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منطقه 11 شهرداری اصفهان یک منطقه کم برخوردار با وسعت بیش از 
1000 هکتار و دارای جمعیت 70 هزار نفری است که هشت هزار نفر از 

این جمعیت اتباع هستند.
 مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان در گفت وگو با »زاینده رود « ضمن 
تشریح وضعیت منطقه 11 گفت: این منطقه دارای  چهار محله رهنان 
قدیم و سه محله بابوکان، اســامی و لمجیر  در وسعتی بالغ بر یک هزار 
هکتار است که 117 هکتار از این وسعت را بافت های فرسوده در برگرفته 

است. 
 »حمید اشرفی«  با  اشــاره به اینکه بســیاری از زمین های منطقه 11 
کاربری کشــاورزی اســت، گفت: به دلیل کم آبی مردم خواستار تغییر 
کاربری زمین های کشاورزی هستند و درصورت موافقت جهاد کشاورزی 
وکمیســیون ماده پنج  با خواسته مردم، اشــتغالزایی صورت می گیرد؛ 
درحالی که این مهم با مخالفت هایی روبه روست که آن هم دالیل خاص 
خود را دارد؛ ولی آنچه مشهود است اینکه شرایط زندگی مردم سخت و 
نرخ بیکاری افزایش یافته که به یقین مشکل کم آبی و افزایش نرخ بیکاری 

در سال های آتی موجب تغییر کاربری خواهد شد.
اشرفی درخصوص ســاماندهی بافت های فرسوده  در منطقه 11 عنوان 
کرد: محله لمجیر و رهنان مرکزی،  دارای بافت فرسوده هستند که برای 
احیا و بازسازی، دفتر احیای تسهیل گری بافت فرسوده در منطقه احداث 
شد تا بتواند مشارکت سرمایه گذاران را جذب کند؛ ضمن اینکه بافت های 
مرکزی شهر مانند حمام تاریخی، بازار و مســجدجامع در این نقطه به 
وجود آمده است. ما توانســتیم در این منطقه محور گردشگری رهنان 
را تعریف و موزه را به حمام تاریخی تغییر دهیم و  این حمام تاریخی  را 

هویت  بخشیم.
حمام تاریخی رهنان به وسعت یک هزارو 420 مترمربع، سومین حمام 
تاریخی بزرگ کشــور بعد از حمام اراک و همدان است. وی با بیان این 

مطلب خاطرنشان کرد: حمام تاریخی رهنان به ثبت ملی رسیده و در کنار 
آن، در محور گردشگری غریب خانه، طبیب خانه، باغ بستنی و لبنیات، 
کارگاه ها و مغازه های صنایع دستی، رستوران و هتل سنتی تعریف و تایید 
شده و تغییر کاربری برای این محور انجام شده است تا محور گردشگری 

در بافت فرسوده شکل بگیرد.
به گفته مدیر منطقه 11 شــهرداری اصفهان، برای مرمت و بازســازی 
بافت های فرسوده، جهت صدور پروانه ســاختمان، به مالکان50 درصد 

تخفیف داده می شود.
اشرفی در بخش دیگری از ســخنان خود به افزایش سرانه فضای سبز، 
ساماندهی فضای ســبز و مدیریت مصرف آب اشاره و عنوان کرد:  سرانه 
فضای ســبز در این منطقه بالغ بر 6/7 دهم متر مربع است که با احداث 
پارک مدافعان حرم با وسعت 70 هزار مترمربع، یک متر بر سرانه فضای 
سبز شهروندان منطقه افزوده می شود. همچنین در خصوص ساماندهی 
فضای ســبز و مدیریت مصرف آب باید گفت؛ بوستان جدیدی در حال 
احداث اســت که  چمن های آفریقایی در آن کاشــته خواهد شد که در 
تابستان حداکثر یک روز در هفته و در فصل های دیگر سال، یک بار در 
ماه آبیاری می شــود. آبیاری قطره ای را نیز در بلوارها اجرا کرده ایم که 
برای کنترل هدر رفت آب، ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری، با 
دو مخترع کودهای ساخته شده قرارداد منعقد کرده است که این کودها 
رطوبت را در مدت زمان طوالنی تری در خود نگه می دارند و موجب کاهش 
مصرف آبیاری می شوند. شایان ذکر است با اجرای این طرح،  فضای سبز 
سه مرتبه در سال آبیاری می شود. وی در خاتمه به کمبود سرانه ورزشی 
در منطقه 11 اشاره کرد و متذکر شد: اکثر شهروندان منطقه 11 از کمبود 
امکانات ورزشی گایه دارند. درحال حاضر فضاهای ورزشی در این منطقه 
متعلق به بخش خصوصی است که برای استفاده باید هزینه زیادی متقبل 
شد و این از توان مالی مردم خارج اســت. پس باید اداره ورزش و جوانان 
در این مناطق کم برخوردار، سرانه ورزشی را افزایش دهد تا افراد بتوانند 

بدون مشکل از امکانات ورزشی استفاده کنند.

گفت وگوی »زاینده رود« با مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان؛ 

مردم از کمبود سرانه ورزشی و بیکاری گالیه دارند

اعظم محمدی 
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 حفر و تجهیز 70 حلقه چاه جدید برای 
جبران کمبود آب شرب اصفهان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد:

3

جذب 5000 حامی اصفهانی در ماه مبارک رمضان
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان اعالم کرد:

8

نیروی بیکار در شهرداری نداریم
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری:

11
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مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان:

جلوگیری از برداشت های غیر مجاز آب 
یک مرد می خواهد

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان گفت: برای حل 
بحران خشکسالی، رصدکردن میزان آب ورودی و خروجی از سد 
تنها راهکار تلقی می شــود؛ این در حالی است که بهره برداری و برداشت 

غیرمجاز  و ناصحیح داشته ایم...

در انتظار مجوز

 در آستانه آغاز جام جهانی فوتبال، موضوع اکران مسابقات در سینماهای اصفهان همزمان
 با سراسر کشور مطرح شده است؛

 مسکن روی ریل گرانی؛

خانه در اصفهان چقدر گران خواهد شد؟!
هیچکس فکرش را نمی کــرد. هنوز هم تصورش 
سخت می نماید، اما سیاست دنیای همین اتفاقات 

غیرقابل تصور است. 
امروز هتل لوکسی که به دست معمار بریتانیایی 
طراحی شده و در جزیره ای که در گذشته مخفیگاه 
دزدان دریایی بوده است، قراردارد، میزبان برگزاری 
نشســت تاریخی میان »دونالد ترامپ« و »کیم 

جونگ اون« خواهد بود.
 حتــی خوشــبین ترین تحلیلگران هــم تصور

 نمی کردند روزی از راه برسد که رهبر کره شمالی 
دستور تخریب سایت هسته ای این کشور را صادر 
کند و با رییس جمهور آمریکا به گفت وگو بنشیند. 
هیچ روزنامه نگار و خبرنگاری نیز در رویا نمی دید 
که جنگ ســرد میــان کره شــمالی و آمریکا که 
هیچگاه از ســایه اقدام نظامی خارج نشد به پایان 
برســد و تیتر بزنند: »ترامپ و کیــم جونگ اون 
دیدار کردند«. حاال در روزی که قرار است رهبران 
کره شــمالی و آمریکا در جزیره ســنتوزا در هتل 
کاپا مقابل یکدیگر بنشینند، یکی دیگر از همان 
»غیرباورها«ی جذاب دنیای سیاســت به باوری 
واقعی تبدیل شده اســت که می تواند نتیجه ای 
شیرین داشته باشد یا شاید هم هیچ چیز آن طور 
که انتظار داریم پیش نرود و اوضاع بدتر هم بشود. 
ترامپ در آخرین اظهار نظر خــود قبل از ورود به 
سنگاپور گفته بود: این آخرین شانس پیونگ یانگ 

برای مذاکره است...

به بهانه دیدار تاریخی امروز؛

امیدوار و مشکوک!

امیرعلی مرآتی 

ادامه در صفحه 112
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اجالس های اقتصادی و سیاسی در سراسر جهان 
به طور معمول با سر و صدا و تبلیغات زیادی همراه 
است. معموال گردهایی قدرتمندان سیاسی و 
اقتصادی در دنیا  نه تنها بار روانی بلکه تبعات 
سیاسی و اجتماعی زیادی برای کشورهای شرکت 
کننده و یا دولت های متاثر از این نشست ها دارد. 
اجالس داووس و شــانگهای و ... نمونه هایی از نشست 
ها و گردهمایی های اقتصادی – سیاسی هستند که هر 
ساله به صورت علنی و با پوشش دهی خبری سراسری 
در دنیای سیاســت بین الملل برگزار می شود. در این 
میان برخی از اجالس ها نیز به دلیل ماهیت اقتصادی 
و محرمانه آنها تحت شــدید ترین تدابیر امنیتی و با 
کمترین میزان درج خبر برگزار می شود که اتفاقا اعضای 
آن را بخش بزرگی از قدرتمندان سیاســی و اقتصادی 
دنیا تشکیل می دهند. اجالس سازمان بیلدربرگ یکی 
از همین نشست هاست که هر ساله تحت شدید ترین 
تدابیر امنیتی و بدون حضور خبرنگاران برگزار می شود.
در اجالس سازمان بیلدربرگ چه می گذرد؟

این سازمان، بین 120 تا 140 عضو دارد که تمامی آنها از 
قدرتمندترین و بانفوذترین افراد در عرصه های سیاست، 
اقتصاد و رسانه محسوب می شوند. بسیاری از اعضای 
دائم گروه بیلدربرگ سیاستمداران کهنه کار، صاحبان 
اقتصادهای بزرگ و پادشــاهان و اعضای خاندان های 
سلطنتی کشورهای غربی هســتند. شخصیت های 
شــرکت کننده یا خود از بــزرگ ترین ســهامداران 
کنسرسیوم های نفتی و نظامی اند و یا به نمایندگی از 

صاحبان و سهامداران بزرگ آن کنسرسیوم ها در این 
کنفرانس های ساالنه شــرکت می کنند. موضوعات 
نشست سالیانه به شدت محرمانه نگاه داشته می شود 
و برگزار کنندگان ســعی می کنند از هر گونه نشــت 
اطالعات درباره آن جلوگیــری کنند. همین موضوع 
باعث گمانه زنی هایی درباره قدرت و نفوذ آن و نقشش 
در شــکل دادن به رویدادهای دنیا شــده، تا جایی که 
عده ای آن را نوعی »دولت ســایه« یا »دولت نامرئی« 
برای تصمیم گیری درباره رویدادهای جهان می دانند. 
عالوه بر سیاســت، اقتصاد نیز بخش پــر رنگی از این 
اجالس را پوشش می دهد. نفت، پیوندی ناگسستنی با 
»بیلدربرگ« دارد و به تعبیری در اجالس سال جاری هم 
مدیران غول های نفتی جهان بخشی از دعوت شدگان 
را تشکیل می دهند. شاهزاده »برنهارد«، که بنیانگذار 
بیلدربرگ است، خود فرد مهمی در صنعت نفت بود و 

منصب مهمی در شرکت رویال داچ شل  داشت. امسال 
این سازمان برای اولین بار از یک مقام ارشد واتیکان نیز 

برای شرکت در این اجالس دعوت کرد.
بیلدربرگ و مسئله تحریم ایران

به گفته برخی از کارشناســان؛ حضور صاحبان اصلی 
نهادهای مالی اروپا در اجالس بیلدربرگ و همزمانی آن 
با آغاز تحریم های یکجانبه آمریکا می تواند نشانه تصمیم 
گیری های مهمی در خصوص نحوه تعامل کشورهای 
اروپایی با ایران باشد. نکته ای که می تواند مطرح شدن 
موضوع ایران را در چنین نهادی برای جمهوری اسالمی 
ایران جدی کند، حضور متنفذترین نهادهای مالی در 
این گروه است. به عنوان مثال خاندان روچیلید که پای 
ثابت این اجالس محسوب می شوند، کنترل بسیاری از 
نهادهای مالی اروپا از جمله بانک هنگ کنگ و شانگهای 
را بر عهده دارند. ریاســت اجالس 2018 را »هنری دو 

َکستری«  فرانســوی به عهده داشت، که عضو هیئت 
مدیره مجتمع بانکی HSBC است. از همین رو می توان 
حدس زد که حضور نمایندگان توتال و شــل و بانک 
اچ اس بی ســی در این اجالس و در شرایطی که ایران با 
یک هجمه همه جانبه اقتصادی از سوی غرب رو به رو 
است، مصوبات آن را بسیار برای ما مهم می کند. شاید 
بررسی نتایج تحریم های یکجانبه آمریکا به ایران یکی 
از موضوعاتی باشد که در این اجالس مورد بررسی قرار 

گرفته است.
در حالی که دستورکار جلسات و نام شرکت کنندگان 
به صورت عمومی اعالم شده است؛ اما از آنچه واقعا در 
این همایش می گذرد، اطالعات دقیقی در دست نیست.

جلسات این همایش تحت قانون »چتهم هاوس« برگزار 
می شود؛ بدین معنی که شرکت کنندگان آزادند تا از 
اطالعات دریافتی در این جلسات استفاده کنند؛ اما نباید 
هویت سخنرانان فاش شود. نباید هیچ گونه یادداشت یا 
گزارشی از این جلسات نوشته یا منتشر شود. هر ساله، 
معترضان با در دست داشتن پالکارد در محل برگزاری 
جمع می شوند و نسبت به عدم شفافیت این جلسات 
اعتراض می کنند.هواداران تئوری توطئه معتقدند که 
نظم جدید جهانی قرار است در این جلسات شکل گیرد 
و رهبران آینده دنیای غرب در این جلســات بررسی و 
انتخاب می شوند. با این حال صرفه نظر از برخی اطالعات 
رســمی در خصوص این اجالس که به صورت رسمی 
از سوی سخنگو یا سایت این اجالس منتشر می شود، 
حجم وحشتناکی از شــایعات و اخبار تایید نشده در 
مورد ساماندهی و تصمیمات مرتبط با آن وجود دارد 
که نه می توان آنها را به طور کامل رد و نه آن را تایید کرد.

برلین: 
توئیت های ترامپ درباره »گروه 

هفت« اعتماد را از بین برد
آلمــان در واکنش بــه مواضع »دونالــد ترامپ«، 
رییس جمهور آمریکا درباره بیانیه پایانی نشســت 
»گروه هفت« در کانادا گفت که مواضع او اعتماد را 
تخریب می کند.نخست وزیر کانادا به عنوان میزبان و 
رییس نشست گروه هفت، بامداد یکشنبه در نشست 
خبری گفته بود با وجــود تنش های تجاری اروپا با 
آمریکا، تمام کشــورهای عضو، بیانیه و تفاهمنامه 
پایانی نشست شنبه را امضا کردند.ترامپ بعد از ترک 
زودهنگام این نشست برای دیدار با رهبر کره شمالی 
در سنگاپور در توئیتی حمایتش از این بیانیه را پس 
گرفت.ترامپ، در واکنش به اظهارات »جاســتین 
ترودو«، نخســت وزیر کانادا در یک نشست خبری 
در توئیترش نوشت: »با توجه به بیانیه های نادرست 
جاستین در نشســت خبری اش و با توجه به اینکه 
کانادا تعرفه های هنگفتی علیه کشاورزان، کارگران و 
شرکت های ما اعمال می کند، به نمایندگان آمریکا 

دستور داده ام بیانیه پایانی را تایید نکنند.«

سعودی ها در اندیشه افتتاح 
سفارت اسرائیل در ریاض

شبکه هفت تلویزیون اسرائیل، یکشنبه شب اعالم 
کرد برخی مقامات سعودی خواهان افتتاح سفارت 
اسرائیل در ریاض هســتند. این شبکه اعالم کرد 
برخی شخصیت های دانشــگاهی عربستان مانند 
عبدالحمید الحکیم، مدیر ســابق مرکز مطالعات 
راهبــردی و قضائی خاورمیانه در جــده، خواهان 
عادی ســازی روابط عربستان و اســرائیل، افتتاح 
سفارت عربســتان در قدس و نیز سفارت اسرائیل 
در ریاض هستند.عبدالحمید الحکیم پیش از نیز بر 
حمایت خود از برقراری روابط عربستان با اسرائیل و 
حفظ حقوق اسرائیل برای داشتن یک زندگی آرام 

در کنار فلسطینی ها تاکید کرده بود.
 

العبادی: 
سوزاندن مرکز صندوق های 

رای، توطئه علیه ملت است
نخست وزیر عراق گفت: ســوزاندن مرکز ذخیره 
صندوق های رای در بغداد، بخشــی از توطئه علیه 
ملت و دموکراسی آن اســت.العبادی همچنین از 
نهاد های امنیتی خواســت محافظت از محل های 
نگهــداری صندوق های رای را تشــدید کنند. در 
همین رابطه وزیر کشــور عراق گفت: آتش سوزی 
در مرکز نگهداری صندوق های رای در بغداد مهار 
شد. قاســم االعرجی اعالم کرد که آتش سوزی در 
بزرگ ترین مرکز نگهــداری صندوق های رای در 
منطقه »الرصافه« بغداد مهار شده و باید تحقیقات 

در این زمینه آغاز شود.

پشت پرده نشست چهارجانبه مکه 
برای حمایت از اردن

اقتصاد اردن با قطع کمک های خارجی و کشورهای 
عربی تحت فشــار قرار گرفت، کشــورهای کمک 
کننده نیز به دلیل مخالفت این کشور با معامله قرن 
و اولویت های آمریکا در خصوص قدس، کمک های 
خود از این کشــور را قطع کردند.به دنبال افزایش 
خشم مردم اردن، شاه این کشور دو تماس جداگانه 
از ولیعهد ریاض و ولیعهد ابوظبی دریافت کرد که هر 
دو از حمایت خود برای خروج از این بحران سخن 
گفتند. روزنامه صهیونیستی یدیعوت احرونوت نیز از 
دست داشتن عربستان و امارات در کنار مصر،  رژیم 
صهیونیستی و آمریکا در شعله ور شدن این بحران 
خبر می دهد.شــاه اردن بارها در روزهای بحرانی 
اخیر از ارتباط بحران اقتصادی کشورش با موضع 
وی در خصوص پرونده های منطقه تاکید کرده بود 
و در نشست  شورای سیاست های ملی که با حضور 
مسئوالن سیاســی نظامی و امنیتی بلند پایه و در 

دیدار با خبرنگاران برگزار شد نیز بدان اشاره کرد.

»بیلدربرگ«؛ دولت نامرئی جهان

طی نامه های جداگانه صورت گرفت؛
اعتراض به تحرکات منافقین 

در فرانسه و اروپا
رییس گروه دوستیـ  پارلمانی ایران و فرانسه 
طی نامه ای به »دولفین او« رییس گروه دوستی 
پارلمانی با جمهوری اسالمی ایران در مجلس 
ملی جمهوری فرانســه و فلیپ بونکرر، رییس 
گروه دوستی پارلمانی با ایران در مجلس سنای 
جمهوری فرانســه، تاکید کرد کــه تحرکات 
تبلیغی منافقین در خاک فرانسه مغایر با روابط 
دوجانبه ایران و فرانســه اســت. کاظم جاللی 
همچنین در نامه ای به یانوش لواندوفســکی، 
رییس هیئت روابط با جمهوری اسالمی ایران 
در پارلمان اروپا با اعتراض به برگزاری نشست 
گروهک تروریستی منافقین در اروپا، روشنگری 
درخصوص ماهیت تروریستی این گروهک را 
خواستار شــد. وی در این نامه با اشاره به اینکه 
جمهوری اسالمی ایران از بدو انقالب اسالمی 
تاکنون، یکی از بزرگ ترین قربانیان تروریسم در 
جهان بوده، تاکید کرده: بیشترین تعداد ترورها 
در ایران به دست گروهک تروریستی منافقین 
به انجام رسیده اســت. با وجود این، شاهد این 
واقعیت هستیم که عناصر این نهاد، آزادانه در 

برخی کشورهای اروپایی درحال تردد هستند.

توسط دولت صورت گرفت؛
 تعیین محل های مناسب

 برای برگزاری تجمعات  
دولت با هدف ســاماندهی برگزاری تجمعات، 
درخصوص پیــش  بینی و تعییــن محل  های 
 مناســب برای این اقدام تصمیــم  گیری کرد.

بر این اساس، ورزشگاه  های دستجردی، تختی، 
معتمدی، آزادی و شهید شیرودی، بوستان  های 
گفت  وگو، طالقانی، والیت، پردیسان، هنرمندان، 
شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسالمی به 
عنوان محل  های مناســب تجمع در کالنشهر 
تهران تعیین شدند.همچنین در سایر شهرها، 
شوراهای تامین برای شهرهای با جمعیت کمتر 
از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش 
از آن، دو محل را با لحاظ شرایط ایجابی و سلبی 
زیر تعیین می  کنند که  قابل دسترس و داخل 
محیط شهری باشد و با  وسعت محل اجتماع، با 

جمعیت تناسب داشته باشد.

 تهران و پکن 
۴ سند همکاری امضا کردند

جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین با 
هدف توسعه بیش از پیش مناسبات، چهار سند 
همکاری امضا کردند.یادداشــت تفاهم برنامه 
مشترک تحقیقاتی بین معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری ایران و وزارت علوم و فناوری 
جمهوری خلق چین، یادداشت تفاهم بین دولت 
جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری خلق 
چین در زمینه همکاری در پیشگیری و مبارزه 
با تولید غیرقانونی، قاچاق و ســوء مصرف مواد 
مخدر، داروهای روان گردان و پیش ســازها، 
تفاهم نامه فی مابین سازمان بورس و اوراق بهادر، 
ایران و کمیسیون قانون گذاری اوراق بهادار چین 
برای همکاری متقابل و کمک فنی و یادداشت 
تفاهم همکاری فیمابین وزارت امور اقتصادی 
و دارایی جمهوری اسالمی ایران و کمیسیون 
ملی توســعه و اصالحات جمهوری خلق چین 
بر تشــکیل برنامه همکاری مشترک دو جانبه 
ایران - چین در چارچوب ابتکار طرح کمربند و 

راه، چهار سندی است که به امضا رسید.

بهرام قاسمی
سخنگوی وزارت امور خارجه:

رییس ســازمان حفاظــت محیط زیســت گفت: 
موضوع واردات آب از ترکیه بــرای احیای دریاچه 
ارومیه در حــد صحبت بود و هنــوز تصمیمی در 
این باره گرفته نشده اســت.کالنتری با بیان اینکه 
بــرای مقابله با کانــون ریزگردهــا، 100 میلیون 
دالر از صندوق توســعه ملی در نظر گرفته شــده 
است، گفت: عراقی ها تا حدودی در تاالب هایشان 
آب رها کرده اند؛ اما به طور کلــی محوطه ای که 
 ریزگردها از آنجا بلند می شود خیلی بیشتر  است؛

 عراقی ها مــی گویند محدودیــت امکانات دارند 
همانطور که ما با این محدودیت ها روبه رو هستیم.

وی  در خصوص وضعیت دریاچه ارومیه نیز گفت: 
خوشــبختانه طبق آخریــن آمار و بررســی های 
انجام شــده عمق دریاچه نســبت به ســال قبل 
20 ســانتی متر عمیق تر شــده اســت و موضوع 
واردات آب از ترکیه برای احیــای این دریاچه هم 
 در حد صحبت بود و هنوز تصمیمــی در این باره

 گرفته نشده است.

تصمیمی درباره واردات آب 
از ترکیه گرفته نشده است

رییس سازمان حفاظت محیط زیست:

کافه سیاست

تعیین محل های مناسب  برای برگزاری تجمعات  

پیشنهاد سردبیر:

ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت:اگر اروپا 
می خواهد ایران در برجام بماند باید سریع تر 
تصمیماتی را اتخاذ کند، زیرا زمان کافی ندارد.
وی ادامــه داد: با توجه به خــروج غیر قانونی 
آمریکا از برجام برخی شرکت ها دچار مشکل 
می شوند که البته هنوز اتفاقی نیفتاده است. 
قاسمی تاکید کرد: اروپا شــدیدا از وضعیت 
کنونی برجام ناراضی است و اراده جدی نشان 
می دهند تا برجام حفظ شود بر همین اساس 
ما گفت وگو هایی را داشتیم که این مجموعه 
چگونه می تواند رضایتمنــدی ایران را تامین 

کنند.
وی ادامه داد: در بین اعضای اتحادیه اروپا نیز 
جلسات کارشناسی مختلفی نیز وجود دارد و 
حتی با سایر کشور ها نیز رایزنی می کنند تا در 
مورد تعهدات خود در قبال ایران تصمیم گیری 

کنند.

اتحادیه اروپا زمان کافی 
ندارد

محمد باقر نوبخت 
سخنگوی دولت:

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، 
گفت: رشــد اقتصادی 8 درصد در برنامه ششم با 
تکیه بر توان داخلی هدف گذاری شــده و ما نباید 
اجرای تصمیمات مان را معطــل مذاکرات کنیم و 
باید بر اجــرای قوانین در حــوزه اقتصادی اهتمام 

داشته باشیم.
محمد حسینی گفت: نباید اقتصاد کشور را معطل 
برجام گذاشت و به آن گره زد و باید دولت یک بسته 
جامع اقتصادی با تکیه بــر توانمندی های داخلی 
برای رفع مشــکالت معیشــتی مردم ارائه و آن را 

اجرایی کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
 افزود: مــا در داخــل در حوزه مســائل اقتصادی 
 به قدر کافی قانــون و برنامه داریــم؛ از جمله در
 برنامه ششــم که مبتنی بر سیاست های اقتصادی 
 ابالغی از ســوی مقــام معظم رهبری اســت که 
الزم است اجرایی شود و باید با یک روحیه انقالبی 

و جهادی کار کنیم.

اجرای تصمیمات را نباید 
معطل مذاکرات کنیم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس :

ســخنگوی دولت گفت: با توجه به تهدیدات 
جدی در خصوص استمرار و گسترش تحریم ها 
از ســوی آمریکا، برای بی اثر و یا کم اثر کردن 
تحریم ها تدابیر مناســبی را اتخاذ کرده ایم.

محمدباقر نوبخت اظهار داشت: برای اجرایی 
کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی ۵۶ طرح 
و 200 پروژه تعریف کردیم کــه اگر اجرایی 
شود می توانیم به سیاست های ابالغی اقتصاد 
مقاومتی دست پیدا کنیم.وی افزود: با توجه 
به تهدیدهای جدی که در خصوص استمرار 
و گسترش تحریم ها از ســوی آمریکا مطرح 
شد، برای بی اثر و یا کم اثر کردن این تحریم ها 
تدابیر متناســبی را اتخاذ کردیم. محدودیت 
منابعی را که برای 200 پروژه و ۵۶ طرح داریم 
در شــرایط تحریم بررســی کردیم تا بتوانیم 
پروژه هایی را در اولویت قــرار دهیم که مردم 

کمترین درگیری را با تحریم ها داشته باشند.

تدابیری جهت بی اثر کردن 
تحریم ها اتخاذ کرده ایم

پیشخوان

بین الملل

 آیا دست های پشت پرده در اروپا در مورد تحریم ایران تصمیم می گیرند؟

مشــکالت کشــور باید 
عالمانه حل شود

راه حل مسئله فلسطین 
رفراندوم از فلسطینیان است

ترامپ امضایــش را پس 
گرفت

مدیران حل چالش ها را به 
در خانه دانشمندان ببرند

انتقاد رییس دولت اصالحات از عارف
انتخاب: زهیر موسوی، فعال رسانه ای اصالح طلب نوشت: »رییس دولت اصالحات در جلسه با اعضای 
ستاد امید )گروهی از جوانان اصالح طلب( مطرح کرد، شــخصا آقای عارف را اصالح طلب تر از روحانی 
نمی دانم«. این توییت با فشــار برخی جریان ها، ساعاتی بعد حذف شده اســت. طی سال های گذشته، 
انتقادات وسیعی نسبت به عملکرد »محمدرضا عارف« رییس فراکسیون امید در افکار عمومی و رسانه ها 
وجود داشته است و بسیاری او را با عنوان »مرد سکوت های عارفانه« می شناسند که نسبت به هیچ یک از 
اتفاقات و حوادث مسائل روز، موضع مشخصی نمی گیرد. به نظر می رسد، این انتقادات به حدی تشدید 
شده که صدای رییس دولت اصالحات را هم درآورده اســت؛ به طوری که او صراحتا اصالح طلب بودن 
عارف را زیر سوال برده است. با این حال، سطح اعتماد به نفس عارف روز به روز در حال گستردگی است، 
به طوری که هفته گذشته اخباری مبنی بر تمایل وی برای کاندیداتوری در انتخابات 1400 منتشر شد.

پشت پرده مسکوت ماندن الیحه پرحاشیه درمجلس
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه پیشنهاد مســکوت ماندن الیحه مقابله با تامین مالی 
تروریسم، مورد اتفاق نظر لیدرهای جریانات سیاسی مجلس بوده، گفت که با این اقدام طرف ایرانی می تواند در 
مذاکرات از این ابزار استفاده کند. غالمرضا تاجگردون اظهار کرد: طبق آیین نامه داخلی مجلس در صورتی که 
الیحه ای بخواهد مسکوت بماند دولت باید موافق مسکوت ماندن باشد؛ همچنین مشخص نبود که این الیحه 
تصویب شود یا نه و فرآیند شورای نگهبان نیز شفاف نبود؛ اما آنچه شفاف به نظر می رسید این بود که ما در حال 
مذاکرات با اروپا هستیم و الزم بود وقفه ای ایجاد شود. بسیاری از تندروها به مسکوت ماندن این الیحه رای 
ندادند، این کار مشورتی هر دو جریان در 10 تا 20 دقیقه بود. در واقع یا برای این الیحه رای گیری می شد و این 
الیحه رای نمی آورد یا این الیحه رای می آورد و احتماال در شورای نگهبان و فرآیندهای بعدی متوقف می شد، 

اما یک روش دیگر این بود که آن را برای دو ماه متوقف کنیم تا آقایان در مذاکرات از این ابزار استفاده کنند.

چهره ها

سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس اظهار کرد: انتخابات اخیر 
لبنان یک رفراندوم بود. این انتخابات در شرایطی صورت گرفت که 
همه حزب ا... را در دخالت در امور سوریه، لبنان، عراق، یمن و منطقه 
متهم می کنند. وی با اشاره به دخالت عربستان سعودی در انتخابات 
لبنان گفت: این انتخابات زیر بار این آوار و 200 میلیون دالر پولی که 
سعودی صرف کرد، برگزار شد. کرمان خودمان 10، 1۵ برابر بزرگ تر 

از لبنان است و سعودی ها این مقدار پول را برای این منطقه کوچک 
صرف کردند، آن هم در یک محدوده زمانی کوتاه؛ کار ساده ای نیست.

سردار سلیمانی در ادامه گفت: نتیجه چه شد؟ نفر اول شهر بیروت 
برای اولین بار در تاریخ لبنان یک شخصیت منتسب به حزب ا... و البته 
شیعه شد، همان کسانی که به عنوان مزدوران ایران می نامیدند، بعضا 
هر نفر به اندازه دو نفر از آنها رای آوردند.وی با بیان اینکه حزب ا... از 

یک حزب به دولت مقاومت تبدیل شده،گفت: حزب ا... برای اولین 
بار 74 کرسی از 128 کرسی پارلمان لبنان را مال خودش کرد. از یک 
حزب مقاومت تبدیل شد به دولت مقاومت لبنان. مگر این اتفاق در 
اوج تنگناهای حزب ا... اتفاق نیفتاد؟ مگر در اوج حرکت های خبیثانه 
آل سعود و پول پاشی های آنها اتفاق نیفتاد؟ اتفاق افتاد و این پیروزی 

خیلی بزرگی است.

سردار سلیمانی درباره دخالت سعودی ها در انتخابات لبنان:

عربستان 200 میلیون دالر صرف انتخابات لبنان کرد؛ اما حزب ا... پیروز شد

 به بهانه دیدار تاریخی امروز؛
امیدوار و مشکوک!

ادامه از صفحه اول
مشخص نیســت در این دیدار تاریخی قرار 
است بر سر چه موضوعاتی گفت وگو شود و آیا 
ترامپ می تواند به نتیجه مدنظر خود در خلع 
سالح اتمی شبه جزیره کره دست یابد و کیم 
جونگ اون به انعطاف پذیری و چرخش خود 

ادامه خواهد داد یا نه.
فعال به تعبیر نیویورک تایمز؛ همه آن چیزی 
که برای برگزاری این دیدار نیاز است، فراهم 
شده است؛ یک اتاق، یک میز و چند صندلی. 
قرار اســت یکی از مهم ترین و تاریخی ترین 
دیدارهای سیاسی جهان امروز شکل بگیرد 
و  درباره خلع سالح اتمی در شبه جزیره کره 
و برقراری صلح و امنیت در این منطقه حرف 
بزنند. حرف زدن و گفت و گــو اما یک چیز 
است و به نتیجه رسیدن و مهم تر از آن بر سر 
عهد و پیمان ماندن چیز دیگری. تجربه هم 
نشان داده وقتی یک طرف گفت و گو آمریکا 
باشــد، باید درباره خوش عهــدی با دقت و 
ظرافت بیشــتری عمل کــرد! آمریکایی ها 

هم پیمانان خوبی نیستند!

یادداشت

الهه زین الدین
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خانه در اصفهان چقدر گران خواهد شد؟
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

تکالیف و وظایف صاحبان 
مشاغل در قبال قانون مالیات ها

نظر به اینکه طیف وســیعی از مودیان شامل 
صاحبان مشاغل هستند، تالش می شود وظایف 
این دسته از مودیان قبل از هر گروه دیگر مورد 

بررسی قرار گیرد.
تکالیف و وظایف صاحبان مشاغل 

در قانون مالیات های مستقیم، وظایف و تکالیف 
متعددی بــرای صاحبان مشــاغل پیش بینی 
 شــده اســت که در ذیل به اهم آنها اشــاره 

می شود:
1- نگه داری اسناد و مدارک

صاحبان مشاغل موضوع این فصل، موظف اند 
دفاتر یا اســناد و مدارک حســب مورد را که 
با رعایــت اصــول و ضوابط مربــوط ازجمله 
اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری 
موضوع قانون تجارت درخصوص تجار تنظیم 
می شود، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، 
نگه داری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس 
آنها تنظیــم کنند.آیین نامــه اجرایی مربوط 
به نوع دفاتر، اســناد و مــدارک و روش های 
نگــه داری آنها اعــم از ماشــینی )مکانیزه( و 
دســتی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به 
نوع و حجم فعالیت حســب مورد برای فعاالن 
اقتصادی، نیز نحوه ارائه آنها برای رســیدگی 
 و تشخیص درآمد مشــمول مالیات ابالغ شده

 است.
2-مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی مشاغل

صاحبان مشــاغل مکلف هســتند اظهارنامه 
مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در 
یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای 
هر محل، طبق نمونه ای که توسط سازمان امور 
مالیاتی کشور تهیه خواهد شد، تنظیم و تا آخر 
خردادماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل 
شــغل خود تســلیم و مالیات متعلق را به نرخ 
مذکور در ماده 131 قانــون مذکور پرداخت 

کنند.

بازار

پنکه

جزئیات پرداخت وام اشتغال ۱۰ 
و ۲۰ میلیون تومانی

رییس کمیســیون ویژه حمایــت از تولید ملی و 
نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساســی مجلس 
شورای اسالمی، با اشاره به ارائه وام های 1۰ تا ۲۰ 
میلیون تومانی قرض الحسنه، گفت: این وام برای 
ایجاد اشــتغال های خرد و برخی اقدامات دیگر از 
سوی برخی بانک ها و صندوق ها همانند صندوق 

کارآفرینی امید ارائه می شود.
»حمیدرضا فوالدگر« افزود: وزارت کار، تعاون و 
رفاه اجتماعی در بخش صنایع خانگی نیز چنین 
وام هایی پرداخت می کند که عنوان اشتغال خرد  
روی آن نهاده شده و نمی توان فعالیت های بزرگ 
و متوسط با آن راه اندازی کرد. وی با اشاره به ارائه 
تســهیالت بانکی برای ایجاد کســب و کار خرد، 
ادامه داد: این نگرش که مشکل اشــتغال تنها با 
تسهیالت بانکی حل می شود، اشتباه است.  باید 
منابع دیگری برای ایجاد اشــتغال در نظر گرفته 
و آورده های دیگری از سایر منابع برای این بخش 
اندیشیده شود.وی تصریح کرد: برای اشتغال باید 
به دنبال آورده از سهامداران بود و از بازار سرمایه 
منابع تامین کرد، زیــرا تامین منابع تنها از طریق 

تسهیالت بانکی امکان پذیر نیست.

 یونجه به کشورهای عربی 
قاچاق می شود

رییس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران گفت: 
دستگاه های نظارتی و کنترلی باید جلوی خروج 

یونجه از مرزها را سد کنند.
»سیداحمد مقدسی« در ادامه با بیان اینکه یونجه 
گیاهی پرآب بر است، اظهارداشــت: برای تولید 
هرتن یونجه خشــک به ۲۰۰ تن آب نیاز اســت. 
رییس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران گفت: 
ایران به دلیل مواجهه با بحث کم آبی از سه تا چهار 
سال گذشته یونجه را از کشــورهای جنوب اروپا 
وارد می کند. وی همچنین با بیان اینکه صادرات 
یونجه ممنوع اســت، افزود: این غذای مهم دامی 
زمانی از کشور خارج می شود که دامداران داخل 
کشور، در تامین علوفه مورد نیاز جهت تعلیف دام با 
کمبود شدید مواجه هستند. مقدسی تصریح کرد: 
قاچاق یونجه موجب افزایش قیمت علوفه دامی و 
درنتیجه رشد نرخ محصوالت لبنی و پروتئینی در 
جامعه خواهد شــد .وی ادامه داد: هرساله یونجه 
تولید داخل به سبب قیمت مناسب و فروش خوب، 
به صورت قاچاق از جنوب کشــور روانه بازارهای 

ممالک حاشیه خلیج فارس می شود.

مسئول بازرسی کارواش های شهر 
خبرداد:

کاهش 9۰ درصدی مصرف آب 
در کارواش های اصفهان

با بهره گیــری از روش های نویــن مصرف آب در 
کارواش های اصفهان، حــدود 9۰ درصد کمتر از 
روش سنتی شد.مسئول بازرســی کارواش های 
اصفهان گفــت: این روش نویــن در  ۲۰ کارواش 
از حدود 1۰۰ کارواش دارای مجوز فعالیت شهر 
اصفهان اجرا شده است.»مسعود نجفی« افزود: در 
حرکتی خودجوش، این تعداد کارواش با استفاده 
از تجهیزات کاهنده از جمله نصب تصفیه پساب 
آب کارواش و بهره گیری از روش نوین اســتفاده 
از بخار مصرف آب برای شست وشــوی هر خودرو 
را از 3۰ لیتر بــه 3 لیتر کاهش دادنــد. وی ارائه 
تسهیالت دولتی را از راهکارهای موثر در تشویق 
دیگر کارواش ها برای بهره گیری از روش های نوین 
شست وشوی خودروها دانســت. نجفی استفاده 
از آب شــرب در کارواش ها را غیرقانونی دانست 
و گفت: با واحدهای متخلف از طریق گشت های 
مشترک بازرسی  شرکت آب و فاضالب این استان  
واتحادیه صنف خودروهای سبک برخورد قانونی 

می شود.

 فروش اینترنتی
 در کشور چقدر است؟

ســخنگوی اتحادیه کســب و کارهای اینترنتی 
گفت: هم اکنون 3۲ هزار کســب و کار شناسایی 
شــده اینترنتــی در کشــور در حــال فعالیت 
است.»رضاالفت نسب« افزود: در شش ماه گذشته 
به 6۰۰ کســب و کار اینترنتی مجوز فعالیت داده 
شده اســت. وی افزود:یک درصد مجموع حجم 
خرده فروشی ها درکشور به صورت برخط است که 
این میزان در ترکیه 3درصد، چین 13 تا 15 درصد 
و آمریکا و انگلیس 6 تا 8 درصد است.وی گفت: اگر 
کسب و کارهای سنتی خودشان را به روز نکنند به 

مرور از دور خارج خواهند شد.

سکه تمام 
بهار آزادی

 2،449،000
تومان

1،221،000 نیم سکه
تومان

701،000ربع سکه
تومان

369،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

202،690
تومان

      قیمت سکه و طال

CF110 پنکه بدون پره مدل

 727,000
تومان

EF5001 پنکه فلر مدل

 225,000
تومان

پنکه رطوبت ساز مايديا 
FS40-13QR مدل

 625,000
تومان

علیرضا کریمیان

بازار مســکن به عنوان یکی از آشــفته ترین 
بازارهای دو دهه اخیر ایران بوده است. اگر چه 
اشــتغال و گردش مالی در این بخش، یکی از 
اصلی ترین ارکان اقتصاد هر کشوری را تشکیل 
 می دهد اما در ایران، نه راهکارهای مقطعی و نه 
برنامه های بلندمدت نتوانسته آرامش و بازدهی 

درستی را به این بازار ارائه کند.
پس از دوره رونق و افزایش نجومــی قیمت ها، چند 
سالی است با اجرای سیاســت های انقباضی دولت، 
ترمز خرید و فروش و رونق بازار مسکن کشیده شده 
اســت. برخالف رویه این چند ســال، اما سال 97 به 
گفته بیشتر کارشناسان این حوزه، دوره رونق و خرید 
و فروش خوبی را خواهد داشت. اگر چه به نظر می رسد 
به رغم انتظارات، به روال سال های گذشته رونق در این 
بازار موجب گرانی مسکن نیز خواهد شد؛ مسئله ای که 
نگرانی  در این زمینه را برای خریداران و فروشندگان در 

پی خواهد داشت. 
»قیمت« یا »رونق«، کدام در بازار مســکن 

واقعی است؟
بر اساس آمارهای ارائه شده از بازار مسکن، فروردین 
و اردیبهشت ماه امسال قیمت خانه با پرش 8 درصدی 
به باالترین میزان خود در شش سال اخیر رسید. این 
افزایش نرخ، قیمت هر متر خانــه در تهران را تا یک 
میلیون و ۴۰۰ هــزار تومان افزایــش داد. اگر چه با 
توجه به طوالنی شدن دوره رکود مسکن و اثرپذیری 
از جهش قیمت ارز و ســکه انتظار می رفت که قیمت 
مسکن در سال 1397 با شــیب مالیمی افزایش پیدا 
کند، ولی متقاضیان این حوزه به یکباره در فروردین 
و اردیبهشــت ماه امســال با افزایش ۲9 و 35 درصد 
قیمت ها غافلگیر شدند. قیمت ها در اصفهان نیز روندی 
افزایشی داشته است؛ به طوری که »اصغر جهانگیری« 
رییس اتحادیه مشاوران امالک می گوید: در ماه اخیر 
مراجعه ها به دفاتر امالک بیشتر شده و افزایش جزئی 
هم در قیمت ها به وجود آمده است. به گفته جهانگیری 
این مسئله نوید دهنده رونق بازار مسکن در ماه های 

آینده در اصفهان خواهد بود.
»مسکن مهر« و »سود بانکی«؛ دو عامل رکود 

مسکن در سال های اخیر
به گفته کارشناســان، رکود در بازار مسکن  به دلیل 
نبودن ســرمایه در بازار و پیشــی گرفتــن عرضه بر 
تقاضاســت. در نتیجه، رکود دامن گیر طی سال های 
اخیر در بازار مســکن، نه تنها موجب افزایش بیکاری 
در جامعه شد بلکه بسیاری از متقاضیان مسکن را نیز با 
مشکل قیمت ها و عدم عرضه در این بازار مواجه ساخت. 
آنگونه که »ایمان طاهر« مدیر مسکن و ساختمان اداره 
کل راه و شهرسازی استان اصفهان می گوید: در دولت 
قبل، با ســاخت فراوان مســکن مهر، عرضه بر تقاضا 
غالب و در نتیجه رکود ایجاد شد. اگر چه هدف اصلی 
پروژه »مسکن مهر« شکســتن قیمت خانه و عرضه 
ارزان مسکن بود، چندان به نتیجه نرسید، لیکن نبود 
مدیریت درست برای هدایت نقدینگی در جامعه نیز 
موجب خروج پول از این بازار و هدایت آن به بازارهای 
موازی مانند سکه و دالر، همچنین جذب در بانک ها 
شــد . اصغر جهانگیری با اشــاره به خروج سرمایه از 
بازار مسکن به علت باال رفتن سود بانکی در سال های 
گذشته، می گوید:  متاسفانه بانک ها در سال گذشته با 
افزایش سودبخشی، سرمایه های بازار را جذب کردند و 

اگر این کار انجام نشده بود، شاهد رونق مسکن در سال 
گذشته می بودیم. همچنین مدیر مسکن و ساختمان 
اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان، با اشاره به 
اینکه مدیریــت منابع موجود در دســت مردم مانند 
نقدینگی است، معتقد است: در واقع نقدینگی به سمت 
سود بیشتر می رود و با ســود باالی بانک ها و افزایش 
قیمت سایر اجناس، سرمایه گذاری در بخش مسکن 

صورت نمی گیرد.
نگرانی های بازار از رشــد قیمت ها در کنار 

رونق خرید و فروش
رونق در بــازار بدون شــک رشــد قیمت هــا را در 
پی خواهد داشــت؛ اما مســئله نگران کننده که در 
دوره های رونق سال های گذشــته موجب شوک به 
این بازار  شد، افزایش لجام گسیخته قیمت ها و جهش 
ناگهانی و غیرمتعارف آن اســت. هرچند کارشناسان 
به طور واضح صحبتی از مقدار و چشــم انداز رشــد 
قیمت ها ارائه نمی دهند، اما فضــای روانی این بازار 
نگران این افزایــش خواهد بود. »ایمــان طار« مدیر 
مسکن و شــهر ســازی اصفهان معتقد است : میزان 
 درآمد مردم، مقدار رشــد قیمت مسکن را مشخص

 می کند. در چند ماه گذشــته با توجه به رشــد بازار 
مسکن پایتخت، بازار مسکن سایر کالن شهرها چون 

اصفهان، چند ماه بعد از این تغییرات، دچار دگرگونی 
می شود و طبق پیش بینی در دو ماه آینده شاهد رشد 
1۰ تا 15 درصدی قیمت مسکن در اصفهان خواهیم 
بود. موضوع افزایش قیمت ها از دیدگاه رییس اتحادیه 
مشاوران امالک اصفهان، در ابتدای رونق ممکن است 
با افزایش ۲۰ تا 3۰ درصدی همراه باشد؛ اما در نهایت 
قیمت ها خــود را با میزان تــورم در جامعه هماهنگ 
خواهد ساخت. اصغر جهانگیری در این باره می گوید: 
به دلیل افزایش های بی رویه در این چند ساله، اعتقاد 
دارم این رونق، بیشتر مربوط به خرید و فروش باشد تا 
افزایش قیمت ها. پیش بینی ما هم بیشتر از این نیست 
اگر چه ممکن است در ابتدای این رونق خرید و فروش 
و به علت رکود چندین ساله، افزایش ۲۰ تا 3۰ درصدی 
به وجود بیاید، اما منطقی این است که قیمت مسکن 

براساس تورم جامعه افزایش یابد، نه بیشتر.
مستاجرها نگران قیمت ها؛ صاحب خانه ها 

مترصد رونق بازار
یکــی از اصلی تریــن دغدغه های قیمت مســکن را 
مســتاجرانی دارند که در کنار کاهش قدرت هر روزه 
 خریدشــان در بازار مســکن باید بار بخشی از حباب
 تورم ها را نیز تحمل کنند. کمبود تقاضا و متناســب 
 نبودن عرضه مسکن در بازار فروش موجب شده، قیمت 
اجاره ها چند ســالی با افزایش معقولی مواجه باشد 
 هــر چنــد در خوشــبینانه ترین حالــت ممکن هم
 اجاره ها هیچ تناسبی با خانه و امکانات آن در اصفهان 
ندارد. البته این مسئله به علت ورود افراد غیرمتخصص 
به بازار مسکن نیز بوده است. خانه های خالی که با نبود 
مشــتری در بازار رهن و اجاره عرضه شده و بخشی از 
تقاضای انبوه در این بازار را پوشــش داده است، حاال 
در آســتانه رونق گیری خرید و فروش، بخشی از این 
خانه ها از مدار اجاره خارج خواهند شد. رییس اتحادیه 
مشاوران امالک نیز در این زمینه می گوید: زمانی که 
قیمت مسکن به صورت تصاعدی باال و پایین می شد 
قیمت اجاره نیز به صورت عجیبی افزایش پیدا می کرد 
اما رکود بازار مسکن موجب شد، بسیاری از خانه های 
خالی وارد بازار اجاره شــود و همین عاملی برای عدم 

رشد اجاره ها شده است.

خانه در اصفهان چقدر گران خواهد شد؟
 مسکن روی ریل گرانی؛

در چهارماهه نخست سال میالدی، فوالدمبارکه با تولید دو میلیون و ۲76 هزار تن، فوالد هرمزگان با تولید 5۰5 هزار تن و مجتمع 
 World( فوالد سبا با تولید 388 هزار تن، به ترتیب رشد 1۲ و 6 و 7۰ درصدی را به ثبت رساندند. به گزارش انجمن جهانی فوالد
Steel Association(، در این بازه  زمانی ، ایران هشت میلیون و 1۲7 هزار تن فوالدخام تولید کرد که در مقایسه با تولید سال 
گذشته )شش میلیون و 369 هزار تن( ۲7/6 درصد رشد نشان می دهد. این گزارش حاکی است؛ تولید فوالد خام ایران در آوریل 
۲۰18 با رشد 1۲/۴ درصدی به یک میلیون و 95۰ هزار تن رســید. این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 
یک میلیون و 735 هزار تن بود. میزان تولید فوالدسازان جهان در آوریل ۲۰18، با ۴/1 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته به 1۴8 میلیون و 3۲۲ هزار تن رسید. این رقم در آوریل سال گذشته 1۴۲ میلیون و ۴33 هزار تن ثبت شد.

رشد ۱5/4 درصدی 
 تولید فوالدخام
 در فوالدمبارکه

که
بار
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    ف

  عکس روز

برنج کاری در بیابان های اصفهان

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهــان با اشــاره به حفــر و تجهیــز 7۰ حلقه چاه  
جدید برای تامیــن آب اصفهــان، گفت: درحال حاضــر حدود ۲۰۰ لیتــر در ثانیــه آب چاه های 
کشــاورزی و اجاره ای نیز به بخش شــرب اختصاص پیدا کــرده و این روند همچنــان ادامه دارد. 
»هاشــم امینی« با اعالم این خبر افزود: حوضه آبریز زاینده رود، امســال متاثــر از کاهش بارش ها 
و خشکســالی در فالت مرکزی با افت محســوس منابع آبی مواجه شده اســت؛ به طوری که حجم 
ذخیره مخزن ســد زاینده رود نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته و بلندمدت کاهش بسیار 
 چشــمگیری داشــته و میزان آورد رودخانه نیز حدود 3۰ درصد کمتر از ســال گذشته بوده است.
 امینــی ادامــه داد: در بخش صنعت نیز مقرر شــده، صنایع اســتان کاهــش ۴۰ درصدی مصرف 
آب را داشــته باشــند و در بخش شــرب هم بر اســاس مصوبات کارگروه ســازگاری بــا کم آبی، 
مقرر شــده تا کاهش ۲۰ درصدی در ایــن بخش اعمال شــود. مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان اســتفاده از ظرفیت چاه های شــهرداری را یکی دیگر از برنامه هــای این مجموعه 
دانســت و افزود: پایشــی از تمام چاه های شــهرداری انجام و اتصاالت مربوط به ۴7 چاه که کیفی 
بوده و امکان فنی الزم را داشــته اند، انجام شــده اســت؛ از طرفی مقرر شــده از ظرفیت چاه های 
کشــاورزی و اجاره ای نیز اســتفاده کنیــم. وی میزان اســتفاده از چاه های کشــاورزی و اجاره ای 
را بیــش از ۲۰۰ لیتــر در ثانیه دانســت و افزود: یکــی دیگر از تمهیــدات آبفای اصفهــان تهیه و 
 توزیع شــیرآالت کاهنده مصرف بوده کــه می تواند تا ۴۰ درصــد در کاهش مصــرف آب اثرگذار

 باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد:

 حفر و تجهیز 7۰ حلقه چاه جدید
 برای جبران کمبود آب شرب اصفهان

عضو هیئت رییسه  اتحادیه طال و جواهر کشور:
قیمت سکه 4۰۰ هزار تومان حباب دارد!

عضو هیئت رییسه  اتحادیه طال و جواهر کشور، افزایش بیش از اندازه تقاضا برای خرید سکه را سبب افزایش 
15۰ هزار تومانی قیمت و ایجاد حباب ۴۰۰ هزار تومانی سکه دانست.

»محمد کشتی آرای« با اشاره به اینکه قیمت سکه طی چند روز گذشته، دو میلیون و 3۰۰ هزار تومان بود، 
افزود: قیمت سکه تمام بهار آزادی با افزایش 15۰ هزار تومانی به دو میلیون و۴5۰ هزارتومان رسیده است. 
وی افزایش قیمت دالر را نیز دلیل دیگر باال رفتن قیمت سکه دانست و گفت: این افزایش قیمت سکه درحالی 
است که امروز بازارهای بین المللی تعطیل بوده و هیچ گونه افزایش قیمت جهانی رخ نداده است. وی قیمت 
نیم سکه را یک میلیون و ۲1۰ هزار توما ن اعالم کرد گفت: قیمت ربع سکه امروز 7۰۲ هزار تومان و سکه یک 

گرمی ۴۰۰ هزارتومان در بازار خرده فروشی است. 

مدیرعامل نظام صنفی کشاورزی اصفهان:
بازارچه های محلی آب برای پرداخت خسارات کشاورزان ایجاد شود

مدیر عامــل نظام صنفی کشــاورزی اصفهان گفت: بایــد بازارچه های محلی آب برای پرداخت خســارات 
وارده به حقابه داران ایجاد شود تا خسارت توســط وزارت نیرو یا خریداران آب به طور کامل پرداخت شود. 
»اسفندیارامینی« اظهار داشــت: تاکنون قوانین مختلفی از سوی مجلس تصویب شده است که بر پایه تمام 
این قوانین، مدیریت آب های سطحی و زیرزمینی با مشــارکت بهره بردار باید صورت گیرد. مدیرعامل نظام 
صنفی کشاورزی اصفهان اعالم کرد: براســاس این قوانین، حقابه های کشاورزان باید به طور کامل در همین 
قالب های قانونی همراه با تاسیسات آبی مربوطه تحویل تشــکل های بهره برداران شود. امینی ادامه داد: این 
در صورتی است که مصوب شده امســال هیچ آبی برای زراعت در دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری 
برداشت نشــود و برای نجات باغات نیز ماهانه چهار میلیون مترمکعب چهارمحال و ۲.5 میلیون مترمکعب 

آب اصفهان برداشت کند.
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صنایع دستی اصفهان در جهان شهره است

پیشنهاد سردبیر:

 معلوم نیســت از کی و از کجا این ذهنیت در ذهن 
عده ای شکل گرفت که ماه رمضان، ماه اشک ریختن 
و عزا و ماتم اســت و انگار »رمضان« را با »محرم« 
اشــتباه گرفته اند و نتیجه اش شده ساخت سریال 
هایی که همگی یک رســالت مشــترک داشتند و 
دارند: »درآوردن اشــک مخاطب« . به این سریال 
های پس از افطــاری، »ماه عســل« و نمونه های 
تکثیرشــده آن را هم اضافه کنید. نمونه اش همین 
برنامه ای که شــبکه اصفه ان با موضوع آزادسازی 
زندانیان ســاخته و قبل از افطار پخش می شود و 
مجری تمام تالش خود را می کند تا از »احســان 
علیخانــی« در زمینه به گریــه انداختن میهمان و 
اشک گرفتن از مخاطب پیشی بگیرد! مجموعه های 
تلویزیونی هم دست کمی ندارند و ثابت می کنند که 
هنوز انگار این باور غلط در ما از بین نرفته است که 
ماه رمضان ماه میهمانی خداست و جدای از شهادت 
موالی متقیان حضرت علی علیه السالم که در این 
ماه است، برخی تصور می کنند که از ابتدا تا انتهای 
 این ماه باید پای برنامه »ماه عسل« و سریال ها اشک

 بریزند.
حاال سال ها از آن روز و شب هایی که پای تماشای 
ســریال های طنز و خوش ســاخت رضا عطاران ، 
شــیرینی ماه مبارک برای مان دوچندان می شد، 
گذشته است.  دیگر از طنزهای انتقادی سال های 
گذشته و ساعت خوش هایی که همه منتظر بودند 

پس از افطار ببینند خبری نیست. همه 
چیز شده تکرار مکررات. سریال هایی با 
تعدادی بازیگران تکــراری )مثل امین 
تارخ( و مضامین و محتوای غم بار و تلخ 
با فیلمنامه هایی که قوی نیســتند و 
بازیگرانی که فقط دیالوگ می گویند. 
نمونــه اش همین »رهایــم نکن« از 
کارگــردان توانمندی کــه خاطرات 
خوبی از ســریال ها و فیلم های قبلی 
او داریم؛ اما آخرین مجموعه مناسبتی 
او، چیزی بیشــتر از یک سریال آبکی 
که به هر قیمتی مــی خواهد هرآنچه 
غم و مصیبت و ناجوانمردی اســت را 
در قالب یک داستان سردرگم با کلی 
موضوعــات فرعی به خــورد مخاطب 

بدهد، درنیامده است. تم اصلی داستان 
که همان تاکید بــر حالل و حــرام بودن مال 

است، خوب است و به شدت مناســب حال و هوا و 
فضای چنین ماهی اســت؛ اما این تم خوب با بازی 
های نه چندان خوب و فیلمنامه بــد، به هدر رفته 
است. کشدارشدن داستان و سرسری عبور کردن از 
موضوع مهمی همچون »تجاوز به دختر جوان فیلم« 
که در رسانه ملی پرداختن به این موضوع تقریبا بی 
سابقه بوده است و حاشیه هایی را هم به دنبال داشت 
نیز نتوانست مخاطبی را برای »رهایم نکن« دست 
و پا کند.  وضعیت »بچه مهندس« و »ســردلبران« 
هم با وجود آن که رگه هایی از طنز را در خود جای 

داده اند، بهتر از »رهایم نکن« نیست. همگی 
یک نوع کپی برداری با شکل و شمایل دیگری 
از سریال های گذشته است که نتوانسته مخاطب را 
راضی کند. تصور کنید در چنین شرایط ناامیدکننده 
ای، باز هم »منجی رســانه ملی در یک دهه اخیر« 
از راه می رســد و یک تنه جور تمام کــم کاری ها 
را می کشــد. »پایتخت« که این روزها سری سوم 
و چهارم آن از رســانه ملی در حــال پخش بود)و 
هست( توانســته به تنهایی بیش از تمامی سریال 
های ماه رمضان مخاطب را پای تلویزیون بنشــاند. 

دیدن چندبــاره »پایتخت« و 
لذت بردن از آن بــه جای خود؛ 

اما رسانه ملی باید فکری به حال 
خود کند که با این همه بودجه و 

دم و دستگاه عریض و طویل نتوانسته در تمام این 
سال ها کاری کند که »پایتخت« یک رقیب جدی 
داشته باشــد و این ســریال در چندمین بازپخش 
خود، می تواند یــک تنه و چندبرابر ســریال های 
 مناســبتی و غیرمناســبتی مخاطــب داشــته 

باشد! 

مگه میشه؟ مگه داریم؟!
 وقتی تنها رسالت رسانه ملی در ماه رمضان، اشک گرفتن از مخاطب می شود

زینب ذاکر

 »فنگ شویی وارونه«
 در مراحل پایانی تصویربرداری

فیلم کوتاه داســتانی »فنگ شــویی وارونه« به کارگردانــی »زیور حجتی« 
شهریورماه در جشنواره فیلم کودک و نوجوان نمایش داده می شود.

کارگردان این فیلم کوتاه داستانی گفت: »فنگ شویی وارونه« با استفاده از بودجه  
ارائه شده از سوی شهرداری اصفهان که سال گذشته در جشنواره کودک و نوجوان 
به فیلمســازان ارائه شد، ساخته شده اســت که البته هنوز قسط نهایی بودجه را 

دریافت نکرده ایم.
زیور حجتی با بیان اینکه ناظر کیفی این فیلم »ســید محمد طباطبایی« رییس 
انجمن سینمای جوانان دفتر اصفهان است، افزود: فیلم کوتاه »فنگ شویی وارونه« 
داستان مادری است که در راستای تربیت خاص فرزندش، نتیجه معکوس می گیرد.

وی گفت: فیلم های کوتاه داستانی »آدمک چوبی« و »چشم بازار« از ساخته های 
پیشین من هســتند و فیلم کوتاه »فنگ شویی 

وارونه« به عنوان آخرین تجربه کارگردانی 
من شهریورماه در جشــنواره  کودک و 
نوجوان اصفهان به نمایش درخواهد آمد.

گفتنی است؛ »زیور حجتی«  دانش آموخته 
کارشناسی فلسفه غرب از دانشــگاه اصفهان است 

و هم اکنون در مقطع کارشناســی ارشد فلسفه 
ادیان دانشگاه تهران مشغول نگارش پایان نامه با 
عنوان درباره فلسفه هستی شناسانه در سینمای 
فیلمسازان معناگرای شرق اروپاست. وی دوره 

کارگردانی را در موسســه کارنامه تهــران زیرنظر 
»شــهرام مکری« کارگردان فیلم های »ماهی و گربه« و 

»هجوم« گذرانده است.

فیلم کوتاه

 راه یابی 7 کاریکاتوریست اصفهان
 به جشنواره وردپرس کارتون

رییس خانه کاریکاتور اصفهان گفت: شــاخص های داوری 
جشنواره ورد پرس کارتون برای انتخاب بهترین آثار،تناسب کاریکاتور با اخبار و 
قدرت سوژه است.پیام پور فالح در خصوص جشنواره مطبوعاتی ورد پرس کارتون 
و حضور هفت نفر از اصفهان، اظهار کرد:جشــنواره مطبوعاتی ورد پرس کارتون، 
یک نمایشگاه جهانی است که در سه بخش موضوعی، آزاد و چهره برگزار می شود.

وی با اشــاره به اینکه برای هر بخش جوایزی در نظر گرفته شده است، افزود: در 
پروسه داوری بهترین آثار  انتخاب می شود که خوشبختانه از اصفهان هفت نفر به 
این نمایشگاه راه پیدا کردند و این نشان می دهد که اصفهان در زمینه کاریکاتور 
حرف برای گفتــن دارد.  رییس خانــه کاریکاتور اصفهان شــاخص های داوری 

جشنواره را تناسب با اخبار و قدرت سوژه پردازی معرفی کرد. 
پور فالح خاطر نشان کرد: در بخش ژورنالیستی آثار به صورت موضوعی بوده، اما 
بیشترین آثار ارسال شده در بخش آزاد اســت.  آثار جمال الدین اعتباریان، حامد 
بذرافکن، پیام پورفالح، منصوره دهقانی، وحید شریفی، مطهره ناسخیان و مهناز 

یزدانی از اصفهان به نمایشگاه این جشنواره راه یافته است.

کاریکاتور

 چای تلخ
 در فرشچیان روی صحنه می رود

نمایش »چای تلخ« به نویســندگی علیرضا کالهچیان و طراحی و 
کارگردانی هومن حیدری در تاالر فرشچیان روی صحنه می رود.

طراح و کارگردان این نمایش اظهار کرد: داستان این نمایش درباره زنی است که 
دو بار ازدواج کرده است و در هر دو ازدواج که در این نمایش به صورت مشترک در 
افکار این زن دیده می شوند، به دلیل اینکه نمی تواند از مشکالت خود حرف بزند 
و سکوت عجیبی دارد به مشکل برخورده است و هر دو زندگی وی به پایان رسیده 

است، در نمایش چای تلخ، این دو زندگی همزمان نشان داده می شود.
هومن حیدری افزود: »چای تلخ« نمایشی اجتماعی است که در بحث فرامتنی به 
مشکالت بعد از ازدواج می پردازد و به نوعی نشان می دهد که اگر از کودکی یا در 

ناخودآگاه ما مشکلی وجود داشته باشد تاثیرش را در آینده نیز نشان خواهد داد.
وی به عوامل این نمایش اشاره کرد و گفت: »علیرضا کالهچیان« نویسنده نمایش 
چای تلخ است و بازنویسی آن توسط »سام کوراوند« انجام شده است؛ همچنین 
»هومن حیدری« به عنوان طراح و کارگردان و »شهریار شهبازی« آهنگسازی این 
نمایش را به عهده دارند.کارگردان نمایش چای تلخ ادامه داد: در این نمایش »مونا 
بدیع صنایع«، »مهرزاد مشکل گشا« و »سام کوراوند« به ایفای نقش می پردازند، 
ضمن اینکه»مهدی غالمی« طراحی پوستر و بروشور را به عهده داشته است. »رضا 
موضوعی« نیز به عنوان دســتیار کارگردان و منشــی صحنه و »زینب نصر« نیز 
مدیریت صحنه را عهده دار است.حیدری تاکید کرد: نمایش چای تلخ به صورت 

مستقل اجرا می شود و از حمایت سازمان یا ارگان خاصی برخوردار نیست.
گفتنی است؛ نمایش »چای تلخ« از امروز تا یکم تیرماه ساعت ۲۰ در سالن اصلی 
مجموعه فرهنگی هنر ی اســتاد فرشــچیان، واقع در  پل ابوذر، ابتدای خیابان 
 توحید به روی صحنه می رود و عالقه مندان برای تهیه بلیت می توانند به نشــانی 

partaktichet.com مراجعه کنند.

تئاتر

برنامه سینماهای اصفهان در واپسین  روزهای رمضان
با پایان ماه مبارک رمضان، طرح بلیت نیم بهای سینماها که تا سانس ساعت 16:3۰ برقرار بود به پایان 

خواهد رسید، به همین دلیل این هفته فرصت خوبی برای تماشای فیلم های اکران در فصل بهار است.
با نزدیک شدن به عید فطر که تقریبا  همزمان شده است با انتهای خردادماه ، سینماهای اصفهان کم کم 
خانه تکانی کرده و خود را برای اکران فیلم های جدید آماده می کنند؛ از طرفی با پایان ماه مبارک رمضان 
طرح بلیت نیم بهای سینماها که تا سانس ساعت 16:3۰ برقرار بود به پایان خواهد رسید، به همین دلیل 
این هفته فرصت خوبی برای تماشای فیلم های اکران در فصل بهار است.در این هفته پردیس سینمایی 
چهارباغ با هشت فیلم اصلی و چند فیلم در اکران هنر و تجربه میزبان عالقه مندان به هنر هفتم در اصفهان 
است، »چهارراه استانبول«، »خجالت نکش«، »تگزاس«، »آن سوی ابرها«، »فیلشاه«، »جشن دل تنگی«، 
»عصبانی نیستم« و » خوک« فیلم هایی هستند که در سانس های مختلف در سالن های بزرگ و کوچک 
این پردیس ســینمایی به اکران در می آیند.سینما فلســطین هنوز اکران »التاری« را ادامه می دهد تا 
عالقه مندان به این فیلم که هنوز امکان تماشای آن را پیدا نکردند بتوانند در فرصت باقی مانده این فیلم 

پرمخاطب را به تماشا بنشیند؛ همچنین دو فیلم طنز »خجالت نکش« و »تگزاس« نیز 
این روزها بر پرده سینما فلســطین به نمایش در می آید.سینما سپاهان 
نیز 5 فیلم »خجالت نکش«، »مصادره«، »عصبانی نیستم!«، »چهارراه 
اســتانبول« و »تگزاس« را در برنامه اکران خود قرار داده است؛ سینما 
قدس اما فیلم های پرفروش »تگزاس« و »التاری« را اکران کرده است 

که البته به نظر می رسد در روزهای آینده فیلم های طنز بیشتری را در 
برنامه اکران خود قرار دهد.عالقه مندان به تماشای فیلم ها می توانند 
برای کسب اطالع از ساعت دقیق سانس ها و خرید اینترنتی بلیت به 

سایت سینما تیکت مراجعه کنند.

رییس مجمع گردشگری، میراث فرهنگی 
و صنایع دستی اســتان گفت : اســتان اصفهان در جهان به 

داشتن صنایع دستی متنوع و هنرمندانه شهره است .علی لوافان در افتتاحیه 
نمایشگاه عکس صنایع دســتی در روز جهانی صنایع دســتی اظهار داشت: اصفهان 

ظرفیت باالیی در صنایع دستی دارد و از ســوی دیگر شناسنامه هر کشوری به صنایع دستی 
آن بستگی دارد و باید از این ظرفیت برای درآمدزایی و توسعه صنعت توریسم اصفهان استفاده کرد.

وی با بیان اینکه از ظرفیت صنایع دستی اصفهان اســتفاده نمی شود، بیان داشت: میراث فرهنگی ما به 
وسیله گذشتگان و براساس امکانات روز آن دوران ایجاد شده است که با نگاهی به آثاری همچون عالی قاپو، 

سی و سه پل و پل خواجو در اصفهان به این نتیجه می رسیم که این بناها، کار دست بوده است.رییس مجمع 
گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی استان اصفهان اعالم کرد: استان اصفهان در جهان به داشتن صنایع 
دستی متنوع و هنرمندانه شهره است و از همین رو توسعه این بخش نسبت به دیگر صنایع در استان، باید در 
اولویت مسئوالن قرار گیرد.وی با اشاره به اینکه می توان در این زمینه از ظرفیت و استعداد جوانان استفاده 
کنیم، اعالم کرد: هنر با سختی عجین شده است و معموال هنرمندان هم به دنبال راحتی نبوده اند که باید 

این اخالق در حوزه صنایع دستی مدنظر هنرمندان کنونی هم قرار گیرد.
لوافان با بیان اینکه بازاریابی صنایع دستی برای توســعه این بخش یکی از نیازهای ما به شمار 

می رود، گفت: یکی از راه های دســتیابی به چنین هدفی و شــناخت نیازهای بازارهای 
جهانی، ورود به این عرصه از طریق دانشگاه و به صورت آکادمیک است؛ چراکه 

همراهی علم روز با حوزه صنایع دستی، منجر به عرضه محصوالت 
در بازارهای دنیا خواهد شد.

صنایع دستی اصفهان در جهان 
شهره است

یک منتقــد ادبی گفت: 
هوشنگ گلشیری آنچه 
در اطرافــش مــی دید 
همه بــا نگاهی تحلیلی 
و نقادانه بــوده و او صرفا 
داســتان را برای داستان 
نمی نوشــت. او برای تحلیل 
انسان امروز، گاهی جامعه، مردم 

و ...داستان می نوشت.
ســیاوش گلشــیری در خصوص هوشــنگ 
گلشیری و داستان نویســی هایش، اظهار کرد: هوشنگ گلشیری در 
دهه 4۰ همراه با همســن و ســال های خود که از اتفاق نویسندگان 
و شــعرای جوان اصفهانی بودند، هســته اولیه ُجنگ اصفهان را بنا 
نهاد و توانست با افرادی همچون ابوالحسن نجفی، میرعالیی، احمد 

گلشیری، کلباسی این ُجنگ را به پیش ببرد.
وی افزود: هوشنگ گلشیری پیش از ُجنگ اصفهان نیز در انجمن ادبی 
صائب که گرداگرد مقبره این شــاعر برپا می شد، حضور داشت و به 
شعرخوانی می پرداختند. در این انجمن چون نسل جدید و قدیم شعرا 
در آن حضور داشتند همواره تعارض های نظری وجود داشته که همین 

تعارض ها موجب شکل گیری ُجنگ اصفهان می شود.
  گلشیری تصریح کرد: هوشنگ گلشیری دانشجوی ادبیات دانشگاه 
اصفهان بود و در یکی از روستاهای کوهپایه نیز معلمی می کرد و در 

داستان »خوابگرد« اشاره ای نیز به کوهپایه داشته است. 
وی ادامه داد: آشنایی با ادبیات کالسیک تاثیر بسزایی روی گلشیری 
می گذارد. به دلیل اینکه گلشــیری از شــعر آغاز مــی کند و اولین 
داستانش را به ســفارش ابوالحســن اصفهانی به نگارش در می آورد 
و جایی نقل می کند:»میان داستان و شــعر متوجه شدم که در شعر 

استعدادی ندارم و داستان را انتخاب کردم« .
گلشیری با اشاره به اینکه ابوالحسن اصفهانی به صورت غیر مستقیم 
حق به گردن ادبیات داستانی این کشــور دارد، گفت: ُجنگ اصفهان 
موجب شــد که ادبیات کالســیک و مدرن در کنار هم قرار بگیرند. 
گلشیری پس از آن با »شازده احتجاب« بر سر زبان ها افتاد و پس از آن 

فرمان آرا، گلشیری را پیدا کرد تا فیلم نامه را با هم بنویسند.
وی با اشاره به اینکه ادبیات داستانی ایران اگر گلشیری را نداشت قطعا 
چیزی کم داشت، ادامه داد: گلشــیری مواردی را به ادبیات داستانی 
ایران اضافه کرده که قبال وجود نداشــت. او مؤلفه هایی مثل زبان را 
جدی گرفته بود و به همین دلیل در هر قصــه زبان مختص به خود 

را داراست.  

فیلم »پست« به کارگردانی »استیون اسپیلبرگ« به 
تاثیر رسانه و آزادی بیان در مطبوعات و شرح وظیفه 
خبرنگاران و مطبوعات پرداخته و همچنین چگونگی 
تاثیر در تاریخ یک کشــور را به تصویر می کشــد.در 
پنجاه  و چهارمین برنامه کافه نقد در  فرهنگســرای 
تخصصی رســانه اصفهان، فیلم »پست« به نمایش 
درآمد؛ اثری فاخر و شاهکار به کارگردانی »استیون 
اســپیلبرگ« که به واقع هر اثری که از وی بر پرده 
ســینما نقش می بندد، اثری شایســته تقدیر است.  

داســتان این فیلم که به عنوان یک درام خبرنگاری 
شهرت دارد درباره تردیدهای فردی با نام »کاترین 
گراهام« بر سر این اســت که آیا باید بخش هایی از 
اسناد پنتاگون را منتشر کند یا خیر، اسنادی باارزش 
مربوط به جنگ ویتنام که توسط یک تحلیلگر نظامی 

مورد سرقت و کپی قرار گرفته بود.
فیلم »پســت« نامزد 6 جایزه در جوایز گلدن کلوب 
سال ۲۰1۸ به کارگردانی »استیون اسپیلبرگ« در 
کافه نقد فرهنگســرای تخصصی رســانه اصفهان با 

حضور »پژمان نظرزاده« نقد و بررسی شد.
پژمان نظرزاده، منتقد ســینما در مــورد این فیلم 
می گوید: فیلم هایی از این دست عموما دیالوگ محور 
هستند و اکشن در آن اتفاق نمی افتد که شاید برای 

مخاطب خسته کننده باشد.
این منتقد ســینما معتقد اســت: در این فیلم با کار 
اصلی کالسیک روزنامه مواجه هســتیم و این فیلم 
 به درســتی به وظیفه روزنامه نگاری اشــاره کرده

 است.

تماشای »پست« اسپیلبرگ در 
فرهنگسرای تخصصی رسانه اصفهان؛

روزنامه چرک نویس تاریخ 
است!

 یک منتقد ادبی:اگر هوشنگ 
گلشیری نبود، ادبیات داستانی چیزی 

کم داشت؛

 آغازی روشن از
 اصفـهان
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دسترسی به گوگل مپ ، پولی  می شود

پیشنهاد سردبیر:

»اپلواچ«دکمهدارمیشود
نسل آتی ساعت هوشــمند اپل واچ به دکمه های ثابت فیزیکی مجهز خواهد شد تا 
کاربران بتوانند بدون لمس نمایشــگر نیز با آن کار کنند. این تغییرات می تواند در 
جدیدترین نسل از ساعت های هوشمند اپل که قرار است در پاییز سال جاری ۲۰۱۸ 
میالدی از آنها رونمایی می شــود، به کار برده شــود و اپل می خواهد از دکمه های 
فیزیکی و ثابتی به منظور تسهیل بهره مندی کاربران از ساعت خود استفاده کند تا 
آنها بتوانند با لمس این دکمه های فیزیکی، از لمس صفحه نمایش و ایجاد تنظیمات 

یک دکمه اســتفاده موردنظر معاف شــوند و به جــای آن، از 
کنند.این قابلیت می تواند مقاومت 

بیشتری برای اپل واچ در برابر 
نفوذ آب و گرد و غبار به ارمغان 
بیاورد. همچنین این دکمه ها 
فضای کمتری در بخش داخلی 

این ساعت های هوشمند اشغال 
کرده اند؛ بنابراین مــی توان از 
این حجم برای استفاده از باتری 

 بزرگ تر و یا ویژگی های متعدد دیگر 
استفاده کرد.

یکــی از فناوری هــای پرطرفدار 
گوشی های هوشــمند، قابلیت ثبت تصاویر 
است و در همین رابطه نرم افزارها و برنامه های 
گوناگونی برای ویرایش و افکت گذاری روی 
تصاویر توسط شــرکت های مختلف عرضه 
شده است.در ادامه مهم ترین و کاربردی ترین 
نرم افزارهای ویرایش تصاویر در گوشی های 

هوشمند را  معرفی خواهیم کرد.

 برنامه ویرایش تصاویر
PicsArt – Photo Studio FULL 

برنامــه PicsArt – Photo Studio یکــی 
از بهتریــن نرم افزارهــا برای ویرایــش عکس در 
گوشی های اندروید اســت؛ چرا که با قابلیت های 
فراوان آن می توانید به راحتی و بدون نیاز به دانش 
خاصی عکس های خودتان را ویرایش کنید. صدها 
فیلتر برای تصویر، قاب های بسیار متنوع، افکت های 
متن، بریدن قسمتی از تصویر و تنظیم رنگ تصاویر 

از ویژگی های این ابزار فوق العاده است.
برنامه ویرایش حرفه ای عکس

Fotor Photo Editor Premium 
نرم افزار Fotor Photo Editor یکی از بهترین 
برنامه ها در زمینه ویرایش تصاویر است که با بیش 
از ۱۰ میلیون بار دانلود توسط کاربران، توانسته لقب 
محبوب ترین ویرایشگر را به دست آورد. با استفاده 
از این نرم افزار می توانیــد تصاویر را از گالری خود 
انتخاب و به طور مستقیم عکس ها را به صورت حرفه 
ای ویرایش کنید. به عالوه، این برنامه دارای 6 حالت 
مختلف در عکاسی نیز هســت که با آنها می توانید 
تصاویر باکیفیــت و جذابی خلق کنیــد. نرم افزار 
Fotor Photo Editor در گوگل پلی نمره عالی 

4/5  از 5/۰ را کسب کرده است.
برنامه عکاســی با فیلترهــای مختلف

Retrica  
نرم افزار Retrica یــک برنامه عالی برای گرفتن 
تصاویر سلفی است. به وســیله این برنامه با داشتن 
۸۰ فیلتر و افکت های مختلف مــی توانید عکس 
هایی با ســبک vintage و با وضوح باال بگیرید. 
Retrica بیــش از دیگر برنامه های عکاســی به 

شما افکت و امکانات ارائه می دهد. با این نرم افزار 
می توانید عکس های کالژ بگیرید و با اعمال افکت 
 هایی که در این برنامه گنجانده شده است می توانید 

جلوه های خیره کننده ای به تصاویر ببخشید.
برنامه اسکن تصویر و متن  
Microsoft Office Lens

نــرم افــزار Microsoft Office Lens ابزار 
اســکن از مــدارک اســت که توســط شــرکت 
مایکروسافت طراحی شــده است. با اســتفاده از 
این نرم افــزار می توانید گوشــی خــود را به یک 
اســکنر قدرتمنــد تبدیل کنیــد. این نــرم افزار 
می تواند بــه برنامه OneNote متصل شــود و 
یک خروجی از مــدارک را در این نرم افــزار قرار 
دهد. شــما می توانید با اســناد خــود، فایل های 
Word ،PowerPoint و PDF ایجــاد کنید 
 و آنها را در شــبکه هــای اجتماعی به اشــتراک

 بگذارید.

برنامه کاهش حجم عکس
Photo & Picture Resizer Premium  

 Photo & Picture Resizer نــرم افــزار
ابزاری حرفه ای برای تغییر ســایز و کاهش حجم 
تصاویر در گوشی های هوشــمند است. از آنجایی 
که حجم تصاویری که به واسطه برخی از گوشی ها 
و دوربین های حرفه ای گرفته می شود، بسیار زیاد 
است، با اســتفاده از این نرم افزار می توانید اندازه 
تصاویر دلخواه خود را تغییر و حجــم آنها را بدون 

کاهش کیفیت ، کم کنید.
نرم افزار نقاشی 

Infinite Painter FULL 
شاید تا به حال پیش آمده باشد که بخواهید نقاشی 
کنید و هنر خود را  در این زمینه به تصویر بکشید. نرم 
افزار Infinite Painter FULL یک نرم افزار همه 
چیز تمام در زمینه نقاشی اســت. این نرم افزار روی 
سیستم عامل های اندروید و آی اواس قابل اجراست. 

ویژگی های بسیار خوب و کاربردی این نرم افزار آن را 
از سایر نرم افزارهای مشابه متمایز کرده است.

برنامه مجموعه ابزار و فیلتر تصویر برای 
Toolwiz Photos  ویرایش حرفه ای عکس

 Toolwiz Photos Prisma Filters نرم افزار
یکی از بهترین ابزارهای  زمینــه ویرایش و افکت 

گذاری روی تصاویر است. 
این نرم افزار دارای ۲۰۰ فیلتر تصویر بوده و عالوه 
بر آن مــی توانید از 5۰ افکت موجــود در نرم افزار 
Prisma و 5۰ افکت دیگــر از برنامه وینتیج نیز 
استفاده کنید؛ البته بر خالف نرم افزار پریزما، این 
نرم افزار برای اعمال تغییرات خود در عکس نیازی 
به اینترنت ندارد. شــما می توانیــد عالوه بر افکت 
گذاری تصویر مورد نظر خود را ویرایش کنید. نرم 
 Toolwiz Photos Prisma Filters افــزار
در گوگل پلی نمــره عالــی 4/6 از 5/۰ را دریافت 

کرده است.

معرفی برترین نرم افزارها در زمینه ویرایش تصویر 
تازه ها 

اپلیکیشن»گوگللنز«بهپلیاستورمیآید
گوگل باالخره از اپلیکیشن گوگل لنز که پیش تر تنها در گوشی های انحصاری خود 

گوگل یعنی پیکسل قابل اجرا و دسترسی بود، رونمایی کرد.
در ابتدا نرم افزار گوگل لنز تنها روی گوشــی های پیکسل گوگل قابل دسترسی و 
اســتفاده بود؛ اما اکنون با معرفی این اپلیکیشن در فروشگاه آنالین و اینترنتی پلی 
استور گوگل، تمامی گوشی های مجهز به سیستم عامل اندروید می توانند از خدمات 
شــگفت انگیز آن لذت ببرند.گوگل لنز برای بسیاری از گردشگران و توریست های 
خارجی کاربرد باالیی دارد چراکه آنها بدون دانستن زبان مورد نظر هم قادر خواهند 
بود از نوع فروشگاه ها و محصوالت ناآشنای آن کشور و همچنین اطالعاتی از اماکن 
تاریخی سر راه خود مطلع و آگاه شــوند. گوگل لنز از فناوری هوش مصنوعی بهره 
می برد و به کاربران این امکان را می دهد تا با اســتفاده از لنز دوربین گوشی خود، 

تجربیات و اطالعات گسترده بسیاری را به دست بیاورند.  
هوش مصنوعی گوگل به کاربران اجازه می دهد تا با گرفتن دوربین گوشــی مقابل 
اشیا، مکان های پیرامون، فروشــگاه ها و اماکن تاریخی، تفریحی و عکس گرفتن از 
آنها، اطالعات دقیق و جزئیات کلی آن را به دست آورند.گوگل لنز نیز همانند فناوری 
است که سامسونگ در گوشی کگلکســی اس ۸ و اس ۸ پالس خود تعبیه کرده تا 
کاربران بتوانند با دوربین گوشی خود بدون نیاز به تایپ کردن، ورود متن یا نوشتن 

پیام متنی یا بیان دستورات صوتی به جست وجوی اطالعات بپردازند.

سهدوربینپشتیدریکیازآیفونهای2018اپللورفت
آیفون 6/5  اینچی اپل که احتماال مدل Plus خواهد بود، از دوربین سه گانه بهره می برد. 
هم اکنون نیز چنین قابلیتی در گوشی P20 Pro هواوی یافت می شود؛ اما گفته می 

شود کارکرد آن در آیفون متفاوت است.
آیفون 6/5 اینچی هرچه که نام داشته باشــد، دارای بدنه ای با ابعاد x 6.۱۸ 3.۰3 اینچ 
اســت که دســت کم کوچک تر از آیفون 8Plus است. این گوشــی دارای نمایشگر 
OLED بدون حاشیه و SoC جدید 7 نانومتری A12 اپل است.پیش تر نیز شماتیک 

های آیفون 6/۱ اینچــی لو رفته بودنــد که گفته 
می شــود یک مدل اقتصادی اســت. ظاهرا این 
مدل با ابعاد 5.79x2.81 اینچ، داری نمایشگر 
نوع LCD و فاقــد قابلیت 3D Touch اســت. 
گفتــه می شــود ایــن گوشــی دارای تنها یک 
دوربین در پشــت اســت.تنها آیفون ۲۰۱۸ اپل 
 که تاکنون شماتیک های آن لو نرفته، جانشین
 iPhone X اســت که به نظر می رســد دارای 
نمایشگر 5/۸ اینچی OLED باشد. انتظار می رود 
 ،TrueDepth هر سه آیفون امسال دارای دوربین

قابلیت Face ID و البته ناچ باشند.

اخبارجدیدازآخرینمحصولبرندنوکیا
 روز های گذشته کمپانی سازنده برند نوکیا تالش های بسیاری برای افزایش فروش 
خود با معرفی گوشی های هوشمند جدید داشته است. یکی از پرطرفدار ترین گوشی 
های این برند نوکیا 5.۱ محسوب می شود. این گوشی که البته به دلیل مجهز بودن 
به پردازنده مدیاتک پی ۱۸ هلیو کمی باعث ناراحتی طرفداران خود شده بود، قصد 

دارد نسخه پالس خود را نیز به زودی روانه بازار فروش جهانی کند.
از نظر ظاهری نوکیا 5.۱ پالس شباهت بســیاری با موبایل پرطرفدار نوکیا ایکس 
6 دارد؛ البته نوکیا 5.۱ پالس بریدگی نمایشگر بزرگ تری نسبت به نوکیا ایکس 6 
دارد. با توجه به اطالعات موجود دو تغییر نسبت به نسخه نوکیا 5.۱ خواهد داشت. 
اول بریدگی نمایشگر و نمایشگر کم حاشیه تر و دوم دوربین دوگانه که تا کنون تنها 
نوکیا های گران قیمت این ویژگی را با خود به همراه داشته اند.این نسخه از گوشی 
نوکیا 5.۱ به نظر صفحه نمایش 5.7 اینچی خواهد داشت و حضور جک 3.5 میلی 
متری نشــان می دهد خبری از حذف این پورت در نوکیا 5.۱ پالس نیست . جنس 
بدنه این دستگاه اما کامال حس آیفون ایکس را به کاربران القا می کند و باید آن را از 
نوع جنس بدنه به این گوشی هوشمند برند آیفون نسبت داد؛ البته به نظر می رسد 
کمپانی HMD پردازنده این گوشی هوشمند را نیز تغییر دهد و جدید ترین محصول 
خود را با پردازنده میان رده اسنپدراگون روانه بازار فروش کند. اگر این اتفاق بیفتد 

باید شاهد فروش بسیار خوب این گوشی هوشمند در بازار جهانی باشیم .

  عکس روز

ساعتی که با بوی خوش، شما را بیدار می کند
به تازگی ساعت زنگ داری به نام Sensorwake ابداع شده که می توان برای هر یک از 

روزهای هفته به طور متفاوت بوی خوشی را  انتخاب کرد.

خبر

 دسترسی به گوگل مپ
پولی  می شود

طبق اعالم قبلی گوگل، دسترســی به خدمــت گوگل مپ با 
پرداخت هزینه و یک کلید »آ پــی آی« معتبر ممکن خواهد 
 billing( بود.کاربران باید یک حســاب کاربری پرداخــت
account( داشته باشــند.این در حالی است که در ماه می، 
گوگل از تغییراتی بزرگ در کسب و کار گوگل مپس خود خبر 
داد. در همین راستا کاربران باید یک کلید API معتبر و یک 
حساب کاربری برای پرداخت هزینه خدمات داشته باشند تا 
بتوانند از گوگل مپس اســتفاده کنند.گوگل در سال ۲۰۰5 
 خدمت گــوگل مپ را برای توســعه دهنــدگان فراهم کرده

 است.

مایکروسافت تایید کرد: 
ایکس باکس بعدی در راه است

شرکت مایکروسافت در کنفرانس خود در نمایشگاه E3 اعالم 
کرد که این شرکت در حال ساخت بخش استریمینگ و نسل 
بعدی XBox اســت.کنفرانس E3  هر سال به منظور معرفی 
محصوالت در  زمینه صنعت بازی  های رایانه ای اســت و یک 
اتفاق بزرگ در سال برای گیمرهای سراسر جهان است. مدیر 
گیمینگ مایکروسافت در کنفرانس E3 این شرکت اعالم کرد 
که کارکنان مایکروسافت سخت در تالش هستند تا سرویس 
استریمینگ را برای دستگاه های XBox بسازند. او در این باره 
گفت که متخصصان فضای ابری شرکت مایکروسافت در حال 
ساخت سرویس گیم استریمینگ هستند تا روی کنسول های 
بازی XBox، رایانه های شخصی و تلفن های همراه کار کنند. 
اسپنسر در ادامه کنفرانس تاریخ مشــخصی از ارائه سرویس 
استریمینگ مایکروســافت اعالم نکرد. اسپنسر خبر داد که 
تیم های مایکروســافت در حال طراحی کنســول بعدی این 
شرکت هستند و تیم تحقیقات این شرکت هم در حال انجام 

تحقیقاتی روی هوش مصنوعی گیمینگ می باشد.             

 روسیه ۸ میلیون آی پی 
مسدود شده را باز کرد

ســازمان نظارت بر ارتباطات الکترونیکی روسیه اعالم کرد که 
بیش از ۸ میلیون آی پی که به دلیل فیلترینگ تلگرام از  دسترس 
کاربران خارج شده بود، مجددا فعال شد.این آی پی ها متعلق به 
شرکت آمازون است که پیام رسان تلگرام از آنها برای دور زدن 
فیلترینگ استفاده می کرد؛ اما اکنون با توقف این اقدامات مجددا 
دسترسی کاربران به این آی پی ها میسر می شود.سازمان امنیت 
فدرال روسیه بارها از مسئوالن پیام رسان تلگرام خواسته بود، 
دسترسی به رمزهای تلگرام را ارائه کنند تا پلیس روسیه بتواند 
به حساب های کاربری و گفت وگوهای مشــکوک به اقدامات 

تروریستی دسترسی داشته باشد. 

حراجیشرکتاپلآغازمیشود
شــرکت اپل قرار اســت یک نوع حراجی جالب به راه انداخته و قیمت ها را بشــکند.

احتماال شــرکت اپل قیمت آی فون های جدیــدش را کاهش می دهد بــرای مثال در 
این حراجی، آی فون ۱۰ یکی از گزینه های کاهش قیمت اســت. محصولی که ســال 
گذشته معرفی شد و مرز ۱۰۰۰ دالر را پشت سر گذاشــت .در کنار اینها ممکن است 
نسل جدید آیفون ۱۰ قیمتی بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ دالر و آیفون ۱۰ پالس هم بین ۹۰۰ تا 
۱۰۰۰ دالر قیمت خواهد داشــت؛ اما در کنار این خبر حراجی ، گفته می شود که اپل 
ســپتامبر امســال قصد دارد 3 آیفون جدید را معرفی کند. آیفون ۱۰ با نمایشگر 
اولــد ۸/ 5 اینچی، آیفــون ۱۰ پالس با نمایشــگر ۱/ 6 اینچــی و آیفون ۱/ 6 

اینچی با نمایشگر ال ســی دی و قیمت پایین تر پرچمدارهایی 
 خواهند بود که به احتمال زیاد سپتامبر امسال رونمایی خواهند

 شد.

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2437 | June 12, 2018 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

5
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2437 | سه شنبه 22 خرداد 1397 | 27  رمضان 1439



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2437 | سه شنبه 22 خرداد 1397 | 27 رمضان 1439

کشف ۲۳ تن برنج خارجی 
قاچاق در سمیرم

سمیرم فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم 
گفت: ۲۳ تــن برنج خارجی قاچــاق معادل یک 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال توسط ماموران ایست 
بازرسی شهید رییسیان سمیرم کشف و ضبط شد.

ســرهنگ ســهراب قرقانی اظهار کرد: ماموران 
ایست و بازرسی شهید رییسیان در حین بازرسی 
خودروهای مســیر منتهی به مرکز استان به یک 
دستگاه کامیون کشــنده ولوو مشکوک و خودرو 
را متوقف کردنــد.وی افزود: در بازرســی دقیق 
از خودرو مقدار ۲۳۰۰ کیســه برنج ۱۰ کیلویی 
خارجی فاقد مجوز مثبت گمرکی به ارزش یک و 
نیم میلیارد ریال را کشف و در این رابطه یک نفر 
نیز دســتگیر کردند.رییس پلیس سمیرم اظهار 
کرد: با قاطعیت تمام بــا قاچاقچیان کاال برخورد 
کرده و از شــهروندان درخواست می کنیم که در 
صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را با تماس 

۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

واژگونی سمند در محور داران 
۲ کشته برجای گذاشت

رییس پلیس  راه استان اصفهان از  داران
واژگون شدن یک دستگاه سواری سمند در محور 
»داران-الیگودرز« و فوت راننده و سرنشــین آن 
خبر داد. حســین پورقیصری اظهار کرد: در پی 
اعالم مرکــز فوریت های پلیســی ۱۱۰ مبنی بر 
واژگونی یک دســتگاه سواری ســمند در محور 
»داران-الیگودرز« بالفاصلــه ماموران پلیس  راه 
»دامنه« به محل حادثه اعزام شدند.وی افزود: بر 
اثر وقوع این حادثه رانندگی، راننده و سرنشــین 
خودرو به علت شدت جراحات وارده جان خود را از 
دست دادند.رییس پلیس  راه استان اصفهان ادامه 
داد: کارشناســان پلیس  راه علت وقوع این حادثه 
رانندگی را، عدم توجه به جلو توسط راننده خودرو 
اعالم کرده انــد. قیصری  از رانندگان خواســت، 
هنــگام رانندگــي از عجلــه و شــتاب بی مورد 
پرهیزکنند تا شاهد وقوع این گونه حوادث نباشیم.

با مسئوالن

چاه 120 متری هم جواب نمی دهد!

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

شهردار دهاقان خبر داد:
افزایش ۷۹درصدی بودجه 

شهرداری دهاقان
شــهردار دهاقان از افزایش ۷۹  دهاقان
درصدی بودجه شــهرداری در ســال جاری 
خبرداد. محمــد لطفی با بیــان اینکه  بودجه 
شهرداری دهاقان در ســال جاری ۹۱ میلیارد 
ریال است که نسبت به سال گذشته ۷۹درصد 
افزایــش یافته، اظهار کــرد: ۴۲درصد بودجه 
شهرداری صرف هزینه های جاری شهرداری و 
۵۸درصد از بودجه صرف هزینه های عمرانی 

می شود.

نماینده مردم اردستان  مطرح کرد:
لزوم توجه جدی مسئوالن به 
سرمایه گذاران در اردستان

نماینده مــردم اردســتان در  اردستان
مجلس گفت: حفظ اشتغال کنونی شهرستان 
مهم بوده و مهم ترین وظیفه ای که مســئوالن 
شهرســتان باید انجام دهند تســهیل و روان 

کردن کار صنعتگر در منطقه است.
حجت االســالم ســید صادق طباطبایی نژاد 
اظهار کرد: مدیران شهرســتان ســعی کنند 
موضوعات و مشکالت منطقه را در شهرستان 
برطرف کرده و آن را به استان انتقال ندهند و 
قرار نیست هر مسئولی هر موضوعی را به داخل 

استان بکشد.
 وی افزود: در حال حاضر مهم ترین مشــکل 
شهرستان اردســتان موضوع اشتغال است که 

باید موردتوجه قرار بگیرد.

هرروز که می گذرد، داد مسئولی از بی آبی در  گوشه 
ای از استان درمی آید. تمام استان درگیر مشکل بی 
آبی است و شرق و غرب هم نمی شناسد! از شهرضاو 
مبارکه و اردستان گرفته تا نجف آباد ونایین و نطنز.

کویر، اســتان را درنوردیده و بحران بی آبی جدی 
تر از همیشــه رخ عیان کرده اســت. این بار نوبت 
به مسئوالن نجف آبادی رســیده تا از خشکسالی 
بگویند. روز گذشته مدیر جهادکشاورزی شهرستان 
نجف آباد گفت: طی سال جاری با توجه به وضعیت 
منابع آبی، خطر خشکسالی بیش از دو هزار هکتار 
از باغات میوه شهرستان را تهدید می کند که برای 
رفع آن، آبرسانی سیار با استفاده از ۴۰ دستگاه تانکر 

در دستور کار قرار گرفته است.
مجتبی مطهری با اشاره به شناسایی ۱۶ حلقه چاه 
در سطح شهرستان با همکاری اداره منابع آب تاکید 
کرد که برای زنده نگه داشتن دو هزار هکتار از باغات 
نجف آباد، ۴۰ تانکر آبرسانی باید روزانه حداقل پنج 
بار از این چاه ها که دارای وضعیت ذخیره آبی نسبتا 
بهتری هســتند، آبگیــری کنند.مطهری ظرفیت 
بیشتر تانکرهای مورد اســتفاده برای این طرح را 
۳۰ هزار لیتر دانست و گفت: طی محاسبات انجام 
شده، تا نیمه سال جاری  باید حداقل ۶۰۰ میلیون 
لیتر آب طی ســه نوبت به باغ های در معرض خطر 
رسانده شــود.مدیر جهاد کشــاورزی نجف آباد با 
اشاره به تشکیل جلسات متعدد در این خصوص و 
برنامه ریزی صورت گرفته برای برخورد اداره منابع 

آب شهرستان با کشت محصوالت زراعی پر مصرف 
همانند برنــج ادامه داد: در اجرای طرح آبرســانی 
سیار، مجموعه هایی مانند نظام صنفی کشاورزان، 
فرمانداری و شــرکت تعاونی کامیــون داران نیز 

مشارکت دارند.
نخستین سال بدون کانال

و امــا محمــد خلجــی، مدیــر اداره منابــع آب 
شهرســتان نجف آبــاد نیز شــرایط آب اســتان 
در ســال جاری را بی ســابقه عنوان کرده و گفته: 
 پس از بهــره برداری از ســد زاینده رود و شــبکه 
کانال های آبرســانی موســوم به نکوآباد در سال 
 ۱۳۴۹، امســال نخستین ســالی اســت که این

 کانال ها در هیچ صورتی آبگیری نمی شوند.

خلجی ادامه داد: معموال در چنین شرایطی به منابع 
آب زیرزمینی که دیرتر تحت تاثیر خشکسالی قرار 
می گیرند، مراجعه می شــود؛ اما متاسفانه در این 
بخش نیز وضعیت نامناسب اســت و چاره ای جز 
مدیریت دقیق و هوشــمندانه منابع آب موجود با 

کمک کشاورزان و باغداران نداریم.
این مقام مسئول با اشاره به سیاست در نظر گرفته 
شــده در خصوص اولویت دادن به آب شرب مردم 
و پس از آن صنایع و باغــات اضافه کرد: تعدادی از 
چاه های آب شناسایی شده برای استفاده در طرح 
آبرسانی سیار باغات، مربوط به حمام های قدیمی 
سطح شهرستان هســتند که با مالکان آنها در این 
خصوص توافق الزم صورت گرفتــه و در خصوص 

فضای سبز شــهری نیز شــهرداری با برنامه ریزی 
خوبی که انجام داده، بیشــتر نیاز خــود را از محل 

پساب تصفیه خانه فاضالب تامین کرده است.
وی ادامه کشت محصولی مانند برنج را از معضالت 
غرب اســتان دانســت و گفت: با توجه به شرایط 
موجود که در پاره ای موارد حساســیت های بین 
استانی را هم دامن زده، مقرر شده با همکاری نظام 
صنفی کشاورزان در صورت مشاهده کشت برنج، در 
نخستین مرحله تذکر داده شده و به فاصله کوتاهی 
در صورت عدم توجه فرد متخلف، برق چاهی که آب 
این زراعت را تامین کرده، با حکم قضائی قطع شود.
وضعیت منابع آب زیرزمینی بحرانی است

وضعیت بی آبی و خشکسالی آن قدر حاد شده که 
محمدرضا حاجــی صادقیان، مدیرعامل شــرکت 
زراعی کشــاورزان با اشــاره به وضعیت کشاورزی 
شهرستان می گوید: با توجه به عدم اختصاص آب از 
منابعی مانند سد خاکی خمیران و چشمه مرغاب، 
دشت نجف آباد مانند تیران و کرون با مشکل جدی 
مواجه شده به طوری که در بیشتر نقاط شهرستان، 
اقدام به عمیق کردن چاه ها تا عمق ۸۰ و حتی ۱۲۰ 

متر کرده اند. 
وی وضعیت منابــع آب زیرزمینی شهرســتان را 
بحرانی عنوان کرده و افزود: در پــاره ای موارد نیز 
شاهد ابطال پروانه یا پلمب برخی چاه ها بوده ایم، 
اما به نظر می رسد، تنها راه چاره در شرایط موجود 
مدیریت مصرف با همکاری متقابل دســتگاه های 

دولتی متولی و کشاورزان باشد.

چاه 120 متری هم جواب نمی دهد!

محسن کوهکن ، نماینده مردم شهرستان لنجان در  لنجان
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اطالع رسانی به مردم در حوزه 
مسائل آب شرب از مسائل مهم و ضروری به شمار می آید، اظهار کرد: 
امروز مردم باید بدانند در چه وضعیتی قرار دارند؛ البته این دانستن 
بدان معنا نیست که همه به سمت ذخیره آب و استفاده از منبع های 
بزرگ آب بروند چراکه به شبکه توزیع آب فشــار وارد می کند؛ اما 

کمبود منابع آب همچنان باقی خواهد بود.
وی افزود: با توجه به شــرایط موجود، برای رفع چالش هایی که در 
حوزه آب وجود دارد، فشار آب در شبکه توزیع کاهش یافته است؛ 
اما در حد نیازهای ضروری مردم همچون شرب، طبخ غذا و... وجود 
دارد. پیش بینی الزم باید صورت گیرد و در این حوزه نیز اطالع رسانی 
صحیح و شفافی از سوی مسئوالن انجام گیرد و عدم پاسخگویی در 

این خصوص قابل قبول نخواهد بود.کوهکن اضافه کرد: در خصوص 
بحران آب بهتر است تنها از یک منبع به مردم اطالع رسانی شود زیرا 
در برخی مواقع افرادی در یک ســازمان بدون قصد و غرض و تنها 
به دلیل آنکه نوع گفتمان آن ها در مصاحبه ها متفاوت اســت باعث 
می شوند مردم برداشت های متفاوتی از موضوع داشته باشند؛ اما این 

مسئله بدان معنا نیست که کل یک مجموعه پاسخگو نباشد.

نماینده مردم  لنجان در مجلس:

برای مقابله با مشکالت باید با مردم صادق باشیم

خشکسالی در ۲ هزار هکتار از باغات نجف آباد؛

مفاد آراء
3/474 شماره صادره: 1397/04/497774-1397/3/17 آگهی ابالغ مفاد رای موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 

رسمی
برابر رای شــماره 139660302033000095 مورخ 1396/12/28 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای احمد رجبی نطنزی فرزند غالمرضا به شماره 
ملی 1239482760 در 26 سهم مشــاع از 55 سهم ششدانگ قطعه زمین معروف به باغ 
پایین بمســاحت 1323 متر مربع پالک 429 فرعی از 34- اصلی واقع در مزرعه خطیر 
جزء بخش 9 حوزه ثبتی شهرستان نطنز خریداری از ورثه مالک رسمی وراث منور و بتول 
سهیلی محرز گردیده اســت لذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 
روز و به منظور اطالع عمومی از طریق روزنامه کثیراالنتشــار ومحلی آگهی می شود تا 
چنانچه شخص یا اشخاصی به رای مذکور اعتراضی داشــته باشند از تاریخ انتشار آگهی 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ نمایند و معترض 
بایستی ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم 
دادخواست در مراجع ذیصالح قضایی نموده و گواهی مشعر بر تقدیم دادخواست را به این 
اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نشده باشد و 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل را ارائه ننماید اداره ثبت برابر مقررات 
مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود صدور ســند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/03/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/04/06

م الف:124 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
ابالغ تجديدنظر

پرونــده:  شــماره   9710106797100538 ابالغنامــه:  شــماره    3 /457
9609986797100565 شماره بایگاني شعبه: 960565 تجدیدنظر خواه آقاي احمدرضا 
دهقاني دادخواست تجدیدنظرخواهي به طرفیت تجدیدنظر خوانده امیر سامان روستایي 
نسبت به دادنامه شــماره 9609976797101351 در پرونده کالسه 960565 شعبه 41 
شوراي حل اختالف اصفهان)مجتمع شهید حججي( تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 
346 قانون آئین دادرســي مدني به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده مراتب 
تبادل لوایح یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي گردد تا تجدیدنظر خوانده 
ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل 
خود، نســخه ثاني دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهي را دریافت و چنانچه پاسخي 
دارید کتبا به این دادگاه ارائه نماید در غیر این صورت پــس از انقضا مهلت مقرر قانوني 
نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شــد.)آدرس: اصفهان خیابان 
 ســجاد خیابان آیت اله ارباب روبروي مدرسه نیلي پور جنب ســاختمان صبا پالک 57(  
م الف: 6261 شعبه 41 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان )مجتمع شهید  حججي( 

)161 کلمه، 2 کادر(
مزايده اموال منقول

3/466 اجرای احکام حقوقی شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده کالسه 962225 ج 6 له خانم زهرا مسلمان زاده و علیه آقای رستم رستم پور مبنی 
بر مطالبه مبلغ 640/000/000 ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای 
دولتی در تاریخ 1397/4/20 ساعت 10/5 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش یک دستگاه پژو 405 به شماره انتظامی ایران 32-13 
ب 336 که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شــرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل 
از جلسه مزایده به نشانی اصفهان پارکینگ غدیر مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 
10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی 
در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود 
تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی برعهده 
محکوم علیه می باشد. لیست اموال مورد مزایده: 1- سواری پژو 405 به شماره انتظامی 
ایران 13-32 ب 335 مدل 1383 برنگ خاکســتری موتور خاموش بود، باتری خوابیده 
بود، الستیک ها 20 درصد سالم و شیشه جلو شکسته دربهای سمت راست خوردگی و رنگ 
زده بود، سپر جلو خوردگی داشت، گلگیر عقب سمت راست درب موتور خوردگی و زنگ 
 بر بود، فاقد رادیو پخش بود ارزش اتومبیل به مبلغ 75/000/000  ریال ارزیابی می گردد. 

م الف: 5199  اجرای احکام حقوقی شــعبه ششم دادگســتری اصفهان )252 کلمه، 
3 کادر( 

فقدان سند مالکیت
3/467 شــماره صادره: 1397/42/495556- 1397/3/6 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 115 فرعی از 1121 اصلی واقع در بخش 5 ثبت جنوب 
اصفهان به نام کاسپار ماردیروس دولت آبادی تحت شــماره چاپی مسلسل 642761 و 
صفحه 495 دفتر 1416 بخش 5 اصفهان  ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده  
با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 1397/24006727 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره 15424 مورخ 1397/03/05 به گواهی دفترخانه 
136 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 6777 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان )225 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/468 شــماره صادره: 1397/42/497215- 1397/3/12 نظر به اینکه سند مالکیت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 104 فرعی از 57 اصلی واقع در بخش 5 
اصفهان در صفحه 414 دفتر امالک جلد 1152  به نام آقای محمدرضا فهامی فرزند اصغر 
تحت شماره چاپی مسلسل 362450 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس بموجب سند 
انتقال شماره 167154 مورخ 1385/05/05 دفترخانه 71 اصفهان به آقای علیرضا کامرانی 
فرزند ناصر با قید به اینکه منافع دو دانگ مشاع از آن متعلق به خانم افسر سبزواری بوده 
که طی سند صلح شــماره 197509 مورخ 1394/06/28 دفترخانه 71 اصفهان تمامی 
منافع دو دانگ پالک مذکور به مهرناز و محمدرضا فهامی بالمناصفه صلح شــده است 
و بموجب دستور شــماره 9000919053 مورخ 1396/10/10 شعبه یک اجرای احکام 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان بازداشت می باشد، سپس نامبرده  با ارائه درخواست 
کتبی به شماره وارده 981 مورخ 1397/01/20 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که 
امضا شهود آن ذیل شــماره شناســه یکتای 139702157023000019 و رمز تصدیق 
شماره 673843  مورخ 1397/01/20 به گواهی دفترخانه 71 اصفهان رسیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت ســهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 6776 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان )318 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/469 چون شــرکت صنعتی نیکان پروفیل سهامی خاص  با تســلیم 2 برگ استشهاد 
محلی که هویت و امضا شــهود رسما گواهی شــده و به تایید دفتر 302 اصفهان رسیده 
مدعی شده طبق  ســند 181290 مورخ 1386/2/11 دفترخانه 56 اصفهان سند مالکیت 
ششــدانگ پالک 315-62/1 و 3/19 و 21 الی 51-68  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به شــماره چاپی 172991      83 ب  در صفحه 411 و دفتر 49 امالک ذیل شــماره ثبت 
11606  به نام شرکت فوق ســابقه  ثبت و صادر و تســلیم گردیده و طبق گواهی دفتر 
امالک بازداشــت نبوده و به موجب ســند 17767 مــورخ 1393/5/26 دفترخانه 138 
اصفهان در رهن بانک ملت می باشــد و به علت جابجایی ســند مالکیت مفقود گردیده 
اســت و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده اســت 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 ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 

تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خــود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل ســند مالکیت و ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 6547 شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شــرق اصفهان  )237 کلمه، 

2 کادر(
مزايده

3/470 واحد اجراي احکام حقوقي شــعبه اول دادگستري شــهرضادرنظردارددرارتباط 
باپرونده کالســه 950266 اجرا ح 1 یک قطعه باغ انارواقع درروستاي امامزاده علي اکبر 
)ع( متعلق به وراث مرحوم محمدکاظمي به نامهاي اکبــر، حمیدرضا، اصغر، عبدالرحیم 
، محمود وخانم پروانه همگي کاظمي به مســاحت 890 مترمربع باسندعادي معروف به 
پااشکي باتعدادحدود130 اصله درخت انارمثمرودرب ودیوارگلي که ازشمال به ملک آقاي 
مرتضي رضائي وازجنوب به ملک مصطفي اسماعیلي وازشرق به باغ ولي اله براهیمي و 
ازغرب به ملک منوچهراسماعیلي و داراي مختصات E 3555820 و S 586902 باحق 
آبه 2 ساعت ازچاه معروف به امامزاده غلي اکبر باپروانه بهره برداري به نام اصغراسماعیلي 
بادورآبیاري 12 روزکه ارزش آن بااشــجارودرب دیوارگلي ازقرارهرمترمربع 000 / 120 
 ریال برابراست بامبلغ 000 / 800 / 106 ریال وارزش دوساعت آب ازچاه ذکرشده به مبلغ

 000 / 000 / 600 ریال وجمع کل ارزش باغ وحقابه مذکور000 / 800 / 706 ریال ارزیابي 
گردیده است را از طریق مزایده به فروش رساند . قیمت مزایده از مبلغ کارشناسی شروع 
و به کسي که باالترین مبلغ راپیشــنهادوقبول نموده است به فروش مي رسد. درصورتي 
که ماموراجرا ؛ پرداخت بهاي اموال رابه وعده قراردهد، برنده مزایده بایدمبلغ 10% بهاء 
رافي المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجراتسلیم نمایدو مابقي وجه مزایده باتشخیص 
ماموراجرا حداکثرظرف مدت یکماه ازبرنده مزایده اخذخواهدشددرصورتي که برنده مزایده 
درموعدمقرربقیه بهاي اموال رانپردازد سپردة اوپس ازکسرهزینه مزایده به نفع دولت ضبط 
ومزایده تجدیدمي گرددازکسانیکه مایل به شرکت درجلسه مزایده مي باشنددعوت مي 
شود روز یکشنبه مورخ 03 / 04 / 1397 ســاعت 11 صبح درمحل اجراي احکام حقوقي 
شعبه اول دادگستري شهرضا حضوربه هم رسانند. ضمنًامتقاضیان مي توانند قبل ازتاریخ 
فوق درواحداجراي احکام حضوریافته، ازخصوصیات ومشــخصات مال مذکوردرنظریه 
کارشناس مطلع شوند ودرمدت 5 روزقبل ازروزي که براي فروش معین شده است اموالي 
که آگهي شده رامالحظه نمایند. م الف: 190 محمودعلي نژاد مدیراجراي احکام حقوقي 

شعبه اول دادگستري شهرضا )302 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

3/471  خانم فاطمه یزدانی دارای شناسنامه شــماره 11 به شرح دادخواست به کالسه 
249/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان محسن یزدانی به شناســنامه 10 در تاریخ 1396/09/25 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- فاطمه یزدانی، 
ش.ش 11 )همســرمتوفی( 2- راضیه یزدانــی ، ش.ملــی 5490106107، 3- غزل 
یزدانی، ش.ملی 5490199776 )فرزندان اناث( 4- یداله یزدانی حســن آبادی، ش.ش 
17 )پدر متوفی( 5- مریــم یزدانی، ش.ش 6 )مادر متوفی( و به غیــر از نامبردگان فوق 
ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 128 
 شعبه اول حقوقی و حسبی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف تیران )153 کلمه،

2 کادر(
حصر وراثت

3/472  آقای احمد شهیدی عزیزآبادی دارای شناسنامه شماره 390 به شرح دادخواست 
به کالسه 43/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد علی شهیدی عزیزآبادی به شناســنامه 16 در تاریخ 1397/01/11 
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- ربابه چترائــی عزیزآبادی، ش.ش 516 )همســر متوفی( 2- محمود شــهیدی 
عزیزآبادی، ش.ش 360 ،3- احمد شهیدی عزیزآبادی، ش.ش 390، 4- قاسم شهیدی 
عزیزآبادی، ش.ش 18، 5- رســول شــهیدی عزیزآبادی، ش.ملــی 1080084274 
)فرزندان ذکور( 6- سکینه شهیدی عزیزآبادی، ش.ش 16، 7- مهین شهیدی، ش.ش 
4، 8- کبری شهیدی عزیزآبادی، ش.ش 2، 9- شهال شهیدی عزیزآبادی، ش.ش 27، 
10- ناهید شــهیدی عزیزآبادی، ش.ش 35 )فرزندان اناث( و به غیر از نامبردگان فوق 

ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 111 
 شعبه اول حقوقی و حسبی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف تیران )186 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9710103630501678 ابالغنامــه:  شــماره    3 /473
9609983631000049 شــماره بایگانی شــعبه: 970336 حسب شــکایت امین اله 
سلمانیان فرزند حسین  و مریم سلمانیان با موضوع کالهبرداری و تحصیل مال از طریق 
نامشروع علیه فرشاد سرمدی قانع فرزند احمد به شماره ملی 4900048811 پرونده ای 
در دادسرای شهرستان تیران و کرون تشکیل گردیده است و جهت رسیدگی به شعبه 101 
دادگاه کیفری 2 شهر تیران )جزایی سابق( واقع در استان اصفهان شهرستان تیران ارجاع 
و به کالســه 9609983631000049  ثبت گردیده است که وقت رسیدگی آن در تاریخ 
1397/05/17 ساعت 9/30 صبح تعیین و به علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز 
ماده 344 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود در وقت رسیدگی 
مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردیده و نسخه ای از کیفرخواســت خود را دریافت 
 نماید. م الف:124 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر تیران )جزایی سابق(  )174 کلمه، 

2 کادر(
احضار متهم

پرونــده:  9710460358000005 شــماره  درخواســت:  3  شــماره  /458
9709980358000193 شماره بایگاني شعبه: 970199 با توجه به اینکه شکایتی علیه 
آقای پژمان غفاریان فرزند ســید رضا مبنی بر توهین و تهدید از طریق ارسال پیامک در 
این شعبه مطرح گردیده است که پرونده به کالسه 970199 ثبت گردیده لذا نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان می باشند حسب ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به 
عمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگوویی به اتهام خود به این 
 مرجع مراجعه نمایند در صورت عدم حضور دادســرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  
م الف: 6259 شعبه 1 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع 

4( )124 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

پرونــده:  9710460365300025 شــماره  درخواســت:  3  شــماره  /459
9609980365301596 شــماره بایگاني شــعبه: 961661 نظر به اینکه آقای محمد 
مرادی دیالی فرزند کرم خدا به اتهام کالهبرداری به میزان دو میلیون ریال حسب شکایت 
محسن ابراهیمی درچه فرزند عبداله از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 961661 د 34 
تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری مصوب 1392 مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 
34 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در 
 صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشــار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.  
م الف: 6257 شعبه 34 دادیاری دادســرای عمومی و انقالب اصفهان)مجتمع شماره 

دو( )133 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

پرونــده:  9710460365300026 شــماره  درخواســت:  3  شــماره  /460
9609980365301295 شــماره بایگاني شــعبه: 961347  نظر به اینکه آقای علیرضا 
سهیلی فرشاد به کدملی 0043851071 به اتهام وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به 
منظور اخاذی  حسب شکایت ساناز صادقی نوکابادی فرزند حشمت اله از طرف این دادسرا 
در پرونده کالسه 961347 د 34 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 1392 مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه 
از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام 
قانونی معمول خواهد شد.  م الف: 6256 شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان)مجتمع شماره دو( )137 کلمه، 1 کادر(

عکس  روز 

 مراسم جزء خوانی 
ماه مبارک رمضان در کمشچه
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آب با طعم نیترات در روستایی بیخ گوش 
شهرکرد

با مسئوالنپیشنهاد سردبیر:

 مدیرکل کمیته امداد امام
چهارمحال و بختیاری خبر داد:

جذب اعتبارات منابع اشتغال 
کمیته امداد 

مدیرکل کمیتــه امــداد امام خمینــی )ره( 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: تــا پایــان 
فروردین ماه ســال جــاری ۱۰۰ درصد منابع 
اشــتغال و امدادی اســتان برای ایجاد دو هزار 
و ۳۰۰ فرصت شــغلی خرد و پایدار در اســتان 
جذب شــد. »علی ملکپور« در مراسم افطاری 
در استانداری چهارمحال و بختیاری با تعدادی 
از ایتام و مددجویان کمیته امداد امام خمینی 
)ره( استان اظهار داشت: سال گذشته این نهاد 
در طرح اکــرام ایتام و محســنین ۱5 میلیارد 
تومان درآمد داشــت. وی تعــداد خانوارهای 
فاقد مسکن زیرپوشــش این نهاد را در استان 
دو هزار خانوار عنوان کرد و افزود: سال گذشته 
4۳ میلیارد تومان مشــارکت مردمی در استان 

جمع آوری شد.

 معاون توانبخشی بهزیستی 
چهارمحال و بختیاری اعالم کرد:

32 هزار معلول تحت پوشش 
بهزیستی استان 

معاون توانبخشی بهزیستی استان چهارمحال 
و بختیاری گفت: ۳2 هزار معلول تحت پوشش 
بهزیستی قراردارند. »معصوم محمدی« گفت: 
۳2 هزار معلول جسمی، حرکتی، ذهنی، ناشنوا 
و نابینا، ضایعــه نخاعی و ســالمند از خدمات 
بهزیستی بهره  می برندکه از این تعداد، پنج هزار 
و ۱69 نفــر مربوط به شهرســتان شــهرکرد 
هســتند. وی ادامه داد: یازده هــزار و ۳28 نفر 
از معلولیت هــا بر اثر ازدواج هــای فامیلی بوده 
و بیشــترین معلول را شهرســتان لــردگان با 
پنج هزار و 4۱7 نفر داراســت. محمدی با بیان 
اینکه معلوالن نیز مانند دیگر افــراد جامعه از 
اســتعدادهای باالیی برخوردارند افزود: فراهم 
کردن عرصه و اجرایی بودن حقوق به حق آنها، 
شرایط را برای شان تسهیل خواهد ساخت.  وی 
دسترســی به حمل و نقل مناسب برای حقوق 
و مرور معلوالن، تســهیالت رایــگان تا مقطع 
آموزش عالی، معافیت یکــی از اعضای خانواده 
آنها از خدمت نظام وظیفه، اختصاص ۳ درصد از 
سهمیه اشتغال دستگاه های دولتی به معلوالن 
 و ...را از جملــه قوانیــن حمایتــی از این افراد

 دانست. 

امدادرسانی به پیرمرد 
کوهرنگی با بالگرد

مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اســتان گفت: 
پیرمــرد 68 ســاله کوهرنگی در سرآقاســید با 
کمک هوایــی امدادگران جمعیــت هالل احمر 

نجات یافت.
»ســیداحمدمرتضوی فر« افزود: در پی تماس 
تلفنی مردم روستای سرآقا سید مبنی بر سقوط 
فردی از ارتفاع در منطقه دشوارگذر شهرستان 
کوهرنگ، بالفاصله یک فروند بالگرد از سازمان 

امداد و نجات درخواست  شد. 
مدیرعامل جمعیــت هالل احمر اســتان ادامه 
داد: پس از اعزام بالگرد به اســتان، تیم واکنش 
 ســریع هالل احمر به منطقه اعزام و موفق شد

 جان فرد مصدوم را نجات دهد.
وی گفت: این پیرمرد که از ناحیه پا و لگن آسیب 
دیده بود به بیمارستان آیت ا... کاشانی شهرکرد 

انتقال داده شد.

روســتای »بهرام  آبــاد« از توابع 
شهرستان شهرکرد محسوب می شود. این 
روســتا با وجود اینکه مجهز به سیستم آب 
شرب اســت اما این روزها ساکنان آن برای 
تامین آب آشــامیدنی به علت مشــکالت 

بهداشتی مجبور هستند در صف بایستند.
روستای بهرام آباد جزو دهستان »طاقانک« است 
و در فاصله نزدیکی از مرکز استان واقع شده است. 
این روستا سال ها پیش، مجهز به سیستم آب شرب 
سالم شد اما از سه ماه گذشته تاکنون به دالیلی آب 
روستا قابل شرب نیست و مردم مجبور هستند برای 

تهیه آب شرب در صف بایستند.
یکی از اهالی روستای بهرام آباد می گوید: از سه ماه 
گذشته وضعیت روستا همین اســت. آب مشکل 
داشت برای همین آمدند نمونه گرفتند؛ می گویند 

نیترات آب باالست و برای سالمتی  ضرر دارد.
چند روزی بود که آب نمی آوردنــد؛ ما هم مجبور 
بودیــم آب آشــامیدنی از شــهرکرد، طاقانک یا 
هفشجان تامین کنیم. اما چند روزی است که یک 
تانکر بزرگ مقابل دهیاری گذاشته اند و همیشه آب 

دارد. هر روز باید چند بار این مسافت را طی کنیم.
خط انتقال آب به »بهرام آباد« اجرا می شود

»تــورج احمدپور« درتوضیح مشــکل روســتای 
بهرام آباد گفت: با انجام آزمایشــات متوجه شدیم 
پارامترهای کیفیت آب آشــامیدنی در این روستا 

تغییر کرده است.
وی افزود: وجود نیترات، یکی از موارد مطرح شده 

در این زمینه است؛ البته با قطعیت نمی توان گفت 
که علت اصلی ناسالم بودن آب وجود نیترات است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان چهارمحال 
و بختیاری بیان کرد: آب آشــامیدنی روستا از چاه 
تامین می شــد که به محض اینکه متوجه شــدیم 
بالفاصله چاه از مدار خارج شــد و اکنون آب شرب 

روستا از طریق تانکر تامین می شود.
احمدپــور با اشــاره به احــداث خــط انتقال آب 
خاطرنشــان کرد: با وجود اینکه اعتباری برای این 
طرح مصوب نشده بود، اما اجرای این طرح با توجه 

به اهمیت آن آغاز شده است.

وی با بیان اینکه طول خط انتقال آب برای روستا 
سه کیلومتر است، تصریح کرد: با توجه به اعتصاب 
کامیون داران و عدم تولید کارخانه، اجرای طرح با 
وقفه مواجه شد که اکنون تمام این مشکالت رفع 

و خط انتقال تا پایان خردادماه اجرایی می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان چهارمحال 
و بختیاری در پاســخ به اینکه چند روزی آبرسانی 
با تانکر انجام نشده است، گفت: یک تانکر 28 هزار 
لیتری در مقابل دهیاری قرار داده شــده و مرتب 
آبگیری می شود؛ مســئله عدم آبرسانی با تانکر نیز 

پیگیری خواهد شد.

آب با طعم نیترات در روستایی بیخ گوش شهرکرد

 نماینده شهرســتان فارســان در شــورای اســالمی اســتان 
چهارمحال و بختیــاری گفت: نبود متخصــص، فوق تخصص 
و نیروی انســانی متخصــص ازجملــه مهم ترین مشــکالت 
 بهداشتی و درمانی در شهرستان فارسان است و در حال حاضر 
 مراکز درمانــی این شهرســتان با دانشــجویان طــرح اداره 

می شوند.

»صــادق عالی پور« اظهار کــرد: ازجمله مهم ترین مشــکالت 
بهداشــتی و درمانی موجود در شهرســتان فارسان می توان به 
نبود دستگاه های ســونوگرافی در شهرســتانی با جمعیت 7۰ 

هزار نفر اشاره کرد. 
نماینده شهرستان فارسان بااشاره به اینکه متخصص و پرستار 
در بیمارستان سیدالشــهدا شهرستان فارســان وجود ندارد، 

ادامه داد: نزدیک ترین بیمارســتان به شهرســتان فارســان 
بیمارستان های شهرکرد اســت که نزدیک به 4۰ دقیقه تا این 

مراکز فاصله وجود دارد.
نماینده شهرســتان فارســان عنــوان کرد: یــک کلینیک در 
شهرستان فارســان وجود دارد که پزشک و پرستاران آن طرح 

خود را در این کلینیک می گذرانند.

بزرگ ترین مسجد جامع استان 

مسجد جامع شهرکرد یا مسجدخان، کامل ترین 
و بزرگ ترین مسجد تاریخی استان چهارمحال 
و بختیاری اســت. این مســجد در سال ۱27۰ 
هجری قمری توسط یکی از خوانین چالش تر به 
نام »حاج محمدرضاخان ستوده« ساخته شد و 
سبک ساختمان آن بسیار شبیه به مسجد حکیم 

اصفهان است.

نماینده شهرستان فارسان در مجلس:
مراکز درمانی فارسان با دانشجویان طرح اداره می شود

  مردمی که برای تهیه آب صف می کشند؛  

احضار متهم
پرونــده:  9710460365300024 شــماره  درخواســت:  3  شــماره  /461
9609980365301638 شــماره بایگاني شــعبه: 961706 نظر به اینکه آقای محسن 
میرزایی فرزند برفی به اتهام کالهبرداری به میزان 139/980/126 ریال حسب شکایت 
فرهاد روح اللهی فرزند جمشید از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 961706 د 34 تحت 
تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری مصوب 1392 مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 
34 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در 
 صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشــار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.  
م الف: 6255 شعبه 34 دادیاری دادســرای عمومی و انقالب اصفهان)مجتمع شماره 

دو( )130 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/475 شماره ابالغنامه: 9710100353100526 شماره پرونده: 9609980362701662 
شماره بایگانی شعبه: 970071  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  خانم 
فاطمه رشیدی فرزند خداداد،  شاکی خانم زهرا رشیدی شــکوائیه ای به طرفیت  متهم 
خانم فاطمه رشیدی به اتهام سرقت از منزل مطرح که به این شعبه )اصفهان خیابان جی 
چهار راه مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشتی واحد 105(  ارجاع و به 
 شماره پرونده کالسه 9609980362701662 شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان
) مجتمع شهید بهشتی( ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1397/05/01 و ساعت 11 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن متهم و درخواست شــاکی مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:3182 شعبه 105 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان) مجتمع شهید بهشتی( )170 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/377 شماره پرونده: 961246 شــماره دادنامه: 96/11/26-9609976796305040 
مرجع رسیدگی: شــعبه 33، خواهان: فاطمه ردانی پور به نشــانی اصفهان خ آبشار سوم 
بعد از بزرگراه شهید کشــوری خ نبوت ردان کوی شهید عباسعلی موالیی، خوانده: سعید 
الهیجانیان به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه خسارات ناشی از تصادف و هزینه 
های دادرسی، کارشناسی، گردشکار: قاضی شــورا با مالحظه محتویات پرونده و نظریه 
مشورتی اعضای شورا کفایت وختم بررسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست خواهان به 
طرفیت خوانده باال به خواسته مطالبه مبلغ بیست و سه میلیون ریال بابت خسارات ناشی 
از تصادف به اضافه هزینه دادرسی و کارشناســی با توجه به نظریه کارشناس فنی وقوع 
تصادف بین سواری پراید به شماره 331 ل 34 ایران 53 متعلق به خواهان و وانت مزدا به 
شماره 332 ج 38 ایران 13  به رانندگی خوانده محرز بوده و خوانده مقصر شناخته شده است 
و حسب نظریه کارشناس دادگستری در پرونده تامین دلیل شعبه پنجم شورای حل اختالف 
اصفهان خسارات وارده بر اتومبیل خواهان در اثر وقوع این تصادف مبلغ هفده میلیون ریال 
تعیین گردیده است و خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی شورا حاضر نشده و 
دفاعی به عمل نیاورده است لذا قاضی شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده 
و با استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفده میلیون ریال بابت خسارات وارده 
و دو میلیون و چهارصد و هفتــاد و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرســی و یک 
میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناســی در حق خواهــان صادر و اعالم می 
 نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ در همین مرجع قابل واخواهی است. 
م الف:5220 شعبه 33 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان )307 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/476 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 2775/96 حل 4 ، وقت رســیدگی ساعت 8/40 بعد از ظهر روز چهارشنبه 
مورخه 1397/5/17، مشخصات خواهان: علی ستاره فرزند حسن به نشانی خ شریعتی ک 
ماهوتی پ 2، مشخصات خوانده: خشایار خزایی فرزند عباس،  خواسته و بهای آن:  مطالبه 
مبلغ 25/000/000 ریال به انضمام هزینه های دادرســی و حق الوکاله وکیل و خسارت 

تاخیر تادیه،دالیل خواهان: کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت،وکالتنامه، گردش 
کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این 
شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد.م الف: 1045 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )186 کلمه، 2 کادر(
تبصره 3 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت

3/477 شماره: 96006581671790-97/3/20  آقای صالح رضائی آدریانی اعالم نموده 
که سند سه سهم مشاع از 58 سهم ششدانگ پالک شماره 403 فرعی از 107 اصلی واقع 
خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان مورد ثبت صفحه 18 دفتر 146 متعلق به خدیجه 
برزانی فرزند حسین که نزد علی رضائی می باشــد و چون اخطار به نامبرده شده و تسلیم 
ننموده است  لذا مراتب طبق تبصره 3 ماده 120 آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که 
دارنده سند مالکیت مذکور از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز  سند مذکور را 
تسلیم نماید و یا آنکه مجوز قانونی نگهداشــتن آنرا ظرف مدت مرقوم به این اداره اعالم 
نماید در صورت انقضاء مدت و عدم وصول اعتراض موجه سند مالکیت وراث طبق قوانین 
و مقررات صادر خواهد شــد. م الف: 1042 نبی اله یزدانی رئیس ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر )140 کلمه، 2 کادر(
تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت

3/478 شماره: 97006581671790-97/3/20  ورثه مرحومه خدیجه برزانی اعالم نموده 
اند که سند مالکیت یکهزار و یکصد و چهل و یک سهم مشاع از دو هزار و سیصد و پنجاه 
و هفت سهم ششدانگ زمین محصور و مغازه و باغ متصله پالک شماره 133/603 واقع 
در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان مورد ثبت صفحه 359 دفتر 518 ذیل ثبت شماره 
112058 متعلق به مورث او خانم خدیجه برزانی نزد علی رضایی می باشد و چون اخطار به 
نامبرده شده و تسلیم ننموده است  لذا مراتب طبق تبصره 3 ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت آگهی می شود که دارنده ســند مالکیت مذکور از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز  سند مذکور را تسلیم نماید و یا آنکه مجوز قانونی نگهداشتن آنرا ظرف مدت مرقوم 
به این اداره اعالم نماید در صورت انقضاء مدت و عدم وصول اعتراض موجه سند مالکیت 
وراث طبق قوانین و مقررات صادر خواهد شد. م الف: 1041 نبی اله یزدانی رئیس ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر )163 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/479 شماره دادنامه: 9709973633600107 شماره پرونده: 9609983633600786 
شماره بایگانی شعبه: 960795 خواهان: آقای رسول سلطانیان فرزند محمد علی با وکالت 
آقای سید شهاب الدین امامی فروشانی فرزند سید مجتبی به نشانی خمینی شهر میدان 
قدس مجتمع امیر طبقه سوم واحد ششم، خواندگان: 1- آقای قاسم نصری فرزند غالمرضا 
به نشانی اســتان اصفهان شــهر اصفهان خ کاوه روبه روی ترمینال بابلدشت ک شهید 
سنونی بن بست سبحال ســاختمان دانیال واحد 5، 2- خانم اسما برزکار 3- آقای مجید 
کریمیان همگی به نشانی مجهول المکان 4- آقای بهروز بهرامی به نشانی بروجن بلوار 
بهشت روبروی قبرستان ک 36 منزل دوم سمت چپ 5-  آقای جهانگیر احمدی به نشانی 
نجف آباد یزدانشهر بلوار شورا گلستان 15 بلوک 26، خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو، 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به 
شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای رسول 
سلطانیان فرزند محمد علی با وکالت آقای سید شهاب الدین امامی به طرفیت 1- قاسم 
نصری 2- بهروز بهرامی 3- جهانگیر احمدی 4- اســماء برزکار 5- مجید کریمیان به 
خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به )انجام( تشریفات)انتقال( سند رسمی خودروی ریو 
SL مدل 1390 شماره انتظامی 53-371 ج 76 مقوم بر 200/00/001 ریال به این شرح 
که وکیل خواهان ضمن دادخواســت تقدیمی بیان نمود: »... موکل اینجانب به موجب 
مبایعه نامه خودروی سواری ریو SL مدل 90 شماره انتظامی 53-371 ج 76 را از خوانده 
ردیف دوم خریداری نموده سند مالکیت رســمی به نام خوانده ردیف اول می باشد و بقیه 
خواندگان ایادی می باشند با مراجعات مکرر موفق به انتقال سند رسمی به نام خود نشده 
لذا به موجب این دادخواست درخواست صدور حکم بر محکومیت خوانده به تنظیم سند 
رسمی مورد استدعاست« در جلسه رسیدگی مورخ 1396/10/30 صرفًا احد از خواندگان 
خوانده ردیف اول حاضر شــد و دیگر خواندگان علی رغم ابالغ وقت رسیدگی در جلسه 
رسیدگی حاضر نشدند. وکیل خواهان در جلسه رسیدگی مذکور اظهار داشت: »... موکل 
خودروی ریو را ازخوانده ردیف دوم خریداری نمود و خوانده ردیف اول مالک رسمی می 

باشد بقیه خواندگان ایادی سابق بوده درخواست موکل صدور حکم بر الزام خوانده ردیف 
اول به تنظیم سند رسمی می باشد الزم به ذکر است از ایادی سابق جهانگیر احمدی وقتی  
چکی که بابت ثمن دریافت نمود وصول نگردید خودروی موکل را توقیف نمود که دراجرا با 
اعتراض موکل رفع شد و مجدداً در شعبه دوم نجف آباد قرارداد خود با بهروز بهرامی را فسخ 
کرد که مجدداً موکل به موجب رای صادره رای سابق را ملغی نمود لذا درخواست صدور 
حکم متقضی را دارا می باشم. ضمنا آراء صادره از محاکم نجف آباد قطعیت یافته است« 
خوانده ردیف اول )آقای قاســم نصری( نیز اظهار داشت: » بنده خودرو موضوع دعوی را 
حدود سه سال گذشته به آقای مجید کریمیان فروختم و تمامی ثمن معامله را دریافت کردم 
و هیچ وجهی بابت خودرو طلبکار نمی باشم«. دادگاه با عنایت به شرح دادخواست خواهان 
و اظهارات وکیل وی در جلسه رسیدگی، تصویر مصدق مبایعه نامه شماره 21592 مورخ 
95/4/6 که حکایت از خرید خودرو موضوع دعوا توسط خواهان از آقای بهروز بهرامی دارد، 
تصویر مصدق بیمه نامه شخص ثالث به شماره سریال 987 ع 109 که به نام آقای رسول 
سلطانیان به عنوان بیمه گذار تنظیم شده و حکایت از تصرف خواهان در خودرو موضوع 
دعوا را دارد. تصویر مصدق سند مالکیت خودرو به شماره 0044709/104 که با نام خوانده 
ردیف اول تنظیم شده، عدم حضور دیگر خواندگان در جلسه رسیدگی و عدم ارایه هر گونه 
دفاعی از سوی ایشان در مقابل دعوی و مستندات خواهان علیهذا دعوی خواهان به کیفیت 
حاضر محمول به صحت تلقی و با توجه به اینکه سند خودرو به نام خوانده ردیف اول می 
باشد به استناد مواد 219 و 222 قانون مدنی و مواد 198 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده ردیف اول را محکوم به الزام به تنظیم سند رسمی 
انتقال خودرو موضوع دعوا به نام خواهان می نماید و در خصوص دعوای خواهان نسبت 
به خواندگان دیگر با توجه به اینکه خودرو موضوع دعوا به نحو رسمی در مالکیت ایشان 
نبوده و دعوا متوجه آنان نمی باشد به اســتناد ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی قرار رد دعوا را صادر و اعالم می نماید 
رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 1027 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان خمینی شهر )738 کلمه، 7 کادر(
ابالغ اخطاریه

3/480 شماره پرونده: 139704002004000039/2 شماره بایگانی پرونده: 9700063 
شماره آگهی  ابالغیه: 139703802121000017 آگهی ابالغ اخطاریه ماده 101 پرونده 
اجرایی 9700063 بدین وسیله به صغرا شکرانی کوشــکی، نام پدر: اسداله، تاریخ تولد: 
1328/06/10 شماره ملی 1141990377 شماره شناسنامه: 41 به نشانی کوشک خیبان 
گلزار 2 جنب دبستان مقداد ابالغ می شود در خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق له صغرا 
شکرانی کوشکی علیه صغرا شکرانی کوشکی طبق گزارش مورخ 1397/3/10 کارشناس 
رسمی دادگســتری، پالک ثبتی فرعی 249 از پالک اصلی 103 در بخش 14 اصفهان 
واقع در خمینی شهر به مبلغ 6/100/000/000 ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ 
ارزیابی پالک مذکور معترض می باشــید اعتراض کتبی خود را ظــرف مدت پنج روز از 
تاریخ ابالغ این اخطاریه که روز انتشار محسوب می گردد به ضمیمه فیش بانکی دستمزد 
کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 5/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنا به 
اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باید ترتیب 
 اثر داده نخواهد شد. م الف: 1040 اداره اجرای اسناد رسمی خمینی شهر)168 کلمه، 

2 کادر( 
ابالغ رای

3/481 کالسه پرونده 1995/96 شماره دادنامه: 397 - 97/3/6 تاریخ رسیدگی: 97/3/2 
مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: محمود نقدی به 
نشانی خمینی شهر بلوار بهشــتی خ خیام ک دانش 3 پ 108 با وکالت ریحانه شایقی به 
نشانی اصفهان خ کاوه خ مخابرات بوســتان بهار پ 54،  خوانده: مهدی نعمتی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:در 
خصوص دادخواست تقدیمی آقای محمود نقدی با وکالت ریحانه شایقی به طرفیت آقای 
مهدی نعمتی به خواســته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 
540449 - 96/8/30 عهده بانک ملت شــعبه میاندوآب به انضمام خسارت دادرسی و 
خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت 
مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده  در جلســه رسیدگی مورخه 97/3/2  و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگی شــورا  و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت 
از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضا شــورا به 

شرح صورتجلسه مورخه 96/3/2 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین 
و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 
و مــواد 310  و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت تضامنی خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک تا زمان اجرای حکم که 
توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی 
محاســبه می گردد و پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعالم می گــردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از 
آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشد.  م الف:1035 
 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف خمینی شــهر )388 کلمه،

 4 کادر(
ابالغ رای

3/482 کالســه پرونده 1833/96 شــماره دادنامه: 308 - 97/2/29 تاریخ رسیدگی: 
97/2/17 مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: محمود 
نقدی به نشانی خمینی شهر بلوار بهشــتی خ خیام ک دانش 3 پ 108 با وکالت ریحانه 
شایقی به نشانی اصفهان خ کاوه خ مخابرات بوســتان بهار پ 54،  خوانده: امیر حسین 
مرادی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای 
قاضی شورا:در خصوص دادخواست تقدیمی آقای محمود نقدی با وکالت ریحانه شایقی 
به طرفیت آقای امیر حسین مرادی به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال وجه 
دو فقره چک به شماره های 610028/54 - 89/12/20 به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال 
و 610029/40-90/2/30 به مبلغ سی میلیون ریال به انضمام خسارت دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک 
و با توجه به عدم حضور خوانده  در جلسه رسیدگی مورخه 97/2/17  و عدم حضور خوانده 
در جلسه رسیدگی شورا  و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه 
چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه 
مورخه 97/2/17 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین و مستنداً به ماده 
9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 
311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به 
ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرســی مدنی حکم به 
محکومیت تضامنی خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/11/1  تا زمان اجرای حکم که توسط دایره 
محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می 
گردد و پرداخت مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در 
محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد.  م الف:1037 شعبه 12 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر )404 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/496 شماره ابالغنامه: 9710100361701348 شماره پرونده: 9609980361701078 
شماره بایگانی شعبه: 961208  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
علی شفیعی، خواهان آقای بهرام کاظمی فرزند یداله با وکالت حسین شعیبی دادخواستی 
به طرفیت  خوانده 1- علی شفیعی 2- علی فرهنگ به خواســته اثبات وقوع بیع و احراز 
وقوع بیع موضوع قرارداد 1382/1/31 و تنفیذ قرارداد مطرح که به این شــعبه )اصفهان 
خیابان جی چهار راه مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشتی واحد 201(  
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980361701078 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان )مجتمع شهید بهشتی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/05/07 و 
ساعت 8 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:3147 شعبه 28 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)مجتمع شهید بهشتی( )184 کلمه، 2 کادر(

عکس روز

اخبار

نماینده چهارمحال و بختیاری در 
شورای عالی استان ها مطرح کرد:

وضعیت نامطلوب امکانات 
بهداشتی در لردگان

نماینده چهارمحال و بختیاری در شورای 
عالی اســتان ها گفت: نداشتن متخصص، 
امکانات و تجهیزات پزشکی در شهرستان 
لــرگان موجب به وجود آمدن مشــکالت 

فراوانی در این شهرستان شده است.
»مهدی محمودی« اظهار کرد: به رغم اینکه 
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
از مناطــق محروم در کشــور بازدیدهای 
زیادی داشته اســت اما متاسفانه تاکنون 
در شهرستان لردگان حضور نداشته است 
و مشکالت این شهرســتان به گوش وی 

نرسیده است.
وی با اشــاره به اینکــه لــردگان تقریبا 
یک چهارم مساحت چهارمحال و بختیاری 
را داراســت و دارای ۳65 روســتا بــوده 
و جمعیتــی بالغ بر 22۰ هــزار نفر در آن 
ســکونت دارند، افزود: نداشتن متخصص 
موجب به وجود آمدن مشکالت فراوان در 

شهرستان لردگان شده است.
محمودی با بیان اینکــه در حال حاضر در 
شهرســتان لردگان تنها یــک متخصص 
ارتوپدی حضور دارد که نمی تواند به تنهایی 
جوابگوی حجم جمعیتی این شهرســتان 
باشــد، ادامــه داد: سیســتم نوبت دهی 
پزشــکان و متخصصان نیــز در لردگان 

وضعیت مطلوبی ندارد. 
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زن  باردار با اورژانس هوایی 
اصفهان به بیمارستان منتقل شد

سخنگوی مرکز اورژانس اصفهان گفت: طی ۲۴ 
ساعت اخیر به وســیله اورژانس هوایی اصفهان 
مادر بارداری در روستای »کویردان« شهرکرد به 

بیمارستان هاجر منتقل شد.
 »عباس عابــدی« اظهار کرد: انتقــال این مادر 
باردار به وسیله اورژانس هوایی اصفهان انجام شد 
و  نیروهای امدادی اورژانس پیش بیمارســتانی 
برای خدمات رسانی به این ماموریت اعزام شدند.

ســخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان تاکید 
کرد: این مادر باردار به وســیله نیروهای امدادی 
اورژانس به آمبوالنس ۱۱۵ شهرکرد تحویل داده 
شد و سپس برای ارائه خدمات و تمکیل درمان به 

بیمارستان »هاجر« شهرکرد منتقل شد.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی 
اصفهان خبر داد:

جان باختن مرد ۵۱ ساله  با 
سقوط در چاه باغ شخصی

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری اصفهان گفت: این فرد در باغ 
شــخصی خود و با عدم رعایت مــوارد ایمنی و 
عدم آگاهی نسبت به خطرات، به چاهی ۳۵ متری 

ورود کرده بود که جان خود را از دست داد. 
»محمد شریعتی« در رابطه با حادثه سقوط مرد 
۵۱ ساله ای در چاه آب، با بیان اینکه علت حضور 
فرد در چاه هنوز مشخص نشده و توسط همکاران 
در دست بررســی اســت، افزود: این فرد بر اثر 
سقوط یا نهایتا حادثه ای که در چاه برایش ایجاد 
شده جان خود را از دست می دهد و به انتهای چاه 

سقوط می کند. 
مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان گفت: بعد از اینکه شب 
گذشته این حادثه به سازمان آتش نشانی اطالع 
داده شد، نیروهای آتش نشانی از ایستگاه شماره 
۱۲ به همراه نیروهای امداد و نجات کوهستان به 
محل اعزام شدند و با زدن کارگاه عملیاتی روی 
دهنه چاه و رعایت مــوارد ایمنی، اقدام به خارج 

کردن جسد و بستن چاه کردند.

تنبیه اجتماعی برای ماموران 
خاطی شهرداری اصفهان

مدیــرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شهرداری اصفهان گفت: برای ماموران سد معبر 
که با یک متکدی زن برخورد نامناسب داشتند، 

تنبیه اجتماعی و حکم جایگزین صادر شد.
»حســن محمدحسینی« اظهار داشــت: با این 
وجود، دو نفر مامور خاطی با دســتور شهردار به 
سرعت شناسایی و به کمیته انضباطی احضار شده 
و اکنون با حکم جایگزین در مرکز ســاماندهی 

متکدیان مشغول به خدمت رسانی هستند.
وی با اشــاره به اینکه در گذشــته شــهرداری 
اصفهــان محلی را بــا عنوان »مرکــز فضیلت« 
برای جمــع آوری متکدیان در نظــر گرفته بود، 
اذعان داشــت: با توجه به اینکه این مرکز ســاز 
و کار مناســبی نداشــت، متکدیــان حدود ۲0 
دقیقــه نگــه داری و دوباره رها می شــدند؛ این 
چرخــه باطل بــود، چراکــه گاهــی متکدیان 
حتی زودتر از مامــوران رفع تخلفات شــهری 
 دوباره به محل بازگشــته و مشغول تکدی گری 

می شدند.
مدیــرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شهرداری اصفهان از راه اندازی مرکز ساماندهی 
و توانمندسازی آســیب دیدگان اجتماعی شهر 
اصفهان در میدان اســتقالل خبــر داد و افزود: 
بــرای اولین بــار در شــهر اصفهــان متکدیان 
یا افراد آســیب دیده اجتماعی در ایــن مرکز با 
همکاری و هماهنگی ۱۳ نهــاد مرتبط همچون 
بهزیســتی، کمیته امــداد، ســازمان فنــی و 
حرفه ای، اداره کل ســاماندهی اتباع استانداری، 
نیــروی انتظامــی، دانشــگاه علوم پزشــکی، 
ســازمان زندان هــا، خیریه هــا، صدا و ســیما 
 و چند ســازمان دیگر غربالگری و ســاماندهی

 می شوند.
محمد حســینی تصریــح کرد: بــا جمع آوری 
متکدیان، تا پایان ســال جاری، شــهر اصفهان 
به صورت رسمی به شــهر بدون متکدی تبدیل 

خواهد شد.

با مسئوالن

استقبال مردم از پیش دبستانی ها بیشتر از 
مهدهای کودک است

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

مدیرکل حفاظت ازمحیط زیست استان:
جلوگیری از برداشت  غیرمجاز 

آب یک مرد می خواهد
مدیــرکل حفاظت از محیط زیســت اســتان 
اصفهان گفت: برای حل بحران خشکســالی، 
رصدکردن میزان آب ورودی و خروجی از ســد 
تنها راهکار تلقی می شــود؛ این در حالی است 
 که بهره برداری و برداشت غیرمجاز  و ناصحیح 

داشته ایم. 
»سیدرحمان دانیالی« افزود: متولی این امر هم 
مشخص اســت و یک مرد می خواهد که جلوی 

اضافه برداشت ها را بگیرد.
وی با بیان اینکــه معادن اســتان اصفهان در 
برخی نقاط تخریب کننــده و در برخی مناطق 
اشتغال زاست، اضافه کرد: جهت واگذاری معادن 
برای استان اصفهان به اندازه کافی عرصه داریم 
و تنها ۱۲ درصد از مناطق قابل واگذاری نیست 
که با  حفظ این مناطق، بــه فرزندان مان لطف 

می کنیم.
وی در خصوص اثرات و بیماری های ناشــی از 
خشــکی تاالب گاوخونی اظهار کرد: ترجیح ما 
این است که دانشگاه علوم پزشکی اثرات ناشی 
از خشکســالی را با عدد و رقم اعــالم کند تا ما 

راحت تر حرف بزنیم.
 ِدینی بر گردن دانشــگاه علوم پزشکی است و 
باید این امر را انجام دهــد. مدیرکل حفاظت از 
محیط زیست اســتان اصفهان با اشاره به جدی 
بودن بحران آب و کاشــت برنــج در برخی از 
نقاط اســتان اصفهان گفت: در حال حاضر در 
دستگاه های اجرایی می گویند، چون در برخی از 
استان ها برنج کاری می شود ما هم باید برنج کاری 
 کنیم؛ این تفکر غلطی اســت و هنوز بحران آب 

جدی گرفته نشده است.

توسط بهزیستی صورت می گیرد؛
استقرار ۲۰ هزار صندوق 

جمع آوری فطریه درکشور

معاون مشــارکت های مردمی و توانمندسازی 
سازمان بهزیستی از اســتقرار ۲0 هزار صندوق 
جمــع آوری فطریه در سراســر کشــور خبر 
داد.»محمدعلــی کوزه گر« گفــت: در بخش 
کمک های نقدی ۱۶ میلیارد تومان و در بخش 
غیرنقدی، ضیافت مهر و کمــک در مراکز ۹۶ 
میلیارد تومان در سال گذشته جمع آوری شد. 
وی از آمادگی سازمان بهزیســتی کشور برای 
جمع آوری زکات و فطریــه همزمان با روز عید 
سعید فطر خبر داد و گفت: هموطنان می توانند 
از روش های مختلف از جمله سامانه فطر آنالین، 
شماره حساب ۹0۱۹0 بانک ملت، صندوق های 
جمــع آوری فطریــه، اپ #۳00*۷۳۳*، از 
طریق خدمات نوین و ســامانه مشارکت های 
 ســازمان بهزیســتی، فطریه خود را پرداخت 
کنند.  همچنین ۳00 صندوق با لوگوی سازمان 
بهزیســتی برای جمع آوری فطریه روزه داران 
در مراکــز، ادارات بهزیســتی و محله هــای 
 برگــزاری نماز عید ســعید فطــر پیش بینی

 شده است.

مدیر گروه بهداشت محیط اصفهان:
عدم بهداشت موادغذایی 

بیشترین تخلف را دارد
 مدیر گروه بهداشــت محیط مرکز بهداشــت 
اســتان اصفهــان گفــت: بیشــترین مــوارد 
تخلــف در بازرســی های بهداشــت محیــط 
اســتان اصفهان، عدم بهداشــت مواد غذایی 
بوده است.»حســین صفاری« اظهار داشــت: 
بازرســی های بهداشــت محیط در چهار رده 
بهداشت مواد غذایی، بهداشت فردی، بهداشت 
ساختماهی و ابزار و تجهیزات انجام می گیرد که 
بیشترین مواد تخلف را در حوزه عدم بهداشت 
مواد غذایی شاهدیم. وی بیان داشت: از اول ماه 
رمضان تاکنون ۳0 هزار و ۱۴۳ مورد بازرســی 
روی تهیه و توزیع موادغذایی در اصفهان صورت 
گرفت و ۱۵ مرکز پلمب شد. مدیر گروه بهداشت 
محیط مرکز بهداشت اســتان اصفهان تصریح 
کرد: در این بازرسی ها ۳۷ هزار و ۸۷0 کیلوگرم 
موادغذایی معدوم شــد که از این مقدار هشت 
هزار و ۹۴۲ کیلوگرم آش و حلیم فاسد، خرمای 
مشــکل دار و زولبیا و بامیه بود. وی با اشاره به 
اینکه تعداد پرونده های قضایی ارجاع یافته ۴۸۲ 
مورد بوده است، ادامه داد: در ۷۵ درصد از موارد 
واحدهای صنفی بعد از ۴۸ ساعت مشکل رفع 
شــد.وی گفت: تعداد کارگاه های غیرمجازی 
که پلمب شد ۹ مورد بود که کارگاه های تولید 

زولبیا، بامیه و کیک بوده است.

معاون امور اجتماعی بهزیســتی استان اصفهان 
گفت: اســتقبال مردمی از پیش دبستانی ها در 
سطح اســتان اصفهان، بیشتر از مهدهای کودک 
بوده اســت. »مجتبی ناجــی« اظهار داشــت: 
درحال حاضر نزدیک به ۷۶0 مهد کودک در سطح 
استان اصفهان داریم که حدود ۳۵ هزار کودک را 

پذیرش می کنند.
معاون امور اجتماعی بهزیســتی اصفهان در این 
خصوص که با توجه به حساســیت رشد کودک 
از بدو تولد تا سه ســالگی که دوران شکل گیری 
نوزاد اســت از چه مربیان متخصصی اســتفاده 
شده اســت، گفت: تالش شــده از افراد با مدرک 
لیســانس علوم تربیتــی، مشــاوره و... برای این 
مراکــز اســتفاده کنیــم؛ همچنیــن دوره های 
 آموزشــی شــناخت کــودک را نیز بــرای آنها

 برگزار خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه بیشترین شکایت خانواده  ها 
بابت تعرفه هــای مهدکودک ها بــوده و کمتر به 
خاطــر روش تربیتــی اســت، اضافه کــرد: در 

 شهر اصفهان شــش بازرس از ســوی بهزیستی 
 روی مهدهــای کــودک نظــارت می کننــد 
و در شهرســتان ها یک بازرس به صورت دوره ای 
فعالیت دارد؛ اما باید خانواده ها بدانند که نظارت 
بر مراکز، از خانواده ها ســلب مسئولیت نمی کند 
بلکه با نظارت هــای خود می تواننــد به ارتقای 
 کیفی و پاسخگویی مسئوالن مهدکودک ها کمک 

کنند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی اصفهان:

استقبال مردم از پیش دبستانی ها بیشتر از مهدهای کودک است
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان 
گفت: پنج هزار نیکوکار اصفهانی در ماه مبارک رمضان 
حمایت از پنج هزار و ۵۶۴ نفر از ایتام و فرزندان نیازمند 

غیریتیم را بر عهده گرفتند. 
»حمیدرضاشــیران«  ادامــه داد: ایــن مــاه بــرای 
خدمت رسانی گسترده به نیازمندان همواره مورد توجه 
این نهاد و برای نیازمندان سرشار از خیروبرکت است و 
مومنان نیکوکار در همه زمینه هــا اقدام به حمایت از 
مددجویان می کنند و در ماه مبارک رمضان امســال 
اقبال و توجه مردم نیکوکار بــه کمیته امداد اصفهان 

بیش از پیش افزایش یافت. 
وی با اشاره به اینکه در سال گذشــته و باهمت مردم 
نیکوکار اصفهان هشــت هزار و ۵۱۳ نفــر از فرزندان 
محسنین دارای حامی شــدند، گفت: در ماه رمضان 
امسال  هم خیران و نیکوکاران اصفهانی دو هزار و ۵۴ 

نفر از این فرزندان را تحت حمایت خود گرفتند. 
شیران تعداد فرزندان محسنینی که کماکان فاقد حامی 
هستند را بیش از هشــت هزار نفر اعالم کرد و گفت: 
امیدواریم با توجه بیشــتر خیران و نیکوکاران تا پایان 

امسال همه این فرزندان دارای حامی باشند.وی بابیان 
اینکه مردم نیکوکار اصفهان می توانند با پرداخت ماهیانه 
هر مبلغی که در توان دارند، اقدام به ثبت حمایت از این 
فرزندان نیازمند کنند، گفت: هم استانی ها برای ثبت نام 
در طرح های اکرام ایتام و فرزندان محسنین می توانند 
عالوه بر دفاتر و پایگاه های ایــن نهاد در محل زندگی 
 خود به تار نمای اینترنتی mohsenin.ir نیز مراجعه

 کنند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان خبر داد:

جذب ۵۰۰۰ حامی اصفهانی در ماه مبارک رمضان

رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: ۱۸ هزار نفر به دلیل جرایم غیرعمد در زندان های 
کشور هستند که از این آمار بیش از هزار و ۳00 نفر در زندان های استان اصفهان به سر می برند. »اصغر جهانگیر« 
اظهارداشت: ۷0 درصد از جمعیت زندانیان کشور زیر ۴0 سال سن دارند که این افراد دارای توانایی ایجاد شغل 
و کارآفرینی هستند و زمینه سازی آزادی آنها به کارآفرینی، ایجاد نشاط و شغل و کار کمک می کند. وی مردم 
استان اصفهان را پیشــتاز در خدمت به مردم و انجام کارخیر دانست و خاطرنشان کرد: کمک به دیگران منجر 

به بازگشت سود و منفعت آنها به سمت خودشان خواهد شد و برکات آن به زندگی فردی و اجتماعی می رسد.

اصفهان پیشتاز در آزادی 
زندانیان

۱8 هزار نفر به دلیل جرایم 
غیرعمد در زندان هستند خبر

 

کمیته امدادبهزیستی

آموزش و پرورش تنها سازمانی است 
که امید به توسعه را زنده نگاه داشته و اگر قرار 
باشد اتفاقی بنیادین در کشور رخ دهد، بی شک 

از این بخش آغاز خواهد شد. 
با این حال ســونامی کمبود نیروی انسانی، آموزش 
و پرورش را در نوردیده اســت. طــرح خرید خدمت 
آموزشی شاید راه پایداری برای مواجهه با این مشکل 
نباشــد، اما تنها راهی اســت که آموزش و پرورش 
می تواند بدون اســتخدام نیروی جدید این بحران را 
مدیریت کند. طرح خرید خدمات آموزشــی، چند 
سالی است در مناطقی که آموزش و پرورش با کمبود 
نیروی انســانی مواجه اســت اجرا می شود. طرحی 
که »مجتبی زینی ونــد« رییس ســازمان مدارس 
غیردولتی، آن را تنها راه برون رفت آموزش و پرورش 
از مشکل کمبود نیروی انسانی نام برده و با این حال 
پرداخت حق الزحمه معلمان را جدی ترین مشــکل 
این طرح دانسته اســت. پرداخت نشدن حق الزحمه 
یکی از مشکالتی اســت که نیروهای این طرح با آن 
مواجه هســتند. طرحی که در مدت اجــرا، دانش 
آموزان بسیاری را تشویق به تحصیل کرده و عملکرد 
موفقیت آمیزی بر جای گذاشته است؛ عملکردی که 
قابل انکار نیست و در مدارس مرتبط به وضوح دیده 
می شود. این عملکرد حاصل تالش های معلمان خرید 
خدمتی اســت که رضایت دانش آمــوزان و خانواده 
ها را نیز به دنبال داشته اســت. اما بر خالف عملکرد 
رضایت بخش برای دانش آمــوزان، موجب نارضایتی 
خرید خدمتی ها شده است. نیروهای خرید خدمت 
اگرچه در دانشــگاه فرهنگیان درس نخوانده اند، اما 
فارغ التحصیالن دانشگاهی هســتند که دوره های 
مرکز تحقیقــات معلمان را گذرانده و با شــرکت در 
کالس های ضمن خدمت اداره کل آموزش و پرورش، 
خود را به سطح های الزم رسانده اند. »حسن محبی« 
رییس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت های 
مردمی آموزش و پرورش استان اصفهان باور دارد که 
در طرح خرید خدمت آموزشــی، نیروهایی جوان با 
انگیزه و کارآمد فعالیت می کنند که هیچ چیز کمتر 
از معلمان مدارس دولتی عادی و غیردولتی ندارند و 
تاکید می کند که مردم و مدارس از این نیروها رضایت 
خوبی دارند. حتی برخی مدارس که در ســال هاي 

قبل قبولی خوبی نمی گرفتند، با طرح خرید خدمت، 
قبولی خوبی به دســت آورده اند. خرید خدمتی ها 
نیروهایی جــوان و پر از ایده هســتند که وقتی پای 
صحبت آنها بنشینی متوجه خواهی شد با جان و دل، 
قدم به قدم و با صبر و حوصله برای دانش آموزان وقت 
می گذارند. می گویند شــاید اگر میزان عملکرد آنان 
با یک معلم رسمی مقایسه شود، کمی مخالفت ها و 
مشکالتشان تسهیل شود. یک معلم خرید خدمتی 
می گوید: »معلم خریدخدمتی که با جان و دل برای 
آموزش دانش آموزانش، آن هــم در مناطق محروم 
تالش می کند، حقش نیســت که حقوقش چندین 
ماه عقب بیفتد، بــا او برخورد خوبی نشــود و حتی 
امضایش را قبول نداشته باشند و تنها به این دلیل که 
استخدام رسمی نیست، به درستی با او رفتار نشود«. 
او ادامه می دهد: »تنها مشکل یک خرید خدمتی این 
است که به جای اینکه چهار سال در دانشگاه تربیت 
معلم درس بخواند، بیش از شش ســال در دانشگاه 
های دیگر درس خوانده اســت«. این خرید خدمتی 
می افزاید: »هیچ قراردادی از سوی موسس یا آموزش 
و پرورش نداریم که تضمیــن کننده ماندگاری ما در 
سال تحصیلی باشد؛ در این صورت اگر کوچک ترین 
خطایی انجام شود، موسس می تواند به راحتی ما را از 

ادامه کار باز دارد و این یعنی هیچ گونه امنیت شغلی 
نداریم«. وی از اینکه حقوق این نیروها دیر پرداخت 
می شود شکایت دارد و می گوید: عشق و عالقه بوده که 
او و همکارانش را در این کار ماندگار کرده است. این در 
حالی است که حق الزحمه بسیاری از این نیروها ماه ها 
به تعویق افتاده و این موضوع، افرادی را که نیاز مالی 
داشته اند، دچار مشکل کرده است. »حسن محبی« 
رییس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت های 
مردمی آموزش و پرورش اســتان اصفهان می گوید: 
»طرحی به این زیبایی به دلیــل پرداخت نکردن به 
موقع حق الزحمه در حال خراب شــدن است و اگر 
از ســوی تهران مورد حمایت مالی قرار گیرد، تمام 
مشکالتش حل خواهد شــد«. وی تاکید دارد که در 
چند ناحیه و منطقه، خواستار اجراشدن این طرح در 
بقیه مدارس نیز هستند؛  اما باید اعتبارات آن به موقع 
تامین شود زیرا موسس توانی برای تامین هزینه های 
این طرح ندارد.حق الزحمه معلمان خرید خدمت باید 
از سوی موسسان مراکز و مدارس پرداخت شود، اما به 
گفته محبی، موسس هایی که توان مالی کمتری دارند، 
حقوق ها را پرداخت نکرده اند. محبی تاکید دارد که 
قدرت مالی موسسان استان اصفهان به اندازه موسسان 
استان تهران نیست و در این صورت تا وقتی اعتبارات 

تامین نشوند، موسس شخصا نمی تواند کاری کند و 
یاد آور می شــود که اعتبارات این طرح تازه رسیده 

است و در حال تسویه حساب ها هستند.
 استان اصفهان با ســه هزار و ۵۵ مدرســه و مرکز، 
دومین اســتان از نظر تعداد مدارس، مراکز و دانش 
آموز جذب شده است و ۲0 درصد دانش آموزان استان 
تحت پوشش مدارس غیر دولتی قرار گرفته اند؛ این 
در حالی است که محبی با تاکید بر جدی بودن بحران 
کمبود نیروی انسانی، اظهار می کند: »وقتی با کمبود 
دوهزار نیروانسانی مواجه هستیم، باید حقوق آنها به 
موقع پرداخت شود زیرا این کمبود در سال آینده دو 
برابر خواهد شد«. به گزارش ایسنا، تاخیر چند ماهه 
تا یک ســاله در پرداخت حقوق معلمان، اگرچه در 
انگیزه افراد تاثیرگذار اســت، اما آنان تنها از دریافت 
حقوق خود ناراضی نیســتند، بلکه احترام به حقوق 
فردی را از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر کارشان می 
دانند. دیده شــدن فعالیت های این افراد شاید قدمی 
مثبت در راستای رضایت این نیروها باشد تا همچون 
گذشته با جان و دل برای آموزش دانش آموزان تالش 
کنند و در راستای بهبود شــرایط جامعه، با تعلیم و 
تربیت آینده سازان کشور در بحران های پیش رو قدم 

مثبتی بردارند.

کمبود دو برابری نیروهای آموزش و پرورش در سال آینده

رییس پلیس فتای اســتان اصفهان گفت: در صورتی که بانوان قبل از 
هتک حیثیت مورد تهدید قرار  گیرند، باید در گام نخست موضوع را با 
پلیس در جریان بگذارند و فرد تهدید کننده را با خود همراه سازند و 
با هماهنگی پلیس، مالقاتی را با وی داشته باشند تا در نهایت این فرد 

شناسایی و دستگیر شود. 
سرهنگ »سیدمصطفی مرتضوی« با اشاره به گسترگی فضای مجازی 
اظهار کرد: فضای مجازی به عنوان یک ابزار اطالع رسانی عمومی بوده 
و جایگاه یک رسانه  نوین و پرقدرت اجتماعی را به خود اختصاص داده 
است. وی با اشــاره به تاثیرگذاری فضای مجازی بر شکل گیری افکار 
عمومی اضافه کرد: کاربران باید در نظر بگیرند هرکدام از اطالعاتی که 
در اختیار مخاطبانشان قرار می دهند چه میزان بر افکار آنها تاثیرگذار 

است.رییس پلیس فتای اســتان اصفهان با بیان اینکه فضای مجازی 
نوعی از بحران هویت را در میان طیف گسترده ای از جوانان به وجود 
آورده است، افزود: شبکه های اجتماعی مجازی، باعث تغییرات اساسی 
در نهادهای هویت ساز شده و عوامل معناساز هویتی را دستخوش تغییر 
کرده است.وی با اشاره به اینکه امروزه این شبکه ها به عنوان ابزار اصلی 
تعامالت اجتماعی است، افزود: انتقال حتی یک متن کوچک می تواند 
اثر گذاری بسیار بزرگی بر جامعه هدف داشــته باشد؛ زیرا هرکدام از 

کاربران فضای مجازی بهره بردار و بهره مند از اطالعات هستند.

سرهنگ مرتضوی با اشاره به افزایش مراجعات بانوان در استان اصفهان 
به منظور شکایت از هتک حیثیت در فضای مجازی اظهار کرد: در این 
زمینه به همه کسانی که مورد هجوم قرار گرفته اند توصیه می شود در 
گام اول خانواده هایشــان را در جریان بگذارند و در گام بعدی با طرح 
شــکایت موضوع را پیگیری کنند.  وی با بیان اینکه بر اســاس قانون 
جرایم رایانه ای هر کسی به وسیله ســامانه های رایانه ای یا مخابراتی، 
صوت، تصویر، فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اســرار دیگری را بدون 
رضایت او جز در موارد قانونی منتشــر کند به نحوی که منجر به ضرر 
یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به مجازارت محکوم خواهد شد، 
اظهار کرد: این افراد به حبس از ۹۱روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج 

تا ۴0 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

هنگام تهدید به هتک حیثیت در فضای مجازی؛ 
پلیس را در جریان بگذارید
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بین الملل دیدار سرنوشت ساز
پیشنهاد سردبیر:

»سنگاپور«  محل دیدار مرموز اون و ترامپ؛

دیدار سرنوشت ساز

سیاســت در اروپــای امــروز در حجــم 
وســیعی در اختیار زنان است. این مسئله 
چندی پیش و با معرفی کابینه نخســت 
وزیر اسپانیا با اکثریت زنان، مصداق های 
عینی تری یافت.پدرو سانچز، رهبر حزب 
سوسیالیست اســپانیا هفته گذشته پس 
از رای عــدم اعتماد پارلمان این کشــور 
به ماریانــو راخوی، رهبر حــزب مردم به 
نخست وزیری رسید و کابینه خود را با 11 
زن به دولت این کشور معرفی کرد و امروز 
در مهم ترین عرصه های مدیریتی اسپانیا 
مانند تجارت ، دفاع، آموزش و اقتصاد زنان 
در رأس مدیریتی هستند. خیز مدیریتی 
زنان برای مدیریت سیاســی و اقتصادی 
اروپا در یک دهه گذشته قوت گرفته است. 
این مسئله در ســال  2015موجب شد تا  
تعداد کشورهایی که نبض قدرت در آنجا 
در دست زنان اســت، بیشتر از کشورهای 

آمریکای شمالی باشد.
زنان؛ صدر نشــین پســت های 

سیاسی در اروپا
چالش حضور زنان در عرصه های سیاسی 

در سرتا سر جهان متغیر است، در برخی از 
کشورها مانند عربستان زنان هیچ سهمی 
ندارند و در برخی از کشورها بدنه سیاسی 
کشور تحت فشــار حضور و وجود زنان در 
پست های سیاسی است. آلمان، لیتوانی، 
استونی، کرواسی، نروژ و بریتانیا کشورهای 
حوزه یورو هســتند که امروز شاهد حضور 
زنــان در مهم ترین عرصه هــای مدیریت 
سیاسی خود هستند. در میان کشورهای 
اروپایی، فرانسه و ایسلند از لحاظ اهمیت 
زنان در عرصــه سیاســت در جایگاه اول 
قراردارند. در سال 201۷ در این دو کشور 
زنان 52.۹ درصد پست های مهم دولتی را 
در دست داشته اند. در جایگاه سوم سوئد 
قرارمی گیرد با 52.2 درصــد و در نهایت 
اســلوونی با 50 درصــد در جایگاه چهارم 
قرار دارد. به نظر می رســد اســپانیا نیز با 
تشــکیل دولت جدید به جایگاه برتری در 

اروپا دست یابد.
حاشــیه های جذاب حضور زنان 

اروپایی در سیاست
»مارگارت تاچر« اولیــن زن اروپایی بود 
که در عرصه سیاســی اروپا قدرت گرفت. 
عملکرد مقتدرانــه وی و جذابیت رفتاری 

و منش سیاســی او موجب شــد تا بعدها 
هر زن قدرتمندی را با او مقایســه کنند؛ 
هر چند بعدها افــرادی مانند آنگال مرکل 
بســیار قدرتمند تر و مصمم تر از تاچر در 
عرصه های سیاسی ظاهر شــد. اغلب این 
زنان ازدواج کرده انــد و زندگی آنها جنبه 
های سیاسی ندارد و این مسئله بدون شک 
بخش مهمــی از موفقیت آنها را تشــکیل 
می دهد. حضــور اجتماعی بیشــتر زنان 
نیز بخش دیگری از دلیــل اقبال عمومی 
به این افراد اســت که البته با حساسیت از 
ســوی افکار عمومی این کشــور ها دنبال 
می شود. برخی از رؤسای جمهور و نخست 
وزیران در کشــورهای اروپایی مانند کوزو 
و لیتوانی هیچ وابســتگی سیاسی و حزبی 
نیز نداشــته اند و تنها بر حسب پست های 
مدیریتی خود به مناصب سیاسی رسیده اند. 
به عنوان مثال رییس جمهور فعلی کشــور 
لیتوانی، 5۹ سال دارد و قبل از این، کمیسر 
بودجه و برنامه ریزی مالــی اتحادیه اروپا 
بــود. او در انتخابــات ریاســت جمهوری 
لیتوانی که 12 ژوئیه سال  200۹، برگزار 
شد با کســب اکثریت آرا به پیروزی رسید 
و اولین رییس جمهور زن در این کشــور 

شد.»گریبائوســکایته« دارای کمربنــد 
مشکی در ورزش رزمي کاراته است. موارد 
جالب دیگری مانند نخست وزیر 4۹ ساله  
دانمارک هم وجود دارد. او برای اولین بار 
در تاریخ دانمارک به مقام نخســت وزیری 
رسید در حالی که همسرش با کسب آرای 
الزم به عنوان یکی از نمایندگان منطقه ولز 
انتخاب شــد. در آخرین آمار از مشارکت 
زنان در میان کشــورهای دنیا ایســلند، 
فنالند و نــروژ درصدر کشــورهایی قرار 
گرفتند که بیشــترین مناصــب مدیریتی 
زنان را در اختیــار دارند. 44درصد وزیران 
ایسلند زنان هســتند و در 50 سال اخیر 
زنان 20 ســال رهبری کشــور را به عهده 
داشتند. ۶۳درصد سیاستمداران عالی رتبه  
فنالند زن هســتند و نسبت زنان به مردان 
در این حوزه 1.۶۷ اســت. فنالند جایگاه 
دوم فهرست 24 کشــوری که زنان قدرت 
سیاسی بیشتری دارند را به خود اختصاص 
داده است. در میان آمارهای ارائه شده در 
این لیست کشــورهای قابل توجهی مانند 
رواندا، هند، بنگالدش و بولیوی به چشــم 
می خورند و ایــران در جایگاه 141 ام این 

لیست قرار دارد.

قدرت سياست با تدابير زنانه
 آینده اروپا در دست زنان؛

دیدار رییس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی 
یکی از حساس ترین دیدارهای دیپلماتیک امسال است . این 
دیدار که پس از فراز و فرودهای زیاد باالخره در 12 ژوئن)امروز( 
و به میزبانی ســنگاپور برگزار خواهد شد به دلیل حساسیت و 

اهمیت حاشیه های زیادی را همراه دارد.
سنگاپور کشور مورد اعتماد دو طرف

در حالی که دایره اشتراکات دو کشــور کره و آمریکا به شدت 
محدود است پیدا کردن کشور میزبانی که بتواند اعتماد هر دو 
طرف را به خود جلب کند، کار به مراتب دشواری بود. سنگاپور 
به عنوان یکی از معدود کشــورهای مورد اعتماد دو طرف به 
عنوان میزبان دیدار ترامپ و اون انتخاب شده است. این کشور 
پیش از این نیــز در جریان دیدارهای مقامــات چین و تایوان 
به عنوان میزبان توانســته بود بخش مهمی از آن مذاکرات را 
پیش ببرد. یک مقام کاخ ســفید در توضیح این مسئله که چرا 
سنگاپور به جای سوئیس، مغولستان و منطقه غیرنظامی مرز 
کره به عنوان میزبان دیدار ترامپ و کیم انتخاب شد، اعالم کرد:  
سنگاپور، خواستار میزبانی بود و همچنین روابط دیپلماتیک 
خوبی هم با آمریکا و هم با کره شمالی دارد. آنها یکی از معدود 
کشــورهایی هســتند که با هردو کشــور ارتباط دارند؛ البته 
سنگاپور پیش از این نیز سابقه میزبانی از نشست های مهم بین 
المللی را داشته است. این کشور در سال 2015 برگزار کننده 
 نشســت میان رییس جمهوری چین و رییس ســابق تایوان

 بود. 
اقدامات امنیتی نشست ۱۲ ژوئن در سنگاپور؛ منع 

پرواز و منع رفت و آمد
سنگاپور به عنوان میزبان نشست ســران ایاالت متحده و کره 
شــمالی هزینه زیادی برای برقراری امنیت قرار داده است.به 
گزارش رســانه های محلی؛ هلیکوپترها و هواپیماهای بدون 
سرنشــین محدوده هوایی محل برگزاری نشست را تحت نظر 
خواهند داشت و صدها پلیس مسئول گشــت زنی در اطراف 
این محل خواهند بود.از سوی دیگر سازمان حمل و نقل هوایی 
سنگاپور روز چهارشنبه اعالم کرد که حریم هوایی این کشور 
در زمان برگزاری نشست دوازدهم ژوئن برای پروازها محدود 
خواهد شد. رویترز نیز اعالم کرد تمامی هواپیماهایی که وارد 
حریم هوایی فرودگاه چانگی سنگاپور می شوند باید از سرعت 
خود بکاهند و به دالیل »امنیت ملی« با محدودیت هایی 

برای فرود و پرواز مواجه می شوند. 
هزینه های نجومی یک دیدار 

تازه ترین آمار نشان می دهد که هزینه اقامت در سنگاپور برای 
رهبر کره شمالی هر شــب نزدیک به ۶ هزار دالر خواهد بود؛ 
مبلغی که هنوز نحوه تامین و منبع پرداخت آن مشخص نشده 
است. کره شمالی در تهیه پول نقد با محدودیت مواجه شده و در 
جدیدترین خبر اعالم شد که »نگ اِنگ ِهن« وزیر دفاع سنگاپور 
گفته اســت این کشــور هم برای آنکه نقش کوچکی در این 
نشست تاریخی ایفا کند، حاضر است که هزینه ها را پرداخت 
کند.کمپین بین المللی نابودی تسلیحات هسته ای »آیکن« 
برنده جایزه صلح نوبل در سال گذشته  نیز پیشنهاد داده است 
که جهت کمک به تالش ها برای ممنوعیت و نابودی تسلیحات 
هســته ای، این هزینــه هــا را پرداخت کند.گفته می شــود 
رهبر کره شــمالی با یک هواپیمای چینی پــر از کانتینرهای 
 مخصوص حمل غذا و نیز ســالح و تجهیزات وارد ســنگاپور 

شده است.
بدل رهبر کره شمالی از حضور در سنگاپور منع شد

موج هیجانی و تبلیغاتی گســترده پیرامون این دیدار موجب 
ایجاد حساســیت های امنیتی زیادی در سنگاپور شده است. 
در این رابطه مردی که به شــدت شبیه کیم جونگ اون، رهبر 
کره شمالی بود نیز دستگیر و به وی دستور داده شد تا از تردد 
در نزدیکی محل مذاکرات خودداری کند. این مرد که شباهت 
عجیبی به کیم جونگ اون دارد عالوه بر حضور در انظار عمومی 
و جلب توجه مردم در ماه های اخیر نیز حاشــیه های پر رنگی 
ایجاد کرده است. او نوازنده و کمدین چینی - استرالیایی است 
که با نام مستعار »هاوارد ایکس« شناخته می شود.هاوارد ماه 
پیش با لباس و مدل مویی شبیه رهبر کره شمالی به سنگاپور 

سفر کرد. 
طراحی مدال افتخار نشست سران ایاالت متحده و 

کره شمالی
یک فروشگاه آنالین در سنگاپور از مدال افتخار نشست دونالد 
ترامپ و کیم جونگ اون رونمایی کرد. طرح این مدال که توسط 
وب سایت خرید آنالین سنگاپور مینت ضرب شده است، دست 
دادن دو رهبر در یک رو و پرنده ای صلح به همراه نوشته »صلح 
جهانی« در طرف دیگر است. زیر نشان پرنده صلح نیز گل های 
رز و ماگنولیا، گل ملی هر دو کشــور آمریکا و کره شمالی هک 
شده اســت.نمونه طالی این مدال، 1000 دالر قیمت گذاری 

شده است.

پریسا سعادت

مرضیه محب رسول

حصر وراثت
3/484  آقای ابوالفضل بامیری دارای شناسنامه شــماره 11914 به شرح دادخواست به 
کالسه  41/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عباس بامیری به شناسنامه 47 در تاریخ 1397/1/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سکینه ماندنی فرزند محمد، 
ش.ش 71 صادره از نطنز نســبت به متوفی همســر 2- ابوالفضل بامیری فرزند عباس، 
ش.ش 11914 صادره از تهران نســبت با متوفی فرزند 3- نجمه بامیری فرزند عباس، 
ش.ش 214 صادره از تهران نسبت با متوفی فرزند 4- نساء بامیری فرزند عباس، ش.ش 
17917 صادره از تهران نســبت با متوفی فرزند 5- ســارا بامیری فرزند عباس، ش.ش 
51311 صادره از تهران نسبت با متوفی فرزند 6- ســاره بامیری فرزند عباس، ش.ش 
51313 صادره از تهران نسبت با متوفی فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 129 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع 

شماره یک( )192 کلمه، 2 کادر(
تبصره 3 ذيل ماده 120

3/485 نظربه اینکه آقاي ابوالقاسم فردوسیان درخواست صدورسند مالکیت سهم االرث 
خودازپالك ثبتي 8551 - فرعي ازیک اصلي واقع دربخش یک ثبت شــهرضا متعلق به 
مورث وي ، مرحوم حســینقلي فردوسیان رانموده واعالم داشــته ، دفترچه سندمالکیت 
مذکورنزد آقاي علي فردوسیان احدازوراث مي باشــدلذابموجب تبصره 3 ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت بدواً به نامبرده اخطاروبه جهــت انقضاي مدت ده روزازتاریخ ابالغ 
اخطاریه وعدم مراجعه وتخویل ســندمالکیت به این منطقه ثبتي ، مراتب یک بارآگهي 
تاچنانچه کسي مدعي انجام معامله نســبت به ملک مرقوم میباشدویامجوزقانوني جهت 
نگهداري سندمالکیت داردبه این اداره ارائه ویانسبت به تحویل سندمالکیت مذکوراقدام 
نمایددرغیراینصورت پس ازپایان مهلت ده روزازانتشارآگهي وعدم وصول اعتراض موجه 
، سندمالکیت وراث طبق مقررات صادروسندمالکیت  اولیه ازدرجه اعتبارساقط خواهدشد. 

م الف: 188 موسوي رئیس ثبت اسنادوامالك شهرضا)125 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/486 در خصــوص پرونده کالســه 961751 خواهان بتول مــؤذن صفایی با وکالت 
محمدرضا قاسمی  دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت حسین محقیقیان تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 97/5/2 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه 
نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالك57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 5280 شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/487 شماره ابالغنامه: 9710100353801862 شماره پرونده: 9509980358100191 
شــماره بایگانی شــعبه: 970434  مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست. محاکم 
کیفری دو دادگستری شهرســتان اصفهان به موجب کیفرخواســت در پرونده کالسه 
970434 برای علیرضا صفایی ریزی فرزند قدرت به اتهام جعل تقاضای کیفرنموده که 
رسیدگی به موضوع به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 ( ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1397/05/02 
ساعت 9 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم 
و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به 
عمل خواهد آمد. م الف:6228 شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 112 جزایی 

سابق( )151 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/488 شماره ابالغنامه: 9710106793800900 شماره پرونده: 9709986793800224 
شماره بایگانی شعبه: 970225  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به خانم 

اکرم اکملی فرزند غالمرضا، خواهان آقای سعید خیراللهی دادخواستی به طرفیت خوانده  
خانم اکرم اکملی به خواسته مطالبه   مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق 
چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709986793800224 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 
شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1397/05/02 ساعت 8/15 تعیین که 
حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 6266 شعبه 8 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )168 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/489 شماره ابالغنامه: 9710100361701186 شماره پرونده: 9609980361700782 
شماره بایگانی شعبه: 960876  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
اکبر دشــتیانی ، خواهان  آقای محمد علی منصوری فرزند علی دادخواستی به طرفیت  
خوانده آقای اکبر دشــتیانی به خواســته مطالبه وجه بابت فیش هــای واریزی به مبلغ 
682/600/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح که 
به این شعبه )اصفهان خیابان جی چهار راه مســجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی 
شهید بهشتی واحد 201(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980361700782 شعبه 
28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/05/03 
و ساعت 10/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:3145 شعبه 

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

3/490 شماره ابالغنامه: 9710100367800061 شماره پرونده: 9709980367800008 
شماره بایگانی شعبه: 970010  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  خانم 
نوشین مودت فرزند روح اله، خواهان  ستاد اجرائی فرمان امام)ره(  دادخواستی به طرفیت  
خوانده خانم نوشین مودت فرزند روح اله به خواسته مصادره اموال مطرح که به این شعبه 
)اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
اول اتاق شماره 146(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980367800008 دادگاه 
ویژه اصل 49 قانون اساسی اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/05/03 و ساعت 
10/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:3233 دادگاه ویژه 

اصل 49 قانون اساسی اصفهان )168 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/491 شماره ابالغنامه: 9710100367800077 شماره پرونده: 9709980367800013 
شــماره بایگانی شــعبه: 970015  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم 
به  وسکوم ســحاگیان خونگی فرزند گالوســت، خواهان  ســتاد اجرائی فرمان امام)ره(  
دادخواستی به طرفیت  خوانده وســکوم ســحاگیان خونگی فرزند گالوست به خواسته 
مصادره مطرح که به این شــعبه )اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه اول اتاق شــماره 146(  ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709980367800013 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی اصفهان ثبت و  وقت 
رسیدگی  مورخ  1397/05/03 و ساعت 10تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 

گردد. م الف:3230 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی اصفهان )164 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/492 شماره ابالغنامه: 9710100367800103 شماره پرونده: 9709980367800006 
شماره بایگانی شعبه: 970008  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  توران 
احدوت، خواهان  ستاد اجرائی فرمان امام)ره(  دادخواستی به طرفیت  خواندگان عزیزاله 
احدوت، آقا گله احدوت، عزت احدوت، بهرام احدوت، موسی ماه گرفته و سارا ماه گرفته به 
خواسته مصادره مطرح که به این شعبه )اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه اول اتاق شماره 146(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709980367800006 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  
مورخ  1397/05/03 و ساعت 11 تعیین که حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 

گردد. م الف:3235 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی اصفهان )173 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/493 شماره ابالغنامه: 9710100361701292 شماره پرونده: 9609980361700898 
شماره بایگانی شعبه: 961007  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
فرزام رئیســیان آل آقا ، خواهان  خانم شهره مســائلی فرزند مهدی و نادر زرقونی فرزند 
هوشنگ دادخواستی به طرفیت  خوانده فرزام رئیسیان آالقا به خواسته اعالم بطالن معامله 
از قرارداد مشارکت مدنی به شماره 91250078 مورخ 91/6/15 به انضمام مطلق خسارات 
دادرسی و حق الوکاله وکیل مطرح که به این شعبه )اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد 
علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشــتی واحد 201(  ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609980361700898 شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
)مجتمع شهید بهشتی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/05/06 و ساعت 9 تعیین که 
حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:3149 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)مجتمع شهید بهشتی( )192 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/494 شماره ابالغنامه: 9710100352201300 شماره پرونده: 9709980352200096 
شماره بایگانی شعبه: 970097  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
محمدرضا قاسمی نطنزی فرزند براتعلی، خواهان: شجاع موسوی دادخواستی به طرفیت  
خوانده محمدرضا قاسمی نطنزی به خواسته استرداد الشه چک و اعسار از پرداخت هزینه 
دادرسی و مطالبه خسارات دادرسی مطرح که به این شعبه )اصفهان خیابان جی چهار راه 
مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شــهید بهشتی واحد 207(  ارجاع و به شماره 
پرونده کالســه 9709980352200096 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان )مجتمع شهید بهشتی( ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1397/05/06 و ساعت 
8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:3157 شعبه 22 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)مجتمع شهید بهشتی( )176 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/495 شماره ابالغنامه: 9710100353100547 شماره پرونده: 9509980359400073 
شماره بایگانی شعبه: 960535  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای  
محمود باالخانی فرزند حسن، شاکی: آقای ابوالفضل کمالی مزرعه نوی شکوائیه ای برعلیه 
متهم آقای محمود باال خانی و یداله غالمی به اتهام جعل و انتقال مال غیر مطرح که به 
این شعبه )اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهید 
بهشتی(  ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609980359400073 شعبه 105 دادگاه 
کیفری دو شهر اصفهان ) 105 جزایی سابق( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/05/06 
و ساعت 10/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 

مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:3181 شعبه 

105 دادگاه کیفری دو شهر  اصفهان ) مجتمع شهید بهشتی( )177 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/500 شــماره صادره: 1396/42/380773- 96/3/30 نظر به اینکه سند مالکیت ده 
حبه و دو هفتم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه  ششــدانگ به استثناء بهای ثمینه اعیانی آن 
از پالك ثبتی  شــماره 1699 فرعی از 4999 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 
242305 در صفحه 110 دفتر امالك جلد 1304 به نام خانم افسانه صفاریان نیک تحت 
شماره چاپی مسلســل 741201 )دفترچه ای( ثبت و صادر و تسلیم گردیده است ) با این 
توضیح که قبال طی ســند انتقال اجرائی 136508 مــورخ 1384/07/11 دفترخانه 15 
اصفهان مقدار 160 متر مربع آن به بانک صادرات انتقال اجرائی شده و از مالکیت مالک 
کسر می گردد( سپس نامبرده )افســانه صفاریان نیک( با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده 139621702002431665 مورخ 1395/12/02 به انضمام دو برگ استشــهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 109560 مورخ 1394/05/25 به گواهی دفترخانه 
31 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت نامعلوم مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 6778 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك جنوب اصفهان )289 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/483 کالسه پرونده 96/2086 شماره دادنامه: 249-97/2/29 مرجع رسیدگی: شعبه 
سوم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: قدرت اله جعفری فرزند قدمعلی به نشانی 
خمینی شهر خ مدنی غربی پالك 209، خواندگان: 1- اسفندیار شهباز فرزند غالمعلی به 
نشانی مجهول المکان 2- محسن امینی فرزند نصراله به نشانی خمینی شهر 700 دستگاه 
اداره گاز پشت اداره کشاورزی، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی آقای قدرت اله جعفری فرزند قدمعلی به طرفیت آقای اسفندیار 
شهباز فرزند غالمعلی به خواسته مطالبه مبلغ 90/000/000 ریال وجه یک فقره چک به 
شماره 084978 مورخ 93/2/26 عهده بانک سپه به انضمام خسارت دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواســت،  مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم 
پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در  جلسه مورخ 97/2/17  و عدم ارائه الیحه 
دفاعیه از جانب وی و با عنایت به نظریه مشورتی اعضا شورا  و احراز اشتغال ذمه خوانده 
و استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری، مستندا به مواد  9 و 18 
و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 
قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم  به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
نود میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/125/000 ریال بابت خســارات 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت استهالك کامل دین 
برمبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صــادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس ازانقضا مدت 
واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد و در خصوص 
دعوی خواهان علیه خوانده آقای محســن امینی نظر به استرداد دعوی مستندا به بند ب 
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد. م الف:1025 

شعبه سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر )404 کلمه، 4 کادر(
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حمله رئال به ستاره صرب؛ 
170میلیون برای ساویچ

 رســانه های ایتالیایی مدعی شدند که باشگاه 
رئال مادرید خــود را آماده 
ارائــه پیشــنهادی 
ن  1میلیــو 7 0
 - یــی و ر یو
150میلیون یورو 
به عالوه 20 میلیون 
پــاداش - بــه التزیو 
برای بــه خدمــت گرفتن 
»سرژی میلینکوویچ ساویچ« می کند؛ بازیکنی 
که مورد توجه دو باشــگاه منچستریونایتد و 
یوونتوس نیز قراردارد. این هافبک صربستانی 
در قــراردادش بنــد فســخ وجود نــدارد و 
»کلودیولوتیتو« رییس باشــگاه التزیو گفته 
است، پیشنهاد قابل توجهی را در خصوص این 
بازیکن رد کرده، زیرا منتظر پیشنهادهای بیش 
از 100میلیون یورو برای ســتاره صربستانی 
تیمش اســت. اگر انتقال میلینکوویچ ساویچ 
به رئال مادرید عملی شود، او با قراردادی پنج 
ساله با دستمزد ســاالنه 6میلیون یورو راهی 

مادرید خواهد شد. 

رونالدو برای  جام جهانی 
محافظ ویژه استخدام کرد

ابرســتاره فوتبال جهان که در مرحله گروهی 
رقابت هــای جام جهانــی 
روســیه با تیم ملی 
فوتبال کشورمان 
دیــدار خواهــد 
کرد، همانند لیگ 
قهرمانان اروپا برای 
خود محافــظ ویژه 

استخدام کرد. 
مطابق اعالم رسانه ها »نونو داکروز ماریکاس« 
قهرمان اسبق هنرهای رزمی ترکیبی پرتغال، 

برای این منظور استخدام شد.
این چهره ســه هفته قبل نیــز محافظ گلزن 

تمام نشدنی در دیدار برابر لیورپول بود. 
یکی از نزدیکان به اعجوبه پرتغالی در این مورد 
اظهار داشــت: بادیگارد رونالدو بــه تمام امور 
الزم برای مراقبت و محافظت از وی آشناست 
و تجربه کافی دارد. او به خوبی می داند به چه 
نحو بایــد از رونالدو به هنــگام برگزاری جام 

محافظت کند.

جورجینیو در سیتی؛
 ناپولی تایید کرد

منچسترسیتی هفته هاســت به دنبال جذب 
جورجینیو است و به نظر 
می رســد در نهایت 
این انتقال با مبلغ 
۴7 میلیــون بــه 
عــالوه 6 میلیون 
یورو کــه نزدیک 
به مبلــغ 60 میلیون 
مورد نظر باشگاه ناپولی بوده 
در مرحله نهایی شدن است تا نخستین خرید 

تابستانی سیتیزن ها قطعی شود.
دی لورنتیس گفت: »احتماال انتقال جورجینیو 
طی چند روز آتــی انجام خواهد شــد. همه 
چیز ممکن اســت. اگرچه ما رابطــه خوبی با 
منچسترســیتی و مدیریت این تیم داریم، اما 
باید با هم مذاکره کنیم. مــا هنوز هم درمورد 
قیمت انتقال جورجینیو به توافق نرسیده ایم؛ 
امــا احتماال در آینــده ای نزدیک بــه نتیجه 
می رسیم زیرا در چند روز گذشته تالش زیادی 

برای کسب توافق با یک دیگر داشته ایم.«

تکلیف آلیسون  تا آخر هفته 
مشخص می شود 

اخبار زیادی در مورد احتمال انتقال آلیســون 
دروازه بان رم به تیم هایی 
چون رئــال مادرید 
و لیورپول شنیده 

می شود.
 ایــن گلــر ابراز 
امیــدواری کــرد 
تــا پیــش از آغــاز 
جام جهانی تکلیــف آینده او 

روشن شود.
»آلیســون بکر« گفت: ترجیح من این اســت 
 که همــه چیز قبــل از جــام جهانــی انجام 
شــود. صادقانــه می گویم، مســئولیت تمام 
مذاکرات را به مدیر برنامه ام ســپردم. امکان 
رخ دادن برخــی اتفاقات در مــورد آینده من 
وجود دارد که روی آنها فکر خواهد شد اما این 
موضوع با همراهی باشــگاه رم و حفظ احترام 
این تیم انجام می شود؛ باید ببینیم چه اتفاقاتی 

در هفته آتی رخ خواهد داد.

چه اشکالی دارد نمایندگان در کنار تیم ملی باشند

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

هافبک دفاعی قرمزها که شــایعاتی دربــاره جدایــی او از این تیم 
شــنیده  می شــد، درنهایت قــراردادش را با این تیــم تمدید کرد.  
»کمال کامیابی نیا« بعد از تمدید قراردادش پستی منتشر کرد. نکته 
جالب اینکه قبل از اینکه کمال کامنت های این پست را ببندد، محسن 
مسلمان و فرشاد احمدزاده برای او کامنت گذاشته و تمدید قرارداد او 
را تبریک گفته بودند. دو بازیکنی که فصل بعد در پرسپولیس نیستند. 

کامنت هایی که پاک شد

با نزدیک شــدن به جام جهانی، تیم ایران بیش از پیش درکانون 11
توجه رســانه های دنیا قرار گرفته است. گای موبرای خبرنگار بی 
بی سی اسپورت درباره ستاره این تیم یعنی »علیرضا جهانبخش« 
گفت: خیلی تصور این موضوع ســخت اســت که ایران را یکی 
از تیم هــای صعود کننده از گــروه خود بدانیم ولــی با این حال 
کارلوس کی روش حساب ویژه ای روی جهانبخش باز کرده است. 

تمجید خبرنگار معروف BBC از جهانبخش

07

وقتی آقای معاون خبرساز می شود؛
چه اشکالی دارد نمایندگان در 

کنار تیم ملی باشند
درشرایطی که رسانه ای شدن خبر سفر تعدادی 
از مسئوالن وزارت ورزش و نمایندگان مجلس به 
جام جهانی با انتقادات زیادی مواجه شده و حتی 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هم با سفر 
اهالی بهارستان به روسیه مخالفت کرده، معاون 
وزیر ورزش در اظهارنظــری جالب از این موضوع 
حمایت کرده اســت. داورزنی در ایــن باره گفته 
است: عنوان می شود که برای اعزام این نمایندگان 
نهایتــا 100 میلیون تومان هزینه می شــود. من 
نمی خواهم بگویم که این، مبلغ کمی است اما در 
ورزشی که میلیاردی هزینه می شود تا حضوری 
قدرتمند در عرصه جهانی داشته باشیم، آیا نباید 
کسانی که درفرایند توسعه ورزش، زیرساخت ها 
و... تصمیم گیری دارند، اعزام شــوند؟ به نظرم ما 
باید در نوع نگاه مان تغییر بدهیم. واقعا چه اشکالی 
دارد که نمایندگان مجلس در کنار تیم ملی حضور 

داشته باشند؟! 

رکاب زنی  پنج هزار کیلومتری 
برای حضور در روسیه 

اردوی آماده سازی عربستان در حالی به میزبانی 
یکی از کمپ های مدرن شهر ســن پترزبورگ 
برگزار شده اســت تا این تیم خود را برای دیدار 
افتتاحیه جام جهانی برابر روســیه میزبان آماده 
کند که حضور یکی از هواداران این تیم در کنار 
کاروان سعودی آن هم بعد از پنج هزار کیلومتر 
رکاب زدن سرو صدای زیادی به راه انداخته است.

در حاشیه

از قهر ناصرخان تا برد تاریخی 
  مروری بر مهم ترین حواشی حضور تیم ملی در جام جهانی؛   

در شرایطی که با اعالم حضور »مهدی رجب زاده« در کادر فنی تیم ذوب 
آهن به عنوان مربی، احتمال خداحافظی هافبک 39 ساله سبزپوشان 
مطرح شد، کاپیتان ذوب آهن خبر داد که هنوز به عنوان بازیکن در این 

تیم فعالیت می کند و خداحافظی نکرده است.
رجب زاده که سابقه حضورش در فوتبال ایران بیشتر از عمر مسابقات 
لیگ برتر است، فوتبال باشگاهی اش را با فجر سپاسی شیراز شروع کرد 
و در سال های 76 تا 82 در این تیم توپ زد تا اینکه در همین سال به 
تیم ذوب آهن اصفهان پیوســت و به یکی از اصلی ترین بازیکنان این 

تیم تبدیل شد.
هافبک 39 ساله سبزپوشان اصفهانی، اگر چه در دو مقطع از این تیم 
جدا شد و در تیم های االمارات و الظفره امارات و تیم های مس کرمان و 
فجرسپاسی بازی کرد ولی در سال 1391 برای سومین بار به تیم ذوب 
آهن پیوســت تا با یازده فصل حضور و انجام 353 بازی در این تیم به 

اسطوره این باشگاه اصفهانی تبدیل شود.
کاپیتان تیم ذوب آهن در سال های گذشته، در لیگ هفدهم به دلیل 
وجود مصدومیت های مقطعی از ترکیب اصلی این تیم دور شــد و در 

بیشتر بازی هایی که برای سبزپوشان در این فصل انجام داد به عنوان 
بازیکن ذخیره به میدان آمد تا گمانه زنی ها برای خداحافظی هافبک 

39 ساله ذوب آهن از مستطیل سبز و گرویدن رجب زاده به جرگه 
مربیان شکل بگیردکه با اعالم اعضای کادر فنی تیم ذوب آهن 
در فصل آینده و حضور کاپیتان ذوب آهن به عنوان مربی در این 
تیم، این موضوع تقویت شد و حتی خبر رسید که باشگاه ذوب 
آهن درصدد است برنامه ویژه ای برای خداحافظی رجب زاده در 

نظر بگیرد.
در شرایطی که معاون فنی باشگاه ذوب آهن در گفت 

وگو با ایمنا خبر از برنامه ریزی های این باشــگاه 
برای ترتیب دادن بازی خداحافظی برای رجب 
زاده داد، اما مدیرعامل این باشــگاه مدعی شد 
که حضور هافبک 39 ساله سبزپوشان در کادر 
فنی تیم ذوب آهن به منزله خداحافظی او از 

مستطیل سبز نیست و احتمال حضور او به 
عنوان مربی- بازیکن با تصمیم امید نمازی 

وجود دارد.
 رجب زاده در گفت وگوی تلفنی با برنامه 

ضربه آزاد با اعالم اینکه از شنیدن نامش به عنوان مربی در کادر فنی 
تیم شوکه شده است، گفت: تاکید می کنم که از فوتبال خداحافظی 
نکرده ام و  در جلسه ای که با ســرمربی ذوب آهن داشتم 
 مقرر شد همچنان بازی کنم و اگرنیاز باشد در کنار تیم 

باشم.
به نظر می رسد ذوبی ها، برنامه ای برای ادامه همکاری 
با رجب زاده ندارند و وارد کردن نام وی در جمع کادر 
فنی، بــه نوعی اعالم غیرمســتقیم این موضوع 

بوده است.
 در این میان رجــب زاده در موقعیت 
دشــواری برای تصمیم گیری 

قرار گرفته است؛ یا باید به صورت محترمانه از 
فوتبال خداحافظی کند و به جمع مربیان 
اضافه شود یا اینکه منتظر پیشنهاداتی از 

سوی تیم های دیگر لیگ باشد.

ذوب آهن کاپیتان را در موقعیت آچمز قرار داد

شوکه شدن »رجب زاده« از خبر خداحافظی!

سپاهان اصفهان در چند سال اخیر روزهای خوبی را سپری نکرده است. 
از روزی که »حسین فرکی« این تیم را با کسب قهرمانی و با ناراحتی از 
جدایی اش ترک کرد، سپاهان دیگر روز خوش به خود ندیده است. شاید 
فرکی در همان روزها زردپوشان اصفهانی را نفرین کرد که این تیم با وجود 
صرف هزینه های زیاد و جذب بازیکنان و مربیان مطرح طی چند سال اخیر 
نه تنها نتوانسته نتایج قابل قبولی را کسب کند، بلکه فصل به فصل نتایج 
بدتری هم گرفته است تاجایی که این تیم متمول در پایان لیگ هفدهم 
فاصله زیادی تا سقوط نداشت. به طورحتم نتایج این تیم طی سال های 
اخیر به خوبی نشان دهنده اوضاع نابسامان آنهاست. سپاهانی ها هر قدر 
طی این دو سه سال برای برون رفت از این شرایط تالش کردند و دست و پا 
زدند، بیشتر به ناکامی نزدیک شدند. در این مسیر البته این تیم قربانی های 

زیادی هم داشته است، از کرانچار باتجربه گرفته تا ویسی که توانسته بود 
با تیمی مثل استقالل خوزستان به قهرمانی لیگ برتر برسد. سپاهانی ها 
حتی به مربی خارجی که با سرو صدای زیادی به این تیم پیوست نیز رحم 
نکردند. »ایگور استیماچ« گزینه جدی استقاللی ها در آن فصل بود اما 
پول نقد سپاهانی ها او را به سمت اصفهان سوق داد؛ گرچه ناکامی مطلق 
حاصل همکاری استیماچ با سپاهان بود. شاید بتوان گفت، استیماچ قربانی 
سپاهان شد و برای همیشه از فوتبال کشورمان رفت. ویسی و کرانچار هم 
همین سرنوشت را داشتند. همه این مربیان با هدف نجات سپاهان پا به 

این تیم گذاشتند اما سپاهان آنها را هم با خودش به ناکامی کشاند. حاال 
امیر قلعه نویی پا جای پای کسانی گذاشته که به نظر می رسید می توانند 
سپاهان را از بحران چند ســاله خارج کنند؛ اما اتفاقات اخیر در این تیم 
نشان می دهد که سپاهان همچنان در بیراهه گام برمی دارد و قلعه نویی هم 
قربانی بعدی این تیم خواهد بود. سپاهان با اوضاع خوب مالی اش و البته 
حضور زود هنگام امیر قلعه نویی، خیلی زود دست روی بازیکنان مطرح 
لیگ هفدهم گذاشته و از تیم هایی مثل ذوب آهن و پیکان بازیکنانی را به 
خدمت گرفته است، جذب دروازه بانی مثل »پیام نیازمند« با مبلغ قرارداد 
باال و کشاندن بازیکنان ذوب آهن به این تیم نشان می دهد که حاشیه های 
این تیم در لیگ هجدهم اگر بیشتر از ســال های گذشته نباشد، کمتر 

نخواهد بود و این نه به نفع سپاهان و نه به نفع قلعه نویی است.

نفرین فرکی؛ 
قلعه نویی قربانی بعدی سپاهان است؟
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 نرگس طلوعی

تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی برای پنجمین بار شانس حضور  در رقابت های جام جهانی را پیدا می کند که  نگاهی به حضور  سمیه مصور
ایران در ادوار گذشته نشان  می دهد، شرکت ایران در مسابقات جام جهانی پیوند ناگسستنی با حاشیه های تلخ و شیرین داشته 
است؛ حاشیه هایی که  هر چند برخی از آنها سیاسی ترین رویداد فوتبالی رقابت های جام جهانی  را شکل دادند و گل لبخند را به لبان ایرانی ها نشاندند، ولی هنوز 

تلخی برخی از اتفاقات حاشیه ای از اذهان فراموش نشده است. در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشت به مهم ترین اتفاقاتی که در این دوره ها روی دادند.

قهر پیش از پرواز
قهر »ناصر حجــازی« پای پلــکان هواپیما پیش 
از ســفر تیم ملی فوتبــال ایران بــه رقابت های 
جام جهانــی 1978 آرژانتین را می تــوان از مهم 
ترین اتفاقات آن دوره حضور ایران در جام جهانی 
دانست که سال ها بعد توسط ســرمربی وقت تیم 
ملی، پرده از آن برداشــته شــد. گویا  در آن زمان 
قرار بوده فدراســیون فوتبال به بازیکنان تیم ملی 
به خاطر صعود به جام جهانی پاداش دهد که این 
اتفاق نمی افتد و همین قضیه ســبب می شود که 
دروازه بان اصلی تیــم ملی، پای پــرواز قهر کند. 
»حشمت مهاجرانی« که هدایت ایران در آن بازی 
ها را بر عهده داشــت، در این باره می گوید:»وقتی 
پای پله های هواپیما رســیدم چند نفــر از بچه ها 
آمدند و گفتند؛ ناصــر بد خلقی می کند و می گوید 
25 هزارتومانم را می خواهم.  این مبلغ در آن دوران 
پول کمی نبود، من همان جــا با حجازی صحبت 
کردم و به او تعهد دادم که این پول پرداخت خواهد 
شد«. باالخره پادرمیانی مهاجرانی جواب می دهد 
و حجازی مســافر آرژانتین شده و حفاظت دروازه 
 تیم ملی در ســه بازی آن جام جهانی به او سپرده 

می شود.
 شــبی کــه در حافظــه تاریخــی 

ملت ایران باقی ماند
از همان زمانی کــه رقابت های جام جهانی 1998  
فرانسه قرعه کشی شــد و نام ایران در کنار ایاالت 
 متحــده آمریــکا قرار گرفــت، همــه پیش بینی 
می کردند که سیاســی ترین رویــداد فوتبالی در 
 حال شکل گیری اســت. از این رو آن را  مادر همه

 بازی ها خواندند. آمریکاســتیزی مــردم ایران، 
شعله های انقالب، رانده شدن شــاه، یادگارهای 

بیســت و هشــت مرداد، گروگانگیری ۴۴۴ روزه 
کارمندان سفارت آمریکا و... مســائلی نبودند که 
بشود به راحتی از کنار آن گذشت؛ به همین خاطر 
نیویورک تایمز با تیتر فوتبال سیاسی به استقبال 

این دیدار رفت. 
انتظارها به سر رسید. 31 خرداد 1377 فرا رسید 
و تیم ملی فوتبال ایران مقابل تیم ملی آمریکا قرار 
گرفت، شــاگردان »جالل طالبی« در یک مسابقه 
هیجان انگیزو پایاپای، ابتدا با گل حمید استیلی به 
پیش افتادند و بعد مهدی مهدوی کیا در نیمه دوم 
گل دوم ایران را به ثمر رساند تا این دیدار با برتری 
ایران مقابل آمریکا به پایان برسد. پیروزی شیرینی 
که میلیون ها ایرانی را به کوچه و خیابان کشاند و 
مقام معظم رهبری و دیگر مسئوالن کشور به خاطر 

این موفقیت پیام تبریک دادند.
خداحافظی با رییس فدارسیون فوتبال 

پیش از شروع رقابت های جام جهانی
سومین حضور ایران در رقابت های جام جهانی در 
شرایطی پیگیری شد که رییس فدراسیون فوتبال 
ایــران پیش از آغاز ایــن رقابت ها بــا یک تماس 
تلفنی از کار کنار گذاشــته شد. »محمد دادکان« 
که زحمات بســیاری برای تیم ملی و آمادگی این 
تیم برای حضور در آلمان کشــیده بود، به واسطه 
اختالفاتی که با رییس وقت ســازمان تربیت بدنی 
داشت درآستانه آغاز بازی های جام جهانی پیغامی 
 با مضمون برکناری حتی در صــورت موفقیت در

 بازی ها دریافت کرد و همیــن کافی بود که تیم از 
درون، وارد حاشیه ای جدید شود؛ تیمی که پیش 
از این هم درگیر اختالفات بازیکنان کلیدی شده و 
از هم پاشیده بود. در آن زمان دو گروه مختلف در 
تیم ملی حضور یافته بودند؛ یک گروه با محوریت 

 »علی دایی« و گــروه دیگر بــا محوریت »مهدی
 مهدوی کیا« که این باند و باندبازی ها نتیجه ای 

چیزی جز نمایش ضعیف و ناامیدکننده ایران 
در بازی های جام جهانی 2006 نداشت. 

قهری که بازگشتی نداشت!
ملی پوشان ایرانی در حالی راهی رقابت های جام 
جهانی 201۴ برزیل شدند که چند تن از بهترین 
بازیکنان ایرانی امکان راهیابی به این مســابقات 
را نیافتند. دو سال پیش از شروع این بازی ها بود 
که دروازه بان تیم ملی ایران با نوشــتن نامه ای از 
تیم ملی خداحافظی کرد و 18 روز بعد از آن نیز 
یکی از مدافعان تیم ملی شــبانه اردوی تیم ملی 
را ترک کرد تا قهر این دو جدایی همیشگی شان 
را  از تیم ملی رقم بزنــد و »کارلوس کی روش« 
ســرمربی تیم ملی دیگر حاضر به دعوت مهدی 
رحمتــی و هادی عقیلــی به این تیم نشــود تا 
آنها بــه همراه مجتبــی جباری که از لیســت 

تیم ملی خط خورد، بزرگ تریــن جا مانده های 
 ایرانــی از  رقابت هــای جام جهانــی برزیل نام

 بگیرند.
خط خوردن بزرگان سرخابی ها

جا ماندن برخــی از  بهترین بازیکنــان ایران از  
بازی هــای جام جهانــی به رقابت هــای 201۴ 
برزیل محدود نشــد و در رقابت های جام جهانی 

2018  روسیه بار دیگر توسط کی روش تکرار شد 
تا سیدجالل حســینی و وریا غفوری که از بهترین 
بازیکنان لیگ برتــر ایران بودند، نتوانند مســافر 
جام جهانی شــوند. اتفاقــی که پــای نمایندگان 
مجلس را هم به میان کشید و خواستار تغییر نظر 
کی روش در این زمینه شدند که البته این خواسته 
محقق نشــد تا کارلوس کی روش نشان دهد پای 

فش   حر
می ایستد. رقابت های جام جهانی 2018 

روســیه در حالی برای ایران آغاز می شود 
که سرمربی تیم ملی ایران خبر جدایی اش را 

پیش از شروع این رقابت ها داده و نبود بازی های 
دوســتانه با تیم های مطرح، سبب شده تا فوتبال 
دوستان ایرانی امیدی به نمایش خوب ملی پوشان 

ایرانی در این رقابت ها نداشته باشند. 
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نیروی بیکار در شهرداری نداریم
پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

سوژه روز

درخواست مجمع رهروان امر 
به معروف از استاندار اصفهان 
برای پیگیری مطالبات مردم

مجمع رهروان امر به معــروف و نهی از منکر 
اســتان اصفهان با ارســال نامه ای به استاندار 
و دادســتان اصفهان خواســتار رعایت نکات 
اساسی درباره درخواست های مردمی از سوی 
شهرداری و شــورای اسالمی شــهر اصفهان 

شدند.
در بخشــی از این نامه آمده است: »در جامعه 
اسالمی طاعات و عبادات فردی در کنار تقوای 
اجتماعی یک اصــل مهم اســت. در رویکرد 
شورای شــهر و شــهرداری اصفهان یک روند 
بی تفاوت را مشــاهده کرده ایم که منافات با 
اهداف نظام و انقالب دارد. در این بین اقدامات 
و گفتارهای عده ای از اعضای شــورا این روند 
بی تفاوتی را تشدید کرده و با شعارهای ابتدای 
کار که حاکــی از تغییر و ایجــاد امید در بین 
مردم بود متضاد است؛ لیکن گالیه مندی ها و 
سواالتی در بین مردم شهید پرور ایجاد شده که 
خواستار ورود شما بزرگواران در این امر است. 
در زمان کنونی که پایگاه هــای اصلی انقالب 
مساجد و علما بوده و هســتند، جدایی از این 
کانون های ارزشی و نگاه به تشکل های دور از 
ارزش ها و پرداخت امور به اینگونه افراد کجای 

اساسنامه شوراهای اسالمی است؟«
در بخش دیگری از این نامه می خوانیم: »جناب 
آقای اســتاندار محترم، ما از زمان حضور شما 
تا کنون شاهد تالش شــبانه روزی جنابعالی 
بوده ایم خصوصا در برطرف کردن نگرانی های 
مــردم و آب و زاینده رود و از آنجــا که یکی از 
شعارهای این شــورا در ابتدای کار زاینده رود 
بوده به جــز برگزاری کنســرت در مقابل پل 
خواجو و ... چه اقدامی عملی انجام داده اند و آیا 
جایی برای پاسخ به این سوال مهم مردم دارند«. 
مجمع رهروان امر به معــروف و نهی از منکر 
اســتان اصفهان تصریح کرده است: تغییراتی 
را به عنــوان یک اصل برای خود گذاشــتند و 
مردم پای صندوق رای آمدنــد؛ اما امروز هیچ 
گونه تغییری در روند خدمــت که همان عدم 
تبعیض و پیگیری حقابه اصفهان، رفع مباحث 
حاشیه ای شهر و طرح و اجرای پروژه های دقیق 
عمرانی و نزدیک شــدن مســئوالن به مردم، 
پیگیری مباحث محیط زیســت و آلودگی بود 
را کنار گذاشــته اند و فقط تغییر را در روی کار 
آوردن افراد یک حزب تند روی پرحاشیه قرار 
داده اند و اسم چند خیابان را تغییر داده اند. آیا 
یک مدیریت شــهری برای تغییرهای اساسی 

هیچگونه برنامه ای ندارد؟

رییس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی 
اصفهان:

 تولیدات کشاورزی  
تحت مدیریت درستی نیست

رییس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان 
گفت: متاسفانه تولیدات کشاورزی مان تحت 
مدیریت صحیح و درستی نیست و  به دفعات 
انباشتگی محصوالت کشــاورزی را  مشاهده 
کرده ایم، به طــوری که به هیــچ وجه صرفه 
اقتصادی برای کشــاورز وجود ندارد. مرتضی 
تیموری با اشاره به  اهمیت اصالح الگوی مصرف 
آب در کشــاورزی، اظهار کرد: الگوی مصرف 
کنونی مان عمدتا از نوع غرقابی است و این الگو 
و روش بهره وری را بســیار پایین آورده است. 
وی افزود: بنابراین استفاده  از روش های نوین 
آبیاری و از جمله آبیاری تحت فشار و روش های 
مختلف آبیاری  و در این زمینه یکپارچه ســاز 
اراضی کشاورزی  بسیار مهم است؛ به این معنا 
که بدون مقدمه یکپارچه سازی این کار تقریبا 
سخت و  عملی شدن الگوی مصرف، غیر ممکن 
است.رییس جهاد دانشــگاهی واحد صنعتی 
اصفهان با  اشاره به موضوع  سهمیه بندی دقیق  
و کارشناسی مصرف آب کشاورزی، ادامه داد: 
همان طور که برای مردم بحث سهمیه بندی و 
جیره بندی را مطرح  می کنیم، در کشاورزی هم 
با توجه به اینکه زاینده رود  قطع شــده و شرق 
اصفهان آب ندارد، در مکان هایی که دسترسی 
به آب دارند  باید با یک هزینه واقعی تمام شده 
آب را در اختیارشــان قرار  دهیم تا قدر آب را 
بدانند و به میزان نیــاز مصرف کنند. تیموری 
خاطرنشان کرد: حتی برای این امر، جیره بندی 
و سهمیه ای اعالم شــود و از لحاظ کارشناسی 
اگر یک مســاحت معینی از یک باغ و یا زمین 
زراعی به  یک میــزان خاصــی از آب در یک 
بازده زمانی 15 روزه  احتیاج دارد، همان مقدار  
آب در اختیار کشــاورز قرار دهند تا کشــاورز 
مجبور شــود بــا مراجعه به روش هــای نوین 
 آبیاری و اعمال این روش هــا آن میزان آب را 

مصرف کند. 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خبر داد:
توزیع۴۰۰۰ جلد قرآن و 

مفاتیح بین مساجد کم درآمد
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: 
از آغاز ماه مبارک رمضــان، اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان به منظور اجرای امینانه نیات 
واقفان نیک اندیش نزدیک بــه ۴ هزار جلد قرآن 
کریم و مفاتیح الجنان تهیه و بین مساجد کم درآمد 

اصفهان توزیع کرده است.
حجت  االسالم رضا صادقی با اشاره به اقدامات انجام 
شده در راستای طرح ضیافت الهی در ماه مبارک 
رمضان اظهار کرد: در بیشتر امامزادگان در استان 
اصفهان مراسم جزءخوانی قرآن در ایام ماه مبارک 
رمضان در حال برگزاری اســت.وی افزود: محافل 
جزءخوانی روزانه قرآن کریــم در ایام ماه مبارک 
رمضان از ۴ امامزاده عظیم الشأن و شاخص استان 
در شبکه های مختلف ســیما از جمله شبکه های 
استانی، نمایش، قرآن و تهران در حال پخش است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: 
امامزاده هالل بن علی)ع( آران و بیدگل، امامزاده 
سیدان الکریم)ع( دولت آباد و امامزاده سلطانعلی 
بن محمد باقر)ع( مشهد اردهال کاشان و امامزاده 
موسی الکاظم)ع( راوند کاشان از جمله امامزادگانی 
هســتند که مراســم جزءخوانی قرآن در ایام ماه 
مبارک رمضان از شبکه های مختلف سیما از آستان 

مقدس آنان پخش می شود.
حجت االسالم صادقی تصریح کرد: همچنین در 
راســتای اجرای طرح ضیافت الهی به بیشتر بقاع 
متبرکه سراسر استان جهت جزءخوانی قرآن، اقامه 
نماز جماعت، عزاداری و برگزاری احیای شب های 

قدر مبلغانی اعزام شد.
وی ادامه داد: مراسم افطاری ساده برای روزه داران 
در مساجد و بقاع متبرکه توسط هیئت امنای آنها 
نیز برگزار شد. مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان در ادامه خاطر نشان کرد: از آغاز ماه مبارک 
رمضان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
به منظور اجرای امینانه نیات واقفان نیک اندیش 
نزدیک به ۴ هزار جلد قرآن کریم و مفاتیح الجنان 
تهیه و بین مساجد کم درآمد اصفهان توزیع کرده 
اســت.حجت االســالم صادقی افزود: این طرح با 
هدف جمع آوری کتب فرسوده قرآن و همچنین 
 ترویج فرهنگ قرآن و اســتفاده مــردم مومن و
  متدین در مســاجد محــروم و کــم درآمد اجرا

 شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف 
اصفهان اعالم کرد:

 اقامه نماز عید سعید فطر 
در ۱۸۸ امامزاده استان اصفهان

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه اســتان اصفهان گفت: همزمان با سراسر 
کشور نماز باشکوه عید ســعید فطر در جوار حرم 
مطهر 1۸۸ بقعه متبرکه و امامزاده شاخص استان 

اصفهان برپا می شود.
حجت االسالم حسن امیری با بیان اینکه ماه خدا 
به آخر رســیده و عید ســعید فطر از راه می رسد 
و عید فطر تجلی اوج یک مــاه بندگی و عبودیت 
پروردگار متعال و یک ماه سازندگی و وارستگی و 
معراج انسانی است، اظهار کرد: طلوع اشعه پرفروغ 
خورشید این عید سعید، برای کسانی که از فیوض و 
برکات این ماه استفاده کرده اند، ظهور بارقه ملکات 

و فضایل انسانی را نوید می دهد.
وی بیان کرد: براســاس برنامه ریــزی های انجام 
شــده با هدف تبدیل بقاع متبرکه به قطب های 
فرهنگی، امســال نیز همچون سال های گذشته 
نماز باشکوه عید ســعید فطر به همراه دیگر آداب 
این روز عزیــز و بزرگ در جوار حــرم مطهر 1۸۸ 
 بقعه متبرکه و امامزاده عظیم الشان استان برگزار 

می شود.

وقتی هرساله مدت ها قبل از آغاز جشنواره 
فیلم فجر، بحث بر ســر امکان یا عدم امکان 
نمایش فیلم های این جشنواره در اصفهان داغ 
می شود و هرسال نیز باید نگران برگزارنشدن 
احتمالی این جشــنواره باشیم، بحث پخش 
بازی های جام جهانی در سینماهای شهر که 

جای خود دارد! 
وقتی برســر اکــران و برگزاری مهم تریــن رویداد 
فرهنگی مملکت در شــهر تاریخی و فرهنگی ایران 
اما و اگرهــای فراوان وجود دارد، طبیعی اســت که 
ترکیب ســینما و فوتبال در این شــهر، به چالشی 
تبدیل خواهد شد که دســتگاه های مختلف از ناجا 
و ارشــاد و شــهرداری گرفته تا پلیس امنیت را هم 
درگیر خواهد کرد آن هم در این روزها که شــورای 
شــهری ها از لزوم اتخاذ تدابیری برای ایجاد نشاط 
در اصفهان حرف می زنند و کارشناســان و آسیب 
شناسان می گویند خشــکی زاینده رود و بی آبی و 
مشکالتی از این دســت عالوه بر گرفتن سرسبزی 
از اصفهان، مردم را هم افسرده کرده است و حاال در 
چنین شرایطی، »فوتبال« بازهم می تواند به عاملی 
محرک و جذاب و البته تفریحی سالم برای لذت بردن 
زن و مرد و پیر و جوان تبدیل شود.  چندسالی هست 
که مسابقات حساس فوتبالی در کافه ها و سینماها و 
تلویزیون های شهری پخش می شود و از قضا مردم 
هم اســتقبال خوبی از این موضوع داشته اند. وقتی 
پای جام جهانی درمیان باشــد، اهمیت و جذابیت 
دوچندان هم می شود. از روز جمعه بازی های جام 
جهانی روسیه آغاز می شود و از حاال بحث پخش بازی 
ها در سینماها بازهم داغ شده است؛ البته این موضوع 
موافقان و مخالفان خود را دارد. عده ای معتقد هستند 
در راستای رونق سینماها،اتفاق خوشایندی است و 
در مقابل عده ای دیگر معتقدنــد که فضای اکران را 
اشــغال می کند. با توجه به اینکه زمان پخش بازی 
ها بعدازظهر به بعد اســت، عده ای از اهالی سینما 
می گویند بعدازظهرها کــه زمان مهمی برای اکران 

فیلم ها در سینماهاســت، اگر بازی در این ساعات 
برگزار شــود طبیعی اســت که روی فروش فیلم ها 

اثرگذار خواهد بود. 
برخی هم از جنبه ای دیگر بــه این موضوع نگاه می 
کنند و می گویند بازی های حساسی مثل بازی های 
ایران در جام جهانی باعث ایجاد هیجانات زیادی در 
تماشاچی می شود و گاهی این هیجانات قابل کنترل 

نیست و به اموال سینما صدمه وارد می شود.
یکی از مهم ترین اعتراضات را اما »مصطفی کیایی« 
کارگردان چهارراه استانبول داشت که می گوید اگر 
قرار است این اتفاق بیفتد، پس به ما هم اجازه دهند در 

استادیوم آزادی فیلم نمایش دهیم!
در مقابل، موافقان این طرح مــی گویند که فوتبال 
می تواند وسیله ای برای آشتی مردم با سینماها باشد؛ 
بنابراین اگر مخاطبان به جــای آنکه پای تلویزیون 
بنشینند و فوتبال ببینند به سینماها بیایند رونقی در 
سینماها هم ایجاد خواهد شد و به این ترتیب فیلم ها 

نیز معرفی می شوند. 
چندی پیش بود که ســردار رحیمی، رییس پلیس 
پایتخت ضمن اینکه تاکید کــرد طبق قانون کافی 
شاپ ها اجازه اکران مسابقات فوتبال را ندارند، ادامه 

داد که پلیس نهایت همکاری را برای اکران مسابقات 
فوتبال در سینما ها در نظر می گیرد.

رحیمی تاکید کرد که پلیس بــه هیچ وجه مخالف 
شادی شهروندان نیست و البته چندروز بعد هم نیروی 
انتظامی تهران بزرگ اعالم کرد که پخش مسابقات 
فوتبال جام جهانی در کافی شاپ ها و قهوه خانه ها تابع 
ضوابط و مقررات صنفی بوده و پلیس با آن مخالفتی 
ندارد. چندی بعد، نیروی انتظامی تهران بزرگ اعالم 
کرد: پخش مســابقات فوتبال جام جهانی در کافی 
شاپ ها و قهوه خانه ها تابع ضوابط و مقررات صنفی 

بوده و پلیس با آن مخالفتی ندارد.
و اما اصفهان هم از بحث پرحاشیه پخش بازی های 
جام جهانی 201۸ در ســینماهای کشور بی نصیب 
نبوده و آمادگی خود برای پخش بازی ها را در دو سالن 
ســینمایی خود اعالم کرده؛ اما پخش این بازی ها 

مشروط است.
در واقع اما و اگرهای فــراوان در این زمینه گریبان 
اصفهان را هم گرفته اســت. عــده ای از هنرمندان 
و فیلم ســازان مخالف طرح و عــده ای دیگر موافق 
صددرصدی این طرح هستند. دور قبلی بازی ها که 
این طرح به صورت آزمایشــی اجرا شد، با استقبال 

زیاد از ســوی مردم روبه رو شــد و حاال صحبت از 
اکران فوتبال در سینماهای سراسر کشور و از جمله 
اصفهان اســت. آن طور که خبرگــزاری »فارس« 
نوشت؛ طی جلساتی که تاکنون شورای عالی اکران 
برگزار کرده اســت ظاهرا یک موافقــت اولیه با این 
طرح انجام شــده ؛ اما نحوه برگزاری، بلیت فروشی و 
قیمت بلیت، تعداد سالن های سینما، بازی هایی که 
در سینماها پخش خواهد شــد، تعداد افراد بازدید 
کننده و محدودیت در ظرفیت ســینماها و از همه 
مهم تر موضوعات امنیتی کار که با توجه به ممنوعیت 
ورود بانوان به استادیوم های ورزشی مورد توجه است، 
از جمله سواالت مهمی اســت که باید در مورد آنها 

تصمیم گیری درستی انجام شود.
در همین رابطه هم سید مصطفی حسینی، مدیر امور 
سینمایی حوزه هنری اســتان اصفهان در خصوص 
پخش بازی های جام جهانــی در اصفهان و آمادگی 
شهر اصفهان برای این منظور گفته: قرار بود جلساتی 
در تهران برگزار شــود و در این رابطه تصمیم گیری 
نهایی صورت گیرد؛ البته پیشنهاد شورای صنفی بوده 
که هنوز نتیجه نهایی مشخص نشده است.وی معتقد 
است در صورتی که این تصمیم نهایی شود پیشنهاد 
ما در اصفهان سینماهای سپاهان و پردیس سینمایی 
چهارباغ اســت تا آماده پخش بازی هــا در اصفهان 
شودند. در اصفهان می توان از پردیس چهارباغ یک 
سالن اصلی و از سینما سپاهان نیز سالن اصلی را برای 
این کار اختصاص دهیــم؛ البته همه این موضوعات 

بستگی به  مجوزی داردکه از تهران گرفته می شود.
نیروی انتظامی استان اصفهان نیز تصمیم گیری در 
رابطه با تامین امنیت این برنامه را در ســطح کالن 
نیروی انتظامی عنوان کرد و نیروی انتظامی استان 
اصفهان را تابع هرگونه تصمیم گیری در سطح کشور 
دانست. قرار بود جلسه ای با حضور مسئوالن مربوطه 
در این رابطه تشــکیل شــود. زمان کوتاهی به آغاز 
رسمی جام جهانی روسیه باقی مانده و هنوز مشخص 
نیست که  مجوز اکران فوتبال در سینماهای اصفهان 
صادر می شــود یا نه و در صورت اکران، شــرایط و 

ضوابط در این باره چه خواهد بود. 

در انتظار مجوز
 در آستانه آغاز جام جهانی فوتبال، موضوع اکران مسابقات در سینماهای اصفهان همزمان با سراسر کشور مطرح شده است؛

تداوم حضور اصفهان در شبکه شهرهای خالق بررسی می شود
سخنگوی شــورای اسالمی شــهر اصفهان از حضور شــهردار، مدیر مرکز خالقیت و فناوری های نوین 
شهرداري اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شهرداری در شهرهای »کراکف« و »کاتوییس« 

لهستان برای دفاع از باقی ماندن اصفهان در شبکه شهرهای خالق خبر داد.
مهدی مقدری با اشاره به حضور  هیئت سه نفره از مدیران شهری در لهستان اظهار کرد: اصفهان از سال 
201۴ در این شبکه پذیرفته شده؛ اما تا کنون هیچ نماینده ای از مدیریت شهری اصفهان در این اجالس 
حضور پیدا نکرده بود و از آنجا که این مســئله در ارزیابی ادامه عضویت اصفهان در این شبکه برای سال 

آینده بسیار حیاتی است، مدیریت شهري اصفهان در این دوره از اجالس حضور مي یابد.
وی ادامه داد: دوازدهمین اجالس ساالنه شبکه شهرهای خالق جهان 22 تا 25 خرداد ماه در شهرهای 
کراکف و کاتوییس لهستان برگزار می شود و شــهردار اصفهان، مدیر مرکز خالقیت و فناوری های نوین 
شهرداري اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی و سخنگوي شوراي شهر در این رویداد حضور خواهند یافت. 
مقدری افزود: شهرهای عضو این شبکه موظف هستند به منظور تبادل تجربیات و بهره مندی از ظرفیت 

دیگر شهرها حضور موثر و مفیدی در این شبکه و رویدادهاي آن داشته باشند. 

معاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انسانی 
شــهرداری گفت: در چارت ســازمانی جدید 
شهرداری برخی از ســازمان ها باید ادغام شود، 
زیرا تاکید وزارت کشور این است که باید امور، 

برون ســپاری و به بخش خصوصی 
واگذار شود. به طور مثال در سازمان 
فرهنگی، سیاســت بر این است که 
مراکز فرهنگی وابسته به شهرداری 
به بخــش خصوصی واگذار شــود. 
مرتضی نصوحی با بیان اینکه با ادغام 
سازمان ها مباحث تخصصی جداگانه 
انجام می شــود؛ اما بخش عمومی 

نظیر حســابداری، تدارکات، روابط عمومی و... 
به صورت مشترک انجام می شــود، افزود: در 
معاونت های شهرداری در راستای چابک سازی 

نیز برخی از مدیریت ها ادغام می شود.
وی با بیان اینکه براساس چارت مصوب سازمان، 
می توان جای خالی برخی از نیروها را مشخص 
کرد، اظهار کرد: برای جذب نیرو در شهرداری 
باید مجوز از وزارت کشور گرفته شود و از طریق 
سازمان امور اســتخدامی فرآیند قانونی برای 
فراخــوان و برگزاری آزمون برگزار شــود، این 
فرآیند قانونی نــه تنها برای شــهرداری بلکه 
برای همه نهادها اجرا می شــود. گاهی نیز در 

مقاطعــی از زمان جذب نیرو در شــهرداری به 
لحاظ ضرورت، در تعامل با شــورا انجام شده تا 
مسائل حل شــود. وی درباره آمار نیروی مازاد 
در شهرداری گفت: یکی از مبانی صحبت های 

شهردار اصفهان در خصوص مازاد نیرو در واقع 
مقایسه تعداد نیروهای وضع موجود با ساختار 
مصوب اســت و این به معنای این نیســت که 
نیروی بیــکار در مجموعه شــهرداری داریم، 
به طور مثال در شــرکت اتوبوســرانی دو هزار 
نیروی راننده داریم؛ اما چون شــرکت است در 
ساختار مصوب جایگاهی ندارد.  نصوحی ادامه 
داد: سازمان فرهنگی نســبت به ساختار کاری 
خود  شاید ۸00 الی ۹00 نفر نیرو داشته باشد 
و این به خاطر این اســت که در سالیان مختلف 
فرهنگسرا ایجاد شده که از نیروهای سازمان در 

این فرهنگسراها فعالیت می کنند. 

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری:

نیروی بیکار در شهرداری نداریم
مدیرعامــل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شــهرداری اصفهان گفت: سم پاشــی عمومی 
شبانه تعدادی از گونه های گیاهی سطح شهر از 
تاریخ 1۹ لغایت ۳1 خرداد برای درختان نارون، 

چنار، زبان گنجشک، بید، اقاقیا و انواع گونه های 
سرو جهت مقابله با آفت کنه انجام خواهد شد. 
فروغ مرتضایی نــژاد اظهارکــرد: در عملیات 
سم پاشی به منظور صرفه  جویی در میزان سموم 
مصرفی و باالبــردن کیفیت و ســرعت انجام 
عملیات در مســیرهایی که امکان پذیر است، 
از دســتگاه های توربوالینر اســتفاده می شود. 
وی با بیان اینکه ســموم مورد اســتفاده برای 
سم پاشــی درختان با غلظت هــای پایین و بر 
پایه گیاهی بوده که عــوارض منفی کمتری بر 
محیط زیست و شــهروندان دارد، افزود: با این 
حال الزم است شــهروندان در ایام سم پاشی 

درختان همکاری الزم را داشــته باشند و حتی 
االمکان از قراردادن خودروی خود در مسیر سم 
پاشی خودداری کرده و از قراردادن مواد غذایی 
در این ایــام در بالکن هــا بپرهیزند.مرتضایی 
نژادادامــه داد: در ایام سم پاشــی 
درختان، شــهروندان باید در های 
مشرف به مسیر سم پاشی را ببندند 
و چنانچه میز نانوایی در خیابان قرار 
گرفته باشد، ضروری است متصدیان 
نانوایی قبل از اســتفاده، میزها را 
شست وشو دهند تا از بروز بیماری 
جلوگیری کننــد. وی تصریح کرد: 
طبق هماهنگی های انجام شده، اطالع رسانی 
به شهروندان از طریق بنرهای هشداردهنده در 
مسیرهای سم پاشی در زمان مقرر انجام شده و 
هنگام عملیات سم پاشــی نیز پیمانکار موظف 
است یک نفر یا خودروی راهنما در اختیار داشته 
باشــد تا به عابران پیاده، مغازه  ها و خودروهای 
پارک شده اطالع  رسانی کند. وی با بیان اینکه 
در رفیوژ وسط خیابان  های مهم و اصلی با فاصله 
۳00-200 متر جلــوی تانکر، خودروی راهنما 
در پشت تانکر جهت رعایت موارد ایمنی حرکت 
می کند، یادآور شد: عملیات سم پاشی از ساعت 

11 شب به بعدانجام می شود.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری:

دور دوم سم پاشی درختان شهر اصفهان آغاز شد

آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت سهامداران شرکت پیتاش ایرانیان سهامی خاص ثبت شده به شماره 
45534 و شناسنامه ملی 10260635007 جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده .

بدینوسیله با عنایت به عدم تادیه 65% سرمایه تعهد شده سهامداران و همچنین عدم فعالیت شــرکت از سال ۹1 و ضرر و زیان وارده طی مدت 
مارالذکر از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در ســاعت ۹ صبح  مورخ ۹7/0۴/01 به آدرس اصفهان 
– خیابان اشرفی اصفهانی - نبش کوچه ۳0- طبقه فوقانی فروشگاه ضد به کد پستی ۸1۸66۴55۳1 تلفن 0۳1۳7650۸2۸ تشکیل می گردد، 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

اتخاذ تصمیم در خصوص:
- انحالل شرکت

مدیر عامل- تعیین مدیر تصفیه 

سارا بهرامی

خبر
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امام باقر )علیه السالم(:
  آخرت ، سراى ماندن است و دنیا سراى رفتن و 

نیست شدن؛ اما اهل دنیا اهل غفلت  هستند. 
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افقی:
1- ارز مالزي - بانکي که از ســوي يک 

بانک خارجي عمل مي کند
2- تورم - مذهب - وسط

3- توبه کننــده - نامــي دخترانــه - 
بنيان گذار

4- مخفف شاد - معدني - انتقام جويي
5- خمير زيرســازي - لحظه اي - رمق 

آخر
6- صدمه - حرف درد - دزدان - دوازده 

ماه
7- غزال و آهو - مرکز استان مرکزي - 

تربيت کننده
8-بــازاري بــراي تبــادل ارز خارجي 
کــه بانک هــا در آن با تلفن يا شــبکه 

الکترونيکي به معامله مي پردازند.
9- صيحه - عبادت کننــدگان - ملکه 

زنبوران عسل
10- از پساوند نسبت وصفي - زغال - 

صدا - حرف ندا
11- مخفــف مــاه - رکاب - نام بانک 

مرکزي آمريکا
12- از القاب اشــرافي - شاهد - هنوز 

فرنگي
13- پــول واحد اروپايــي - اولين پول 
جهان به لحاظ اهميت و ميزان مبادالت 

جهاني - پادشاه مغولي
14- بيننده - اضافي - واحد ســنجش 

گرما
15- در ميــان مراکز مالــي متعدد در 
سراســر جهان اين بازار بيشترين حجم 
معامله ارز را دارد - بزرگ ترين شــريک 

تجاري ژاپن. 
عمودی:

1- جويدنــي معــدن - تلــه - واال - 

پروردگار
2- هجوم - دبيرخانه - بيهوده

3- نادر - داستانسرا - زمين لم يزرع
4- بوي ناخوش - هــم وزني - پايتخت 

فرانسه
5- حرف دهن کجي - خرس استراليايي 

- زشت
6- صاحب »ارژنگ« - خوراک - همسر 

مرد
7- مخزن االسرار - سال پرباران - عدل
8- عضوي از صورت - زنجيره - عروس

9- عقايد انتخاباتي - ارز سوئيس - باطن 
دل

10- حرف نفي فارسي - ستارگان - فقير
11- پرچم - ايما - قليل

12- منسوب به عمان - ندا داده شده - 
نيم صداي کالغ

13- ابزار خودبيني - از هفت سين ها - 
شب هاي تازي

14- هر چيز شبيه مار - روشندل - فرق 
سر

15- »هرگز نه« تازي - استاندار - موي 
بلند - پدربزرگ.
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خدايا توبه ما را بپذير
يکى از مهم ترين برکات ماه مبارک رمضان، پذيرش توبه از سوى 
پروردگار متعال اســت. در اين ماه خداوند به بندگان خود با نگاه 
رحمت مى نگرد و با عنايت ويژه اى همه عبادات مومنان را پاداش 

مى دهد.
از »توبه« صحبت به ميان آمد؛ چنانکه در دعاى امروز هم از خدا 
مىخواهيم که عذر ما را بپذيرد و گناهان ما را ببخشــد؛ زيرا  در 
واپسين روزهاى ماه ضيافت ا... اگر اميد بخشش نداشته باشيم، 
ديگر چه زمانى مى توانيم به خداى متعال رو کنيم و از او بخواهيم 
ما را ببخشد؟ خداوند متعال در قرآن مى فرمايد: در شــــب قدر 
سرنوشت همه ابناى بشر تعيين مى شود؛ بنابراين از او مىخواهيم 
اگر در شب هاى قدر از گناهان ما نگذشته است، در اين لحظات ما را 
ببخشد تا سرنوشتى متعالى براى ما مقدر شود؛  اين مهم نيز محقق 
نمىشود، مگر اينکه براى ترک گناه و انجام توبه حقيقى اهتمام 
داشــته باشيم و براى انجام عمل صالح از خدا توفيق بخواهيم که 

به طورقطع او يارمان خواهد بود.
در دعاى امروز از پروردگار مىخواهيم که ســختىها را بر ما آسان  
سازد و هنگام مبتالشــــدن به مصايب، ما را در مشکالت يارى 
کند که اهل صبر و شکر باشيم و از دايره تسليم حق بودن خارج 
نشويم؛ نه مانند برخى بندگان که در موقع سختى و شدايد، لب 
به شکايت مىگشايند؛ اين در حالى است که خداوند متعال همه 
بندگان خويش را با ســختىها مورد آزمون قرار مىدهد. يکى از 
داستان هاى قرآنى که همه ما از کودکى شنيده ايم، داستان ايوب 
پيامبراســت که خداوند به ايشان مال و فرزندان بسيار داده بود؛ 
اما در يک شب مال و فرزندان آن حضرت را گرفت و ايشان هرگز 

لب به شکايت نگشود.
ما اين صبر را در زندگى ائمه هدى)عليهم السالم( و خاندان مکرم 
آنها به  وفور مى بينيم. شــايد براى ما سوال باشد که اين همه صبر 
بر مصايب از کجا نشات مىگيرد؟ پاسخ روشن است آنها در خداوند 
ذوب و ممزوج بوده اند و هرگز چيزى جز خواست و اراده الهى در 

زندگى آنان معنا نداشته است.

حجت االسالم والمسلمين دكتر ناصر رفيعی

شرح دعای بيست وهفتمين روز ماه مبارك رمضان 

97/03/22 تاریخ   
اذان صبح       04:13:46  
05:55:21 طلوع آفتاب  
13:04:03 اذان ظهر    
20:13:13 غروب آفتاب  
20:32:16 اذان مغرب    
نيمه شب شرعی   00:13:29

معرفی کتاب

کتاب »انوارالملکوت« تاليف عالمه »حاج سيدمحمدحســين حسينى 
طهرانى« پيرامون موضوعاتى چون  نورملکوت روزه، نماز، مســجد، قرآن 

و دعا نوشته شده است.
عالمه طهرانى در قسمتى از جلد اول کتاب با استناد به قرآن کريم، علت 
نهايى روزه را وصول به تقوا دانســته و مراتب سه گانه روزه )روزه  عام، روزه 
خاص و روزه خاص الخاص( را  با تفسير و تبيين آيات و روايات و ذکر  شرايط 
هفتگانه اى که مورد تاکيد علماى اخالق و عرفان است، برشمرده است.  وى 
در جلد دوم اين کتاب، مطالب مربوط به نــور ملکوت قرآن و دعا رادر 19 
مجلس بيان کرده که در قسمت اول آن، نور ملکوت قرآن طى تفسير آياتى 
از کالم ا... مجيد، مورد بررسى قرار گرفته و برخى از عناوين آن عبارت است 
از:  جميع افراد بشر بايد از قرآن تبعيت کنند، آيات قرآن تماما براى دعوت 
به توحيد و کشاندن مردم به وحدت است، قرآن کتاب حقيقت و معالجه 
افراد است، انسان با قرآن غنى و بدون آن فقير است، قرآن براى مومنان شفا 

و رحمت و براى ستمکاران موجب شقاوت است و... .

»ماه رمضان«  همراه با گردشگران  خارجی نصف جهان

بازديد تولیت آستان قدس از بزرگ ترين سفره افطار جهان اسالم انوار الملکوت
هرساله همزمان با ماه مبارک رمضان بزرگ ترين سفره افطار جهان اسالم در حرم امام رضا )عليه السالم( برپا مى شود که توليت آستان 

قدس از  آن  بازديد کرد.

روزه داری خلبان ها
سال دوم جنگ، ماه مبارک رمضان با مردادماه مصادف شده بود. خلبانان اگرچه 
براى پرواز بايد از شرايط ويژه جسمانى برخوردار باشند اما شاهد بودم که آن 
دسته از خلبانانى که روزه مى گرفتند طورى برنامه ريزى مى کردند که در زمان 
صبح، عمليات هاى هوايى را انجام بدهند. گاهى آنان بايد زمان زيادى را پرواز 
مى کردند، براى همين همواره داخل جيب هايشان )لباس مخصوص هوانوردى( 
مقدارى بادام، مغز گرد و و يک قمقمه کوچک آب داشــتند تا در شــرايطى 
که روزه دارى بر آنها غلبه کرد، روزه خود را بشــکنند و عالوه بر انجام درست 
ماموريت هاى خود، افت قند و فشارخون موجب اين نشود که اموال بيت المال 
که بسيار هم به آن  نياز داشتيم آسيب ببيند؛ زيرا ممکن بود به خاطر افت فشار 

خون و قند، خلبانان هواپيما سقوط کنند.

»آذر تاجرى نيان« از بانوان امدادگر و رزمنده دوران هشت سال دفاع مقدس 
است که مى گويد: تحرک بسيار باال موجب تشنگى مى شد اما با ديدن برخى 
رزمندگان مجروح که به بيمارستان منتقل مى شدند، روحيه مان تغيير مى کرد 
و آستانه تحمل کادر امدادى در روزه دارى افزايش مى يافت؛ زيرا مى ديديم برخى 
رزمندگان و مجروحان که روزه بر آنــان واجب نبود حرمت روزه دارى را حفظ 

مى کردند تا آنجا که حتى ما به اجبار دارو و غذا به آنها مى داديم.

رمضان درجبهه ها

ماه رمضان با تمام خير و بركتش فرا رسيده است؛ 
اما شاید گرمی هوا و روزهای طوالنی آن، روزه داری 
در این ماه را سخت  كرده باشد. سال هاپيش در این 
ســرزمين جوانانی بودند كه بسيار سخت تر از ما 
برای اجرای امر خداوند قيام كردند و نه تنها بی هيچ 
شــکایتی بلکه در اوج لــذت در نمایش مباهات 
معشوق درخشيدند. مردانی كه گرمی هوا، آتش 
گلوله دشــمن، كمی غذا، روزهای سخت اسارت 
و... آنان را از اجرای فرمان الهی بازنمی داشــت. با 
خاطرات شان همراه می شویم بدان اميد كه در لذت 

خلوص شان شریک مان كنند.

 ]...[ گردشگر فرانسوى دوباره گفت: اين درست 
است، ولي  ما دين خود را تکامل داده ايم و پيشرفت 

کرد ه ايم ولي شــما هنوز 
هيچ پيشرفتي نکرده ايد 
و در همان 1400 ســال 
پيش مانده ايد. در جواب 
به او گفتم: شما مسيحيت 
را ارتقــا نــداده ايد؛ اصال 
مسيحيت به معناي واقعى 
مســيحيت وجود ندارد. 

شما در جوامع غربي از دين به غير از يک پوسته که 
البته آن هم فکر نکنم باشد، چيزي وجود ندارد. فرق 
اســت بين تکامل و از بين بردن؛ شما دين را از بين 
برده ايد و جاي آن سرگرمي، پول و لذت گذاشته ايد. 
ما نام اين را پيشــرفت نمي گذاريــم. به اذعان خود 
اروپايى هــا، جوامع در اروپــا رو بــه لذت گرايي و 
فردگرايي تمايل دارند و جوامع را نظام سرمايه داري 
اداره مي کند نه ديــن!  اينکه شــما گفتيد تکامل 
پيدا کرده ايد درست نيست؛ شــما از دين و زندگي 

ديني دور شده ايد. در دين شما مسيحيان طالق 
وجود ندارد و اين موضوع خوبي نيست؛ درحالى که 
به نــدرت کســي را پيــدا 
مي کنيد که چند بار ازدواج 
نداشته باشد، آيا شما اين را 
تکامل در دين مي دانيد! در 
دين کمک کردن به ديگر 
انسان ها وجود دارد و توصيه 
شده است ولى در اروپا اگر 
براي کســي مشکل پيش 
بيايد، چند نفر کمک مي کنند و براي چند نفر مهم 
است؟! بنده اروپا بوده ام. آنها حتي تمايل ندارند پاسخ 
يک پرسش را بدهند و از جواب دادن فراري هستند. 
آن وقت شما اسم اين را پيشرفت مي گذاريد! اگر به 
آمار تجاوز به زنان در اروپا حتي در ســطوح باالي 
دولتي نگاه بيندازيد، واقعا تاسف بار است؛  حاال شما 
ادعا مي کنيد که پيشــرفته هســتيد. در ارتباطات 
خانوادگي به ضعيف ترين حد خود رسيده ايد؛ شما 

اسم اين را پيشرفت مي گذاريد!

عکس روز

 
تبليغ دين جزو نخستين و مهم ترين 
پروسه هايى اســت که طلبه ها براى 
زکات علــم خــود بــه آن مشــغول 
مى شوند؛ حاال اگر طلبه اى خوش ذوق 
باشــد و زبان ديگرى هم بداند، مسير 
ديگرى برايش گشوده شده و فرصت 
هم کالمى بــا غيرمســلمانانى را پيدا 
مى کند که فرســنگ ها فاصله ذهنى 
با آيين محمدى دارنــد و مى تواند با 
بهره گيرى از اين فرصت ناب، تصوير 
درستى از اســالم را به آنها ارائه کند؛ 
مانند کارى که حجت االسالم »زمانى« 
درمدرســه علميه»ناصريه«انجــام 

مى دهد. 
واکنش هاى جالب گردشگران خارجى 
بــه آيين هاى مــاه مبــارک رمضان 
و پرســش هايى که دربــاره اين ماه و 
روزه گرفتن مى پرســند، بهانه اى شد 
تا در ماه ميهمانى خــدا با خاطرات او 

همراه شويم. 

سميه مصور 
در انسانیت و شرافت، هیچ فرقی بین زن و مرد نیست )1(

آيت ا...  مظاهرى در جلسه درس اخالق خود در ماه مبارک رمضان اظهار داشتند: نقل مى کنند 
يک خانواده از گرگ ها هستند که برخالف ديگر حيوانات و حتى ساير گرگ ها، خودشان خود 
را مى خورند! آنها دسته جمعى به شکل دايره اى دور هم مى نشينند و به همديگر نگاه مى کنند و 
هرگاه  يکى از آنها غفلت کند، بقيه روى سر او مى ريزند و تکه پاره اش مى کنند. الزم نيست براى 
باور اين موضوع، ميان گرگ ها برويد؛ بياييــد در جمع برخى آدم ها و ببينيد عده اى در جمعى 
نشسته اند و سخن مى گويند؛ کافى است يکى از آنها خارج شود آنگاه همه هرچه بخواهند پشت 

سر او مى گويند و آبرويش را مى درند. اين طرز رفتار، از بى حيايى سرچشمه مى گيرد.
عامل چهارم براى کامل شــدن ايمان، طبق روايت مورد بحث ما »حســن خلق« با خانواده و 
اطرافيان است: انســان بايد نزد همه خوش اخالق و مودب باشد. اما آنچه در اين روايت به طور 
خاص سفارش شده، اين است که همه بايد با همسر و فرزندان خود خوش اخالق و خوش رفتار 
باشند. گاه ديده مى شــود بعضى از خواص يا طلبه ها، با همسرشان نمى سازند، با فرزندان شان 
اختالف دارند، مى خواهند با تندى امربه معروف کنند و مى خواهند با داد و فرياد نهى ازمنکر کنند. 

حتى اگر همسر کسى تقصير هم داشته باشد، نبايد با تندى و تنش با او رفتار شود. 

حسن خلق، عاملی برای کامل شدن ايمان استدر محضر بزرگان
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