اساس هیئتی 
از وزارت بهداشــت و درمان عمان بــرای رتبه 
بندی بیمارستان هایی در شــرف اعزام به ایران 
هستند و در زمینه سیمان و کلینکر هم فعالیت 
گسترده ای در دســت اقدام است و در این راستا 
بنیاد مستضعفان زمینی به مساحت ۵۰ هزار متر 

مربع در سالله عمان در اختیار گرفته است.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان خبر داد:
افزایش ۲ برابری صادرات 

محصوالت ذوب آهن
صادرات محصوالت ذوب آهن اصفهان، امســال 
دو برابر افزایش داشته است.معاون بهره برداری 
شــرکت ذوب آهن اصفهان با اعــالم این خبر، 
گفت: صادرات محصوالت این کارخانه امســال 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افزایش 
دو برابری به ۸۰۵ هزار تن رسیده است.اردشیر 
افضلی با اشــاره به صــادرات محصــوالت این 
کارخانه به کشورهای حوزه خلیج فارس و اروپا 
افزود:برای توسعه سبد محصوالت کارخانه ذوب 
آهن، پروفیل های ناودانی بال شــیب دار سایز 
 ۲۰، کالف های صادراتی با مارک فوالدســری 
)اس آ ای(، گرد فوالدی ســایز ۲۵۰ میلی متر و 
بیم بالنک در این کارخانه تولید و روانه بازارهای 

داخلی و صادراتی شد.
وی با اشــاره به افزایش شــش درصدی تولید 
محصوالت نهایی این کارخانه در ۹ ماهه ســال 
جاری افزود: تالش گران این شــرکت از ابتدای 
امســال تا کنون ۸۸۹ هزارو ۴۹۱ تن کک ومواد 
شــیمیایی، دو میلیون و ۲۸۹ هــزار و ۹۶۴ تن 
آگلومره و یک میلیون و ۷۵۳ هــزار و ۴۱۲ تن 

چدن مذاب واحدهای کوره بلند تولید کرده اند.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان:
فرودگاه اصفهان در پروازهای 
بین المللی وضعیت خوبی ندارد

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهــان با بیان اینکه 
به دلیل تحریم ها  شرکت وینسی فرانسه و توتال 
منتظر نتیجه تعامالت با آمریکا هســتند، گفت: 
از این رو موانعی بر ســر راه ســرمایه گذاران برای 
توسعه فرودگاه اصفهان ایجاد شده است. مصطفی 
رناســی، درباره آخرین وضعیت ســرمایه گذاری 
شرکت وینسی فرانسه در راستای توسعه فرودگاه 
بین المللی شهید بهشتی اصفهان، اظهار داشت: قرار 
بود این شرکت در مدت زمانی یک ماهه تصمیماتی 
برای توسعه فرودگاه اصفهان بگیرد و برای اجرای 

این پروژه عازم اصفهان شود.
وی با بیان اینکه یکی از محورهای توسعه اصفهان 
گردشگری است، خاطرنشان کرد: فرودگاه اصفهان 
از وضعیت خوبی به ویژه در پروازهای بین المللی 

برخوردار نیست.

رییس اتحادیــه چایخانه داران اصفهــان گفت: در 
پیگیری های اخیر خبرهای خوبی به ما رســیده که 
احتماال قلیان ها به چایخانه ها برمی گردد، اما هنوز 

مصوبه ای در این زمینه وجود ندارد.
محســن فالح نژاد اظهار کرد: حدود ۲۶۰ چایخانه 
دارای پروانه و پرونده کسب تا پیش از تعطیل شدن 
 تمامی چایخانه های فعالیت داشــتند که همه آنها
 ۱۸ ماه قبل با شــکایت پرونده بهداشــت و دستور 
دادستان پلمب شد.وی افزود: دستورالعمل بهداشت 
مبنی بر تعطیلی نبود و تاکیــد بر عدم عرضه قلیان 
داشت، اما جمع آوری قلیان از چایخانه ها درآمد این 
واحدها را از بین برد و عمال دیگر چایخانه ها توانای 
ادامه فعالیت نداشته و بسته شدند. رییس اتحادیه 
چایخانه داران اصفهان ادامه داد: پــس از این اقدام 
صاحبان چایخانه ها که باالی ۵۰ سال سن داشتند 
خانه نشین شده و قادر به درآمدزایی از راه های دیگر 
هم نیستند؛ از همان زمان به عنوان مسئول اتحادیه 
نسبت به دفاع از حق قانونی چایخانه ها اقدام کردیم.

وی تصریح کرد: دستورالعمل وزارت کشور مبنی بر 

اجرای تدریجی جمع آوری قلیان در زمان استاندار 
سابق اجرایی نشد و مسئوالن بهداشت و دادستانی 
قبول نکردند که قلیان به چایخانه های دارای مجوز 
برگردد.   فالح نژاد اذعان داشــت: یک ماه گذشته با 
دادستان کل کشور جلسه ای داشتیم که آنجا قول 
داده شد تا یک ماه آینده عرضه قلیان در تمام کشور 
ممنوع می شود اما پس از گذشته یک ماه از آن جلسه 

هنوز که دستوری صادر نشده است.

وقتی رییس اتحادیه چایخانه داران اصفهان خوشحال می شود

بازگشت قلیان  ها!
رییس اتاق اصناف مرکز اســتان اصفهان با بیان اینکه 
با گران فروشی برخورد می شود، گفت: خرده فروشان 
مجاز به افزایش سود براساس ضرایب سود تعیین شده 
توسط حوزه مالیاتی کشور هستند.رسول جهانگیری 
پیرامون درصد مجاز تفاوت قیمت در فروشــگاه های 
عمده فروش و خرده فروش، اظهار داشــت: برای همه 
مشاغل درصد ضریب سود تعریف شده که این درصد 
کشوری بوده و مشاغل براســاس این درصدها مالیات 
پرداخت می کنند.وی با اشــاره بــه دفترچه ضرایب 
ســود افزود: در این دفترچه، ضرایب دریافت ســود 
عمده فروش و خرده فروشان همه مشاغل رسته به رسته 
تعیین شده و آنها براساس این ضرایب مجاز به افزودن 
بر قیمت کاالهای خود هستند.رییس اتاق اصناف مرکز 
اســتان اصفهان بیان کرد: برای برخی مشاغل مانند 
میوه فروشان به دلیل وجود پرت، خرابی و خشک شدن 
میوه هایی که عرضه می کنند، چیزی حدود ۳۰ درصد 
ضریب سود تعریف شده است.جهانگیری در راستای 
نظارت و برخورد با گران فروشی تصریح کرد: جدای از 
بازرسان اتحادیه ها که وظیفه بازرسی تخصصی خود را 

دارند، بازرسان اصناف اتاق اصناف هم در دو شیفت و 
برخی موارد در زمان های ویژه سال مانند ماه رمضان، 
ایام محرم،  شب عید و ایام بازگشایی مدارس به صورت 
۳ شیفته به رصد بازار می پردازند.وی افزود: اگر واحد 
متخلف پروانه دار اتاق اصناف باشــد، ماده ۲۸ قانون را 
برای آن اجرا کرده و براساس میزان تخلف، یک هفته تا 
۱۵ روز نسبت به پلمب و یا نصب پرچم و تابلوی پلمب 

به واحد صنفی اقدام می شود.

رییس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان:

خرده فروشان مجاز به افزایش قیمت هستند

رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت:  شرایط اقتصادی کشور یکی از دالیل موثر در بدهکاری  بانکی و گرفتاری در بند 
نزول خواران است. عبدالوهاب سهل آبادی وضعیت کسب و کار در کشور و اصفهان را نامناسب ارزیابی کرد و اظهار 
داشت: الزم است که اقدام مشترکی از سوی اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف برای رسیدگی به وضعیت فعاالن 
اقتصادی بدهکار مالی صورت گیرد.وی  افزود: مردم با صبوری، شرایط بد اقتصادی کشور را تحمل می کنند و این 
در حالی است که همچنان معضل اشتغال جوانان برطرف نشده.سهل آبادی ادامه داد: با فقدان آمار دقیق وضعیت 

و شرایط محیطی بنگاه های اقتصادی، چگونه می توان فضای کسب و کار کشور را تغییر داد.

شرایط اقتصادی از دالیل 
افزایش نزول خواری است 

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

نی
گا

زر
ق با

 اتا

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،465،000
تومان

730،000نیم سکه
تومان

426،000ربع سکه
تومان

283،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

141،359
تومان

      قیمت سکه و طال

GM-101 ماوس گرين

 40,000
تومان

TM 762 G ماوس تسکو مدل

 34,000
تومان

600M ماوس کوگر مدل

 203,000
تومان

بازار سنتی نوشهر
 بازار سنتی نوشــهر از اماکن دیدنی این شهر 
است که در آن دست فروشــان و مغازه داران 

محصوالت خود را ارائه می دهند.

عکس روز

اصنافخبر

معــاون بازاریابی و فروش شــرکت ذوب آهــن اصفهان 
می گوید»وزارت راه و شهرسازی ترجیح می دهد ریل را از 
سازندگان خارجی بخرد«. احسان دشتیانه با بیان اینکه 
وزارت راه و شهرسازی مشکل تامین نقدینگی دارد، اظهار 
کرد: کشــورهای خارجی به صادرکنندگان ریل فاینانس 

می دهند و متاسفانه وزارت راه نیز عمدتا تمایل دارد به جای اینکه سراغ تامین کنندگان داخلی بیاید، از این 
فاینانس ها برای تامین نیاز خود استفاده کند.دشتیانه با اشــاره به تنها قرارداد فروش ریل موجود به وزارت 
راه و شهرســازی اظهار کرد: در حال حاضر فقط یک قرارداد تامین ریل با وزارت راه وجود دارد که حجم آن 
۴۰ هزار تن است و در آینده نزدیک تحویل خواهد شد.وی تولید ریل را فرآیندی زمان بر توصیف کرد و گفت: 
امنیت و کیفیت در تولید ریل اهمیت بسیار زیادی دارد و برای تولید این محصول استانداردهای سختگیرانه 

زیادی وجود دارد که البته کامال بجا و منطقی است و همین موضوع سرعت تحویل ریل را کاهش می دهد.

معاون ذوب آهن اصفهان:
وزارت راه، ریل سازان 
خارجی را ترجیح می دهد

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان 
گفت: تاخیر در ارائــه مجوز منابع طبیعی بــرای تغییر کاربری 
زمین های شخصی برای احداث نیروگاه خورشیدی مانع پیشروی 

این طرح است.
ســارا صالحی اظهار کرد: با وجودی که اکنون ۲۸ سرمایه گذار 
برای احداث نیروگاه خورشــیدی با مجموع ظرفیتی بالغ بر ۵۵ 
مگاوات داریم، اما هنوز در شــبکه تحت پوشــش شرکت توزیع 

نیروی برق شهرستان اصفهان نیروگاهی که به بهره برداری رسیده 
و متصل به شبکه باشد، نداریم.

وی با اشــاره به اینکه تنها یک نیروگاه خورشیدی تحت نظارت 
شرکت برق منطقه ای اصفهان داریم، گفت: ظرفیت این نیروگاه 
۱۰ مگاوات است که با بهره برداری از این نیروگاه، برق مشترکین 

منطقه جرقویه تامین می شود.
مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان 

افزود: افراد زیادی متقاضی ســرمایه گــذاری در حوزه احداث 
نیروگاه خورشیدی هســتند و تا نیمه نخست امسال، تعداد ۴۵ 
پرونده ســرمایه گذاری با ظرفیت تولید ۱۱۱ مگاوات در حوزه 

شهرستان اصفهان تشکیل شد.
صالحی افزود: برای نیروگاه هایی با ظرفیت متوسط، به ازای هر 
مگاوات، هزینه  ســرمایه گذاری معادل ۴۰ الی ۴۲ میلیارد ریال 

الزم است.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان مطرح کرد:
بهره برداری از ۳ طرح نیروگاه خورشیدی تا تابستان سال ۹۷

حجم آب پشت سد زاینده رود به  میزانی نیست که برای 
کشاورزان رها شود.

معاون عمران ،توسعه امور شهری وروستایی وزیر کشور 
در نشست مشترک مسئوالن ،شوراها و دهیاران  شرق 
اصفهان با اشاره به اینکه بخشی از آب سد برای پایداری 

آن و بخش دیگری از آب سد نیز حجم مرده آن است گفت: به هر میزانی که آب در پشت سد جمع شود به 
همین میزان می توان از آن آب خارج کرد. محمد علی افشانی با بیان اینکه امسال شدیدترین خشکسالی 
در ۵۰ سال گذشته را سپری کرده ایم، افزود: در جلسه مدیریت بحران آب کشور کم کردن نسبت مصرف 

در شرب، صنعت و کشاورزی است و باید روش های جدید جایگزین آبیاری غرقابی شود.
وی با اشاره به مشکالت ایجاد شده در شرق اصفهان و پایین آمدن درآمد شهرداری ها و دهیاری ها، گفت: 

کمک ها و توجه ویژه به شهرداری ها و دهیاری ها و افزایش بودجه  آنها انجام می شود.

معاون وزیر کشور دراصفهان اعالم کرد:
رها شدن آب زاینده رود 
در هاله ای از ابهام

در این بین دیده می شود که برای برخی از افراد، صرفا توجه به برند و نام 
کاالهای خارجی بر هر اصل دیگری اولویت دارد. این موضوع را زمانی 
می توان ملموس تر احســاس کرد که افراد خرید کاالهای بی کیفیت 
خارجی را بر کاالهای هم ردیف ایرانــی ترجیح می دهند و واردات هم 

روندی رو به رشد را به خود گرفته است.
این درحالی است که بســیاری از کارشناســان اقتصادی اعتقاد دارند 
مقابله با ســیر صعودی اســتفاده از کاالهای خارجی، بایــد با افزایش 
کیفیت و بســتن درهای باز واردات به روی همه محصوالت با کیفیت و 

بی کیفیت همراه باشد؛ اما از ســوی دیگر هر از گاهی قوانینی در جهت 
حمایت از واردات به کشور ارائه می شــود و در عین ناباوری با توجه به 
اقتصاد رو به نابودی کشــور، مورد حمایت نمایندگان مردم در مجلس 

هم قرار می گیرد.
به هرحال باید توجه داشت که متاســفانه آنچنان که اخبار و گزارشات 
موجود نشان می دهد، در ۹ماهه ســال جاری، ضریب واردات به نسبت 
مدت زمان مشابه ســال قبل با افزایش ۱۸ درصدی همراه شده که این 

برای اقتصاد کشور، سازنده و خوشایند به نظر نمی رسد.
اما این آمار در اســتان اصفهان هم گویای مطالب زیادی است؛ چرا که 
به گفته روابط عمومی گمرک استان اصفهان، طی ۹ ماه گذشته ۸۱۰ 
قلم کاال به وزن ســه میلیون و ۸۱۷ هزار تن و به ارزش یک میلیارد و 
۱۷۱میلیون و ۶۶۸ هزار دالر از کمرگ استان اصفهان به ۹۷ کشور جهان 
صادر شده است.  این میزان صادرات از استان اصفهان در مقایسه با مدت 
مشــابه ســال قبل، از لحاظ وزن ۵۶ درصد و از لحاظ ارزش ۲۸ درصد 
افزایش یافته است؛ اما در همین مدت ۶۵ هزار و ۸۱۷ تن کاال به ارزش 
۲۹۷میلیون و ۲ هزار دالر به گمرک اســتان اصفهان وارد شده که در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۱۱ درصد و از لحاظ ارزش ۲۸ 
درصد افزایش یافته است. نکته قابل بررسی اینکه ماشین آالت مکانیکی، 
ماشــین آالت برقی و اجزا و قطعات منفصله ماشین آالت، از مهم ترین 
کاالهای وارداتی به صنعتی ترین استان کشور بوده و این مطلب به این 
معناست که حتی صنعت که به عنوان موتور محرک هر اقتصادی است 

در اصفهان نتوانسته آن گونه که باید، سهمی را به عهده داشته باشد.
به واقع زمانــی می توان حرکت و ســیر پیمایش توســعه اقتصادی را 
نویدبخش و امیدوار کننده تصور کــرد که ضریب صادرات غیر نفتی بر 
میزان واردات، غلبه و فزونی پیدا کند و با تحقق چنین امری، قطعا روند 
شکوفایی اقتصادی کشور با سرعت و شتاب خیره کننده ای همراه خواهد 
شد؛ حتی اگر اختالف آماری میان این دو حوزه )واردات و صادرات( از 

حیث کمی محدود به نظر برسد.
شاید تکرار مکررات باشد اگر بگوییم داشــتن صنعت به صورت صرف 
چندان راهگشــا نیســت و برای توســعه، باید حمایت از تولید داخل 

بخصوص در تامین قطعات را سرلوحه عملکرد خود قرار دهیم.

عواقب صنعتی که اقتصادی عمل نمی کند؛

صنعت اصفهان وابسته به واردات

این روزها حمایت از تولید داخلی و استفاده از محصوالت داخلی بیشتر شبیه شوهای تبلیغاتی شده است و در این راه از مسئوالن گرفته 
تا مردم عادی و برنامه های زنده تلویزیونی، همه به نوعی سهم کم یا زیادی در استفاده نکردن از تولیدات خارجی دارند؛ اما واقعیت امر 
خالف ادعاهای موجود را نشان می دهد؛ چرا که بسیاری از مصرف کننده ها اعتقاد دارند استفاده از محصوالت داخلی اصال توجیه اقتصادی 

ندارد و هزینه کردن چندباره است.

فاطمه کاویانی
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      بهترین های سینمای ایران در جشنواره فیلم فجر
پیشنهاد سردبیر:

به کارگردانی مصطفی قربان پور؛
»الالکن«؛ در پایان راه تدوین

تدوین فیلم سینمایی »الالکن« به کارگردانی و نویســندگی مصطفی قربان پور و تهیه کنندگی حسن کالمی به پایان 
رسید. در حال حاضر عوامل این فیلم مشغول رایزنی با چند آهنگساز هستند تا ساخت موسیقی آن نیز طی روزهای آینده 
آغاز شود. فیلم سینمایی »الالکن« اثری اجتماعی، در ژانرکودک و نوجوان است.در خالصه داستان این فیلم آمده است: آرش 
پسرک رویاپردازی که در کوران اختالفات پدر و مادرش برای در امان ماندن از دنیای آدم بزرگ ها، از رویاپردازی هایش برای 
خود پناهگاه می سازد. در فیلم ســینمایی »الالکن« امین زندگانی، بهنوش بختیاری، پادینا رهنما و مریم سرمدی ایفای نقش 

می کنند. راستین عزیزپور و عسل قزن قرایی نیز به عنوان بازیگران کودک و نوجوان در این فیلم حضور دارند.        

تهیه کننده سینما:
»امیر« فیلمی غافلگیرکننده است

تهیه کننده سینما گفت: تمام تالشمان را کرده ایم که فیلمی با زبان ســینما و در فضای بصری منحصر به فرد بسازیم.سید ضیاء 
هاشمی اظهار کرد: در کارنامه کاری من »امیر« فیلمی غافلگیر کننده اســت، چون تمام تالشم را کرده ام تا با کمک و همراهی 

تیمی جوان فیلم خاصی را بسازم.وی تصریح کرد: فیلم سینمایی »امیر« در روند کارهایی که ساخته ام نیست اما تمام تالشمان 
را کرده ایم تا فیلمی با زبان سینما و در فضای بصری منحصر به فرد بســازیم و امیدوارم بازخورد مناسبی در جامعه هنری 

بگیریم.این تهیه کننده سینما ادامه داد: فیلم »امیر« در مرحله فیلم نامه داستان سر راستی دارد؛ اما در اجرا بر پایه فرم و 
ساختار بنا شده و از آن دست فیلم هایی است که بعد از ساخت، خود را نشان می دهد.  

در بهمــن ماه هر ســال شــاهد برگزاری                                                                                    بهترین های سینمای ایران در جشنواره فیلم فجر
بزرگ ترین رویداد فرهنگــی بین المللی در ایران و 

جهان هستیم. هنرمندان از سراسر ایران ساخته های خود را آماده و به 
این جشنواره ارسال کردند تا بعد از طی مراحل داوری و تایید هیئت داوران،  
طبق زمان بندی انجام شده در روزهای برپایی این جشنواره در معرض دید 
عالقه مندان درآید.ابراهیم داروغه زاده، دبیر جشنواره ملی فیلم فجر، در 

روز یکشــنبه  دهم دی ماه از انتخاب ۲۲ فیلم سینمایی از بین ۶۷ فیلم 
استانی به بخش مسابقه خبرداد. در ادامه این گزارش به معرفی برخی 

از این آثار پرداختیم.

سه کنسرت در یک هفته
در روزهای ابتدایی بهمن ماه، شهروندان دیار نصف جهان میزبان خوانندگان جوان پاپ و سنتی می شوند. 

این میزبانی با برپایی کنسرت »محمد علیزاده«، در روز دوشنبه دوم بهمن ماه )فردا( و با همکاری شرکت تهیه و تولید آثار صوتی سروا 
هنر، در دو سانس ۱۸ و ۲۱ در تاالر رودکی واقع در ملک شهر پذیرای هنردوستان خواهد بود. عالقه مندان می توانند برای رزرو بلیت و 

تعیین شماره صندلی خود به سایت melliconcert.com مراجعه کنند.
بعد از آن مازیار فالحی، در روز ســه شــنبه 03 بهمــن 96، در دو 
سانس ۱7:30 و ۲0:30 در محل ســالن رودکی ملک شهر اصفهان 

 برپا مــی شــود. عالقه مندان مــی توانند با مراجعه به ســایت 
 www.rasaconcert.com، بــرای خرید بلیت اینترنتی 

اقدام کنند. در آخرین روز این میزبانی، پنجشــنبه پنجم 
بهمن ماه، ســینا ســرلک کــه در میان دوســتداران 
موسیقی سنتی ایرانی نامی شناخته شده و پرطرفدار 
اســت، به همراه گروه موســیقی »لوتوس« در تاالر 

رودکی اصفهان بــه روی صحنه مــی رود. عالقه مندان 
 می توانند برای تهیه بلیت این کنســرت موســیقی، به سایت

 rasaconcert.com  مراجعه کنند.

»اتاق تاریک«؛ تجربه متفاوت حجازی

»اتاق تاریک« ساخته روح ا... حجازی است که حضور وی در 
دوره های مختلف فجر، همواره با حواشــی و اتفاقاتی همراه 
بوده اســت. »در میان ابرها« نخستین ساخته او در بیست و 
ششمین جشنواره فجر، سیمرغ بهترین فیلم اول را دریافت 
کرد؛ اما دو فیلم بعدی اش »زندگــی خصوصی آقا و خانوم 
میم« و »زندگی مشــترک آقای محمودی و بانو«، هردو به 
دلیل ممیزی از جشنواره فجر کنار گذاشته شدند. حجازی 
سه سال بعد از آخرین ساخته اش »مرگ ماهی«، امسال با 
»اتاق تاریک« که تجربه ای متفاوت با ســایر ساخته هایش 

محسوب می شود، به جشنواره فجر می آید.

»چهارراه استانبول« 
روایتگر حادثه »پالسکو«

مصطفی کیایی کارگردان ســینمای 
ایران، امســال بــا فیلم »چهــار راه 
اســتانبول« بــرای پنجمین بــار در 
جشنواره فیلم فجر حضور دارد و مانند 
فیلم های قبلی خود ســراغ موضوعی 
بحث برانگیز رفته است. داستان فیلم 
با حادثه ساختمان »پالسکو« مرتبط 
است که در یک آتش سوزی فرو ریخت 
و منجر به شــهید شــدن تعدادی از 

آتش نشان های فداکار کشورمان شد.

بیان معضالت 
بزرگ زنان 
در جامعه با 
»جاده قدیم«

منیژه حکمت امســال در 
ســکوت خبری، فیلم »جاده 

قدیم« را جلوی دوربیــن برد و با 
نظر اعضای هیئت انتخاب جشنواره فیلم 

فجر، جدیدترین ساخته اش به جشنواره راه یافت.
این کارگــردان و تهیه کننــده می گوید 
همچون ســاخته های قبلــی اش، »جاده 
قدیم« هم بــه معضالت بــزرگ زنان در 
جامعه می پردازد. منیژه حکمت می گوید: 
»من همه چیز را رصد می کنم؛ امســال 
فیلم ســازانی که معمــوال مــورد تایید 
جشنواره هســتند، در این رقابت حضور 
دارند؛ اما من هم نمی خواهم نقش سیاهی 
لشکر جشنواره فیلم فجر را بازی کنم و به 

موفقیت فیلمم امیدوارم.

»شعله ور« ساخته حمید نعمت ا... است که 
از چند نظر جزو فیلم های مهم امسال محسوب 

می شود؛ از همبازی شدن امین حیایی و پسرش 
دارا حیایی در فیلم گرفتــه تا همکاری مجدد 

حمید نعمت ا... با سهراب پورناظری بعد از 
تجربه های موفق آرایش غلیظ و رگ 

خواب.

»التاری«،قاچاق دختران ایرانی 
به کشورهای عربی را به تصویر می کشد

محمدحسین مهدویان کارگردان »التاری« است که چند ماه با حواشی 
بسیاری دست و پنجه نرم کرد. پس از ارائه این فیلم نامه به شورای پروانه 
ساخت، اعضای این شورا در ابتدا مخالفت خود را با صدور پروانه ساخت 

این فیلم نامه اعالم کردند و جمال شورجه یکی از اعضای آن در 
مصاحبه ای گفت مصلحت نیست فیلم سازی چون مهدویان، با 

ساخت این فیلم نامه که موضوع حساسیت برانگیزی دارد )قاچاق 
دختران ایرانی به کشورهای عربی( دچار 

حواشی شود.

»دارکوب«؛ روایت معضالت اجتماعی با نگاهی متفاوت

»دارکوب« ساخته بهروز شعیبی نیز پس از طی مراحل مختلف ساخت و تهیه، از داوران 
این جشنواره تایید گرفت. »دارکوب«  داستاِن اجتماعِی روابط انسانی افراد جامعه را 

در رودررویی با معضالت اجتماعی و اعتیاد، با نگاهی متفاوت روایت می کند.

 »شعله ور« 
رویارویی پدر و پسر

از دیگر فیلم ها می توان به انیمیشن »فیل شاه« هادی محمدیان،»عرق سرد« ساخته سهیل بیرقی،»کامیون« ساخته 
کامبوزیا پرتوی،»مصادره« ساخته مهران احمدی،»مغزهای کوچک زنگ زده« ساخته هومن سیدی،»هایالیت« ساخته 
اصغر نعیمی،»ماهورا« ساخته حمید زرگرنژاد،»سوءتفاهم« ساخته احمدرضا معتمدی،»جاده قدیم« ساخته منیژه 
حکمت،»خجالت نکش« ساخته رضا مقصودی،»جشن دلتنگی« ساخته پوریا آذربایجانی،»امیر« ساخته نیما اقلیما 

و»بمب« ساخته پیمان معادی اشاره کرد.
 همچنین سیدحسین سیدی، مدیر بخش استانی سی و ششمین جشنواره فیلم فجر، از برپایی جشنواره ملی فیلم در 

۳۱ استان کشور در ۳ سانس در سالن های مجهز سینمایی مراکز استان ها خبرداد.

به وقت شام،از مدافعان حرم می گوید

ابراهیم حاتمی کیا بعد از فیلم های سینمایی»چ« و »بادیگارد«، امسال با فیلم سینمایی 
»به وقت شام« به سی وششمین جشنواره فیلم فجر آمده است. او که فیلم هایش در ژانر 
تریلر)مهیج، جنایی( هواداران بسیاری دارد، این بار می خواهد داستانی درباره مدافعان 
حرم روایت کند.به روایت حاتمی کیا »به وقت شام« داستان یک فروند هواپیمای ترابری 
ایرانی است که از ایران عازم فرودگاه دمشق می شود. هادی حجازی فر و بابک حمیدیان، 
خلبان و کمک خلبان هواپیما و پدر و پسر هستند. آنها در کنار یکدیگر قرار است یک 
محموله بشردوستانه را از ایران به سوریه منتقل کنند. پدر و پسر خلبان در سوریه میان 
تروریســت های تکفیری به دام افتاده و به اسارت برده می شوند. حاال آنها اسیر داعش  

هستند.        

توصیف جالب آقای بازیگر از آبادانی ها 

بازیگر ســینما و تلویزیون اینســتاگرامش را با 

عکسی از خودش به همراه حمید فرخ نژاد به روز 

کرد. نادر سلیمانی با انتشار این عکس نوشت:

ما آبادانیا هر جای دنیا که باشــیم، مثه آهنربا به 

هم می چسبیم.

محمد نادری به جمع بازیگران 
»افسانه هزار پایان« پیوست

به گــزارش حوزه رادیــو تلویزیــون گــروه فرهنگی، 
محمد نادری بــه تازگی بــه جمع بازیگران »افســانه 
هزار پایان« به کارگردانی شــهاب عباســی پیوســته 
اســت.تصویربرداری ایــن ســریال بــه کارگردانــی 
شهاب عباســی که از اواســط شــهریور ماه در شهرک 
 غزالی کلید خورده بــود، با اضافه شــدن بازیگر جدید

 ادامه دارد. »افســانه هزار پایان« یــک طنز با موقعیت 
کمدی فانتزی است که شــهاب عباسی تهیه کنندگی و 
کارگردانی آن را بر عهده دارد. این ســریال قرار است در 
۵۲ قسمت به تولید برسد و از شبکه نسیم روی آنتن برود.

سریال »افسانه هزارپایان« داستان زندگي خانواده هایی 
است که به بهانه تهیه جهیزیه عروسي راهي سفر مي شوند 
اما با حمله راهزن ها به کاروان آنها، مســیر زندگي شان 

تغییر مي کند...

با نگاهی به مکتب آوازی اصفهان 
صورت می گیرد؛

رونمایی گوشه های اصفهان 
با صدای اساتید آواز

غالمرضا ُمهیمن فیلم ســاز پیشکسوت 
اصفهانی، در پنجاهمین اثر مستند خود با 
نام »گوشه های اصفهان« به روایت مکتب 
آوازی اصفهان به نقل از اساتید این حوزه 
پرداخته که در این هفته رونمایی و اکران 

می شود.
بــه تازگــی تاریخچــه مکتــب آوازی 
اصفهان بــا قدمتی بیش از 90 ســال با 
تالش غالمرضا مهیمن به یک مســتند 
تبدیل شده اســت؛ مستندی که طی دو 
سال ساخته شــده و بر اساس گفت وگو 
با اســاتید حــال حاضر مکتــب آوازی 
اصفهان چــون علی اصغر شــاه زیدی، 
ناهید دایی جواد، محمدتقی ســعیدی 
و نعمت ا... ســتوده، به صحبت با جامعه 
شناســان به دالیل شــکل گیری مکتب 
آوازی اصفهــان در جامعــه آن روزگار 
 و ریشــه های فرهنگی اجتماعــی آن

پرداخته است.
مهیمــن دربــاره چرایــی انتخــاب 
»گوشــه های اصفهان« برای مستندش 
می گوید: »این اســم ایهام دارد؛ یعنی از 
یک طــرف در آوازهای مکتــب اصفهان 
بیش از ۸00 گوشــه داریــم و می توان 
گفت منظور این گوشه های آوازی است 
و ازسوی دیگر می توان گفت گوشه های 

شهر اصفهان مدنظر ما بوده است.«
گفتنی اســت این مســتند قرار اســت 
سه شــنبه 3 بهمن ماه ســاعت ۱۸:۱۵ 
در ســالن اجتماعــات کتابخانه مرکزی 

اصفهان رونمایی و اکران شود.

نخستین مدیر دوبالژ سیما 
درگذشت

مجتبی کدخــدازاده، یکــی از مدیران 
پیشکســوت رادیــو و تلویزیــون، در 
7۲سالگی براثر بیماری سرطان رگذشت. 
نبی نقیئی مدیر امور دوبالژ سیما گفت: 
مرحوم کدخدازاده یکی از مدیران ارشد 
رادیو و تلویزیون بود که در طول دو دهه 
فعالیت خود در این عرصه، کارهای بزرگی 
مانند متمرکز کردن و هویت بخشــیدن 

هنر دوبله را به سرانجام رساند.
وی گفت: مرحوم کدخدازاده از نخستین 
مدیرانی بود کــه در رادیو بــه آموزش 
بازیگری برای بازیگــران رادیو مبادرت 
ورزید و به عنوان نخســتین مدیر دوبالژ 

سیما منصوب شد.

راهیابی ۳۰ اثر به بخش 
مسابقه جشنواره حسنات

اســامی فیلم نامه های راه یافته به بخش 
مسابقه هفتمین جشــنواره فیلم کوتاه 
حسنات، از سوی دبیرخانه این جشنواره 
اعالم شــد.دبیر هفتمین جشنواره فیلم 
کوتاه حســنات بــا اعالم 
ایــن خبــر اظهار 

کــرد: در بخش 
فیلم نامــه ۵۵0 اثــر 
به دبیرخانه این جشــنواره ارســال شد 
که با نظر اعضای هیئــت انتخاب، پس 
از ســه ماه بررســی 30 اثــر، موفق به 
 راهیابی به بخش مســابقه این جشنواره 

شدند.

ارکستری برای 
دانشجویان موسیقی

ارکســتر ســمفونیک تهران به رهبری 
شــهداد روحانــی بــا اجــرای پیانوی 
مارتینــوس »وان دن هــوک« در تاالر 
رودکــی برای دانشــجویان موســیقی 

می نوازد.
 این اجرا ویژه دانشجویان موسیقی و به 

صورت رایگان است.
»مارتینوس وان دن هــوک« به عنوان 
نوازنــده پیانــو در دو اجرای ارکســتر 
سمفونیک در جشــنواره موسیقی فجر 

نیز حضور داشت. 
این رویداد امروز از ســاعت ۱۱ در تاالر 

رودکی برگزار می شود.

کافه خبر
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آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1396 
بخش ثبتی دهاقان      

   
1396   تاریــخ ثبــت  /31 11 شــماره صــادره 454903/ /14

صادره:1396/10/18
بموجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالك وماده 59 اصالحي آئين نامه 
مربوطه امالكي كه در سه ماهه سوم سال 1396 تقاضاي ثبت آنها پذیرفته 
شده وهمچنين شماره هاي از قلم افتاده و نيز آنچه طبق آراء هيئت نظارت 
ثبت آگهي آنها باید تجدید شــود مربوط به بخش ثبتي دهاقان را بشرح 

ذیل آگهي مي نماید.
ردیف الف-شماره پالك ومشــخصات مالك و نوع ملك ومحل وقوع 
امالكي كه اظهار نامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظيم وجهت انتشار 

آگهي در ردیف منظور گردیده اند.
اول- شماره های فرعی مجزی شــده از 127 اصلی اراضی خلف دزجا 

دهاقان
1894-خانم طوبــی ابراهيم پــور عطاآبادی فرزندحســينقلی تمامت 
ششدانگ محل جوی متروكه به مساحت105.6 متر مربع كه به انضمام 

پالك 339 فرعی تشکيل یك درب باغ را داده است.
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت ثبت اســناد و امالك و ماده 86 آئين نامه 
قانون ثبت چنانچه كسي نسبت به امالك مندرج در این آگهي وا خواهي 
داشته باشد از تاریخ اولين نوبت انتشار آگهي نسبت به امالكي كه در ردیف 
الف مي باشد نود روز  دادخواست واخواهي خود را كتبا  به این اداره تسليم 
نماید و معترض باید ظرف مدت سی روز دادخواست واخواهي خود را به 
مرجع ذیصالح قضائي تقدیم و گواهي تقدیم دادخواســت دریافت نماید 
ضمنا گواهي طرح دعوي كه پس از انقضاء مهلت قانوني واصل شود بال 
اثر و مطابق قسمت اخير ماده 16  و تبصره ماده 17  قانون ثبت و ماده 86 
آئين نامه اجرائي قانون ثبت رفتار خواهد شد. این آگهي نسبت به امالك 
ردیف الف در 2 نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به ردیف ب فقط یك نوبت 

از تاریخ اولين آگهي منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار:  نوبت اول 1396/11/01      

تاریخ انتشار:  نوبت دوم  1396/12/2
م الف: 96/306  زهرا یعقوبی -كفيل ثبت اسناد دهاقان

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1396
 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

 11/29 بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحي 
آیين نامه مربوطــه امالكي كه تقاضاي ثبت آنها در ســه ماهه ســوم 
سال1396 پذیرفته شــده و امالكي كه در آگهي های  نوبتي قبلي از قلم 
افتاده در بند الف  این آگهــی و امالكی كه بموجب آراء هيات نظارت و یا 
اختيارات تفویضی در بند  ب این آگهی می بایســت تجدید آگهی گردند 

مربوط به حوزه ثبت  نطنز به شرح ذیل  آگهی ميگردد
اول ( شماره های  مربوط  به بخش 9  شامل  شهر نطنز  و قرا تابعه 

شمار ه های فرعی  از 118- اصلی  واقع در روستای جاریان 
1033- خانم تهمينه اوليــا ء فرزند محمد علی   ششــدانگ یکبابخانه  

بمساحت  217 متر مربع 
شماره های  فرعی از 129- اصلی واقع در روستای جزن 

425- آقای احسان  طيبی رهنی   فرزند امير  هوشنگ  ششدانگ قطعه 
زمين  مزروعی  بمساحت  66/ 531 متر مربع 

520- آقای محمد جزنی  فرزند حسن   ششدانگ یکدرب باغ  بمساحت  
81/ 329 متر مربع  

642- خانم فرشته كبير سلطانی فرزند حســن   ششدانگ   قطعه زمين 
 محصور و مزروعی و مشــجر كه بصورت محصور می باشــد بمساحت

  90/ 232 متر مربع 
شماره های فرعی  از 130-  اصلی  ویشگان جزن  

86- آقای احسان طيبی  رهنی   فرزند  امير هوشنگ     سه دانگ  مشاع  از  
ششدانگ یکدرب  باغ بمساحت 68/ 945 متر مربع 

118- آقای محمد جزنی  فرزند  حسن   ششدانگ یکدرب باغ  بمساحت 
30/ 787 متر مربع 

دوم( شمار ه های مربوط  به بخش 10 چيمه رود و برز رود  و قرا. تابعه 
شماره های  فرعی از یك  اصلی واقع در روستای  فریزهند 

523-غریبخانــه  وقفی فریز هند بنمایندگــی اداره اوقاف و امور خيریه 
شهرستان نطنز  ششدانگ یکباب  اطاق به مساحت 50/ 40 متر مربع 

524- غریبخانه  وقفی فریز هند بنمایندگــی اداره اوقاف و امور خيریه 
شهرستان  نطنز  ششــدانگ یکباب  اطاق در ميان ده به مساحت 49 متر  

مربع 
619- مسجد و شبستان معروف ميان ده بنمایندگی اداره اوقاف  و امور  
خيریه شهرستان نطنز  ششــدانگ یکباب مسجد و شبستان  به مساحت 

211 متر مربع
شماره های فرعی از 15 -اصلی  واقع در روستای بيدهند 

2940- آقای ابراهيم  مســلمی  بيدهندی  فرزند باقر  ششدانگ یکباب 
خانه  بمساحت 35/ 134 متر مربع 

2941- آقای رضا مســلمی بيدهندی  فرزند باقر ششدانگ یکباب خانه 
بمساحت 138 متر مربع

شماره های فرعی از 44- اصلی واقع در  روستای ابيانه
174و175و176و177-خانم گيتی  ملکی ابيانه  فرزند ماشا اله   ششدانگ 

یکباب خانه  بمساحت 25/ 116 مترمربع 
شماره های فرعی از 134 -اصلی واقع در روستای یارند 

1854- اقای علی یارندی  فرزند ماشا اله  ششدانگ یکباب خانه  بمساحت 
30/ 73 متر مربع  مفروز و مجزی از 722 فرعی از اصلی مرقوم

سوم( شماره های مربوط به بخش 11 طرقرود و قرا تابعه 
شماره فرعی از 38 -اصلی واقع در مرجوران كشه 

58- خانم مریم عقيلی فرزند حبيب اله   ششدانگ قطعه زمين  محصور 
بمساحت 76/ 213 متر مربع  

شماره فرعی از 39 -اصلی واقع در اسفيجاركشه 
59- آقای كامران آگاهی  كشــه فرزند عزیز اله   ششدانگ قطعه زمين 

محصور مزروعی بمساحت 41/ 294 متر مربع 
شماره های فرعی از 141 - اصلی واقع در باغستان پایين طرق 

351- اقای محمود ابو فاضلی  فرزند  حسين   ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 68/ 307 متر مربع 
شماره  های فرعی از 193- اصلی  واقع در طرق 

1561-بانو اشــرف طالبی  طرقی  فرزند فتح اله   یك دانگ مشــاع از 
ششدانگ یکباب خانه  بمساحت 50/ 677 متر مربع 

2741- آقای سعيد جالليان  فرزند حسين  ششــدانگ  یکباب خانه به 
مساحت 10/ 169 متر مربع 

3424 الی 3429 - آقای عليرضا ســيف اللهی طرقــی فرزند مرتضی   
ششدانگ یکباب خانه  معروف محله  قاضی بمساحت 30/ 116 متر مربع

بند ب( امالكی كه بموجب آرا هيات نظارت و یا الیحه  اختيارات تفویضی  
به روسای  ثبتی كه بایستی آگهی آنها تجدید  شود بشرح ذیل آگهی می 

باشد. 
شماره فرعی از 33- اصلی واقع  در شهر نطنز

 1782-آقای محمد  برخورداری فرزند احمد نســبت به دو سهم مشاع و 
خانم زهرا فروغی فرزند  بتول  نسبت  به یك ونيم سهم از سه سهم ونيم  
از هجده سهم ششدانگ  قطعه زمين معروف دشت قلياق  انتقا لی قهری 
و مع الواسطه از خانم بتول دهقانيان  كه در آگهی های نوبتی قبلی اشتباها 

سه سهم آگهی شده است لذا بدینوسيله اصالح ميگردد  
لذا به موجــب ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالك چنانچه شــخص یا 
اشــخاصی نســبت به امالك مندرج در بند الف این آگهــي اعتراض 
)واخواهی( داشته باشند بایســتی از تاریخ اولين نوبت انتشار آگهی ظرف 
مدت 90 روز  نســبت به امالك مندرج در بند ب این آگهی   ظرف مدت  
30 روزدادخواست اعتراض خود را كتبا به این اداره تسليم نموده و رسيد 
دریافت نمایند و برابر قانون معترض بایســتی از تاریخ تســليم اعتراض 
ظرف مدت یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضایی نموده و 
گواهی طرح دعوی اخذ و به این اداره تسليم نماید و در صورتی كه قبل از 
تاریخ اولين انتشار دعوایی اقامه شده و در جریان باشد وفق ماده17 باید 
تصدیق محکمه را مشــعر بر جریان دعوی به اداره ثبت تسليم و اال حق 
او ساقط خواهد شــد و اعتراضات یا گواهی طرح دعوی كه بعد از انقضاء 
مدت مرقوم واصل شود بال اثر و مطابق قســمت اخير ماده 16 و تبصره 
ذیل ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شــد ضمنا طبق ماده 56 آیين نامه 
قانون ثبت حقوق ارتفاقي در موقع تحدید حدود و در صورتمجلس تحدید 
حدود قيد و واخواهی نسبت به آن مطابق با ماده 20 قانون ثبت خواهد بود  
این آگهي در دو نوبت و به فاصله ســی روز در روزنامه كثير االنتشار درج 

ومنتشر می گردد. 
تاریخ انتشار نوبت اول  :1396/11/01

تاریخ انتشار نوبت دوم:  02/ 12/ 1396
م الف: 567 عباسعلی عمرانی ریيس  اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان نطنز

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1396 
ثبت اردستان بخش هفده ثبت اصفهان

11/8 بند )الف( امالكی كه آگهی نوبتی آن در وقت مقرر منتشــر الكن 
بواسطه اشــتباه موثری كه در انتشــار آنها رخ داده و به موجب آرا هيات 
نظارت یا دستور اداری مستند به اختيارات تفویضی هيات نظارت موضوع 
بندهای 3875 و 386 و 387 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر ماه 

65 منجر به تجدید آگهی شده اند.
دهستان گرمسير

شهر اردستان به شماره یك اصلی و فرعی زیر
664- خانم اعظم السادات نيك اردستانی فرزند سيد علی اكبر دو دانگ 
و خانم صدیقه مومن زاده فرزند غالمعلی چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
قطعه زمين انتقالی مع الواسطه از طرف غالمعلی حسنی فرزند علی كه در 
آگهی نوبتی قبلی غالمحسين ولد مرحوم علی اظهار و آگهی شده است.

4634- خانمها صدیقه، بتول و آقایــان مرتضی و رضا همگی فرهادیان 
فرزندان حسين 18 حبه مشــاع از 72 حبه قطعه ملك موروثی از طرف 
حسين فرهادیان فرزند فرهاد كما فرض ا... انتقالی مع الواسطه از طرف 
مخدره موید ســلطان بيگم طباطبائی فرزند ميرزا علی اكبر كه در آگهی 
قبلی مخدره مویده سلطان بيگم بدون ســایر مشخصات اظهار  وآگهی 

شده است.
 6544- محمد سعيد شفيق فرزند حسن ششــدانگ یکدرب باغ انتقالی

 مع الواسطه از طرف عبدالحسين شفيق فرزند حاجی آقا علی كه در آگهی 
قبلی عبدالحسين شفيعی اظهار و آگهی شده

13630- محمد سعيد اسالمی طباطبائی فرزند سيد محمد چهل و هفت 
حبه و دویست و بيست و چهار دویست و چهل و پنجم حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ قطعه ملك كه در راستای استانداردسازی جهت پالك 5625 
و 5626 داده شده انتقالی مع الواسطه از سيد اسدا... سندی كه قبال حاج 

ميرزا اسدا... اظهار و آگهی شده است.
15381- خانم مهناز جمالی توتکانی فرزند علی ششــدانگ قطعه ملك 
كه در راستای اســتاندارد ســازی جهت پالك 120/2 داده شده انتقالی 
مع الواسطه از حســين آقاشــاهی فرزند علی اكبر كه قبال با پالك 398 

درخواست ثبت و آگهی شده
دهستان عليا

69 اصلی- مزرعه الكویه- آقایان احمــد، مجيد، محمد و خانمها مریم، 
زینب، فاطمه ، مهناز، عفت و زهرا همگی احمدی فرزندان رضا چهار حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ مزرعه مرقوم كما فرض ا... باستثنا بها ثمنيه 
اعيانی انتقالی مع الواسطه از طرف تاج خانم عامری فرزند ميرزا احمد كه 
در آگهی  قبلی تاج خانم بدون سایر مشخصات اظهار و آگهی شده است. 
به موجب ماده 16 قانون ثبت امالك نسبت به آنهایی كه طبق آرا هيات 
نظارت ثبت تجدید آگهی شده اند در مدت 30 روز دادخواست واخواهی 
خود را به این اداره تسليم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف 
پرونده های معترضی ثبت ظرف مدت یك ماه از تاریخ تســليم اعتراض 
بایســتی با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تســليم نماید اعتراضات یا گواهی طرح 
دعوی كه بعد از انقضا مدت مرقوم واصل شود بالاثر است و مطابق قسمت 

اخير ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد.
ضمنًا طبق ماده 56 آئين نامه قانــون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعيين 
حدود در صورت مجلس قيد و واخواهی صاحبان امالك و مجا ورین نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت وتبصره 2 ماده واحده 

قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد.

این آگهی فقط یك نوبت در روزنامه زاینده رود منتشر ميشود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/11/1 

م الف: 425 خيراله  عصاری رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1396
 منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان

11/9 به موجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك و ماده 59 اصالحی 
آیين نامه مربوط به امالك در سه ماهه سوم سال 1396 تقاضای ثبت آنها 
پذیرفته شده و همچنين شماره های از قلم افتاده و نيز آنچه هيات نظارت 
ثبت و به موجب اختيارات تفویضی آگهی های آنهــا را تجدید نموده به 

شرح ذیل آگهی می شود:
ردیف الف( شماره پالك و مشــخصات مالك و نوع ملك ومحل وقوع 
امالكی كه اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظيم و جهت انتشار 

آگهی در ردیف منظور گردیده اند.
1-5225/5- آقای اسماعيل چنگانيان خوراسگانی فرزند رضا به ش.ش 
9316 و كدملی 1283795035 صادره از اصفهان تابع دولت جمهوری 
اسالمی ایران- ششــدانگ یکبابخانه تحت پالك 5 فرعی مجزی شده 

از 5225/1 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 115/59 مترمربع.
2- 5446/8- آقای محمد باللی فرزند عباس به ش.ش 5274 و شماره 
ملی 1293417947 تابع دولت جمهوری اســالمی ایران- ششــدانگ 
یکبابخانه تحت پالك 8 فرعی مجزی شده از پالك ثبتی 5446 اصلی 

واقع در بخش 5 ثبت اصف هان به مساحت 107/05 متر مربع.
3- 9927- خانم مریم رشــيدی امنيه فرزند قاســم به ش.ش 1931 و 
شماره ملی 1291500820 صادره از حوزه 8 اصفهان تابع دولت جمهوری 
اســالمی ایران- ششــدانگ یك قطعه زمين مزروعــی تحت پالك 
 9927 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 1264/18 متر

مربع.
4- 10178/5- آقای احمدرضا شمسی فرزند عبدالمحمد به ش.ش 747 
و كدملی 1198582499 تابع دولت جمهوری اسالمی ایران- ششدانگ 
یکبابخانه تحت پالك 5 فرعی مجزی شــده از 10178 اصلی واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 78/70 متر مربع.
5- 12040/5- آقای جهانگير معطر علی آبادی فرزند علی به ش.ش 873 
و كدملی 1286718317 تابع دولت جمهوری اسالمی ایران- ششدانگ 
یك قطعه زمين تحت پالك 5 فرعی مجزی شده از پالك ثبتی 12040 

اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 160 مترمربع.
6- 12040/6- آقای سعيد پورشب فرزند محمود به ش.ش 407 و كدملی 
1287757235 تابع دولت جمهوری اسالمی ایران- ششدانگ یك قطعه 
زمين پالك 6 فرعی مجزی شده از 12040 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 187/10 مترمربع.
7- 12303- خانم فخری ربانی فرزند حســين به ش.ش 57 و كدملی 
1291296263 تابع دولت جمهوری اسالمی ایران- ششدانگ یك قطعه 
ملك پالك ثبتی 12303 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان- اراضی 
شهرستان جی- به مساحت 595/4 مترمربع- موروثی از مرحوم حسين 
طغيانی )ربانی( كه به موجب دادنامه تقســيم تركــه 377-278 مورخه 
81/02/31 شعبه 23 دادگاه عمومی اصفهان در سهم متقاضی قرار گرفته 
است كه مستدعی اوليه اسمعيل نعمت اللهی بوده كه در آگهی های قبلی 

از قلم ساقط گردیده، بدینوسيله آگهی می گردد.
8- 12466/4- آقای محمد ابوالحسنی حسن ابادی فرزند محمد حسين 
به ش.ش 17 صادره جرقویه و كدملی 5649834652 )نســبت به سه 
دانگ مشاع( و آقای سعيد ابوالحسنی حسن ابادی فرزند ميرزا حسين به 
ش.ش 8 اصفهان و كدملی 5649909482 )نسبت به سه دانگ مشاع( 
تابعين دولت جمهوری اسالمی ایران- ششدانگ یکبابخانه تحت پالك 
4 فرعی مجزی شــده از 12466 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 95/84 مترمربع.
9- 12953/164- موقوفه امامزاده حســن ابن ابراهيم)ع( اطشــاران 
به نمایندگی اداره اوقاف وامور خيریه شهرســتان اصفهان- ششدانگ 
یك قطعه زمين محصــور تحت پــالك 164 فرعی مجزی شــده از 
 12953 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 3460/53 متر 

مربع.
10-15338/1- آقای مرتضی اتحادی ابــری فرزند عباس به ش.ش 
1354 وكدملی 1283642417 تابع دولت جمهوری اســالمی ایران- 
ششــدانگ یکباب ســاختمان تحت پــالك 1 فرعی مجزی شــده از 
 15338 اصلی واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 96/44 متر 

مربع.
ردیف ب( امالكی در این ردیف قرار نگرفته است.

لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اســناد چنانچه كسی نسبت به امالك 
مندرج در این آگهی واخواهی داشــته باشــد از اولين نوبت انتشار آگهی 
نسبت به امالكی كه در ردیف الف می باشــد 90 روز و نسبت به ردیف 
ب به مدت 30 روز دادخواســت واخواهی خود را كتبا به این اداره تسليم 
نماید و طبــق تبصره 2 ماده واحــده قانون تعيين تکليــف پرونده های 
معترضی ظرف یك ماه از تاریخ تســليم اعتراض به این اداره بایستی با 
تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تســليم نمایند و در صورتی كه قبل از انتشــار این 
آگهی دعوایی اقامه شده باشــد طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر 
بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تســليم نماید و اعتراضات یا گواهی 
طرح دعوی كه بعد از انقضا مدت مرقوم واصل شود بالاثر است و مطابق 
قسمت اخير ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا 
طبق ماده 56 آیين نامه قانون ثبــت حقوق ارتفاقی در موقع تعيين حدود 
در صورتمجلس قيــد و واخواهی صاحبان امالك و مجاورین نســبت 
به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبــت و تبصره دو ماده 
واحد قانون تعييــن تکليف پرونده های معترضی ثبــت پذیرفته خواهد 
شد. این آگهی نســبت به امالك ردیف الف در 2 نوبت به فاصله 30 روز 
 و نســبت به ردیف ب فقط یك نوبت از تاریخ اولين آگهی منتشر خواهد

 شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/11/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/12/02 

م الف: 33440 مهدی شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق 
اصفهان

ابالغ رای
39 / 11 شــماره دادنامــه: 9009970351101435 شــماره پرونده: 
 8909980351101728 شــماره بایگانــی شــعبه: 891745  
خواهان: موسســه قرض الحســنه مهــر بســيجيان بــه نمایندگی 
مرادعلــی نيکوپنــاه بــا وكالــت آقــای احمــد زمانــی به نشــانی 
اصفهــان خ شــمس آبــادی ســاختمان اســپاداپی طبقــه 2 و 9، 
خواندگان: 1- آقــای ناصر تهوری به نشــانی اصفهــان خ 24 متری 
اول كوی ميرزایــی پ 456، 2- خانم هاجر ســتوده مقدم به نشــانی 
 اصفهــان خ پروین مجتمع مالصــدرا بلوار ميخك پ 532، خواســته: 
 مطالبه طلب، گردشــکار: دادگاه ختم رســيدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نمایــد. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای 
احمد زمانی به وكالت از موسسه قرض الحسنه مهر بسيجيان به طرفيت 
 1- خانم هاجر ستوده مقدم 2- آقای ناصر تهوری)صادركننده( به خواسته
 مطالبــه 120/043/000 ریــال قســمتی از وجه چــك 880348-

 89/5/27 بانك سپه شــعبه حکيم شفایی و خســارات و تامين خواسته 
كه به موجب قرار 3-90/1/7 صادر شده با توجه به متن دادخواست- كپی 
 مصدق چك و گواهی عدم پرداخت بانــك محال عليه- اصاله الظهور-
  اقرار خوانده ردیف اول به امضا ظهر چك و اینکه خوانده ردیف دوم حضور

 نيافته و دفاعی به عمل نياورده است فلذا دادگاه خواهان را محق تشخيص 
 و مســتندا به مــواد 198-515-519 از ق.آ.د.م 249 از قانون تجارت-

 تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چك و نظریه تفسيری آن مصوب 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام خوانــدگان را متضامنا بــه پرداخت 
120/043/000 ریال بابت اصل خواســته و 2- 2/455/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی 3- 50/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی 4- 2/200/000 
 ریــال بابت حق الوكالــه وكيل 5- خســارات تاخير تادیه از سررســيد 
تا هنگام پرداخت به نرخ تورم در حق خواهــان محکوم می نماید. رای 
صادره در خصوص خوانده ردیف دوم غيابی ظرف 20 روز قابل واخواهی 
در این شعبه و نســبت به خوانده ردیف اول حضوری ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل تجدیدنظردر محاكم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می 
باشــد. م الف: 33546 شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)314 كلمه، 3 كادر(
ابالغ رای

40 / 11 شــماره دادنامــه: 9609970352200523 شــماره پرونده: 
9609980352200126 شــماره بایگانی شــعبه: 960133   خواهان: 
 آقای عليرضــا صالحی فرزند اســفندیار بــا وكالت خانم پویــه پروانه

 فرزند ملك جمشــيد بــه نشــانی اصفهان ســه راه حکيــم نظامی 
ابتــدای خيابان ارتش بن بســت شــهيد عطایــی ســاختمان 7 واحد 
3 همــراه 09131267681، خوانده:آقــای علی ذیالبپــور فرزند امير 
به نشــانی اســتان اصفهــان شهرســتان شــهرضا شــهرك ميالد 
خيابان قائم ســاختمان پهلوان 7 كدپســتی 5733967، خواســته ها: 
1- مطالبــه وجه چــك 2- مطالبه خســارت تاخير تادیــه 3- مطالبه 
 خســارت دادرســی، رای دادگاه: در خصــوص دعــوی خانــم پونه 
پروانه به وكالت از آقــای عليرضا صالحی فرزند اســفندیار به طرفيت 
 آقای علــی ذیالبپور فرزنــد امير به خواســته مطالبه مبلغ دویســت و 
دو  وجــه  ریــال    207 /000 /000 ریــال  ميليــون  هفــت 
فقــره چــك بــه شــماره 363335 مــورخ 95/1/18 بــه مبلــغ 
بــه   95 /3 /18 مــورخ   363336 و  ریــال    35 /000 /000 
مبلغ 172/000/000 ریال هردو عهده بانك ســپه شــعبه شــهرضا به 
انضمام مطلق خسارات قانونی / حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تادیه 
از زمان سررســيد تا اجرای حکم دادگاه با توجه به بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از ســوی بانك محال عليه 
 كه ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواسته دارد و اینکه دفاع موثر و دليل ومدركی در اثبات برائت ذمه خویش 
به دادگاه ارائه ننموده است و ســایر محتویات پرونده دعوی خواهان بر 
 دادگاه ثابت است لذا به اســتناد مواد 249-310-313 قانون تجارت و 
مــواد 519-515-502-336-331-306-305-303-199-198-
522 قانون آیين دادرســی مدنی و تبصره ماده 2 و ماده 22 قانون صدور 
 چك و استفســاریه راجع به آن حکم بر محکوميــت خوانده به پرداخت

 مبلــغ 207/000/000 ریــال بابت اصــل خواســته و پرداخت مبلغ 
 6/925/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 6/200/000 ریال 
 بابت حــق الوكاله وكيــل و همچنين خســارت تاخير تادیــه از تاریخ 
سررســيد تا تاریخ وصول كه محاســبه آن بر اســاس نــرخ اعالمی از 
ســوی بانك مركــزی بر عهــده اجــرای احــکام می باشــد در حق 
خواهان صــادر و اعــالم می نمایــد. رای صــادره غيابــی كه ظرف 
بيســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در دادگاه صادركننده 
رای و ظــرف بيســت روز پــس ازآن قابــل تجدیدنظــر خواهــی 
 در دادگاه محتــرم تجدیدنظرمركــز اســتان قطعــی مــی باشــد. 
 م الــف: 33548 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان 

اصفهان)314 كلمه، 3 كادر(
مزایده

10/614 اجــرای احــکام مدنی شــورای حــل اختالف شهرســتان 
خمينی شــهر در پرونــده كالســه 1055-95  له آقای اميــر رحمتی 
عليه آقای اصغــر معمــارزاده در نظــر دارد تعدادی وســایل طباخی 
طبــق ليســت پيوســت را كــه كارشــناس رســمی دادگســتری 
53/110/000 ریــال ارزیابــی نمــوده را از طریــق مزایــده بــه 
 فروش رســاند لــذا جلســه مزایده ســاعت ده صبح روز ســه شــنبه

 در تاریــخ 96/11/24 در محل اجــرای ا حکام شــورای حل اختالف 
خمينی شــهر واقع در بلوار پاســداران مجتمع شــوراهای حل اختالف 
خمينی شــهر برگــزار می گــردد، طالبيــن مــی تواننــد 5 روز قبل 
از روز مزایده به نشــانی خمينی شــهر بلوار آیت اله مطهــری خيابان 
حافظ اول خيابان ســلمان فارســی مغازه و پاركينگ نوســاز مراجعه 
و مــورد مزایــده را از نزدیــك بازدیــد نمایند. خریدار كســی اســت 
 كه باالتریــن قيمــت را پيشــنهاد نمایــد خریــدار می بایســت ده

 درصد قيمت پيشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یك ماه از تاریخ 
مزایده به حساب سپرده دادگســتری واریز نماید در غير این صورت ده 
درصد اوليه پس از كسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
م الف: 6510  اجرای احکام مجتمع شماره یك شورای حل اختالف 

خمينی شهر )184 كلمه، 2 كادر(
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مدیر آموزش و پرورش زرین شهر:
لنجان، دارنده رتبه ۸ باسوادی 

در کشور است
مدیــر آمــوزش و پــرورش  زرین شهر
زرین شهر گفت: براســاس آمار سرشماری سال 
۱۳۹۵ شهرســتان لنجان با ۹۸ درصد با سواد، 
رتبه هشتم کشور را به خود اختصاص داده است. 
ایرج شاهمرادی اظهارکرد: نهضت سوادآموزی 
طرح هــای متعــددی را جهت باســوادکردن 
بزرگســاالن ارائه کرده که در حال حاضر افراد 
بی سواد در محدوده سنی ۱۰ تا ۴۹ سال می توانند 
در دوره سوادآموزی شــرکت کرده و در صورت 
قبولــی، مبلغ۱۴۴هزار تومان پــاداش دریافت 

کنند. 
مدیر آموزش و پرورش زرین شــهر تصریح کرد: 
این گروه از ســواد آمــوزان می توانند به صورت 
خودآموز اقدام به آموزش کرده و از طرف نهضت 
سواد آموزی مبلغ ۷۲۰ هزار تومان سرانه آموزش 

دریافت کنند.
وی اضافه کرد: باید توجه داشــت فعالیت های 
سواد آموزی از طریق واگذاری به بخش غیردولتی 
به افــراد حقوقی و حقیقی در حال اجراســت و 
فرهنگیان شاغل و بازنشسته می توانند در آموزش 
بزرگساالن مشــارکت کرده و از مزایای مادی و 

معنوی آن بهره مند شوند.
شــاهمرادی ادامه داد: البته نباید فراموش کرد 
که در گذشته بیشتر سوادآموزان، زنان خانه دار 
بودند، اما مشــکالت خانــه داری و نگهداری و 
پرورش فرزنــد، باعث افت تحصیلــی یا حاضر 
نشدن آنها در کالس درس شــد که این موارد، 
انگیزه نوسوادان خانه دار را در ادامه تحصیل در 

کالس های نهضت تضعیف می کند.

مدیرآموزش و پرورش اردستان:
شورای آموزش و پرورش تجلی 

مشارکت هدفمند مردم است
مدیــر آمــوزش و پــرورش  اردستان
اردستان گفت: شورای آموزش و پرورش تجلی 
مشــارکت هدفمند مردم به ویژه خانــواده ها و 
مســئوالن در تحقق اهداف نهاد مقدس تعلیم و 

تربیت است.
عیسی شفیعی اظهار کرد: همه کسانی که به نوعی 
برای نهاد مقــدس تعلیم و تربیت دلســوزانه و 
مشــوقانه تالش می کنند، همچون آموزگاران، 
مدیران و معاونین، از اثرگــذاران تعلیم و تربیت 

هستند.
وی گفت: شــورای آموزش و پــرورش در مقام 
یک پارلمان منطقه ای در نهاد و بطن آموزش و 

پرورش طراحی و تدوین شده است.
شفیعی تاکید کرد: شــورای آموزش و پرورش 
می توانــد در هر کجا آموزش و پرورش مشــکل 
قانونی داشته باشد، راهگشــا بوده و راه را هموار 

کند.

عضو شورای اسالمی شهرضا:
شهرضا با معضل ترافیک شدید 

مواجه است
عضو شورای اسالمی شهرضا، با  شهرضا
بیان اینکه سال های متمادی است که شهرضا با 
مشکل و معضل ترافیک شدید مخصوصا در مرکز 
شهر مواجه است، اظهار کرد: احداث خیابان های 
موازی با خیابان شهید بهشتی در حل این معضل 

موثر است.
آرزو قوامــی ادامه داد: اگر در هر دوره شــهردار 
وقت، به تملک و آزاد ســازی حداقل ســه خانه 
بــرای احــداث خیابان هــای مــوازی خیابان 
اصلی اقــدام کــرده بودنــد، در حــال حاضر 
 با این حجــم از ترافیک در مرکز شــهر مواجه

 نبودیم.
وی افزود: درحال حاضر شورا تمام توان و تمرکز 
خود را به رفع موانع و احداث خیابان های موازی 

خیابان اصلی اختصاص داده است.
وی در ادامــه، ضمن تشــکر از تمــام رانندگان 
تاکســی به پاس زحمات فراوانی که برای شهر 
و خدمت به شــهروندان انجام می دهند، عنوان 
کرد: رانندگان تاکسی، ســفیران فرهنگی شهر 
محسوب می شــوند؛ چراکه جزو نفرات اولیه ای 
 هستند که با مسافران و گردشگران شهری تعامل 

دارند.
قوامــی با اشــاره بــه بعضــی از گالیــه های 
شــهروندان افزود: متاســفانه تردد تاکسی در 
بعضــی از خیابــان های شــهر کمتر اســت؛ 
همچنین تردد تاکســی در ســاعات اولیه شب 
تقریبا دیگــر صورت نمــی گیرد کــه این امر 
 در جهــت امنیت و رضایــت شــهروندان باید

 اصالح گردد.

بارش برف، جاده ۵۰ روستای 
فریدونشهر را مسدود کرد

بارش ســنگین بــرف از  فریدونشهر
جمعه شــب، چهره مرتفع ترین شهر ایران را 
کامال زمســتانی کرد. تاکنــون ارتفاع برف در 
ســطح فریدونشهر به ۳۵ ســانتی متر رسیده 

است.

محسن مقدسی، رییس اداره راهداری و حمل 
و نقل جاده ای این شهرستان، از برف سنگین، 
کوالک و مه آلود بودن جاده های روستایی این 
شهرستان ســخن گفت و اظهار کرد: به علت 
شدت برف و کوالک و نبود دید افقی، با وجود 
تالش وقفه ناپذیر راهداران، جاده بیش از ۵۰ 
روستای پشتکوه و پیشکوه فریدونشهر مسدود 
بوده و هنوز بازگشایی نشده است. حمیدرضا 
ملیانیان، معاون آموزش و پرورش فریدونشهر 
هم صبح دیروز اعالم کرد که به دلیل مناسب 
نبودن معابر این شهرستان در پی بارش برف، 
مدارس مقطــع ابتدایی فریدونشــهر تعطیل 
است. محمود یوسلیانی، رییس هیئت اسکی 
اســتان اصفهان نیز در گفت وگو بــا خبرنگار 
پونه زار اظهار کرد: ارتفاع برف پیســت اسکی 
به ۴۵سانتی متر می رســد و در صورت تداوم 
بارش ها، مــی توان مژده بازگشــایی پایتخت 
ورزش های زمســتانی اســتان اصفهان یعنی 

پیست اسکی فریدونشهر را بدهیم.

فرماندار آران و بیدگل:
اعتبارات ورزشی آران و 
بیدگل ۱۰ برابر شده است

فرماندار آران و بیدگل  آران و بیدگل
گفت: اعتبارات ورزشی شهرستان در سه سال 

گذشته ۱۰ برابر شده است. 
ابوالفضل معینی نژاد گفت: فعالیت های مداوم 
و کسب رتبه های کشــوری و استانی از سوی 
ورزشــکاران این شهرســتان، نشــان دهنده 
توانمندی های جوانان این خطه اســت و باید 

به آن اهمیت داد.
فرماندار آران و بیــدگل با بیان اینکه اعتبارات 
ورزشی شهرستان در سه سال گذشته ۱۰ برابر 
شده است، ادامه داد: امسال دو میلیارد تومان 
بودجه بــرای اداره ورزش و جوانــان در نظر 
گرفته ایم که تامین بخشی از آن بر عهده اداره 

آموزش و پرورش است.

دو طرح نیروگاهی و تولیدی 
در اردستان راه اندازی شد

نخستین طرح احداث 
نیروگاه خورشیدی با علی دهقانان زواره

هدف تولید برق به ظرفیت ۸۰ هزار کیلو وات و 
نخستین کارخانه تولید ظرف های پالستیکی 
در روستای قهســاره واقع در دهستان برزاوند 
شهرستان اردســتان با ســرمایه گذاری یک 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی بخش خصوصی 

راه اندازی شد. 
فرماندار اردســتان، اشــتغال ایجاد شــده به 
واســطه این طرح ها را ۲۵ نفر عنــوان کرد و 
گفت: نیروگاه خورشیدی در زمینی به مساحت 
ســه هزار مترمربع و کارخانه تولید ظرف های 
یکبار مصرف به مساحت ۵۰۰ مترمربع احداث 
شده است. علیرضا غیور افزود: دولت طی چند 
ســال گذشــته به ویژه درقالب الیحه بودجه 
ســال ۱۳۹۷ اعتبار قابل توجهی برای اشتغال 
روســتاها پیش بینی کرده تا زمینه مهاجرت 
معکوس فراهم شود و در این راستا ایجاد ناحیه 
کارگاهی روستای قهساره، در دهه فجر امسال 

کلنگ زنی خواهد شد. 
وی تاکید کرد: ایجاد اشتغال و اجرای طرح های 
صنعتی در اردستان از جمله با اعطای تسهیالت 
اشــتغال زایی کم بهره به ویژه بــه متقاضیان 
روســتایی، می تواند زمینه ایجاد اشتغال را در 

این شهرستان فراهم سازد.
 رســول شــهرکی، مدیر صندوق کارآفرینی 
امید اســتان اصفهان نیز با اشاره به تسهیالت 
یک میلیارد ریالی کارخانــه تولید ظرف های 
یکبار مصرف کاغذی گفت: تسهیالت حمایتی 
کم بهره برای ایجــاد طرح های کشــاورزی، 
خدماتی، صنعتی و تولیدی در روستاهای این 
استان، با بهره 6درصد از ابتدای سال آینده در 

این شهرستان پرداخت خواهد شد.

روز گذشته، خبرگزاری فارس، درگفت و گویی  با سعید  شهرضا
آقاسی،عضو شورای اسالمی شهر شهرضا، به ماجرای تذکر  اعضای شورای 
شهردر خصوص عدم پاسخگویی شهردار در ارائه مدرک تحصیلی  خود 

پرداخت. 
آقاســی در گفت و گو با این خبرگزاری، با بیان اینکه اعضای شــورای 
اسالمی شــهر براســاس قانون امکان طرح ســؤال در خصوص جوانب 
مختلف مدیریتــی و عملکردی شــهرداران را دارا هســتند، گفت: بر 
همین اســاس نســبت به طرح ده هــا ســؤال در خصــوص ابهامات 

و نارســایی های مدیریتــی شــهردار شــهرضا اقــدام کــرده ام و با 
طرح ایــن ســؤال ها در صحن شــورای اســالمی شــهر، خواســتار 
 ارائه پاســخ دقیــق، شــفاف و بی ابهام از ســوی شــهردار شــهرضا 

هستم.
آقاســی تاکید کرده که در صورت عدم پاسخ گویی شــهردار، موضوع 
استیضاح  وی مطرح می شود:» بر اســاس قانون در صورتی که عضو یا 
اعضای شورای اسالمی شهر از پاسخ های ارائه شده از سوی شهردار قانع 

نشوند، بحث استیضاح شهردار مطرح می شود.« 

این عضو شورای اســالمی شــهر شــهرضا درادامه به ابالغ نامه ای به 
شــماره6۰۴، مبنی بر ارائه توضیحاتی در مورد دالیل عدم ارائه مدرک 
تحصیلی که در مورخه ۱۳۹6/۰۸/۲۰، با امضای رئیس شورای اسالمی 
شهر رسیده اشاره کرد و گفت: در این نامه خطاب به شهردار شهرضا آمده 
است، نامبرده باید نسبت به ارائه کلیه مدارک تحصیلی خود شامل دکترای 
شهرسازی، فوق لیسانس مهندسی فضای سبز، لیسانس مهندسی عمران، 
فوق دیپلم شهرسازی و دیپلم به دبیرخانه شهرداری اقدام و پاسخگو باشد.

آقاسی می گوید: بنا بر اطالعات واصله شهردار شهرضا از ابتدای ورود به 
شهرضا تاکنون دانشجوی مهندسی شهرســازی دانشگاه پیام نور مرکز 
اصفهان بوده که در این خصوص چرا دانشجو بودن خود را کتمان کرده 
است و همچنین با داشتن دکترای شهرسازی چه نیازی به تحصیل در 

مقطع کارشناسی همان رشته را دارد.
جالب اینجاســت که به گفته آقاسی؛ 
شهردار شهرضا دانشجوی ترم اول دوره 
فراگیر مقطع لیسانس رشته حقوق در 
دانشگاه پیام نور مرکز شهرضا نیز هست 
و از سویی دانشجو بودن خود را کتمان 

می کند.
اما ابهــام در مدرک تحصیلــی آقای 
شهردار در حالی از سوی این عضو شورا 
مطرح شده که دوم شــهریورماه سال 
جاری، رحیم جافری با اکثریت نسبی 
آرای اعضای همین  شورا، در سمت خود 
به عنوان شهردار شهرضا ابقا شد.آنچه 
بیش از همه در کار یک شــهردار مهم 
است، فارغ از جناح بندی های سیاسی 
و بومی و غیر بومی بــودن، تخصص و 

تعهد کاری است.
به این ترتیب باید گفت اگر این شخص، به عنوان متولی انتخاب مدیر ارشد 
شهر مورد تایید اعضای شورای شهر قرار نگرفته و رد صالحیت شده، چرا 
برای بار دوم در سمت خود ابقا شده و اگر با جذب اکثریت آرا انتخاب شده، 

با توجه به ارائه کدام مدارک تحصیلی بوده است؟

چرا شهردار شهرضا، مدرک دکترای خود را کتمان می کند؟ 

شهرداربدونمدرک؟!

عضو شورای اسالمی شهر شهرضا گفت: بر اساس اطالعات واصله شهردار شهرضا دانشجوی ترم اول دوره فراگیر مقطع 
لیسانس رشته حقوق در دانشگاه پیام نور مرکز شهرضاست و از سویی دانشجو بودن خود را کتمان می کند.

 بر اساس قانون 
در صورتی که 

عضو یا اعضای 
شورای اسالمی 

شهر از پاسخ های 
ارائه شده از سوی 

شهردار قانع 
نشوند، بحث 

استیضاح شهردار 
مطرح می شود

اخبار

شهرداربدونمدرک؟!

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

کاشان نماینده مردم کاشــان و آران و 
بیــدگل در مجلس شــورای اســالمی گفت: ما 
نمایندگان از ابتدا نیز با چهار مورد در بودجه سال 
۹۷ از جمله افزایش قیمت حامل های انرژی، آب و 

برق، حذف یارانه و افزایش مالیات مخالف بودیم.
ســیدجواد ســاداتی نژاد، در گزارش کوتاهی از 
عملکرد خود در منطقه راوند، به تاسیس نمازجمعه 
باشــکوه منطقه راونــد و حضور پرشــور هزار و 

۳۰۰نفری مردم و تالش های نماینده جهت برپایی 
آن اشاره کرد و ضمن تشــکر از امام جمعه منطقه 
راوند به خاطر تالش ها و فعالیت های گسترده در 
منطقه، بیان داشت: حفظ وحدت با محوریت امام 
جمعه در این منطقه خواهد توانست تمام سدها را 

بشکند و مشالت را برطرف کند.
وی هدف از احداث شــهرک ماهیان زینتی راوند 

را جذب گردشــگر عنوان کرد و گفت: در ورودی 
کاشــان یک قمصر احداث می کنیم؛ البته شــهر 
قمصر نهایتــا ۴۰ روز گل دارد و گردشــگر جذب 
می کند، اما شــهرک ماهیان در مجــاورت اتوبان 
در تمام سال قابلیت پذیرش گردشــگر را دارد و 
 بر پایه ظرفیت خود شــهر، منبع اقتصادی شکل 

می گیرد.

 نماینده مردم کاشان:
هدف از احداث شهرک ماهیان زینتی راوند، جذب گردشگر است 

رییس اداره ثبت سمیرم با اشاره  سمیرم
به طرح هوشمندســازی کارت ملــی و تعویض 
شناسنامه های قدیمی گفت: بالغ  بر ۴۰درصد از 
جمعیت واجد شرایط دریافت کارت هوشمند ملی 

تاکنون به اداره پست سمیرم مراجعه کرده اند.
محمد رضایی با اشــاره به متغیر بودن جمعیت 
شهرستان با توجه به حضور عشایر گفت: تاکنون 
۲۱ هزار شناســنامه مکانیزه، تعویض و ۲۵ هزار 

کارت ملی هوشمند در سمیرم صادر شده است.
رییس اداره ثبت احوال سمیرم، با اشاره به حجم 
باالی متقاضیان برای ثبت کارت ملی هوشــمند 
گفت: روزانــه بیش از ۱۵۰ نفر در ســمیرم برای 
دریافــت کارت ملی هوشــمند ثبت نام می کنند 
که با توجه به این حجم از مراجعات، تعداد مراکز 
سمیرم پاسخگو نیست و به دنبال افزایش دفاتر در 

سطح شهرستان هستیم.
وی خاطرنشــان کرد: تا ابتدای ســال ۹۷ عالوه 
بر اداره پست ســمیرم، چهار دفتر پیشخوان در 
سطح شــهر و شــهرهای اطراف شهرستان برای 

خدمت رسانی به مردم فعال خواهیم کرد.
رضایی همچنین با اشاره به حجم باالی مراجعات 
مردمی به اداره پست شهرستان تصریح کرد: در 
حال حاضر دو کاربر در اداره پســت شهرســتان  
به مردم خدمت رسانی می کنند که امیدواریم با 
توجه به قول های مساعدی که داده شده است تا 
پایان هفته جاری تعداد کاربران در اداره پست به 
چهار نفر افزایش یابد تا این کار با سرعت باالتری 

انجام شود.

رییس اداره ثبت سمیرم خبرداد:

  صدور 2۵ هزار کارت ملی هوشمند
فرماندار تیــران و کرون گفت:  تیران و کرون
تامین آب شرب روســتاهای تیران و کرون، اولویت 

برنامه های شهرستان است. 
علی رحمانی با اشــاره به بخش روســتایی تیران و 
کرون اظهار کرد: 6۰ درصد جمعیت و گســتردگی 
شهرستان، روستایی اســت که عمده آن در بخش 

کرون واقع شده است.
وی افزود: بخش روستایی با مشکالتی روبه روست که 
مشکالت آن از گذشته تاکنون باقی مانده و تدبیر و 
برنامه ریزی در گذشته برای آنها صورت نگرفته است 
که از جمله آنها عدم اتصال آب شــرب خانوارهای 
روستایی به شبکه آبرسانی اســت و در حال حاضر 
آب شــرب آنها از چاه و در برخی روســتاها با تانکر 

تامین می شود.
فرماندار شهرستان تیران و کرون با اولویت بندی که 
نسبت به نیازهای شهرستان صورت گرفته، گفت: 
تامین آب شرب روســتاهای تیران و کرون، اولویت 
برنامه های شهرستان است و سالیانه اعتباربخشی 
از محل اعتبارات به این حوزه برای رفع نیاز شــبکه 

آبرسانی صورت می گیرد که نیازمند اعتبارات ملی و 
استانی بیشتری است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۷ روستا متصل به شبکه 
آبرسانی نیســتند، ادامه داد: پروژه آبرسانی به ۴۳ 
روستا در حال انجام بوده و تکمیل آن نیازمند اعتبار 

مالی است.
رحمانی یادآورشد: عالوه بر آبرسانی از طریق شبکه 
به خانوارهای ۱۷ روستای شهرستان، بهبود و اصالح 

شبکه آبرسانی نیز باید انجام شود.

فرماندار تیران و کرون:

تامین آب شرب روستاهای تیران در اولویت است

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی تیران و کرون، گفت: اولین جشنواره ادبی شعر  تیران و کرون
شهید، یادمان شهدای واالمقام تیران و کرون همزمان با سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و به مناسبت پنجم 

اسفند ماه، سالروز یادمان ایثار و شهادت این خطه، برگزار می شود. 
علی معینی افزود: فراخوان ارسال آثار، آغاز شــده و عالقه مندان به شرکت در این جشنواره تا ۲۵ بهمن ماه 
می توانند آثار خود را به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی یا کانون امام حسن مجتبی)ع( تحویل دهند و نتایج تا 

۲۷ بهمن مشخص خواهد شد.

فراخوان اولین جشنواره 
ادبی اعالم شد

خبر

فرمانداریثبت احوال

جانشــین پلیس راه موتــه- گلپایگان  گلپایگان
اظهار کرد: به علت برخورد خودروی ســمند با خودروی 
تندر ۹۰ حادثه تصادف اتفاق افتاد.تورج فرجی افزود: در 
این حادثه تصادف ۲ نفر از سرنشــینان  هر دو خودرو در 
صحنه تصادف فوت کــرده و دو نفر نیز مصدوم شــدند.

جانشین پلیس راه موته-گلپایگان گفت: مصدومان این حادثه توســط امدادگران اورژانس و هالل احمر به 
بیمارستان میمه منتقل شــدند. وی با بیان اینکه علت حادثه تصادف در دســت بررسی است، توصیه کرد: 
رانندگان در هنگام رانندگی ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از سبقت و سرعت غیر مجاز پرهیز کنند.
گفتنی است گلپایگان شهری در استان اصفهان است که در فاصله ۳۵۲ کیلومتری تهران و ۱۵6کیلومتری 
شمال غربی اصفهان قرار دارد. سلسله کوه های مرکزی و رود قبله که از کوه های اطراف گلپایگان سرچشمه 

می گیرد، از این شهر می گذرد و مابین شهرهای خوانسار، خمین و میمه جای گرفته است.

 برخورد دو 
خودروی سواری 
حادثه آفرید

نــان  رییــس اداره ورزش و جوا چادگان

شهرستان چادگان، از قهرماني لیگ هفت سنگ بانوان 
غرب استان اصفهان خبرداد. 

رضا آقایي اظهار کرد: گسترش و برگزاري ورزش هاي 
بومي محلي، یکي از مهم ترین اولویت هــا در مقابله با 

ناهنجاري هاي اجتماعي و زدودن آسیب هاي اجتماعي براي جوانان است. 
 وي با بیــان اینکــه پیشــگیري بهتــر از درمان اســت، افــزود: فرهنگ ســازي و همگانــي کردن 
 ورزش در جامعه مي تواند عامل بازدارنده از بســیاري بیماري ها باشــد که کم هزینه تر از دارو و درمان 

است.
رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان چادگان خاطرنشان کرد: دستگاه هاي اجرایي باید زمینه هاي الزم 

براي انجام ورزش هاي بومي محلي را در میان خانواده ها و بانوان فراهم کنند.

چادگان، قهرمان لیگ 
هفت سنگ بانوان 
غرب استان شد

خبرنگار شهرستان
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تحدید حدود اختصاصی
11/12 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 3340 فرعی از 7897 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام حســن حیدری بهارانی فرزند رضا 
در جریان ثبت است و رای شماره 13960302027007958 مورخ 1396/7/11 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اینک بنا به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف  و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/11/29 روز یک شنبه ساعت 9 صبح در محل 
 شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت 
و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 
را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:33626 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)265 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/11 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه باســتثنا بها ثمنیه اعیانی پالک شماره  
12195/12 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان مجزا شده از پالک یک فرعی که طبق پرونده 
ثبتی به نام حمیدرضا ســاوج فرزند مصطفی و غیره در جریان ثبت اســت به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق آرای شــماره  1396603020227006469 و 
139660302027006468- 96/6/2 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 
و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 
1396/11/25 ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضیــات مجاورین و صاحبان امالک مطابــق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:33617 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)205 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/28 شماره: 96/202703157 – 96/10/28 خانم مژگان ریخته گران اصفهانی فرزند 
مصطفی با ارائه دو برگ استشهادیه محلی مدعی می باشد سند مالکیت 15 حبه از 72 حبه 
ششدانگ یکبابخانه پالک 15190/9148 واقع در بخش 5 اصفهان که در صفحه 488 
دفتر امالک 189 و سند شماره 328483 بنام نامبرده ســابقه ثبت دارد و همچنین آقای 
مصطفی ریخته گران مالک 36 حبه از ششدانگ فوق الذکر در صفحه 314 دفتر 355 اداره 
جنوب ذیل ثبت 46636 که به موجب گواهی حصر وراثت 915 مورخ 1382/02/30 شعبه 
5 حقوقی نامبرده فوت نموده و وراثت حین الفوت وی عبارتند از مژگان و میترا و مظفر و 
همسر ملوک شمیرانی طبق قانون ارث و میترا ریخته گران مالک 21 حبه از 72 حبه فوق 
الذکر در صفحه 316 دفتر 355 امالک ذیل ثبت 46637 اداره جنوب که بعلت جابجایی 
سند مالکیت اولیه مفقود شده  و درخواســت صدور سند المثنی نموده اند  لذا طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی 
انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 

ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 33996 شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال شرق اصفهان  )264 

کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

11/30 خانم زهرا طباطبائی  دارای شناسنامه شــماره 53 به شرح دادخواست به کالسه  
452/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
اصغر آقا معالج  به شناسنامه 641 در تاریخ 1396/7/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1 –عبدالرضا معالج فرزند اصغر به شماره 
شناسنامه 81 پسر متوفی 2- علیرضا معالج فرزند اصغر آقا به شماره شناسنامه 38950 پسر 
متوفی 3- مریم معالج فرزند اصغر به شماره شناسنامه 277 دختر متوفی 4- زهرا طباطبائی 
فرزند سید مهدی به شــماره شناسنامه 53 همســر متوفی و به جز نامبردگان فوق 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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 563 
 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک( )163 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ نظریه کارشناسی

11/31 بدینوسیله در خصوص پرونده اجرایی کالسه 960245 و در راستای ماده 75 قانون 
اجرای احکام مدنی به 1- خانم کرشمه وفائی نژاد 2- محمد انوری  فرزند حسن 3- فرامرز 
انوری فرزند عباسعلی همگی به نشــانی مجهول المکان ابالغ می گردد تا جهت رویت 
نظریه کارشناس در خصوص ارزیابی پالک ثبتی 532 فرعی از 9 اصلی واقع در نطنز واقع 
در علیا ظرف سه روز پس از تاریخ انتشار آگهی در این اجرا حضور یافته تا چنانچه اعتراضی 
به نظریه مزبور دارند کتبا ظرف مهلت مقرر اعالم دارند وال وفق مقررات اقدام خواهد شد.   

م الف:562  اجرای احکام حقوقی دادگستری نطنز )100 کلمه، 1 کادر(
تبصره 1 ماده 105 آئین نامه قانون ثبت 

11/32  شــماره: 960720671586209-96/10/26  بر اساس تقاضای آقای نعمت ا... 
نجفی مبنی بر تعیین بها ثمنیه اعیانی سه دانگ از ششــدانگ پالک 99/1257 واقع در 
خمینی شهر بخش چهارده ثبت اصفهان که طبق سوابق متعلق است به خانم بیگم صاحب 
رجائی فرزند اسماعیل دادگستری میزان بها ثمنیه اعیانی پالک فوق الذکر و طبق نظریه 
کارشناس دادگستری فاقد ثمنیه اعیانی برآورد و اعالم نموده است و چون متقاضی مزبور 
اعالم داشته مالک فاقد نشانی اســت لذا با توجه به مفاد تبصره یک آئین نامه فوق الذکر 
مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شود تا چنانچه ذینفع مدعی تضییع 
حقی باشد از تاریخ انتشــار این آگهی به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائی مراجعه و 
گواهی طرح دعوی را به اداره مذکور تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی 
طرح دعوی سند مالکیت متقاضی بدون اســتثنا ثمینه اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد.  

م الف:6534  اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )153 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/33 شــماره صادره: 960720671547852 – 96/10/25  آقــای نعمت اله نجفی 
خوزانی فرزند عبداله به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما 
گواهی شده مدعی اســت که ســند مالکیت یک حبه و یک دوم حبه مشاع از هفتاد و دو 
حبه  ششدانگ پالک شماره 85/267  واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در 
صفحه 199 دفتر 22 امالک ذیل ثبت 20687 به نام علی نجفی خوزانی فرزند عبداله ثبت 
و صادر و تسلیم گردیده و به موجب ســند رسمی شماره 27429-1351/2/21 دفترخانه  
اسناد رسمی شماره 73 به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده نحوه گم 
شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده 

است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 6533 اداره ثبت اسناد 

و امالک خمینی شهر )240 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/34 شــماره صادره: 960720671561576 – 96/10/27  آقای غالمشــاه گشول 
همزائی فرزند عمان اله به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود 
رسما گواهی شده مدعی است ششدانگ پالک شماره 3103 فرعی از 99 اصلی  واقع در 
خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 391 صفحه 427 مسبوق به ثبت و سند 
می باشد که در اثر جابجایی مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 6535 اداره ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر )188 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

 11/35  مرجع رسیدگی شورای حل اختالف شعبه اول حقوقی دهاقان به نشانی دهاقان 
پشت بانک ملی مجتمع شوراهای حل اختالف کالســه پرونده 640/96 وقت رسیدگی 
مورخ 96/12/2 ساعت 5 عصر مشــخصات خواهان محمدرضا امیری به نشانی دهاقان 
کالنتری مرکزی مشــخصات خوانده شاهین فرزانه فرزند شــاهپور مجهول المکان به 
خواســته مطالبه مبلغ 30/000/000 بابت پرداخت ضمانت وام بــه انضمام هزینه های 
دادرسی و تاخیر و تادیه گردشگار خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادنامه و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی وفق ماده 72 قانون آئین دادرسی مدنی 
 نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر در جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 96/312  شعبه اول حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف دهاقان)145 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/36 مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 1777/96 حل 4 ، وقت رسیدگی ســاعت 9/30 بعداز ظهر روز چهارشنبه مورخه 
1396/12/2، مشخصات خواهان: حسنعلی کمالی فرزند اسماعیل به نشانی خمینی شهر 
خ مدرس کوچه شهید جعفریا، مشخصات خوانده: محمدرضا عیدی وندی،  خواسته و بهای 
آن: مطالبه مبلغ 5/000/000 ریال وجه چک شماره 754555-95/8/17 عهده بانک ملی 
ایران به انضمام خسارات دادرسی از قبیل هزینه دادرسی حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه، 
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 6285 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )186 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

11/37 شماره پرونده: 139604002121000273/1 شماره بایگانی پرونده: 9600367 

شــماره آگهی  ابالغیه: 139603802121000059 آگهی ابالغ اجراییه پرونده اجرایی 
9600367 بدین وسیله به آقای امید زاده زنگنه ، نام پدر: منوچهر، تاریخ تولد 1368/07/01 
شماره ملی 1740196181 شماره شناسنامه 1740196181 به نشانی خمینی شهر بلوار 
امیرکبیر کوچه 109 جنب نانوائی کارگاه نجاری آقای محمدی ابالغ می شــود که خانم 
الهام محمدزاده ورپشــتی جهت وصول یک جلد کالم ا... مجید به هدیه 200 هزار ریال 
و بانضمام مبلغ دویســت و شــصت و دو ریال و پنجاه دینار بعنوان مهرالسنه و بانضمام 
یک جام آینه و یک جفت شمعدان مقوم به 2 میلیون ریال و بانضمام یک سفر حج عمره 
مفرده مقوم به 10 میلیون ریال و بانضمام مبلــغ 200 میلیون ریال بابت خریداری منزل 
مسکونی و بانضمام تعداد 200 عدد سکه طال تمام بهار آزادی و بانضمام مقدار 30 مثقال 
طالی ساخته شده زرگر پســند هیجده عیار و بانضمام 5 دست لباس عروس زنامه مقوم 
به 5 میلیون ریال جمعا بر ذمه زوج اســت که عندالمطالبه زوجه بپردازد. به استناد مهریه 
مندرج در سند ازدواج شماره 9019-1390/10/1 دفترخانه ازدواج 119 خمینی شهر علیه 
شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 9600367 در این اداره تشکیل شده و 
طبق گزارش مورخ 1396/10/21 مامور ابالغ واقعی به شما میسر نبود لذا بنا به تقاضای 
بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود 
آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محســوب 
می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.  
 م الف: 6548 یزدانــی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک خمینی شــهر)270 کلمه، 

3 کادر( 
ابالغ اجرائیه

11/38 شماره پرونده: 139604002121000117/1 شماره بایگانی پرونده: 9600165 
شــماره آگهی  ابالغیه: 139603802121000057 آگهی ابالغ اجراییه پرونده اجرایی 
9600165 بدین وسیله به آقای مهرداد موزرمنی، نام پدر: اصغر، تاریخ تولد 1367/01/10 
به نشانی خمینی شهر خ کهندژ پاسارگاد کوی اتحاد اسالمی پالک 123 ابالغ می شود که 
بانک قوامین شعبه بزرگمهر اصفهان جهت وصول مبلغ 160/000/000 ریال به استناد 
چک شماره 806024-1391/12/19 بانک سپه علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به بایگانی 9600165 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/9/4 
مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شــود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریــان خواهد یافت. م الف: 6553 یزدانی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر)154 کلمه، 2 کادر( 
فقدان سند مالکیت

11/41 شــماره صادره: 960720671547852 – 96/10/25  آقــای نعمت اله نجفی 
خوزانی فرزند عبداله به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما 
گواهی شده مدعی اســت که ســند مالکیت یک حبه و یک دوم حبه مشاع از هفتاد و دو 
حبه  ششدانگ پالک شماره 85/267  واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در 
صفحه 193 دفتر 22 امالک ذیل ثبت 20685 به نام غالمعلی نجفی خوزانی فرزند عبداله 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 2285-1351/3/1 دفترخانه  
اسناد رسمی شماره 73 به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده نحوه گم 
شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده 
است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 6536 اداره ثبت اسناد 

و امالک خمینی شهر )241 کلمه، 3 کادر(

مفاد آراء
10/283 آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي  

واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي 
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي 
فاقدسندرســمي مســتقردرواحدثبتي شــهرضاتصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضي 
محرزگردیده است لذامشخصات متقاضي وملک موردتقاضابه شرح زیربه منظوراطالع 
عموم دردونوبت به فاصله 15 روزدرروزنامه هاي زاینده رودواصفهان امروزچاپ وآگهي 
میشــودتادرصورتي که اشخاصي نســبت به صدورســندمالکیت متقاضیان اعتراضي 
دارندمیتوانندازتاریخ انتشــاراولین آگهي به مــدت دوماه اعتــراض خودرابه اداره ثبت 
واسنادوامالک شهرضاتسلیم وپس ازاخذرسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خودرابه مرجع قضایي تقدیم نمایند وطرح دعوا رابه اداره ثبت واسنادوامالک 
شهرضاارائه نمایندبدیهي است درصورت انقضاي مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
شماره 3 / 88 فرعي از23 اصلي فضل آباد 

1- راي شماره 139660302008005247 -  30 / 09 / 96 – رمضانعلي کفاش  فرزند 
حیدرعلي ششــدانگ یک باب خانه ومغازه متصله به آن مفروزي ازپالک 3 / 88 فرعي 
از23 اصلي سودآبادبه مساحت 163 مترمربع درازاء تمامت 163 سهم مشاع از1750 سهم 
ششدانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف محمدومحمودرضابراهیمي فرزندان علیرضا 

وراث مع الواسطه مرحوم فتح اله براهیمي  
تاریخ انتشارنوبت اول  16 / 10 / 96
تاریخ انتشارنوبت دوم  01 / 11 / 96

م الف: 900 سید اسداله موسوي  رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا
حصر وراثت

11/25 آقای غالمرضا جعفری دینانی دارای شناسنامه شماره 41  به شرح دادخواست به 
کالسه  916/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسین جعفری دینانی به شناسنامه 15 در تاریخ 1396/10/21 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- زهرا بیگم زمانی 
فروشانی فرزند محمدرضا، ش.ش 346 )همسر( 2- تورج جعفری دینانی فرزند حسین، 
ش.ش 12 )فرزند( 3- صفر جعفری دینانی فرزند حسین، ش.ش 8 )فرزند( 4- غالمرضا 
جعفری دینانی فرزند حسین، ش.ش 41 )فرزند( 5- رجبعلی جعفری دینانی فرزند حسین، 
ش.ش 34 )فرزند( 6- زهرا جعفری والشانی فرزند حسین، ش.ش 46 )فرزند( 7- ام البنین 
جعفری دینانی فرزند حسین، ش.ش 35 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6531 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )178 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

11/24 شماره پرونده: 139604002121000271/1 شماره بایگانی پرونده: 9600365 
شــماره آگهی  ابالغیه: 139603802121000058 آگهی ابالغ اجراییه پرونده اجرایی 
9600365 بدین وسیله به آقای عزیز صالحی ورنوســفادرانی، نام پدر: علی، تاریخ تولد: 
1356/10/29 شماره ملی 1141118041 شماره شناسنامه 1846 به نشانی اصفهان – 
خمینی شهر خیابان امام شمالی کوچه شهید دباغی مقابل نجاری شیرازی ابالغ می شود 
که خانم نفیسه پیمانی فروشانی جهت وصول یک جلد کالم ا... مجید به هدیه 100 هزار 
ریال و بانضمام مبلغ دویست و شصت و دو ریال و پنجاه دینار بعنوان مهر السنه و بانضمام 
یک دستگاه آینه و شمعدان مقوم به 200 هزار ریال و بانضمام 35 مثقال طالی ساخته شده 
زرگر پسند هیجده عیار و بانضمام تعداد 60 عدد سکه طال تمام بهار آزادی و بانضمام مبلغ 
6 میلیون ریال بابت خریداری لوازمات زنانه و بانضمام یک دستگاه تلویزیون مقوم به 2 
میلیون ریال و بانضمام یک تخته فرش ماشینی 4 * 3 مقوم به 1 میلیون و 500 هزار ریال و 
بانضمام یک دست رختخواب عروس جهت پنبه نمودن مقوم به 1 میلیون ریال و بانضمام 
2 دست لباس عروس مقوم به 1 میلیون ریال جمعا بر ذمه زوج است که عندالمطالبه زوجه 

بپردازد به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 2400-1381/12/5 دفترخانه ازدواج 
119 خمینی شهر علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 9600365 در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/10/17 مامور، ابالغ واقعی به شما میسر 
نبود، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 
در روزنامه آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ 
محسوب می گردد، نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان 
خواهد یافت. م الف: 6529 یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر)293 

کلمه، 3 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

11/23 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 1485/96 حل 3 ، وقت رســیدگی ساعت 4/30 بعد از ظهر روز 
سه شنبه مورخه 1396/12/22، مشخصات خواهان:  حسین علی شاهین فرزند حسن به 
نشانی خمینی شــهر بلوار ش محمد منتظری کوچه علیرضائی دنبال جوی گاردر غربی 
پ 23،  مشخصات خوانده: بیژن مسکوکی تهرانی فرزند حبیب اله،  خواسته و بهای آن:  
مطالبه 3 فقره چک به مبلغ 100/000/000 ریال به انضمام کلیه خســارات تاخیر تادیه 
از تاریخ صدور چک لغایت زمان اجرای حکــم، دالیل خواهان: 91/12/30-6431078 
و 6431069-91/9/30 و 6431079-93/2/5 و گواهینامــه عدم پرداخت، گردش کار: 
خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به 
وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 6527 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )مجتمع شماره یک( )206 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/22 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1594/96 حل 3 ، وقت رسیدگی ســاعت 4/20 بعد از ظهر روز سه شنبه 
مورخه 1396/12/22، مشخصات خواهان:  حســین علی شاهین فرزند حسن به نشانی 
خمینی شــهر بلوار ش محمد منتظری کوچه علیرضائی دنبال جوی گاردر غربی پ 23،  
مشخصات خوانده: ا... حسین رحمانی فرزند شاه حسین،  خواسته و بهای آن:  مطالبه یک 
فقره چک به مبلغ یکصد میلیون ریال  به انضمام کلیه خسارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور 
چک لغایت زمان اجرای حکم، دالیل خواهــان: 1644/118514/52 مورخ 96/6/25 
عهده بانک ملت، گردش کار: خواهان خوانــده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 6526 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )204 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/21 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 1584/96 حل 4 ، وقت رسیدگی ساعت 9/10 صبح  روز چهار 
شنبه مورخه 1396/12/23، مشخصات خواهان:  حسینعلی شاهین فرزند حسن به نشانی 
خمینی شهر خ منتظری ک علیرضائی پ 23،  مشــخصات خوانده:  عبدالرحیم کامکار،  
خواســته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال یک فقره چک به انضمام کلیه 
خسارات تاخیر تادیه هزینه دادرسی و بدوا تقاضای تامین خواسته،  دالیل خواهان: کپی 
مصدق چک – عدم پرداخت چک، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم 

و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 6518 شعبه چهارم 
 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )189 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/20 شماره: 457124-96/10/25   نظر به اینکه ورثه آقای احمد انواری فرزند ابراهیم 
با ارائه دو برگ استشهادیه محلی که هویت شهود رسماً گواهی شده  و گواهی حصر وراثت 
شماره 351- 1376/8/8 شــعبه نهم دادگاه عمومی کرج و فرم 19 مالیاتی 380424-
1376/5/16 دارایی تهران مدعی مفقود شدن ســند مالکیت ششدانگ یک قطعه ملک 
مفروزی 27 فرعی از 23 اصلی روســتای مهدی آباد بخش دوازده ثبت اصفهان شده اند 
که ســند مالکیت دفترچه ای آن در دفتر 32 صفحه 109 به نام نامبرده صادر شده است. 
اینک برابر ماده 120 اصالحی قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام 
معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه سند 
مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب ضمن صورت مجلس و اصل آن به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود سند مالکیت المثنی صادر و به متقاضی تسلیم می گردد. م الف: 448 اداره ثبت 

اسناد و امالک تیران وکرون)193 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/19 شماره: 457125-96/10/25   نظر به اینکه ورثه آقای احمد انواری فرزند ابراهیم 
با ارائه دو برگ استشهادیه محلی که هویت شهود رسماً گواهی شده  و گواهی حصر وراثت 
شماره 351- 1376/8/8 شــعبه نهم دادگاه عمومی کرج و فرم 19 مالیاتی 380424-
1376/5/16 دارایی تهران مدعی مفقود شدن ســند مالکیت ششدانگ یک قطعه ملک 
مفروزی 24 باقیمانده فرعی از 23 اصلی روستای مهدی آباد بخش دوازده ثبت اصفهان 
شده اند که سند مالکیت دفترچه ای آن در دفتر 31 صفحه 567 به نام نامبرده صادر شده 
است. اینک برابر ماده 120 اصالحی قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی 
 انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده اســت و یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه سند مالکیت یا ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب ضمن صورت مجلس و 
اصل آن به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت 
 اعتراض اصل سند ارائه نشود ســند مالکیت المثنی صادر و به متقاضی تسلیم می گردد. 
 م الــف: 449 اداره ثبــت اســناد و امــالک تیــران وکــرون)194 کلمــه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/18 شماره: 457121-96/10/25   نظر به اینکه ورثه آقای احمد انواری فرزند ابراهیم 
با ارائه دو برگ استشهادیه محلی که هویت شهود رسماً گواهی شده  و گواهی حصر وراثت 
شماره 351- 1376/8/8 شــعبه نهم دادگاه عمومی کرج و فرم 19 مالیاتی 380424-
1376/5/16 دارایی تهران مدعی مفقود شدن ســند مالکیت ششدانگ یک قطعه ملک 
مفروزی 34 فرعی از 23 اصلی روســتای مهدی آباد بخش دوازده ثبت اصفهان شده اند 
که ســند مالکیت دفترچه ای آن در دفتر 33 صفحه 592 به نام نامبرده صادر شده است. 
اینک برابر ماده 120 اصالحی قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام 
معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه سند 
مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب ضمن صورت مجلس و اصل آن به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود سند مالکیت المثنی صادر و به متقاضی تسلیم می گردد. م الف: 447 اداره ثبت 

اسناد و امالک تیران وکرون)193 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
11/16 شماره صادره : 1396/42/458072- 1396/10/27  نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 4348/2734  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم فردوس سخنوری فرزند عبدالحسین در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 
96/11/28 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 33814 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان)142 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

 11/15 وفق ماده 174قانون آیین دادرسی کیفری،  شماره نامه :9610113749201912،  
شــماره پرونده :9409983749200022 ،  شــماره بایگانی شــعبه:940022 ، تاریخ 
تنظیم:1396/10/24     متهمان:داود طرفی ومریــم طرفی  وکاظم پرکان، نظر به اینکه 
در پرونده کالسه 940022 دادیاری دادسرای دهاقان متهمان داود و مریم طرفی و کاظم 
پرکان جهت دفاع از اتهام انتسابی توهین وتهدید از طریق ارسال پیامک در این شعبه حاضر 
گردند وآدرس نامبرده مجهول المکان اعالم گردیده که ابالغ میگردد ظرف یک ماه آینده 
در دادیاری دادسرای عمومی و انقالب دهاقان با داشــتن استحقاق وکیل در این پرونده 
حاضر گردند در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی می گردد  و دادسرا تصمیم 
مقتضی )رســیدگی غیابی( اتخاذ خواهد نمــود.م الف: 96/310 مدیر دفتر دادیاری 

دادسرای عمومی و انقالب دهاقان)118 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/26 شماره صادره : 1396/42/458078 -1396/10/27 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ ساختمان شماره 4786/430 مجزی شده از اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام صدیقه حیدری فرزند حسین در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 
96/11/28 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 33831 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان)143 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/47 آقای غضنفر مسعودیان خوزانی  دارای شناسنامه شماره 1614 به شرح دادخواست 
به کالسه  905/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد تقی مسعودیان خوزانی  به شناسنامه 583 در تاریخ 1393/5/4 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- غضنفر  
مسعودیان خوزانی فرزند غالمرضا، ش.ش 1614 )برادر ابوینی( 2- فردوس مسعودیان 
خوزانی فرزند غالمرضا، ش.ش 11952 )خواهر ابوینی( 3- پروانه مســعودیان خوزانی 
فرزند غالمرضا، ش.ش 13449 )خواهــر ابوینی( 4- زهرا مســعودیان خوزانی فرزند 
غالمرضا، ش.ش 10606 )خواهر ابوینی( 5- رضوان مسعودیان خوزانی فرزند غالمرضا، 
ش.ش 11537 )خواهر ابوینی( 6- فاطمه مسعودیان خوزانی فرزند غالمرضا، ش.ش 29 
)خواهر ابوینی( 7- عصمت مسعودیان خوزانی فرزند غالمرضا، ش.ش 12252 )خواهر 
ابوینی( 8- سکینه مســعودیان خوزانی فرزند غالمرضا، ش.ش 194 )خواهر ابوینی( 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: 6563 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )194 کلمه، 

2 کادر(
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معاون رییس جمهور در اصفهان: 
خط قرمز ما، حفظ حقوق 

نسل های آینده است
معاون رییس جمهور ورییس ســازمان حفاظت 
محیط زیست کشوردر اصفهان گفت: خط قرمز 
ما حفاظت از حق نسل های آینده همراه با رعایت 

حقوق نسل امروز است.
عیسی کالنتری افزود: این ســازمان با توجه به 
شرح وظایف حاکمیتي گسترده و همچنین در 
دست داشتن نبض فعالیت هاي ملي کشور، نباید 
در انجام وظایف خود کوتاهي یا کارشكني کند و 
براي این منظور نیازمند تقویت ساختاری، نیروی 

انسانی و تجهیزاتی است.
وی از علل بروز بحران های زیســت محیطی از 
جمله بحران آب در کشور طی دهه های گذشته، 
به عدم تشخیص اولویت ها توسط برنامه ریزان و 
مجریان توسعه، عدم اطالع رساني دقیق و سازگار 
نكردن جامعــه و مطالبات آن بــا منابع موجود 
اشــاره کرد.معاون رییس جمهور با بیان اینكه 
محیط زیست بخشی از توسعه پایدار است و این 
توسعه بر رشد و بهبود وضعیت تاکید دارد، افزود: 
رعایت اصل توسعه پایدار و حرکت در این راستا، 
به معني ترجیح دادن منافع ملي بر منافع فردي 
در عمل است.وی گفت: در شــرایطی که تداوم 
زیست حیات وحش ما به دلیل تخریب زیستگاه 
ها درحال تهدید است واین موضوع موجب تهدید 
حیات انسان ها نیز خواهد شد، اقدامات سطحي 
و تبلیغاتي نمي تواند راه حل مناسبي براي حفظ 
محیط زیست باشــد  و صراحت و شــفافیت با 
مردم در زمینه وضعیت محیط زیست کارسازتر 

خواهد بود.

 کشف بیش از یک تن 
زغال و چوب تاغ در برخوار

حدود یک تن و 300 کیلوگرم زغال و چوب تاغ 
در شهرستان برخوار کشف شد.

فرمانده یــگان حفاظــت اداره منابــع طبیعی 
وآبخیــزداری برخوار گفــت: مامــوران یگان 
حفاظت این اداره طی گشــت و مراقبت حدود 
700 کیلوگرم زغال و 600 کیلوگرم چوب تاغ از 

متخلف محیط زیست کشف کردند.
رسول عســگری، حفظ وصیانت از عرصه های 
منابع طبیعی را رســالت ملــی نیروهای یگان 
حفاظت دانست و افزود: فرد متخلف درختان تاغ 
منطقه رحمت آباد را قطع کرده و با یک دستگاه 
وانت پیكان درحال حمل این میزان زغال و چوب 
بود که پس از  شناسایی و تشكیل پرونده، برای 

سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.
جنگل های دست کاشت تاغ با بیش از پنج هزار 
هكتار مســاحت، بیشتر در حاشــیه روستاها و 
شهرهای توابع شهرستان واقع شده و نقش بسیار 
مهمی در کاهش آســیب های محیطی و تعدیل 

آب و هوای منطقه دارد.

رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی 
استان اصفهان خبرداد:

۵۰ درصد از معلمان مدارس 
استثنایی؛ در آستانه بازنشستگی

رییس اداره آموزش و پرورش اســتثنایی استان 
اصفهــان گفت: طی پنج ســال آینــده بیش از 
۵0درصــد از نیروهایی که در حــال حاضر در 
آموزش و پرورش اســتثنایی هستند، بازنشسته 
می شوند و این اتفاق، چالش بزرگی برای آموزش 

و پرورش استثنایی است.  
محسن الماسی با اشــاره به تعداد دانش آموزانی 
که در مدارس اســتثنایی استان اصفهان مشغول 
تحصیل هستند، اظهار کرد: جمعیت دانش آموزان 
مدارس استثنایی اســتان اصفهان، از چهار هزار 
و ۸00 تا پنج هزار و ۱00 نفر در نوســان اســت. 
ساالنه بین ۲00 تا ۵00 دانش آموز  ورودی به این 
مدارس داریم که بر اساس آماری که در چهار سال 
به دست آمده، حدود 300 نفر خروجی داشتیم. 
برخی از دانش آموزان به دلیل مشكالت و بیماری 
های پیش رونده، مجبور به ترک تحصیل هستند.
رییس اداره مدارس اســتثنایی آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان، درخصوص تعداد معلمانی که 
در مدارس استثنایی اســتان اصفهان مشغول به 
فعالیت هســتند، اضافه کرد: مجموعه آموزش و 
پرورش استثنایی در استان اصفهان، بالغ بر هزار و 
600 نیروی متخصص دارد که در همه نقاط استان 
از دورترین نقطه فریدون شهر تا خور و بیابانک و 

پادنای سمیرم و کاشان به تدریس می پردازند.  

فاطمه جبلی

بهار سال جاری مسئوالن محیط زیســت استان عنوان کردند که اصفهان 
موفق ترین استان در مبارزه با آالینده های محیط زیستی است و دلیل این 
ادعا را تعداد روزهای پاک این شهر در سال 9۵ دانستند که در مقایسه با سایر 
شهرها روند مطلوبی داشته است؛ موضوعی که برای شهروندان اصفهانی 
کمی تعجب برانگیز بود، چرا که هر روز شاخص های سبزرنگ را در هاله۲ای 
از غبار و دود در میادین اصلی شهر شاهد بودند؛ اما در جدیدترین آمار ارائه 

شده، استان اصفهان آنچنان گوی سبقت را از سایر استان های آلوده ربوده 
است که حتی در اقدامی بی ســابقه و در یک رکورد شكنی آشكار، شاهد 
رتبه اول اصفهان در این زمینه و پیشی گرفتن آن حتی از تهران بوده ایم. 
به هر حال ریه های اصفهان این روزها حــال و روز خوبی ندارد و روز به روز 
وضعیت آن وخیم تر می شود. آلودگی کالن شهر اصفهان در دو دهه اخیر به 
حدی رسیده که این شهر در کنار دیگر شهرهای صنعتی کشور در فهرست 
شهرهای آلوده کشور قرار گرفته و هر روز بیش از روز قبل ساکنان آن را آزار 
می دهد. یكی از متهمان درجه یک ایجاد آلودگی در اصفهان شاید ذوب آهن 

باشد که سال هاست در مقابل سیر عظیمی از اتهامات از قبیل ایجاد آلودگی 
ایستاده است؛ اما یكی از مسئوالن این شرکت در جدیدترین اظهار نظر در 
برنامه صبحگاهی حاال خورشید عنوان کردکه در مقابل هر آلودگی ایجاد 
شده، بودجه الزم برای جبران آن از جمله کاشت درختان به عنوان حلقه های 
سبز حفاظتی در نظر گرفته شده است و اضافه کرد: ذوب آهن آنچنان که 
عنوان می شود آالینده نیست و دلیل آن را می توان درمیزان آالینده های 
موجود در هوای  اطراف این صنایع در مقابل خود شهر اصفهان  قلمدادکرد. 
آلودگی در این کالن شــهر به حدی از انفجار رسیده که برخی مواقع تنها 
راه حل برون رفت از این فاجعه را انتظار برای بــاد یا باران احتمالی عنوان 
می کنند؛ اما این آلودگی هوا ریشه دار شده و نیازمند درمانی قطعی است و 
با مسكن های موقت که هر بار برای آن تجویز می شود راه به جایی نمی برد.

این روزها وضعیت هشدار آلودگی هوا، به یک خبر نخ نما تبدیل شده است . 
وضعیت به حدی بغرنج شده که همه دستگاه ها و NGO ها، هرازچندگاهی 
برای این فاجعه، به اشــكال مختلف متهم تراشی می کنند و تقصیر را برای 
مدتی به گردن یک عده یا شرکت یا وسیله ای خاص می اندازند و در غایت 
این وظایف انسان دوستانه، شاهد وضعیتی هستیم که ماه ها و سال هاست 
ریه های این مردم را درگیر کرده و نفس آنها را به شماره انداخته است. شاید تا 

چندی پیش با مشكالت آالینده ها مواجه 
بوده ایم و معضلی همچون وارونگی هوا در 
فصول سرد باعث تشدید تاثیرات مخرب 
آن بر جامعه بود؛ اما این بار باتوجه به اینكه 
رودخانه زاینده رود هــم دیگر از جریان 
بازمانده است، روند مخرب این آالینده ها 
بیش از پیش خود را نشــان می دهد. با 
این حال باید پذیرفت که استان اصفهان 
ازلحاظ جغرافیایی، موقعیت خشــكی 
دارد و استانی صنعتی به شمار می رود؛ 
همچنین دارای صنایعی است که همواره 
متهم می شوند به اینكه نقش بسزایی در 
آلودگی هوای استان دارند؛ خودروهای 
دودزا با سوخت های غیر استاندارد هم 
جزو غیرقابل حذف زندگی در اســتان 
شده است؛  مردم  در میان غبارها نفس 

می کشند و مونوکسید و سرب می خورند و مسئوالن دعا می کنند باد بیاید! 

 آلودگی کالن شهر 
اصفهان در دو دهه 

اخیر به حدی رسیده 
که این شهر در کنار 

دیگر شهرهای 
صنعتی کشور در 

فهرست شهرهای 
آلوده کشور قرار 

گرفته است

عکس  روز 

 راه اندازی مرکز رصد آسیب های اجتماعی 
در استان ها

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، نظارت بر 
حوزه مصرف دارو را وظیفه وزارت بهداشت دانست 
و گفت: وزارت بهداشــت و بیمه هــا باید نظارت 

مناسبی بر نسخ پزشكی داشته باشند.
اکبر ترکی با بیان اینكه با خریــد داروهای خارج از 

فهرست دارویی کشور، پرداختی ها از جیب افزایش 
می یابد، تصریح کرد: بر اساس ماده ای از برنامه ششم، 
هر دارویی که در طرح ژنریک ایران وجود ندارد، بیمه 
پایه آن پرداخت نمی شود و برای آنكه مردم متضرر 
نشوند هر ســه ماه یک بار باید در فهرست داروهای 

ژنریک بازنگری شود تا اگر نیاز باشد داروی جدیدی 
به لیست این داروها افزوده شــود؛ بنابراین با خرید 
داروهای موجود در فهرســت از سوی مردم ضرری 
متوجه بیمه ها و وزارت بهداشــت نمی شود، بلكه 

مردم ازجیب پرداخت می کنند. 
وی افزود: همچنین وزارت بهداشت در برنامه ششم 
موظف به حمایت از تولیــد، عرضه، تجویز داروهای 
ژنریک و همچنین حمایت بیمــه ای از این داروها 

شده است. 
نماینده مردم فریدن در مجلس  با بیان اینكه نظارت 
بر حوزه مصرف دارو وظیفه وزارت بهداشــت است، 
تصریح کرد: وزارت بهداشــت و بیمه ها باید نظارت 
مناسبی بر نسخ پزشكی داشته باشند. این نماینده 
مردم در مجلس دهم ادامــه داد: باید به افرادی که 
به صورت بی رویه دارو تجویــز می کنند تذکرهای 

الزم داده شود. 

 نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس:
کالس آموزشی برای پزشکان، جهت تجویز اصولی دارو برگزار شود

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: با اجرای 
طرح ویژه جمــع آوری کارتن خواب ها در اصفهان 
30۵ کارتن خــواب جمع آوری شــد. ســرهنگ 
حسن یاردوستی با اشاره به طرح ویژه جمع آوری 
کارتن خواب ها در اصفهان اظهار کرد: این طرح طی 
روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته در محالت 
شمال غرب و شمال شــرق اصفهان اجرا شد. وی 
اضافه کرد: با اجرای این طــرح 30۵ کارتن خواب 
در شــهر اصفهان جمع آوری شــدند.وی تصریح 
کرد: ۱99 نفر از کارتن خواب های جمع آوری شده 
در اصفهان بر اســاس ماده ۱۵ تحویل کمپ های 
ترک اعتیاد، ۲۵ نفر بر اساس ماده ۱6 تحویل مرکز 
قلعه شور و مابقی این افراد نیز به دلیل همراه داشتن 
مواد مخدر به دادسرای اصفهان معرفی شدند. وی 
تصریح کرد: این طرح را تاجایــی ادامه می دهیم 
که در شهر اصفهان معتادان علنی و کارتن خواب 
نداشته باشیم. سرهنگ یاردوستی اضافه کرد: هر 

بار که طرح جمع آوری کارتن خواب های اصفهان 
اجرایی می شود حدود 30 درصد در جمع آوری های 
قبلی نیز بوده اند و این بیانگر وجود حلقه مفقوده 
همكاری های بین دستگاهی است.         وی درخصوص 
کارتن خواب هــای زن در اصفهان نیــز گفت: این 
دسته از کارتن خواب ها نیز شناسایی شده و در این 
طرح پنج نفر از کارتن خواب های زن، جمع  آوری و 

تحویل مرکز نگهداری زنان شده اند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از جمع آوری  305 کارتن خواب در اصفهان خبرداد:

زیر پوست شهر
رییس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: همه استان ها 
موظف به رصد آســیب های اجتماعی در محالت شان 
شدند و برای این امر مرکز رصد آسیب های اجتماعی 
در همه استان های کشــور راه اندازی خواهد شد. تقی 
رستم وندی افزود: تحقیقات نشان داده است نیمی از 
طالق هایی که در کشور ثبت  می شود به طور مستقیم 
یا غیر مستقیم با اعتیاد همسر ارتباط دارد. همچنین 
حدود 60 درصد آسیب اجتماعی همسرآزاری و ۲0 تا 
۲۵ درصد کودک آزاری، با مصــرف مواد ارتباط دارد. 
به عبارت دیگر اگر بتوان اعتیاد را در کشور مهار کرد، 
برخی از آسیب های  اجتماعی از جمله سرقت های خرد، 
کودک آزاری ، همســرآزاری و برخی از قتل ها کاهش 

خواهد یافت.
وی با بیــان اینكه در حال پیگیری نظــام جامع رصد 
آسیب های اجتماعی هستیم، گفت:۴0 سال است که 
در کشور فاقد نظام جامع رصد آسیب اجتماعی هستیم. 
یكسال است که این مرکز فعال شده و بایستی فاز به فاز 

تكامل یابد. در حقیقت پایه اولیه اطالعات در آنجا فراهم 
شده و الزم اســت این مرکز مانند یک شبكه به همه 
دستگاه ها متصل شــود تا آمارها را  به صورت آنالین از 
مرکز آمار، نیروی انتظامی، سازمان ثبت اسناد و ثبت 
احوال دریافت کند. در حقیقت فكر می کنم در یک بازه 
زمانی ۱۸ماهه  مرکز رصد آسیب های اجتماعی به مرکز 
رصد بین المللی تلقی شــود؛ یعنی در حال حاضر این 

مرکز رصد، فعال ولی در مرحله تكمیل است.   

رییس سازمان امور اجتماعی خبرداد:

 راه اندازی مرکز رصد آسیب های اجتماعی در استان ها

سخنگوی آتش نشانی اصفهان خبر داد:
نجات هایپرمارکت خیابان ملک جنوبی از حریق

عیادت سفیر ایران از مجروحان 
حادثه تروریستی کابل در مشهد

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان، از نجات یک مغازه هایپرمارکت از حریق خبر داد. به گزارش روابط عمومی 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان، با اعالم خبر حریق مغازه هایپرمارکت واقع در خیابان ملک جنوبی با توجه به حساسیت 

موقعیت حریق، بالفاصله اکیپ ایستگاه های 9-۵ در رینگ اول به محل اعزام و ایستگاه های ۴-۱7 هم در رینگ دوم پشتیبانی به همراه  افسر کشیک وقت راهی 
محل مذکور شدند. محمد شریعتی گفت: اکیپ اعزامی پس از رسیدن به محل، شــاهد حریق در طبقه همكف ساختمانی ۵ طبقه بود که همكف آن با کاربری 
هایپرمارکت مورد بهره برداری قرار گرفته و هر لحظه احتمال سرایت و رسیدن شعله به طبقه های باالی ساختمان بود. با عكس العمل سریع اکیپ عملیاتی حاضر 
در محل توانستند حریق را اطفاء و از سرایت به سایر نقاط جلوگیری کنند. سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در پایان گفت: این 

حریق خسارت جانی نداشته و علت آن توسط کارشناسان پیشگیری از حریق این سازمان تحت بررسی است.

حادثه

در ۹ ماهه امسال؛
شماره گذاری موتورسیکلت 

۹۴درصد کاهش یافت
رییس مرکز شــماره گذاری پلیــس راهور ناجا، 
از کاهش بیــش از 9۴ درصدی شــماره گذاری 
موتورســیكلت در کشــور و کاهــش حــدود 
۸9درصدی شــماره گذاری موتورسیكلت های 
وارداتی خبر داد. سرهنگ علی محمدی گفت: در 
9 ماه امسال، ۱0۱ هزار و 77۸ مورد نقل و انتقال 
موتورسیكلت انجام شــده که این رقم نسبت به 
سال گذشته، ۱۲ هزار دستگاه، معادل ۱0/6درصد 

کاهش داشته است.
وی ادامه داد: در این میان نوشــماره ها، کاهش 
زیادی داشــته اند؛ به طوری که کال ۵ دســتگاه 
نوشــماره وارداتی داشــته ایم که نسبت به سال 
گذشته -که ۴۴ دستگاه بوده- حدود 39 دستگاه 
معادل ۸۸.6 درصد کاهــش در این زمینه وجود 
داشته است. رییس مرکز شــماره گذاری پلیس 
راهور ناجا اضافه کرد: در زمینه موتورسیكلت های 
داخلی نیز در 9 ماه امسال، ۱۱ هزار و ۵۲6 دستگاه 
نوشماره داشته ایم که نســبت به سال گذشته، 

9۴.۵درصد کاهش داشته است.

 بازدید استاندار اصفهان 
از خانه کودکان بی سرپرست

اســتاندار اصفهان از خانه کودکان بی سرپرست 
اعظم بازدید کرد.

مدیر خانه کودک ونوجــوان اعظم گفت: در این 
مرکز که تحت نظارت سازمان بهزیستی استان 
اســت، ۴0 کودک بی سرپرســت 3 تا 6 ســال 

نگهداری می شوند.
نجمه محمدی افزود: هزینه ماهانه نگهداری این 
کودکان یک میلیون و چهارصد هزار تومان است 
که بخشی از آن را خیران پرداخت می کنند و بقیه 
از طرف اداره کل بهزیستی استان تامین می شود.

وی با اشاره به فعالیت ۵ ساله این مرکز گفت: قرار 
است ســال آینده با حمایت خیران و مسئوالن 
استان، مرکز شماره ۲ این مجموعه برای حمایت 
کودکان و نوجوانان بی سرپرست 6 تا ۱۲سال به 

بهره برداری برسد.

معاون هالل احمر استان اصفهان خبر داد:
آماده باش نیروهای هالل احمر 

در جاده های برفی
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان، با اعالم آماده باش نیروهای هالل احمر 
گفت: انسداد جاده گزارش نشــده است و هنوز 
گزارشــی مبنی بر اســكان اضطراری در استان 
اصفهان نداشته ایم. داریوش کریمی اظهار کرد: 
بارش برف و کــوالک در شهرســتان های غرب 
و جنوب اســتان گزارش شــده و تردد در برخی 

محورها به سختی انجام می شود.
وی با بیان اینكه طبــق پیش بینی ها این بارش 
تا شــب ادامه خواهد داشــت، افزود: نیروهای 
هالل احمــر در اســتان ها حاضر و آمــاده برای 

امدادرسانی هستند.

افزایش آمار متوفیات ناشی از 
مسمومیت با گاز مونوکسید کربن

به گزارش روابط عمومی پزشــكی قانونی استان 
اصفهان، در سال جاری 3۸ نفر بر اثر مسمومیت با 
گاز مونوکسید کربن در استان جان باخته اند که 

شامل هفت زن و 3۱ مرد هستند.
در آذر امسال ۱۸ نفر )سه زن و ۱۵ مرد ( به دنبال 
مسمومیت با گاز مونوکســید کربن جان خود را 
از دست داده اند که نسبت به آذر سال قبل )۱۵ 
نفر( افزایش داشــته و بیشــترین فوت به دنبال 
مسمومیت با گاز مونوکسید کربن )co( در 9 ماه 
سال جاری در آذر ماه بوده است. همچنین در 9ماه 
سال جاری آمار فوت شدگان ناشی از سوختگی 
شامل ۱۴0 نفر، ) 60 زن و ۸0 مرد( بوده که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل )۱۴0 نفر شامل 6۲ زن 
و 7۸مرد( بدون تغییر بوده است. آذر امسال ۱0 
نفر )سه زن و هفت مرد( به دنبال سوختگی جان 
خود را از دست داده اند که نسبت به آذر سال قبل 

کاهش داشته است.

اخبار

با مسئوالنناجا

پژوهشگران اصفهانی برای نخستین بار در کشور بسته های 
آموزشــی باعنوان اقتصاددانان کوچک طراحی و منتشر 
کردند. عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشــگاه اصفهان 
گفت: با همت موسسه دانش بنیان مرکز کارآفرینی دانشگاه 
اصفهان،بسته های آموزشــی اقتصادی به منظور آشنایی 

کودکان و نوجوانان با  مشاغل و فضای کسب و کار طراحی و منتشر شد. مهدی طغیانی بابیان اینكه این بسته 
آموزشی بر اساس کتاب تعلیم و تربیت اقتصادی طراحی شده است افزود: آموزش کارآفرینی،پس انداز ،مبادله 
کاال ،مصرف هوشمندانه و شكل گیری مشاغل مختلف، از موضوعات مطرح شده در این بسته آموزشی است. وی 
از  استفاده بیش از ۱00دانش آموز 6 تا 9ساله از این بسته اقتصادی خبر داد و افزود: هم اکنون با همكاری آموزش 
و پرورش سه مدرسه اصفهان به طور آزمایشی از مباحث آموزشی اقتصاددانان کوچک  استفاده می کنند. وی 

گفت: این بسته شامل بازی پانتومیم،پوستر،کتاب های آموزشی  و بازی  است. 

طراحی بسته های 
آموزشی برای 
کودکان و نوجوانان

مدیر حوادث و فوریت های پزشكی استان اصفهان گفت: 
دوره آموزشی مدیریت پیش بیمارستانی بیماران ترومایی 
)phtm( برای نخســتین بار در اصفهان برگزار شد. غفور 
راســتین پیرامون این دوره آموزشــی اظهار کــرد: دوره 
آموزشــی مدیریت پیش بیمارســتانی بیماران ترومایی، 

دوره ای ۲ روزه است که با استانداردهای کشــوری که وزارت بهداشت تعیین کرده، به صورت تئوری و عملی 
ویژه پرسنل  فوریت های پزشكی برگزار می شود. وی افزود: این دوره برای نخستین بار در اصفهان با حضور ۲۴ 
شرکت کننده از قطب مرکزی کشور شامل  استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد در روزهای ۲6 و 
۲7 دی ماه با حضور اعضای هیئت علمی گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشكی اصفهان و نظارت مستقیم 
سازمان اورژانس کشور برگزار شــد. مدیر حوادث و فوریت های پزشكی استان اصفهان، هدف از برگزاری این 
دوره را ارتقای سطح دانش و عملكرد پرسنل اورژانس ۱۱۵ در زمینه مراقبت استاندارد از بیمار ترومایی دانست.

برگزاری دوره آموزشی 
مدیریت پیش بیمارستانی 
بیماران ترومایی 

زندگی مردم اصفهان زیرغباری از آلودگی ها؛

اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است

خبر
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چهره

باالخره قبول کرد مصاحبه کند،خسته بود و جلســه هفتگی هیئت تازه تمام 
شده بود؛ اما با روی باز مقابل خبرنگارمان نشست تا پاسخگوی سواالت باشد. 
سواالتی که برخی از آنها شاید کمی هم چالشی بودند و پاسخ های صریحی 
را می طلبیدند که یکی مثل او که به »مداح انقالبی« شــهره است، بدون 
رودربایستی و مالحظه گری و تعارف، پاســخ های صریح و شفاف هم 

به آنها داد. 
»سیدرضا نریمانی« را حاال دیگر اصفهانی ها خوب می شناسند. مداح 
جوان خوش صدایی که با نوحه معروف »منم باید برم« شهرتی سراسری 
در کشور و حتی حلقه مقاومت منطقه پیدا کرد و »منم باید برم« زمزمه روز 
و شب های بسیاری از رزمندگان مدافع حرم در مناطق عملیاتی شد. پس از آن 
حضور در بیت رهبری و خواندن همین نوحه در محضر رهبرانقالب که اشــک 
را هم برچشمان ایشان آورد، ســیدرضا را به مداحی محبوب تر از قبل تبدیل 
کرد؛ محبوبیتی که البته او را از هیئت و مردم و اصفهانی ها دور نکرد.  سیدرضا 
نریمانی که پنجشنبه شب ها در جلسه هفتگی هیئت فداییان حسین می خواند 
 و چندســاعت بعد هم در حرم زینبیه دعای کمیل را زمزمــه می کند، در این 
گفت و گو، از دغدغه های خود درباره وضعیت دین باوری و روحانیت و مداحی 
و معیشت مردم سخن گفت. مصاحبه ای خواندنی که خواندنش برای مخاطبان 

هم خالی از لطف نیست. 
  

جزو معدود مداحان فعال در جریان اغتشاشات و ناآرامی های اخیر 
در کشور بودید که در این رابطه هم شــعر خواندید و هم صراحتا در 

جلسه تان موضع گرفتید. 
بله، از 9 دی به بعد، در همه جلســات هفتگی در این باره شعر خواندیم. هفته 
قبل هم مفصل درباره وضعیت گرانی ها، هم خواندم وهم مطالبه گری کردیم. 
در جلســه قبلی گفتم حاال این اغتشاشات شــد و غائله هم خاتمه یافت؛ اما 
حواسمان باشــد در این میان حرف و درد مردم فراموش نشــود. این بندگان 
خدایی که ســر گرســنه بر زمین می گذارند، کســانی که حقوق کمی دارند 
یا بیکار هســتند یا بیکار شــده اند، اینها را نباید فراموش کنیم . ضمن اینکه 
من این حرف را در جلســه زدم، اینجا هم تکرار می کنم کــه اصال اگر قرار به 
مطالبه گری باشــد، ما باید مطالبه گری کنیم، وضعیت برعکس شــده است. 
یک عده ای به خیابان ها می آیند و شــعار مطالبه گری سر می دهند که هیچ 
علقه و عالقه ای به اســالم و نظام و انقالب ندارند. به قول حضرت آقا؛ می آیند 
و فریاد می زننــد: »جانم فدای ایــران«. پس ثابت کنید.کــی و کجا جانتان 
 را فدای ایران کــرده اید؟ اینها مدعی می شــوند در حالی که مــا باید برویم
 مطالبه گری کنیم . ما باید شاکی باشیم و برویم بانک آتش بزنیم و بگوییم چرا 
بانک های ما این شکلی شــده اند؟چرا ربوی شده اند؟ چرا اسالمی نیستند؟ ما 
باید شیشه بشکنیم و بگوییم چرا وضعیت عفاف و حجاب و فرهنگ در کشور ما 
اینگونه است؟ البته حاال منظورم این نیست که برویم شیشه بشکنیم ها، می گویم 

یعنی سردمدار و پرچمدار این مطالبات، باید حزب اللهی ها باشند. 
خب اینکه در آستانه چهل سالگی انقالب، عده ای به خیابان می آیند و شعارهای 
ضد نظام و ضداسالم سر می دهند، نشان از کم کاری نهادها و متولیان فرهنگ و 
مذهب این کشور ندارد؟ نشان از کم کاری هیئت های مذهبی ما ندارد؟ باالخره 
نمی شود هم گفت همه آنهایی که شعارهای اینچنینی می دادند، عوامل غرب 

و موساد و صدام و ... بودند.صدای مردم شنیده نشد که کار به اینجا رسید. آخر 
هیئت ها چکاره این مملکت هستند؟! جدی می گویم. بدبخت تر از هیئت ها در 
مملکت ما وجود ندارد. دلیل اینکه این حرف را می زنم این اســت که شما می 
خواهی یک مکان برای عزاداری مثال در ایام محرم بگیری و هیئت راه بیندازی، 
باید صدتا مجوز بگیری آن هم با صدتا شرط و شــروط که مثال از یک ساعتی 
بیشتر طول نکشد و ... ولی اگر بخواهی در این شهر گناه کنی، به راحتی و بدون 

مجــوز می توانــی گناه 
کنی، پارتی راه بیندازی 
و هرکاری خواستی انجام 
دهی. من دیشب تهران 
بودم،دو تا رستوران کنار 
هــم مراســم افتتاحیه 
داشــتند. خانم ها بدون 
حجاب و روسری وسط 
خیابــان می رقصیدند، 
هیچ کــس هــم از آنها 
مجوز  نمی خواست ولی 
در عــوض هیئت هــا... 
هرچه بالســت ، بر سر 
هیئتی هــا مــی آیــد. 
هروقت هم در نظام بحث 
دفاع بوده، از طرف بچه 
هیئتی ها بوده است که 

 نمونه اش را در قضیه ســوریه و مدافعان حرم دیدید؛ یعنــی بچه هیئتی ها از 
مظلوم ترین ها هستند، اصال مظلوم تر از بچه هیئتی نداریم. 

به هرحال مردم گالیه هایی دارند و همه آنهایی که می توانستند کاری 
کنند و نکردند، مقصر هستند.

خب بله، کم و کاستی ها هم هســت. ما که منکرش نیستیم. ببینید؛ هر دولتی 
برسر کار آمده، باالخره نقاط قوت و ضعف هایی هم داشته است. شما فکر می کنید 
قبل از انقالب همه چیز علیه السالم بوده و وضع معیشتی مردم خوب بوده و حاال 
بد شده است ؟ مردم قبل از انقالب،گیر نفت و روغن و قند و شکر بودند . االن به 
برکت این نظام همه یکی دو تا ماشین هم دارند. کمی ناشکری ها زیاد شده است. 
هر مشکلی در کشور ما به وجود می آید؛ بالفاصله در رسانه ملی میزگرد  می گیریم 
و کارشناس دعوت می کنیم. هرکاری انجام می دهیم اال اینکه کمی هم خدا را 
در میزگردهایمان بیاوریم و بگوییم جای خدا کجاست. مثال زلزله که می آید، 
کارشناس می آوریم که درباره فعال شدن گسل ها از نظر علمی حرف می زند، اما 
یک کلمه نمی گوییم امام صادق)ع( می فرمایند زنا که در مملکت زیاد می شود، 
وقتی وضعیت عفاف و حجاب در کشورمان این شکلی می شود، وقتی گناه زیاد 
می شود، زلزله می آید. این همه بالیای طبیعی می آید و یک کلمه نمی گوییم 
شاید خدا خشمش گرفته است . االن یک قطره باران نمی آید و به آلودگی و الیه 
ازن و همه چیز ربطش می دهند اال اعمال و رفتار خودمان . همه چیز می گوییم 

اال اینکه بگوییم مردم بروید بنشینید خدا را صدا کنید، دعا کنید تا باران بیاید. 
نظام ما خوب است مشکل از آدم هایی است که بر سر کار می آیند. من چندوقت 

پیش در همین هیئت گفتم که اگر هر رییس جمهور و مسئولی که در این کشور 
کار می کند، یک ذره خدا را به میان تصمیم گیری ها و برنامه هایش بیاورد و از 

اهل بیت)ع( یاد کند، بدبختی ها و مشکالت کم می شود. 
مشــکل ما این اســت که مســئوالن، دولتی ها، نماینده ها و حتی مردم ما 
از خدا و اهل بیت)ع( دور شــده اند. کســی که از خدا و اهل بیت دور شــود، 
حرف رفیق و همســایه و درد مردم و جامعه را نمی فهمــد و می گوید فقط 
خودم . مــن خوب بخورم ، خوب بپوشــم ، بقیــه به من چه . مــا باید این را 
درســت کنیم. جایگاه خدا و اهل بیت را باید در نظام خودمان درست کنیم 
که گم شــده و مهره سوخته شــده اســت. من به طور ویژه از وظیفه مداح و 
ســخنران و هیئت ها حرف می زنم. قبــل از انقالب هیئت ها و ســخنرانان 
 مذهبی جایگاه ویژه ای بین مردم داشتند یک روحانی حرفی می زد و مردم 
همه به خیابان می ریختند. ما االن شــاهد چنین جایــگاه و اعتبار و اعتماد 

دوطرفه بین روحانیت و مردم نیستیم. هستیم؟
من که می گویم می خواهید درباره من شر درست کنید.)با خنده( 

من هم می گویم شما حق را بگویید.
حق را مــی گویم ولــی اگر حــق را بگویم شــر درســت می شــود. فردا 

می گویند آقا بــه تو چــه ؟! ولی من بــاز هم حرفــم را می زنم. قبــول دارم 
هیئت ها کم کاری کردند. اظهرمن الشــمس اســت. شــما کف همین شهر 
در شــب های جمعه که شــب دعا و اســتغفار اســت ، ببین چندتا جلســه 
دعا پیــدا می کنــی. نیســت دیگر . مــردم مــا  دعا را دوســت دارنــد. ما 
 ذائقه هــا را عوض کردیــم .  هیئت ها را بردیم به ســمت خصوصی شــدن و

 اینکه فقط چهارنفر که شــبیه خودمان هستند، بیایند وسط و گفتیم بقیه هم 
 به ما چه. گفتیم فقط چهارتا که جلوی مجلــس میانداری می کنند را دریابیم

 و بقیه را رها کردیم . نوع خواندن مان، نوع سینه زنی هایمان ، نوع جلسه داریمان 
به شکلی شد که مردم نمی پسندند. طرف به جلسه می آید ، می گوید مداح چی 
می خواند؟ اصال چه می گوید؟ چرا این طوری عزاداری می کنند؟ چندســال 

است هیئت های ما این شکلی شده 
است؟ درد جامعه در هیئت ها گفته 
نمی شــود ولی وقتی یک جایی درد 
مردم و جامعه گفته شــود، مردم می 
آیند. وقتی هیئت ها مردمی شــود، 
مردم می آیند. هیئت های ما مردمی 
نیست. هیئت های ما شده یک محفل 
خصوصی تنها برای چهارتا به اصطالح 
ریشــو و چندتا مثال حزب اللهی که 
وقتی هم می روند بیرون ، خدا می داند 
چکار می کننــد.از طرف دیگر نقش 
مداحان را شما نگاه کن. اصال مداحان 
دیگر هیچ جایگاهــی ندارند. قبل از 
انقالب یک روحانــی می آمد در یک 
مســجد حرفی می زد و همه مردم 
بیرون می آمدند ولی االن روحانیون 
ما ... حرف حق اســت دیگر . من باید 
حرف حق را بزنم . روحانیون ما االن از مردم دور شــده اند . کار من روحانی این 
شده که بیایم در مسجد، نمازم را بخوانم و بروم . به من چه که این مردم چه دردی 
دارند. تا هم حرفی می زنیم، می گوید آقا من سیاســی نیستم. من را وارد این 
مسائل نکنید! ما را از نان خوردن نیندازید! به مداح می گوییم این شعر را بخوان، 

می گوید ما را بی خیال شو! بگذار ما از امام حسین)ع( بخوانیم! 
مردم امــام حســیِن 1400 ســال پیــش را نمی خواهنــد. امام حســیِن 
حاال را می خواهند. مــا که برای مرده گریــه نمی کنیم . همین شــبهه را در 
ذهن جــوان های ما جــا انداخته اند که یــک آدمی 1400 ســال پیش حاال 
چه خوب و چه بد کشــته شــده . چرا ما داریم گریه می کنیــم ولی در حال 
حاضر ما باید با آن زمان بســنجیم که ببینیم امام حســین)ع( و مظلوم االن 
 کیســت و یزید و ظالم زمانه فعلی چه کسی اســت؟ خب ما اینها را در هیئت 
نمی گوییم. وقتی نمی گوییم ، مردم هم نمی آیند؛ اما جاهایی که این حرف ها 
گفته می شود، مردم هم تمایل بیشتری نشان می دهند  ولی جاهایی که فقط 

شور هست ، سی تا آن جلو سینه می زنند و بقیه هم تماشاچی هستند. 
شما در هیئت فداییان حســین)ع(، تا چه اندازه دغدغه مشکالت و 

معیشت مردم را دارید؟
ما در حد خودمان یک کارهایی انجام داده ایم، اما از قدیم می گویند یک دست 
صدا ندارد. وقتی یک شبکه شدیم و همه مداحان و ســخنرانان قدر به میدان 
آمدند و حرف همه ما واحد شــد، آن وقت جواب می دهد، اما االن هرکدام یک 

سازی می زنیم.

در دســته بندی هایی که صورت می گیرد، شما و یکی دونفر دیگر از 
مداحان را جزو مداحان انقالبی یا به تعبیر خودشان »حکومتی« معرفی 
می کنند و بعضا نقد و گالیه ها و نیش و کنایه هایــی هم در این باره 

می زنند و می شنوید. ناراحت نمی شوید؟
اینکه می گویم همه ما مداحان با هم نیستیم، یک مصداق آن همین جاست که 
تازه من را محکوم می کنند که اینها چیست که می خوانی! چندوقت پیش در 
محرم ، به یکی از رفقا شعری درباره حجاب دادم که شعر خیلی خوب و قوی هم 
بود و گفتم این را در هیئت خودت بخوان. گفته بود چندتا از کارهای محرمی ات 
را بده من بخوانم . شــعر حجاب را برایش فرســتادم . گفت:»نه،کارهای امام 
حسینی ات را بده بخونم!« گفتم مگر این مال داعش و یزید و سعودی هاست؟ مگر 
حجاب را یزید آورده؟  اینها درد است. حجاب حرف امام حسین)ع( است. حرف 
حضرت زهراست. نخواند. می گفت من اینها را می خوانم ، بعد به من می خندند! 

خب ما اینها را نگفتیم ، وضع این شکلی شده است و کار به اینجا رسیده است. 
از بعد از اولین شعرخوانی در بیت رهبری و خواندن نوحه معروف »منم 
باید برم« در محضر رهبری، به نظر می رســد به یکباره شهرت تان 
چندبرابر شد و بسیار بیشتر از قبل دیده شدید و البته محبوبیت شما 
هم افزایش پیدا کرد. این دیده شدن، تغییری هم در رفتار و گفتارتان 

به وجود آورد؟
تغییر را کــه من نمی توانم بگویــم . بقیه باید بگویند. خــودم حس نمی کنم 

سیدرضای سال قبل با سیدرضای امسال فرقی کرده باشد. 
چند تا سوال شخصی تر هم دارم؛ اول اینکه سه تا مداح محبوب تان 

را نام ببرید.
ســه تا ؟ یک نفر را می گویم: حاج منصور ارضی؛ البته حاج سلحشــور هم که 

استاد ماست.
با کدام مداحان رفیق تر هستید؟

با همه مداحان رفیقم و آنها هم با من رفیق اند .
اگر همین االن و از طریق این مصاحبه قرار باشد از دو تا از مداحان دعوت 
کنید هفته آینده به هیئت فداییان بیایند و بخوانند، کدام مداحان را 

دعوت می کنید.
 می گویم برای من شر درست می کنی ها!)با خنده( هرکدام در جلسه ما بیایند، 
صاحب اختیارند و قدم روی چشــم ما می گذارند. االن اگر از کسی اسم ببرم، 
ممکن است نامی جا بیفتد و به کسی بربخورد و ناراحت شود. اسم نبرم بهتر است.
و ســوال آخــر اینکــه، ماجرایــی کــه عیدفطــر امســال 
 بــرای میثــم مطیعــی رخ داد، اگــر بــرای شــما اتفــاق

 می افتاد، چه واکنشی نشان می دادید؟
حالشان را می گرفتم!) با خنده( حرف حق تلخ است شما االن بخواهی حرف 
حق بزنی ، یک عده خوششان نمی آید. نشســتی که یک عده خوششان 

بیاید،  نمی آید. 
اگر قرار باشد حرف حقی بزنید که می دانیدعواقب دارد و ممکن 

است محبوبیت  خود را از دست بدهید، باز هم حاضر می شوید آن 
حرف را بزنید؟

من صدبــار تا حاال حــرف هایــی زدم که فحشــش را هم خــوردم . صفحه 
اینستای ما هست دیگر  شــاهد این ادعای من اســت. اخیرا پستی گذاشتیم 
 از شــعرخوانی من کــه گفتم »مــردم گلــه مندنــد از ضعف مدیــران« . 
دو ســه بیتی بودکه در بیت آقا خوانــدم، بروید ببینید چقــدر فحش دادند. 
چه فحش هایی . خوششــان نمی آید چون به ذائقه شــان خــوش نمی آید 
 ولی ما حرف مــان را می زنیم چون حق اســت. این قدر می زنیم تا حالشــان 

گرفته شود! 

سیدرضا نریمانی:

روحـانیت از مردم دور شده است
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استفساریه به سرانجام نرسید؛
 صالحی امیری

 از شهرداری تهران استعفا داد
 سید رضا صالحی امیری در حالی که در انتخابات 
۲۵ دی ماه کمیته ملی 
المپیــک بــا قیام 
اعضــای مجمع به 
عنــوان دهمیــن 
رییس ایــن کمیته 
انتخاب شد که همزمان 
معاون فرهنگی - اجتماعی 
شــهرداری تهران نیز بود. همین مســئله بحث 
دو شــغله بودن را در مورد وی مطرح کرده بود و 
اینکه حضورش در رأس کمیتــه ملی المپیک، 
مستلزم کناره گیری از شهرداری است تا با قانون 
منع دوشغله ها مواجه نشود. در همین راستا وی 
استعفای خود را از معاونت فرهنگی - اجتماعی 

شهرداری تهران اعالم کرد.

 پنج فوتسالیست گیتی پسند
 در راه باکو

تیم ملی فوتسال کشورمان به منظور برگزاری دو 
دیدار دوستانه با تیم ملی 
فوتسال آذربایجان، 
امــروز  تهــران را 
بــه مقصــد باکو 
ترک کرد. ســید 

ناظم  محمدکاظــم 
الشریعه، سرمربی تیم 
ملی فوتسال اسامی بازیکنان اعزامی به باکو را به 
شرح زیر اعالم کرد:سپهر محمدی )گیتی پسند(، 
علیرضا صمیمی، فرهاد توکلی، حسین طیبی، 
قدرت بهادری، ابوالقاسم عروجی )گیتی پسند(، 
ســعید احمد عباســی )گیتی پســند(، محمد 
شــجری، علی اصغر حســن زاده )گیتی پسند(، 
احمد اسماعیل پور )گیتی پسند(، مسلم اوالدقباد، 

حمید احمدی، مهدی جاوید و مهران عالیقدر
 تیم ملی فوتسال کشــورمان در روزهای ۳ و ۴ 

بهمن دو بازی دوستانه برگزار خواهد کرد.

تعاملکیروشوقلعهنویی!

پیشنهاد سردبیر:

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان در مورد نتایج 
خوب ذوب آهــن در هفته  های اخیــر لیگ گفت: 
اســتراتژی ثبات یک بار دیگر ثابت کرد که اعتماد 
و اعتقاد تعیین کننده است؛ البته از سوی دیگر باید 
شرایط الزم برای موفقیت هم مهیا می شد. بازیکنان 
ما ایثار می کنند و با تــالش در زمین و درایت کادر 

فنی توانستیم موفق شویم و باشگاه نیز با تمام وجود 
از تیم  حمایت کرد. هواداران ذوب آهن هم بیش از 
گذشته تیم را تشویق کردند، باشگاه تمام توانش را به 
کار گرفت و اعضای هیئت مدیره باشگاه نیز به دنبال 

راهکاری خوب برای شرایط اقتصادی هستند. 
سعید  آذری  با اشاره به بازسازی ورزشگاه فوالدشهر 

گفت: در حال حاضر چمن ورزشگاه فوالدشهر پهن 
شده است و در کنار آن نیز سایر تعمیرات وبازسازی ها 
در این ورزشگاه انجام شده ضمن اینکه باشگاه ذوب 
آهن به تمامی تعهدات مالی خود نسبت به بازیکنان 
و ورزشکاران عمل کرده اســت ما حتی به تعهدات 
مالی خود به بازیکنانی که در نیم فصل جدا شده اند 
پایبند هستیم. رویه باشــگاه ذوب  آهن مثل رویه 
برخی باشــگاه ها که 108 میلیارد یا ۲۳0 میلیارد 

تومان بدهی برجا می گذارند، نیست ما در فوتبال به 
هیچ بازیکنی بدهکار نیستیم؛ البته در برخی رشته ها 
مثل والیبال نشسته و تنیس روی میز و وزنه برداری 
به ورزشــکاران بدهی داریم، اما تــالش کردیم در 
بخشی که برد بین المللی داشته بدهی ها تسویه شود.

می دانید که هزینه های تیم فوتبال به صورت هفتگی 
و روزانه هم سنگین است و برای سفر تیم از اصفهان 

به اهواز ۳0 تا ۳۵ میلیون تومان پول الزم داریم. 

آذری: 
ما در فوتبال به هیچ بازیکنی بدهکار نیستیم

اخبار روز

تکرار سنت هر ساله؛
» بایرن« ستاره چید

بایرن مونیخ باز هم بهترین ستاره فوتبال آلمان 
را صید کرد. باواریایی ها 
در ســال های اخیر 
بهترین  همــواره 
ی  ه ها ر ســتا
تیم هــای رقیب را 
خریده انــد و خرید 
»گورتســکا« نیز در 
ادامه این راه بوده است. گورتسکا، در تابستان 
آینده به عنوان بازیکن آزاد از شــالکه به بایرن 
ملحق خواهد شــد. بایرن با خرید گورتســکا 
راه خرید ســتارگان بوندســلیگا را ادامه داد. 
آنها در این فصل ۴1 میلیون یورو برای خرید 
زوله، وگنــر، نبری و رودی هزینــه کردند که 
ســه تا از این بازیکنان از »هوفنهایم« خریده 
شــدند. بایرن با خرید هوملس و لواندوفسکی 
عمال دورتموند را تضعیف کردند و دو ســتاره 
رقیب را بــه خدمت گرفتند؛ البتــه بایرن در 
سال های اخیر برخی از ســتارگان بوندسلیگا 
همچــون دمبلــه )بارســلونا(، دی برویــن 
)سیتی(، ژاکا )آرسنال(، گوندوگان )سیتی(، 
سانه )ســیتی(، فیرمینو )لیورپول(، پریشیچ 
 )اینتر(، مخیتاریان )یونایتد( را هم نتوانسته به 

خدمت بگیرد. 

 چراغ سبز مورینیو
 به جذب رونالدو

سرمربی پرتغالی شیاطین سرخ هم به جذب 
فوق ســتاره پرتغالــی 
چراغ ســبز نشان 
وقتی  داد.چنــد 
اســت کــه بحث 
انتقــال رونالــدو 
از رئــال مادریــد به 
منچســتریونایتد ســوژه 
خیلی از رســانه های انگلیســی و اسپانیایی 
است. موضوعی که ابتدا جدی شمرده نمی شد 
اما ظاهــرا  روز به روز این انتقــال رو به نهایی 

شدن است.
رونالدو که از شرایطش در رئال مادرید راضی 
نیست قصد دارد در تابستان سانتیاگوبرنابئو را 
ترک کند. خیلی ها اولدترافورد را مقصد بعدی 
این ستاره پرتغالی می دانند واز عالقه رونالدو به 
تیم سابقش را علت این انتقال عنوان می کنند. 
این در حالی است که سرمربی شیاطین سرخ 
یعنی مورینیو هم به جذب ستاره سابق تیمش 

چراغ سبز نشان داده است.

فوتبال جهان
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مهدی طارمی، مهاجم ملی پوش تیم فوتبال الغرافه قطر، می تواند بعد از 
۴ ماه محرومیت در بازی های رسمی برای تیمش به میدان برود.طارمی 
زمانی که در پرســپولیس بازی می کرد به دلیل شکایت باشگاه ریزه 
اسپور ۴ ماه از فعالیت فوتبالی محروم شد و روز گذشته این محرومیت 
به پایان  رسید.این بازیکن که اخیرا به الغرافه قطر پیوسته می تواند از 

اولین بازی بعدی تیمش در لیگ قطر به میدان برود.

انتظار طارمی به پایان رسید

09
وقتی شهباززاده راهی قطر شــد، بسیاری از بازیکنان استقالل از 
این موضوع تعجب کردند و گفتند چرا او چیزی در این رابطه به 
آنها نگفته ضمن اینکه چــرا او بدون خداحافظی رفت؟ این رفتار 
شهباززاده باعث تعجب بازیکنان شده و آنها تصور می کردند او که 

هم بازی آنها بوده، حداقل خداحافظی می کرد و می رفت. 

 نایب قهرمان کشتی آزاد جهان معتقد است روند پوست اندازی در این رشته با هدف کسب بهترین نتایج 
در المپیک ۲0۲0 توکیو آغاز شده و در حال اجراست.

مسعود اسماعیل پور در پایان اردوی تیم ملی کشتی آزاد با بیان اینکه تغییر و تحوالت اخیر، امیدوارکننده 
است و در چارچوب پوست اندازی این رشته صورت گرفته به مهر گفت: سومین اردوی آماده سازی برای 
حضور در رقابت های جام تختی، جام جهانی، و بازی های آسیایی را پشت سر گذاشتیم. این در حالی بود 
که کادر فنی تیم ملی نسبت به قبل با تغییرات خاصی روبه رو شده بود و رسول خادم، مجددا در رأس امور 
فنی قرار داشت. وی تصریح کرد: مطمئنا این تغییرات با توجه به نظر شورای فنی و با توجه به پوست اندازی 
کشتی آزاد برای المپیک اعمال شده و من به این مسئله بسیار خوشبین هستم. وجود آرامش و فضای 
مناسب برای مربیان و کشتی گیران تیم ملی از الزمه های برنامه های آماده سازی است که خوشبختانه 

هم اکنون شاهد این شرایط هستیم.
دارنده سه مدال طالی قهرمانی آسیا افزود: عدم کسب نتیجه در رقابت های جهانی ۲01۷ باعث شد تا 
شورای فنی دست به کار شود و تغییر و تحوالت اساسی را در بدنه کادر فنی ایجاد کند؛ البته نگاه ویژه 
خادم و همکارانش به آزادکاران جوان و حضور پررنگ تر آنها در اردوهای تیم ملی هم از جمله اتفاقات 

مثبت کنونی است.
اسماعیل پور به تغییر قوانین کشتی هم اشاره کرد و گفت: طبیعتا نمی توان این تغییرات را به سود یا ضرر 
کشور خاص دانست، چون این تغییرات برای تمامی کشتی گیران است و مطمئنا هر ورزشکاری که بتواند 

خود را به خوبی تجهیز و آماده کند، می تواند از این تغییرات به بهترین شکل بهره ببرد.
وی در پایان در خصوص آخرین وضعیت آمادگی خود نیز گفت: خوشبختانه با ادامه تمریناتم در اردوی 
تیم ملی روند رو به رشدی را شاهد هستم و امیدوارم بتوانم در رویدادهای آتی در ترکیب تیم ملی باشم و 

دوباره برای کشورم افتخارآفرینی کنم.

ناراحتی استقاللی ها از مهاجم سابق
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نایب قهرمان کشتی آزاد مطرح کرد:

آغاز پوست اندازی کشتی آزاد با هدف موفقیت در المپیک

باورنکردنی؛ 
تعامل کی روش و قلعه نویی!

به نظر می رسد حاال هم کی روش پخته تر شده و هم 
امیر قلعه نویی. این بی شک بهترین خبر ممکن است 
که برای موفقیت تیم ملی و تیم های باشگاهی، بین 
کی روش و بعضی از مربیان از جمله قلعه نویی تعامل 
خوبی وجود دارد. قلعه نویی در این سال ها همواره 
منتقد برنامه های کی روش بوده و تنها یک بار با این 
مربی پای میز نشسته است. سرمربی سابق استقالل 
همیشــه اعتقاد داشــت برنامه های کی روش تنها 
برای ضربه زدن به او و تیمش است. مشکل این بود 
که قلعه نویی مدام مصاحبه می کرد و پای یک میز 

مشکل خود را با کی روش حل نمی کرد.
بی شــک اوج دعواهای این دو بعد از جام ملت های 
آســیای ۲01۵ بود کــه کی روش به طــور کامل 
رودربایستی را کنار گذاشــت و پاسخ هایی تند به 
انتقادهای قلعه نویی داشت. حاال اما حتی در ظاهر، 
آنها خوب هســتند و کی روش پس از درخواســت 
قلعه نویی، بازیکنان این تیم را از ریکاوری این هفته 
مرخص کرده است. ذوب آهن ســه شنبه در اهواز 
با استقالل خوزســتان بازی دارد و طبیعتا با توجه 
به فاصله کم زمانی، سفر ملی پوشــان این تیم به 
تهران می توانست فرسایشی و خسته کننده باشد. 
کی روش هم پس از بررسی درخواست ذوب آهن به 
این نتیجه رســید که حرف های قلعه نویی درست 
است و بدین ترتیب برای یکی از معدود دفعات در ۷ 

سال گذشته دو طرف تعامل داشتند! 

هدف داعش در جام جهانی؛ 
ایران و عربستان

پس از قرعه کشی رقابت های جام جهانی  و برخورد 
تیم های عربستان و روســیه در گروه یک، گروهک 
تروریستی داعش رسما مدعی شد با حمالت خود 
جام جهانی  را تحت تاثیر قــرار خواهد داد. اکنون 
خبرگزاری رویترز پیش بینی کرده با توجه به اینکه 
تیم های مسلمان همچون عربستان و ایران در این 
رقابت ها حضور دارند، احتمال حمالت تروریستی 
داعش در بازی های این دو تیم بیش از سایر مسابقات 
است. رویترز این حرکت داعش را بدین خاطر دانسته 
که آنها پس از شکســت در حمالت تروریستی به 
عراق و ســوریه، می خواهند در روسیه مسلمانان 
ایرانی و عربستانی را هدف حمالت خود قرار دهند. 

در حاشیه

پیشخوان

آن مرد با نمــاز جمعه 
شروع کرد

پنالتــی هم بــه کام 
آبی ها نبود

نعمتی ناجی برانکو

هیس دردسرساز

امیدی که نا امید شد

شفر در دوران ماقبل 
شفر

سوت پایان به ساعت 
پرسپولیس

مســئوالن باشــگاه تراکتورســازی تبریز بعد از مطرح 
کردن نام مربیانی مانند »مصطفی دنیزلی« ســرانجام با 
»ارطوعرول ساغالم« برای هدایت این تیم تا پایان فصل 
به توافق رســیدند.نکته جالب توجه در مورد مربی جدید 
تراکتورسازی دستمزد باالی این مربی تا پایان فصل است.

باشگاه تراکتورســازی برای 10 بازی آینده لیگ مبلغ ۳80 هزار دالر به »ساغالم« پرداخت خواهد کرد که 
معادل یک میلیارد و ششصد و هفتاد و پنج میلیون تومان اســت که او با دریافت این مبلغ گران ترین مربی 
لیگ تبدیل می  شــود.پیش از این »برانکو« با مبلغ 6۵0 هزار دالر گران ترین مربــی لیگ بود که این مبلغ 
دستمزد برانکو برای هدایت پرسپولیس در ۳0 بازی لیگ و لیگ قهرمانان آسیا و همچنین جام حذفی بود، اما 
 »ساغالم« که فقط در 10 بازی لیگ روی نیمکت تراکتورسازی می نشیند دستمزد بیشتری از برانکو دریافت

 خواهد کرد. 

 گران ترین مربی
  لیگ برتر 
مشخص شد

حساب های مالی میرشــاد ماجدی، سرپرست پیشین 
اســتقالل به دلیل پرداخت نشــدن مالیاتش بســته 
شــد. مالیات ماجدی به دوران حضورش در استقالل 
بازمی گردد و این در حالی است که او از این باشگاه طلب 

دارد و نتوانسته پولش را به طور کامل بگیرد.
ماجدی در این زمینه گفت: مبلغی از باشگاه استقالل طلب داشتم که باید مالیاتش را پرداخت می کردم، 
اما پولی نگرفته بودم که مالیات بدهم. اداره مالیات هم می گوید این مسئله ارتباطی به آنها ندارد و به همین 
دلیل، حسابم بسته شد.وی که هم اکنون رییس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال است، افزود: شنیده ام 
که باشگاه استقالل برای اینکه راه حلی برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا پیدا کند، از من به کمیته بدوی 
شکایت کرده است. باشــگاه می خواهد با این کار نشــان دهد که با من که طلب دارم، در حال صحبت و 

مذاکره است. در واقع، به جای اینکه من شکایت کنم، باشگاه از من شکایت کرده است! 

 شکایت بدهکار
 از طلبکار در باشگاه 
استقالل

امتیازبازی هاتیمردیف

2045پرسپولیس1

2033پارس جنوبی جم2

1933فوالد3

2032ذوب آهن4

2031سایپا5

2029استقالل6

2028پیکان7
2020صنعت نفت آبادان8

2020صنعت نفت آبادان9

2023پدیده10

2021تراکتورسازی11

2020سپاهان12

2020نفت تهران13

2020سپیدرود رشت14

2020استقالل خوزستان15

2013سیاه جامگان16

لیگ برتر جام خلیج فارس

 در پی  شکست سپاهان در هفته بیستم رقابت های لیگ برتر، استاندار 
اصفهان که قبال نیز در برنامه تقدیر از ســهراب مرادی، قهرمان وزنه 
برداری نارضایتی خود را از نتایج ضعیف تیم های اصفهانی اعالم کرده 
بود در پی درخواســت های زیاد هواداران 
سپاهان برای دخالت مستقیم او در امور 
باشگاه، وارد گود شــد و با ارسال نامه 
ای به هیئت مدیره، خواهان برکناری 
مدیریت این باشگاه شد. مهرعلیزاده 
در این نامه از مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه خواست تا با انجام اقدامات 
آنــی در باره مدیریت باشــگاه، 
شرایطی برای این تیم به وجود 
آورد تا در ادامــه فصل و بازی 
هــای باقی مانده لیــگ برتر، 
سپاهان به جایگاه قدرتمند 

سابق برگردد. 
پس از درخواســت استاندار 
برای تغییر مدیر عامل باشگاه 
ســپاهان، محسن طاهری 
پیش از اینکه جلسه هیئت 
مدیره این باشگاه تشکیل 
شــود، اســتعفا داد تا به دوران 
مدیریتش در رأس زردپوشــان 

خاتمه دهد.
طاهری ورود مدیریت اســتان 

به این مســئله را دلیل اســتعفای خود بیان کرد و گفــت: » وقتی 
مسئول اســتان به موضوع باشگاه ســپاهان ورود می کند و معتقد 
است در شــرایط فعلی باید تغییر در مدیریت باشــگاه ایجاد شود، 
برای آنکــه مدیریت کارخانه فــوالد مبارکه که یکی از پســت های 
مهم و کلیدی در اســتان اصفهان است و اســتاندار مقابل هم قرار 
نگیرند و تعامل بیشتری داشته باشــند، ترجیح دادم استعفا دهم.«  
به دنبال اســتعفای طاهری ، هیئت مدیره باشــگاه ســپاهان ظهر 
روز گذشته مسعود تابش را به عنوان سرپرســت موقت این باشگاه 
 انتخاب کردند تا طی روزهای آینده گزینه اصلی مدیرعاملی باشگاه

 طالیی پوشان مشخص شود.
تغییر در مدیریت باشگاه ســپاهان، دخالت سیاست در 

ورزش نیست
با ورود استاندار اصفهان به مســائل مدیریتی باشگاه سپاهان دوباره 
بحث دخالت سیاسیون در مباحث فوتبالی مطرح شد؛ چرا که طبق 
اساســنامه فدارســیون جهانی فوتبال، ارکان سیاسی کشورها حق 
دخالت در مسائل فوتبالی را ندارند و فدراسیون های عضو  فیفا ملزم 
به تبعیت از قوانین این فدراسیون هستند ولی استاندار اصفهان این 
موضوع را رد کرد و در نشست خبری روز گذشته خود با خبرنگاران 
اصفهانی،ارســال نامه اش به مدیرعامل فوالد مبارکــه را مرتبط با 
 شادی و نشاط شهروندان دانست، مهرعلیزاده در این نشست گفت:

 »پیگیری برای تغییر در مدیریت باشگاه سپاهان دخالت سیاست در 
ورزش نیست، زیرا نتایج این تیم مطرح در شادی مردم موثر است و این 

شادی و نشاط شهروندان به استاندار ارتباط دارد«.
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن نیز نامه اخیر مهر علیزاده به باشــگاه 
سپاهان را دخالت دولت در فوتبال ندانست و آن را پاسخ به مطالبات 

مردم دراین زمینه دانست.
 سعید آذری  با اشاره به جایگاه باشگاه سپاهان و مطالبات هواداران این 

تیم گفت: استاندار اصفهان با توجه به اشرافی که روی ورزش دارند و از 
آنجایی که نماینده دولت هستند و باید پاسخگوی مردم باشند؛ در این 

زمینه ورود پیدا کرده است.
کرانچار رفتنی شد  

پس از استعفای طاهری، همان طور که پیش بینی می شد کار کرانچار 
با زرد پوشان نیز به پایان رسید و سرمربی تیم سپاهان پس از توافق در 
جلسه صبح دیروز هیئت مدیره این باشگاه از این تیم جدا شد.منوچهر 

ســپاهان با اشــاره نیکفر، رییس هیئت مدیره باشگاه 
باشگاه در گفت بــه جدایی کرانچــار از این 
توجه به توافقی و گو با ورزش ۳ گفت: » با 
کرانچار بدون که بین ما صــورت گرفت 
قــراردادش از هیچ مشــکلی درخصوص 

سپاهان جدا شد.«

شکست در رشت؛ تلفات در نصف جهان

وضعیتزردها،قرمزشد!
سمیه مصور
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 رانت خواری رسانه ها، فرهنگ را متالشی می کند
پیشنهاد سردبیر:

خـبر

 برگزاری جشن میالد 
 حضرت زینب)س( 

در امامزاده محسن)ع(
رییــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه ناحیه 
دو شهرســتان اصفهان اظهار کرد: براســاس 
برنامه ریزی های به عمل آمده و هماهنگی های 
انجام شــده در راســتای تببین شــخصیت 
حضــرت زینب)س( و همچنین بزرگداشــت 

روز پرســتار ویژه برنامه ای همزمان با سالروز 
میالد حضــرت زینــب)س( در جــوار حرم 
 مطهر امامزاده محســن)ع( اصفهــان برگزار

 می شود.
حجت االسالم و المسلمین سید محمد هادی 
روح االمینی افــزود: در این مراســم که روز 
چهارشــنبه ۴ بهمن ماه در جــوار حرم مطهر 
 این امامزاده عظیم الشــأن برگزار می شــود 
حجت االسالم و المســلمین عبدالهی نژاد به 
ایراد ســخنرانی  و ســید رضا نریمانی و سید 
رضا شــیرگان نیز از ذاکران اهــل بیت)ع( در 
 وصف این بانوی بــزرگ به مولــودی خوانی 

می پردازند.

مدیر عامل سازمان آرامستان های 
شهرداری :

 بهای خدمات آرامستان
 باغ رضوان افزایش نمی یابد

مدیرعامل ســازمان آرامســتان های شهرداری 
اصفهان اظهارکرد: به منظور دسترسی آسان تر 
ساکنان غرب و جنوب غربی اصفهان و همچنین 
کاهــش ترافیک خیابان جی، درصدد هســتیم 
تا آرامســتانی در غرب اصفهان احــداث کنیم 
که در این راســتا یــک قطعه زمیــن در حوالی 
 اصفهان-شــاهین شــهر در نظر گرفته شــده 

است.
ســیدرضا جعفریان افــزود: با توجه بــه تاکید 
شــهردار اصفهــان، بهــای خدمات ســازمان 
آرامســتان ها افزایش نمی یابد، در همین راستا 
برای تامیــن هزینه های ســازمان به ســمت 
تحقق درآمدهای پایدار حرکــت می کنیم زیرا 
معتقدیم بار هزینه های ســازمان آرامستان های 
 شــهرداری اصفهان نباید بر دوش شــهروندان 

باشد.
جعفریان با بیان اینکه در حال حاضر در آرامستان 
باغ رضوان ۱۷۰ هکتار فضای سبز وجود دارد که 
با ساماندهی فاز سوم آن نیز، ۱۰ هکتار به این آمار 
اضافه می شــود، افزود: با توجه به خشک شدن 
چاه های آب آرامستان باغ رضوان کمبود آب به 
شدت احساس می شــود؛ بنابراین برای حفظ و 
نگهداری فضای سبز این آرامستان نیاز به اجاره 

چاه های آب داریم.

 صاحب نیوز: از راســته چهارباغ که به طرف میدان 
انقالب بگذریم؛ می رســیم به تن بی جان سینمایی 
که »ایران« نام دارد.یک نفر مدعی شــده که مالک 
این سینماســت و به بهانه اینکه شــهرداری دستور 
داده پیاده رو عریض شود، افتاده است به جان سقف 
و تن این ســینما و حاال دیگر جز خرابی و بی رمقی 
چیزی از آن نمانده است.چندی پیش گزارشی از این 
موضوع روی خروجی رسانه ها قرار گرفت. گزارشی 
که حاال رســانه های فرهنگ دوســت را به شریان 
جریان های ریز و درشــت این ماجرا سنجاق کرده 
است.حاال از یک سو حســینی، مدیر امور سینمایی 
حوزه هنری اســتان اصفهان، از ماجرا پرده برداشته 
و از ســوی دیگر مدعــی مالک نمای ســینما گفته 
زمین این سینما مال من است.ماجرا از یک داستان 
 قدیمی شروع شده که به چند سال پیش برمی گردد،
 گفته اند سینما ایران اصفهان، به مالکی غیر از حوزه 
هنری واگذار شده و در نهایت اقدامات این مالک برای 
تخریب سینما هفته هاست که حساسیت رسانه ها را 

برانگیخته است.
مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان مدعی 
شده است که برخی رسانه ها کار مالک سینما را قانونی 
تلقی کرده و گفته اند حتما اختیار با خودش بوده که 
این بال را بر سر سینما ایران آورده است.حسینی اظهار 
کرده که بر این گفته صحه می گذارم چون شــواهد 
مستندی داریم که رسانه ای که این موضوع را خوراک 
رسانه ها کرده بابت این کار هزینه گرفته است تا این 
موضوع در فضای رسانه ای محو شود و مالک، فرصت 
آن را داشته باشد تا سینما را به طور کامل تخریب کند. 
این جریان سال هاست به این رویه پیش می رود که 
بدنه سینما تخریب شود تا ادعا کنند این زمینی بیش 

نیست و سینمایی در کار نبوده است.
همه این مسائل از یک سو و نامه منتشر شده از سوی 

شــهرداری مبنی بر اینکه شهرداری به مالک سینما 
اجازه تخریب و رفع خطر سینما را داده است از سوی 
دیگر. در این نامه آمده است که مالک اجازه سالم سازی 
معبر را دارد. آنچه حسینی، مدیر امور سینمایی حوزه 
هنری استان اصفهان، به آن اذعان دارد این است که 
چرا مالک از لحاظ قانونی مجوزی برای این کار نگرفته 
است، اصال با چه کسی در این رابطه صحبت شده، چه 
مدارکی دال بر بازسازی سینما و ثابت ماندن کاربری 
سینما وجود دارد، چه طرحی دارند، چه کمیسیونی 
برای این کار تشکیل شده است؟ باید جلوی تخریب 
را گرفت. انگار هنوز افرادی هستند که داخل سینما 
کار می کنند؛ هر چند درهای سینما به ظاهر بسته 
است.این در حالی است که سینما همچنان کاربری 
سینمایی دارد اما به نظر می رسد که مالک این سینما 

روی این کار سرپوش گذاشته و می خواهد این مکان 
را به مرکزی تجاری مبدل کند. از سوی حوزه هنری به 
دادگاه انقالب شکایتی شده است؛ اما با توجه به تخلفی 
که در زدن سند این سینما انجام شده، اقداماتی صورت 
گرفته است.مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان 
اصفهان تاکید کرده تاالر اندیشه و سینما ایران مثل 
سینما فلسطین، ساحل و خانواده جزو سینماهایی 
اســت که باید قبال به حوزه هنری واگذار می شده، 
اما هنوز این سینماها تحویل داده نشده است.با این 
اوصاف باید فاتحه رسانه هایی را خواند که برای درج 
خبرهایی کذب پول می گیرند تا بر اســاس سالیق 
مطلب بنویســند. جراید، خبرگزاری ها و نشریاتی 
که داد بی فرهنگیشان گوش رسانه را کر کرده است؛ 
اگر رسانه هم بخواهد رانت خواری کند پس دیگر چه 
توقعی از غیر رسانه ای باید داشته باشیم.رانت خواری 
رسانه ای تیشه به ریشــه فرهنگ می زند. رسانه که 
 پول بگیر، مطلب بنویس شــود لرزه به تن فرهنگ 

می افتد.

سینما »ایران« اصفهان در کش و قوس های واگذاری؛

 رانت خواری رسانه ها، فرهنگ را متالشی می کند

مدیرکل دفتر هماهنگی خدمات شهری سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور اظهارکرد: با 
توجه به وضعیت بحران آب، الزم اســت با یک 
برنامه ریزی اصولی، فضای سبز موجود در کشور 
را حفظ کرد، بخش زیــادی از گیاهانی که امروز 

در سطح شهرها کاشــته شــده، به آب فراوانی نیاز دارد؛ بنابراین در اولین قدم باید گونه های مقاوم به 
خشکی جایگزین این نوع گیاهان شود.وی با اشاره به ضرورت استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار 
در فضاهای سبز گفت: سیستم های آبیاری تحت فشــار بازدهی مصرف آب را افزایش می دهد، از این رو 

شهرداری ها باید با وضع موجود، در آبیاری فضاهای سبز از این سیستم استفاده کنند.
مدیرکل دفتر هماهنگی خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اضافه کرد: در شرایط 

فعلی استفاده از پساب تصفیه شده، بهترین راهکار برای آبیاری فضای سبز شهری محسوب می شود.

مدیر امور فنی مراکز معاینه فنی شهرداری اصفهان گفت 
: روزانه بین 8۰ تا 9۰ هزار دستگاه خودروی دوگانه سوز 
در اصفهان تردد می کننــد . خادمی با بیــان اینکه این 
مخازن تحت فشــار 2۰۰ بار قرار گرفته اند گفت : بیشتر 
این مخــازن به طــور کارگاهی نصب شــده و خطرناک 

هستند.وی با اشاره به فعالیت 2 مرکز سنجش گاز سی ان جی و بازدید چشمی و پنج مرکز هیدرواستاتیک 
در شــهر اصفهان گفت : بازدید چشــمی و تست هیدرو اســتاتیک بعد از 6 سال نخســت هر سه سال یک 
بار باید انجام شــود.خادمی با اشــاره به لزوم انجام آزمایش های دوره ای روی مخازن ســی ان جی افزود: 
مراکز معاینه فنی خودروهای دوگانه ســوز را قبل از هر اقدامی به مراکز تســت ارجاع می دهند . وی گفت: 
 خودروهای دوگانه سوز که معاینه فنی نداشته باشند ضمن اعمال قانون ، مجاز به سوخت گیری نیز نخواهند

 بود .

مدیر کل دفتر هماهنگی خدمات شهری 
مطرح کرد:

پساب تصفیه شده، بهترین 
راهکار آبیاری فضای سبز 

مدیر امور فنی مراکز معاینه فنی 
شهرداری خبر داد:

نصب مخازن غیر ایمن 
در اتومبیل اصفهانی ها

شــهردار اصفهان  صبح دیروز همزمان با ســالگرد حادثه پالسکو در جمع 
آتش نشانان اصفهانی حاضر شد تا از نزدیک با آنها گفت وگو کند.

قدرت ا... نوروزی در این دیدار اظهارکرد: ســازمان آتش نشــانی اصفهان 
توانایی و آمادگی کامــل در مقابله با حوادث احتمالــی را دارد؛ بنابراین به 
مردم اصفهان این اطمینان را می دهیم که اگر حادثه ای در اصفهان رخ دهد، 
آتش نشــانان طبق اســتانداردهای جهانی در زمان کوتاهی بین سه تا پنج 

دقیقه خود را به محل مورد نظر می رسانند. 
وی با بیان اینکه آتش نشانان با رشــادت و ایثارگری از جان مردم حراست 

می کنند؛ البته شــهروندان باید با رعایت نکات ایمنی از بروز برخی حوادث 
جلوگیری به عمل آورند، افزود: در گام نخست، ایمنی در دست خود مردم 
است و آنها باید تالش داشته باشند تا از وقوع حادثه جلوگیری کنند.شهردار 
اصفهان ضمن آرزوی موفقیت برای آتش نشانان برای داشتن روحیه شجاعت 
و ایثارگری تصریح کرد: روحیه جانفشانی و ازخودگذشتگی آتش نشانان در 
حادثه پالسکو بیش از پیش نمایان شــد، آتش نشانان اصفهان نیز همچون 
گذشته بارها این روحیه را به منصه ظهور رســانده اند؛ بنابراین فداکاری و 

ایثارگری آتش نشانان در اذهان باقی می ماند و هیچگاه فراموش نمی شود.

نــوروزی همچنین در ایــن بازدید با حضــور در اتاق فرماندهی ســازمان 
آتش نشانی طی پیامی به ایستگاه های 22گانه شهادت ۱6 نفر از آتش نشان 

کشور در حادثه پالسکو را تسلیت گفت.
 شهردار اصفهان در این پیام گفت: » 3۰ دی  مصادف است با حادثه جانگداز 
پالسکو، روزی که ۱6 نفر از مردان رشــید آتش نشانی تهران برای حمایت 
از مردم جان باختند، من این روز را به همه شــما تسلیت می گویم. امروز از 
ایستگاه مرکزی آتش نشانی اصفهان بازدید کردم و شاهد رشادت ها و جوان 
مردی های همه شما بودم، همچنان که در گذشته نیز شنیدیم این موضوع 

بر همه واضح است که شما در اصفهان برای نجات جان مردم رشادت های 
بسیاری از خود نشان دادید من به همه شما این تالش ها را تبریک می گویم 

و آرزوی موفقیت برای همه شما دارم.
امید اســت در همه حوادث ناگواری که رخ می دهد همچون گذشته مردانه 
به میدان بیایید و برای نجات انســان ها از همه چیز خود در راستای انجام 
ماموریت بگذرید و در ذهن مردم خاطرات خوبی بر جای بگذارید. برای شادی 
روح شهدایی که در راه نجات مردم تالش کردند خصوصا شهدای ساختمان 

پالسکو که در سال گذشته اتفاق افتاد، صلوات و فاتحه ای قرائت کنید.«

شهردار اصفهان مطرح کرد:
آمادگی کامل آتش نشانی اصفهان برای مقابله با حوادث

چهره ها

فرزانه افسرطه

استاندار اصفهان صبح دیروز در نشست خبری با اصحاب رسانه 
با بیان اینکه یکی از مغتنمات هر دولت و ملتی جریان صحیح 
و شفاف اطالعات اســت، اظهار کرد: یکی از سرمایه های اصلی 
جوامع این است که مردم از جریان شــفاف اطالعات بهره مند 
باشند. محســن مهرعلیزاده افزود: تاخیر در برگزاری نشست 
خبری و حضور در جمع خبرنگاران یک اهمال نبود بلکه نظرم 
این بود به یک جمع بندی در خصوص استان اصفهان برسیم و 
صحبت ها دقیق و معطوف به برنامه های آینده باشــد؛ براساس 
اطالعات قبلی و تحقیقات انجام شــده در زمان مسئولیتم در 
اصفهان، موضوعات آب، اشتغال و محیط زیست از اولویت های 

استان اصفهان بوده و بقیه مسائل پیرامون این موارد است.
اســتاندار اصفهان با بیان این که با همت همــه مدیران، مردم 
و اصحاب رســانه بحث اصلی کار، کار و کار اســت، گفت: هیچ 
چیزی جز انجام کار برای ما اهمیت ندارد و اگر جریانات فکری 
و گروه های سیاســی در مســیر کار برای مردم بودند به آنان 
خوش آمد می گوییم ولی اگر غیر از کار چیز دیگری را مالک قرار 

دهند، اشتباه است.
وی آنچه که دولت در برنامه خود قرار داده کار و ایجاد اشتغال 
و رفاه بــرای مردم و ایجاد امکانات برای رشــد جامعه اســت، 
خاطرنشان کرد: بیش از یک ســوم وقتم را برای آب اصفهان و 
احیای زاینده رود گذاشتم،  بحرانی که کمبود منابع آب و سایر 

عوامل آن را پدید آورده است.
اســتاندار اصفهان تصریح کرد: ورودی آب بــه زاینده رود یک 
میلیــارد و 8۰۰ میلیون مترمکعب بوده امــا در حال حاضر به 

نصف رسیده است.
بیش از دو برابر بودجه مورد نیاز برای سد تونل سوم 

کوهرنگ اخذ شده است
مهرعلیزاده اذعان داشــت: اگر به همین منوال پیش رویم، در 
ســال های بعد با وضعیت جوی و جغرافیایی کشــور، وضعیت 
استان اصفهان بدتر خواهد شد؛ضروری ترین کار ممکن ایجاد 
ســد تونل ســوم کوهرنگ به منظور انتقال 25۰ میلیون متر 
مکعب آب به زاینده رود اســت که از 3 سال پیش کار این تونل 
تقریبا تمام شده، اما سد حدود 2۴ درصد پیشرفت داشته و کار 

متوقف مانده است.
استاندار اصفهان بیان کرد: بیشتر وقتم را در راهروها و پله های 
سازمان برنامه و بودجه گذاشته ام تا بودجه  الزم برای این پروژه 

برای این موضوع اخذ کنم.
وی اضافه کرد: بیــش از دو برابر بودجه مورد نیــاز را دریافت 
کرده ایم و 288 میلیــارد تومان در جــدول ۱9 دولت بودجه 
گذاشته شده، البته بخش خصوصی هم می تواند سرمایه گذاری 
کند؛ همچنین ۷۴ میلیارد تومان بودجه دیگر نیز وجود دارد که 
جمعا مبلغ خوبی خواهد بود و در زمستان امسال کار را شروع 

خواهیم کرد.
اســتاندار اصفهان با بیان این که در اصفهان در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشــته کمتر از ۱۰ درصد بارندگی وجود داشته 
اســت، یادآور شــد: برنامه ریزی شده به ســمت فعالیت هایی 
پیش برویم که یک دهم مصرف آب فعلی را دارند و در جلســه 
با وزیر نیرو موارد مذکور مطرح و نهایی خواهد شــد؛ مســئله 
اشتغال، بحث دوم اســت که کار کردیم و جلسات مختلفی با 
سرمایه گذاران داشتیم و در این زمینه در خصوص اشتغال های 
زودبازده و اشــتغال های ماندگار و بلندمدت کار شده که بسیار 

مهم است.
 پروژه بهشت آباد مشکل 
آب اصفهان و اســتان های 

دیگر را حل می کند
وی با تاکید بــر این که اصفهان 
باید همانی باشــد کــه از دور 
دربــاره اش می گوینــد، در 
خصوص موضوع محیط زیست، 
بیان داشت: آخرین اقدامات در 
زمینه محیط زیست مخصوص 
ســال 92 بوده و از آن زمان به 
بعد کارهــای کمتــری انجام 
شده است؛ برای اینکه این کار 
پیگیری شــود برای هر 3 یا ۴ 
پروژه یک مسئول در استانداری 
اصفهان خواهد بود تا مسئوالن 

وظایفشان را فراموش نکنند.
مهرعلیزاده با اشاره به استقرار 
نظم و انضباط مدیریتی در بین 
مدیــران اصفهان یادآور شــد: 
رعایت نظم و انضبــاط و عمل 

به آنچه که تصویب شده از رموز مدیریتی است که همه مدیران 
باید این موارد را رعایت کنند. 

وی با اشاره به تبیین واقعیت های اقتصادی در سطح ملی و نقش 
استان اصفهان به عنوان استان پیشرو، گفت: باید بدانیم وقت اتکا 
به درآمد نفتی تمام شده ولی به هر دلیل هنوز حذف اتکای به 
درآمد نفتی انجام نشده است، درآمد نفتی کشور کفاف هزینه ها 
را نمی دهد و هیچ راهی جز فعال شدن بخش خصوصی و ایجاد 
درآمد مالیاتی برای دولت نیست که این یک بازی برد-برد است.

مهرعلیزاده با تاکید بــر اینکه باید اصفهــان از این جهت الگو 
شود، عنوان کرد: اصفهان به جهت ظرفیت های فراوان می تواند 
الگوی کشور باشد و این را باید در عمل نشان دهیم تا اصفهان 

الگوی ملی شود؛ تونل بهشــت آباد پروژه بسیار مهمی است اما 
ضروری ترین کار تونل سوم بود، بهشت آباد نیاز به سرمایه گذاری 
دارد و اگر راه بیفتد تاثیرات خوبی خواهد داشــت و می تواند نه 
تنها مشکل اصفهان بلکه مشکل چند اســتان دیگر را هم حل 

کند.
وی در ادامه با اشاره به راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری در  
اصفهان، گفت: با راه اندازی این طرح بروکراسی سنگینی که در 
خصوص اعطای وجود دارد، حذف خواهد شد و یک نفر می تواند 

با راه اندازی این طرح به راحتی مجوز خــود را دریافت و یا اگر 
مشکلی باشد آن را رفع می کند.

فکر می کنند استاندار فقط مسئول اداری استان و 
میرزابنویس است

استاندار اصفهان در خصوص ارسال نامه خود به مدیرعامل فوالد 
برای تغییر در وضعیت باشــگاه فوالد مبارکــه اصفهان متذکر 
شــد: بعضا فکر می کنند استاندار فقط مســئول اداری استان 
و میرزابنویس اســت، در حالی که این گونه نیســت و استاندار 
نماینده عالی دولت در اســتان، مردم خواســته های خود را از 
استاندار در همه حوزه ها مطالبه می کنند و مسائل مختلف نیز 

به دولت ارتباط دارد.

وی ادامه داد: ورزش بسیار مهم است، با پیروزی یک تیم صدها 
هزار نفر خوشحال می شوند و یا عدم موفقیت غمناک می شود 
که این موضوع هم به استاندار ربط دارد؛ یک توصیه از مقام عالی 
استان به یک مجموعه ورزشی اعالم شــد و خواسته شد تا در 
مدیریت آن تجدید نظر شــود، در چنین وضعیتی شادی مردم 
باید فراهم شود و بنده در این زمینه موظف و مکلف هستم که 

تذکر به مدیر با بازگذاشتن دست او در انتخاب نیروهاست.
مهرعلیزاده با اشــاره به طرح 9 ماده ای زاینده رود در خصوص 
برداشت های بی رویه و غیر مجاز از این 
رودخانه ابراز داشــت: اینکه به صورت 
کلی گفته شــود باید جلوی پمپاژها از 
زاینده رود گرفته شــود، دقیق نیست و 
بنده وظیفه دارم تا تمــام ابعاد موضوع 

آب را از جهات مختلف بررسی کنم.
اســتاندار اصفهان با بیــان اینکه دامن 
زدن به بعضــی از اختالفات ناشــی از 
عــدم آگاهی یــا غرض ورزی اســت، 
گفت: این نوع اظهارنظرهای ناآگاهانه 
یا غرض ورزانه در شــأن مرم اصفهان و 
چهارمحال و بختیاری نیست؛ به همراه 
اســتاندار چهارمحال و بختیاری تالش 
داریم موضوع آب را علمی، تخصصی و به 

دور از تعصبات محلی حل کنیم.
در خصوص کنســرت ها طبق 

قانون عمل خواهیم کرد
وی در خصــوص اهمیت طــرح قطار 
شهری در شــهرهای اطراف اصفهان، 
اظهار کــرد: قطارهای حومه شــهری 
اهمیت زیادی داشته و اگر حمل و نقل شــهرهای جدید کنار 
اصفهان به روز شوند و قطارهای شهری راه بیفتند، آلودگی هوا 
تا میزان زیادی کاهش یافته و در حال پیگیری در این خصوص 

هستیم.
استاندار اصفهان در ادامه اذعان داشت: پروژه سالن همایش های 
امام خامنــه ای از جمله پروژه هایی اســت کــه می تواند تاثیر 
زیادی بر گردشگری داشته باشــد؛ در همین جهت برای طرح 
توسعه فرودگاه شهید بهشتی ۷۰ میلیارد تومان برای خریدن 
 ۴۰ هکتار از اراضی ارتش در بودجه ســال آینده در نظر گرفته

 شده است. وی با تاکید بر ضرورت استفاده از نیروهای جوان در 
مسئولیت ها و جایگاه های مختلف گفت: شورای مشورتی جوانان 

در اصفهان در حال تشکیل است و این شورا به من در خصوص 
اســتفاده از نیروهای جوان در اصفهان مشورت خواهد داد؛ در 

ضمن تشکیل این شورا، کارگروه های جامعی تشکیل می شود.
استاندار اصفهان تاکید کرد: لیست مدیران فعلی و فرمانداران 
بازنشسته تهیه شده اســت تا در صورت لزوم تغییرات در این 
خصوص انجام شود؛ البته در این زمینه عجله ای نداریم چرا که 

تاکید بر پخته بودن تصمیمات است.
مهرعلیزاده در خصوص استفاده از بانوان در پست های مختلف 
مدیریتی، بیان کرد: در خصوص حضور بانوان تاکید زیادی دارم 
و نخستین انتصاب مدیر زن در بهزیستی استان اصفهان بود که 

امیدوارم در جایگاه های دیگر هم این وضعیت ادامه پیدا کند.
وی افزود: منعی برای حضور بانوان در کنسرت ساالر عقیلی در 
اصفهان نبوده و این موضوع صرفا یک اشتباه در انتشار خبر بوده 
است؛ آنچه که در قانون کنسرت در سراسر کشور مجاز است، در 

اصفهان نیز مجاز است و ما تابع قانون هستیم.
طلب شــهرداری اصفهان از دولت زیاد نیست بلکه 

بیشتر بدهکار است
وی در ادامه اذعان داشت: تا آنجایی که نیاز دیده شود، نیروهای 
کاری از خارج اســتان دعوت به همکاری می شوند اما تاکنون 
اغلب انتصابات از داخل استان بوده و در خصوص 2 نفر جوسازی 
صورت گرفت؛ از این پس هم اگر نیاز باشــد نیروهایی از تهران 

خواهیم آورد و در این خصوص محتاط نخواهیم بود.
استاندار اصفهان در خصوص بدهی دولت به شهرداری ها گفت: 
در جلسه ای خطاب به شهرداری ها اعالم شد تا طلب های خود از 
دولت را به معاون عمرانی استاندار اصفهان اعالم کنند و معاون 
عمرانی در خصوص طلب شــهرداری ها از دستگاه ها پیگیری 
کرده تا پرداخت های الزم صورت گیرد؛ طلب شهرداری اصفهان 
زیاد نیست بلکه بیشتر بدهکار است و نزدیک به سه چهارم بودجه 
یک سال را بدهکار است. باید کمک کنیم تا مشکل شهرداری 
اصفهان برطرف شــود که البته وضعیت اصفهان بهتر از دیگر 
شهرهای کشور است.وی در خصوص وضعیت متروی اصفهان 
عنوان کرد: در پروژه متــروی اصفهان از بخش خصوصی غافل 
شده ایم، باید در مترو از بخش خصوصی استفاده بیشتری شود.

مهرعلیزاده با اشاره به تکمیل باغ موزه دفاع مقدس تصریح کرد: 
پروژه  باغ موزه دفاع مقدس استان اصفهان با وجود  تالش ها هنوز 
تکمیل نشده که مقرر شد تا از منابع مختلف جمعا ۱5 میلیارد 
تومان به این پروژه اختصاص پیدا کند که امیدوارم فاز نخست 

این پروژه در هفته دفاع مقدس افتتاح شود.
اســتاندار اصفهان در خصوص انتصاب مدیران استان اصفهان 
اظهار کرد: تمام تالشــم را به کار خواهم گرفت تا افراد با لیاقت 
را به کارگیریم و در انتصاباتی که تاکنون داشته ام این را رعایت 
کردم.مهرعلیــزاده گفت: برای انتصابات بــه توانمندی ها نگاه 
می کنیم، البته افرادی را استفاده خواهیم کرد که با دولت همسو 
باشند و بتوانند سیاســت های دولت را به کار بگیرند و مخالفان 
نمی تواننــد  در دولت مدیر باشــند و باید تا زمانــی که دولت 

خودشان سر کار بیاید، صبر کنند.

در نشست خبری مهرعلیزاده مطرح شد؛

مخالفان صبر کنند دولت خودشان سرکار بیاید!
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امام رضا عليه  السالم :
آن کسى که نفسش را محاسبه کند، سود برده است و آن کسى که از 

محاسبه نفس غافل بماند، زیان دیده است.

شنبه 1 بهمن 1396|3 جمادی االولی 1439  روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
شماره 2337| 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان

Society.Cultural  
Newspaper 

No.2337,  January  21
 2018 .  12 Pages

صاحب امتياز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

جانشين مدیرمسئول: بهمن زین الدین
تلفن: 8-36284167-031      فکس: 031-36284166

نشانى: اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل حسين آباد، 
ساختمان 119، واحد 3

Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

وقتی مردی قصد دادن مهریه را ندارد
مثال دیگری کــه می توان بــرای ذهن های 
مسموم گفت این اســت که مرد هنگام ازدواج 
تعهد دهد مهریــه زن را تقبل کنــد، اما نیت 
پرداختن آن را نداشته باشــد یا وقتی پولی را 
قرض می  کند، نیت کند کــه دیگر به او پس 
ندهد. پیامبر گرامی اســام)ص( فرمود: »هر 
که نکاح کند و نیت کند که کابین  ندهد، زانی 
اســت و هر که وامی بگیرد و نیت کند که باز 

ندهد، دزد است«.
با ضربه زدن بــه دیگران به جایــی نخواهیم 
رسید؛ پس چه بهتر که دست از نقشه کشیدن 
برای هم برداریم. با پایین کشیدن دیگران به 
جایی نمی رسیم و اگر ضربه ای به کسی بزنیم 
مطمئنا ضربه محکم تــری خواهیم خورد. به 
دنبال سوء استفاده از اعتماد دیگران نباشیم و 

با ریاکاری خود را خوب و عالی جا نزنیم.
امیرمومنان علــی)ع( دراین بــاره فرمودند: 
»الَمکُر بَِمِن ائَتَمَنَک ُکفٌر؛ نیرنگ زدن به کسی 

که به تو اعتماد کرده، کفر است .«
وعده هایی که هرگز وفا نمی شوند

درد دیگر جامعه امروز، وعده و وعیدها و قول 
و قرارهای بی شماری است که داده می شود و 

عمل نمی شود. 
وقتی در توانمان نیست که عملی را برای کسی 
انجام دهیم چرا این قدر راحت قول می دهیم؟ 
این خلف وعده ها به همین جا ختم نمی شود؛ 
باید جوابگوی اعتمادهایی باشــیم که از بین 
می بریم: »َو إیّاَک ... اَن تَِعَدُهم َفُتتِبَع َموِعَدَک 
بُِخلِفَک... الُخلَف یوجُب الَمقَت ِعنَد اهلل َو الّناِس: 
بپرهیز از خلف وعده که آن موجب نفرت خدا و 

مردم از تو می شود.«
کالم آخر

یادمان باشد ما در این عالم زیر ذره بین خداوند 
هســتیم، بیاییــم ذهن هایمــان را از هر فکر 

مسمومی پاک کنیم؛ 
چــرا کــه این 

قبل  زهرهــا 
از هرکــس، 
ن  مــا د خو
پــا  از  را 

می اندازد.

مهارت زندگی

 چگونه ذهن خود را 
سم زدایی کنیم؟)2(

 خالده
 خداوند به حضرت داوود)ع( وحی کرد که به خاده دختر اوس، مژده 
بهشت بده و او را آگاه کن که همنشــین تو در بهشت است. داوود به در 
خانه او رفت و در  را زد. خاده در را باز کرد؛تا چشمش به داوود افتاد، او 
را شناخت  و گفت: آیا درباره من چیزی نازل شده که به اینجا آمده ای ؟ 
فرمود: آری، گفت: شاید زنی همنام من باشد که درباره او نازل شده است! 
فرمود: نه، درباره تو نازل شده؛ کمی از حاالت خود را برایم بگو! گفت: هر 
درد و زیانی به من رسید، صبر کردم و تسلیم رضای الهی بودم و نخواستم 
هیچ چیزی به من برگردد؛ بلکه رضای او را طالب بودم و در مقابل هیچ 
چیزی عوض نخواستم! حضرت)ع( فرمود: به همین جهت به این مقام 
رسیده ای که درباره ات وحی نازل شده است. امام صادق)ع( پس از ذکر 
این قصه فرمود: این همان دینی است که خدا آن را برای بندگان صالحش 

پسندیده است.
عمار در صفین

 عماریاسر از اصحاب خاص پیامبر)ص( و از ایمانی بزرگ برخوردار بود؛ تا 
جایی که پیامبر)ص( فرمود: عمار از سر تا قدمش مملو از ایمان و ایمان با 
گوشت و خونش آمیخته است. بعد از پیامبر)ص( هم پیوسته از حمایت 
کنندگان امام علی)ع( بود و تا وقتی که جنگ صفین شــروع شد، با او 
همراه بود. روزی از صف لشکر امام)ع( خارج شد و در مقابل صف دشمن 
قرار گرفت و فرمود: خدایا تو می دانی اگر بدانم رضای تو در این است که 
خود را در دریا بیفکنم، خواهم انداخت. پرودگارا، اگر بدانم رضای تو در 
آن است که نوک شمشیر را بر شکم نهاده و خود را بر آن بیفکنم تا از قفا و 
پشت خارج شود انجام می دهم. می دانم که رضای تو امروز در جنگیدن 
با این مردم فاسق است. اگر عملی سراغ داشتم که تو را بیشتر خوشنود 
سازد، آن را اختیار می کردم. صدایش بلند شد و گفت: هرکه خوشنودی 
خدا را می خواهد و نمی خواهد به سوی مال و فرزندان برگردد، به سوی 
من  آید. عاقبت بعد از رشادت ها و شجاعت های بسیار به شهادت رسید. 
امیرالمومنین)ع( وقتی به جسد عمار رسید، روی زمین نشست و سر او 
را به دامن گرفت، گریان شد و فرمود: ای مرگ، تو گویا کسانی را که من 

دوستشان دارم، کاما می شناسی و آنها را از من می گیری.

باغ 
کاغذی

 چاپ هشتم کتاب »شلغم میوه بهشته« اثر علی محمد افغانی               
را موسسه انتشارات نگاه چاپ کرده است. 

در پشت جلد این اثر آمده است:»یک کتاب متفاوت با عنوان 
متفاوت. داستان کتاب درباره سرنوشت دو خانواده است که در 
خانه ای قدیمی و کوچک زندگی می کنند و از لحاظ سالیق 

زندگی وضعیت بسیار متفاوتی با هم دارند. 
براتعلی و نرگس و فرزندشــان عابدین، داخل اتاق شــمالی 
زندگی می کنند و داســتان درمورد عابدین پسر بچه دوازده 

ساله ای است که هر روز نسبت به ایام پیش چاق تر می شود؛ 
تا اندازه ای که وزن او به صد کیلو رسیده، برای آنکه او عالقه 
بســیاری به خوردن شــلغم دارد و زندگی اطرافیان را تحت 
تاثیر بیماری خود قرار داده؛ بــه صورتی که همه به فکر چاره 

افتاده اند.«
در آغاز کتاب شــلغم میوه بهشــته می خوانیم: »در یکی از 
کوچه های باریک پشــت بازارچه سرپولک چهار راه سیروس 

تهران، خانه قدیمی کوچکی قرار داشت.«

شلغم میوه بهشته رضا

کمک به تولید محصوالت کشاورزی
موی انســان به عنوان کود و از بین برنده علف های هرز 
هم اســتفاده می شــود. کود مو را می توان بــا کودهای 
شــیمیایی مقایســه کرد. یک شــرکت از موی انسان 
برای تولیــد محصولی اســتفاده کرده که اگــر زیر گیاه 
قرار بگیرد به رشــدش کمک می کند و اگــر روی زمین 
باشــد علف های هــرز را از بیــن می بــرد. همچنین به 
کشاورزان این فرصت را می دهد که از کودهای شیمیایی 
و علف کش ها که حاوی مواد شــیمیایی مضر هســتند 
اســتفاده نکنند. این شــرکت توســط فیل مک کروری 
که ســابقا آرایشگر بود تاســیس شده اســت. او پس از 
دیدن حجم زیــاد موهایی که در آرایشــگاه دور ریخته 
می شــد، تصمیم گرفت راهی برای اســتفاده از آن پیدا 
کند. استفاده از موی انســان به عنوان کود چیز جدیدی 
 نیست؛ کشاورزان چین باستان هم از موی انسان استفاده 

می کردند. 

بخور
آیا تا به حال بوی موی سوخته را حس کرده اید؟ پس حتما 
می دانید که بوی خوشایندی نیست. با این حال مردم هند 
باستان از موی انسان برای بخور استفاده می کردند. آنها 
برای راضی کردن ارواح و شیاطین، موی انسان را همراه 
با سرکه، برگ یا صمغ های معطر می سوزاندند تا یک بوی 
مطبوع ایجاد کنند. آنها زمانی ایــن کار را می کردند که 
ارواح کاری برخاف میلشان انجام می دادند. نوع دیگری 
از بخور با ترکیب موی انسان با چیز کثیف تری مثل مدفوع 
خوک انجام می شــد. آنها این کار را بــرای فراری دادن 

شیاطین انجام می دادند.
لباس

از موی انسان برای ساخت لباس هم استفاده می شود. بیل 
بلک آرایشگری بود که با استفاده از موی مشتریانش برای 
همسرش لباس تهیه کرد. او همچنین با استفاده از موی 
انسان، کفش راحتی، لباس زیر، کاه و جلیقه هم ساخت.

استفاده های عجیب از موی انسان)3(
دانستنی ها

حرف حساب

هرگز نمی شود از دست خود گریخت
هرگز نمی شود از دست خود گریخت، نمی شود 
از گذشته فرار کرد، آدم هر جا برود گذشته اش را 

با خود می برد...

»جزء از کل« 
استیو تولتز

رژیم غذایی عجیب یک پیرزن اهل لیتوانی!

رژیم غذایی عجیب خانم استانیساوا مونست ویلن، پیرزن 70 ساله 
اهل لیتوانی، از آن جهت جالب، شــنیدنی و حتی رسانه ای شده که 
او بیش از یک دهه است چیزی جز شن و ماسه مصرف نکرده و با این 
رژیم غذایی، تومور مغزی خود را درمان کرده اســت و حتی به قول 
خودش از زمان مصرف شن و ماســه، بدنش در سامت کامل به سر 
می برد. رژیم غذایی عجیب ویلن، پیرزن 70ســاله، موجب شگفتی 

پزشکان و حتی رسانه ها شده که خودش در این خصوص می گوید:
من به تومور مغزی بدخیم مبتا بودم. پزشــکان گفتــه بودند زیاد 
زنده نخواهم ماند. در آن زمان سطح هموگلوبین من 60 )پایین ترین 
سطح( بود. روزی در حال عبور از کنار ساحل رودخانه بودم که ناگهان 
فکری در سرم جرقه زد که شن و ماسه بخورم. مشتی ماسه در دهان 
گذاشــتم؛ برای اولین بار کم مانده بود خفه شــوم ولی بعدها به آن 

عادت کردم.

جدول شماره 2337

افقی
1-  خط معروف فارســي - میزبــان جام جهاني 

1982
2- آش سرکه - رنج دیده، آزرده

3- سوپ وطني - کور رنگي - جهت، دید چشم، 
نور اندک

4- با اهمیت - مخفف آتش - ویتامین انعقاد خون، 
ویتامین جدولي - همکار صندلي

5- الکتریسیته، اختراع ادیسون - خزنده خانگي- 
طاي قالبي

6- نوعــي خواهر بــرادر- علم و معرفــت، اداره 
تأمینات

7- شهر صنعتي، درخت مسواک - حرف فاصله، 
خمیدگي کاغذ - نشانه مفعولي

8- بندر فرانسه - استخواني در بدن
9- نشانه جمع - نوعي ساز - جنت، همان پردیس

10- سینماي خانگي - حقه افیون کشي
11- رنگ - تازه ساخته شــده - خاور، از جهات 

اربعه
12- صداي افســوس - جنبــش - خاندان - در 

جواب هوي

13- رودي در فرانسه، از باشگاه هاي فرانسوي- 
مکانیزه کردن - همراه لرز، نشانه بیماري

14- شاهزاده - عروس به خانه بخت مي برد
15-  از رودهاي آسیا- از توابع استان خراسان

عمودی
1- از ماه هاي فرنگي- درب و داغان

2- شهر اصفهان، قمشــه کنوني- پیشگاه اتاق، 
صفه و طاق بلند

3- ســت وارونه - نزدیکي - پست - ستون بدن، 
عضو رونده

4- بنده - کفاف خرج هاي خانواده را نمي دهد- 
شادمان شدن

5- گل سرخ- از ســازهاي بادي- گشاد نیست، 
پارچ بلورین

6- بندر اوکراین - تحریکات شیطاني
7- نهیب - الل شدن

8- از غات، اتمسفر- نام ترکي، نام آذربایجاني
9- مخفف نیکو - نومیدي، گلي سفید و خوشبو

10- برنامه تلویزیوني پي دار- نوعي پارچه راه راه 
پشمي

11- گیره جراحي- سولفات مس- بخشنده
12- نیسان، بیشــه- کهنه ترین و مقدس ترین 
قســمت اوســتا- قوت الیموت، برکت ســفره، 

محصول خبازي
13- عــدد منفــي، جواب ســر بــاال - حکمت 
ارسطویي- در چهارشــنبه سوري طرفدار بسیار 

دارد- آخرین حرف التین
14- آخریــن روز ماه دوســتي - کتــاب دیني 

یهودیان
15- مــدرس، آمــوزگار نهضت ســوادآموزي- 

مراقبان
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سونا در ارتفاع 2835 متری زمین

در ارتفاعات کوه الگازویی در رشــته کوه آلپ، یک سونا وجود دارد. 
اوج حرارت در سرمای زیاد و میان برف های این کوه می تواند تجربه  

جالبی باشد.
این سونا در بخشــی از کوه الگازویی قرار دارد که در شهرک کورتینا 

دامپتزو در ایتالیا واقع است. 
این شهرک در بخش آلپ اســتان بلونو، ونتو در شمال ایتالیاست و 
به خاطر داشتن پیست اســکی معروفی نیز مشهور است که میزبان 

بازی های المپیک زمستانی 1956 بوده  است.
کوه الگازویی در رشته کوه دولومیت که بخشی از آلپ است، در شمال 
شرق ایتالیا واقع شده و 2835 متر ارتفاع دارد. در این کوه  تونل هایی 
به جامانده از جنگ جهانی اول و درگیری میان نیروهای ایتالیایی با 
نیروهای اتریش و مجارستان وجود دارد که در حال حاضر به عنوان 

یک موزه در دسترس مردم هستند.

  قاب روز

معماری های جالب در کره شمالی

سیره بزرگان
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