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»سون« در اصفهان
سیتی سنتر میزبان گروه محبوب موسیقی می شود؛
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قادر به تصفیه پساب، درصورت همکاری مسئوالن هستیم
محقق شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان:
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ثبت نام سفرهای عتبات عالیات در اصفهان آغاز شد
مدیرکل حج و زیارت استان:

8

  چالش جدید در شهر 

این قسمت: حذف حوض!

 مدیر کل سازمان انتقال خون استان اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه اعالم کرد:

تامین خون بیماران تاالسمی به حمایت خیرین نیاز دارد
مدیرکل سازمان انتقال خون استان اصفهان، به مناسبت 9 مردادماه، 
روز تاسیس »سازمان انتقال خون«، در نشست خبری با اصحاب رسانه 

با بیان اینکه  سالیانه بالغ بر 50 هزار واحد پالســما  از انتقال خون استان به 
»اروپا« ارسال می شود، گفت: سالیانه یک بار پالسمای انتقال خون استان 
اصفهان، تحت نظارت انتقال خون »آلمان« قرار می گیرد و اگر این نظارت 

را با موفقیت طی کند، می تواند...
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مدیر کل حفاظت محیط زیست اصفهان: 
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مسئوالن وزارت نیرو 
اعتقادی به حقابه زیست 

محیطی ندارند

مدیرعامل اتحادیه صنایع لبنی پاستوریزه 
استان اظهار کرد:

 جاذبه ارزآوری شیرخشک
 دلیل اصلی جهش قیمت
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روز دمنوش گیاهی؛
امروز از دمنوش های گیاهی استفاده کن 

و  از حس خوب آرامش در این روزهای سخت 
اقتصادی لذت ببر

گالری نقش خانه/ مدیا: چاپ دستی
 نمایشگاه چاپ دستی

  دانشجویان دانشگاه سپهر 
به سرپرستی میالد فیروزفر

اختتامیه: 9مردادماه

سینمایی »دشمن زن«
کارگردان:کریم امینی 

سیتی سنتر / پردیس سینمایی 
چهارباغ / قدس

در این برنامه از صفر تا صد کسب و کار در شرایط 
اقتصاد فعلی بازار و حمایت از کاالی ایرانی با حضور 
اساتید و کارشناســان حوزه های مرتبط پرداخته 

می شود.

پیشران
سه شنبه ها ساعت 21

  آیا »طال « می تواند »ریال« را نجات دهد؛  

3

منجی زرین!

بهره وری سازمان/ توانمند سازی نیروی انســانی/ اقتصاد مقاومتی/ بررسی نقاط قوت و 
ضعف/ عوامل موثر بر ارتقاء انگیزه/ حمایت از کاالی ایرانی/ تجارب مهم و ارزنده و قابل 

تعمیم به سایر شرکت ها/ ارائه راهکارهای قابل اجرا جهت اصالح و یا تحکیم موارد فوق

شرکت کنندگان می توانند در قالب محورهای جشنواره، یکی از موضوعات 
ذیل را انتخاب و مقاالت علمی و یا تجارب خود را در حول آن ارسال نمایند:

و نیز مطالعه برنامه ها
فعالیت ها و ظرفیت های بالقوه،

آخرین مهلت ارسال آثار: پانزدهم مرداد ماه نود و هفت

www.snww.ir     ارسال مقاله و اطالعات بیشتر:

محورهای اصلی جشنواره:امور اداری و پشتیبانی
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

به منظور ارتقاء و بهبود بهره وری
امور کارکنان

اقدامات رفاهی
درمان و سالمت کارکنان
خدمات پشتیبانی 

دبیرخانه
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روز جمعه »یوســف بن علوی« وزیر خارجه 
عمان به واشنگتن رفت و با »جیمز متیس« 
وزیر دفاع آمریکا دیدار کرد. در اخبار آمده 
بود که این دیدار برای میانجیگری این کشور 
 و کاهش تنش میان ایــران و آمریکا صورت 

گرفته است. 
روز گذشته و در نشســت خبری سخنگوی وزارت 
خارجه ، خبرنگاران در مورد اخبار منتشــر شــده 
در ارتباط با ســفر »بن علوی« و اینکــه آیا هدف 
از این ســفر میانجیگری بین ایــران و آمریکا بوده 
است، سوال کردند. آقای سخنگو گفت: از محتوای 
مذاکرات و اهداف ســفر آقای بن علوی به آمریکا 
اطالعی ندارم. بهرام قاســمی دربــاره روابط ایران 
و عمان هم توضیحاتی داد: روابــط تهران و عمان 
به صورت مســتمر و متمادی اســت، بــا یکدیگر 
روابط خوبــی داریــم، در تماس دائم بــا یکدیگر 
 هســتیم و من ارتباط و پیوســتی بین این سفرها 

نمی بینم.
ســخنگوی وزارت امور خارجه  در پاسخ به سوالی 
در مورد مذاکره بین ایران و آمریکا گفت: »آمریکا 
هر روز نشــان می دهد که غیر قابل اعتماد است. با 
این آمریکا و سیاست هایی که در پیش گرفته قطعا 

امکان تعامل و گفت وگو وجود نخواهد داشت.«
 

»عمان« همیشه به عنوان کشــوری »دوست« و 
»همراه« و البته »میانجی« برای ایران مطرح بوده 
است؛ رابطه ای که به عنوان یک الگو درباره روابط 

ایران و اعراب مطرح بوده است. 
چند سال پیش بود که روزنامه آمریکایی »نیویورک 
تایمز« با ادعای اینکه ایران با اعراب وارد جنگ سرد 
شده است، نوشت: »در این میان، عمان ارتباطش 
با تهران را زیادتر کرده و با اعراب نیز اختالف پیدا 

کرده است«.
این روزنامه نوشــت: » عمان، همسایه بزرگ خود 

یعنی ایران را نمی خواهد نادیده بگیرد«.
این روزنامــه آمریکایی همچنین بــا اظهار اینکه 
عمان برای نزدیکی به ایران از عربســتان سعودی 
و مصر دوری جسته است، از امضای پیمان امنیتی 

جمهوری اسالمی ایران با عمان خبر داد. 
همزمان»ســلیم المحروق« دیپلمــات عمانی در 

واشــنگتن هم گفت که 
ایــران همســایه بزرگی 
اســت و برای همیشه هم 

خواهد بود.
عمان بین 6 کشور شورای 
همــکاری خلیــج فارس 
حضــور دارد و در طــول 
تاریــخ رابطه حســنه و 

خوبی با عربستان نداشته است و اگر جایگاهی باالتر 
از عربستان نداشته باشد، قطعا کمتر از آن را ندارد. 
این کشور که نقش پررنگی در معادالت منطقه ای 
ندارد، در این ســال ها تالش کرده تــا همزمان با 
تقویت حضور خود در منطقه و افزایش رابطه خود 
با آمریکا ، به ایران نیز نزدیک تر شده و رابطه اش را 

مستحکم تر کند. 
عمانی ها بر خالف سایر اعراب منطقه از هسته ای 
شدن ایران نمی ترسند و اعتقاد دارند که رفتارهای 
عربســتان ســعودی در قبال اســالم برای امنیت 
عمان، خطرناک تر از ایران هسته ای است. عربستان 

همواره سعی کرده تا نقش 
برادر بزرگ تر را بازی کند. 
عمان اما زیر بار تهدیدهای 
عربستان نرفته  و ارتباط 
خود با ایران را حفظ کرده 
است؛ البته که این حفظ 
ارتباط طبیعتا منافعی را 
هم برای آنها داشته است 
مثل انتقال گاز به این کشور و دیگر اینکه ایران در 
زمان پهلوی و در مسئله ظفار به پادشاه عمان کمک 

بسیاری کرد.
از آن سو به تعبیر مسئوالن کشورمان عمان توانسته 
یک الگوی خوب از سیاســت های مدبرانه را پیش 
گیرد که می تواند الگوی خوبی برای تقویت صلح در 

سطح منطقه باشد.

»یوسف بن علوی« چندسالی است نقش میانجی 
برای آغاز مذاکرات دشــوار را بازی می کند. عمان 
در چند دهه گذشــته همواره روابط خوبی با ایران 

داشته است و ســعی کرده اگر تنشی میان ایران و 
جامعه بین المللی رخ می دهد، به صورت داوطلبانه 
به عنوان میانجیگر حضور پیدا کند و روابط ایران را 
بهبود و آرامش را تا حدی به کشــورمان برگرداند. 
نمونه این میانجیگری در سال 2013 بود که عمان 
با مذاکرات و گفت وگوهای پی درپی، توانست زمینه 
را برای مذاکره ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق 
هســته ای هموار کند. این بار نیز با توجه به شرایط 
بحرانی ایران و تشــدید تحریم ها علیه کشورمان، 
گفته می شود عمان بار دیگر این وظیفه را برعهده 

گرفته تا با آمریکا بر سر ایران گفت وگو کند. 
برخی کارشناســان می گوینــد از آنجایی که قبال 
آمریکا نیز از سوی عمان مذاکراتی را با ایران انجام 
داده  و به نتیجه مطلوبی دست پیدا کرده است، این 

اتفاق می تواند امیدوار کننده باشد. 
البته اگر قرار به مذاکره باشد و اگر »عمان« بتواند 
ازپس رییس جمهور تاجرمســلکی که فقط زبان 
معامله را می فهمد و می خواهد با »توئیت«هایش 

دنیا را فتح کند)!( بربیاید!

ترامپ: 
از »آبراهام لینکلن« هم 

محبوب ترم 
 دونالد ترامپ مدعی شد که میزان محبوبیتش در 
میان جمهوری خواهان بیش از آبراهام لینکلن است. 
رییس جمهور آمریکا یکشنبه در توئیتی مدعی شد 
که باالترین میزان محبوبیــت در طول تاریخ میان 
 حزب جمهوری خواهــان را دارد. ترامپ نوشــت:
» وای، باالترین میزان محبوبیــت در تاریخ حزب 
جمهوری خواه. این شامل آبه صادق لینکلن و رونالد 
ریگان می شود. احتماال اشتباهی شده است، لطفا 
دوباره این نظرســنجی را بررسی کنید!« مشخص 
نیست که سخنان رییس جمهوری آمریکا در اشاره 
به کدام نظرسنجی است؛ اما او پیش تر هم در اوایل 
همین ماه اظهارات مشابهی داشته است. ترامپ در 
مصاحبه با نشریه ســان انگلیس گفت: »می دانید، 
نتایج یک نظرســنجی نشــان می دهــد که من 
محبوب ترین شخص درتاریخ حزب جمهوری خواه 
هســتم. از لینکلن پیشــی گرفتم و آبــه صادق را 
شکســت دادم«. در همین حال یک نظرســنجی 
گالوپ که اوایل ژوئیه منتشر شد نشان داد ۹0 درصد 
جمهوری خواهان در ژوئن ترامپ را تایید کردند که 
همین می تواند او را یکی از محبوب ترین رؤســای 
جمهوری دوره مدرن درون حزب خودش، در دوره 

اول ریاست جمهوری تبدیل کند. 

رییس اطالعات فرودگاه عدن 
ترور شد

افراد مســلح ناشــناس، رییس اطالعات و امنیت 
فرودگاه بین المللی عدن واقــع در جنوب یمن را 

مقابل خانه اش ترور کردند و پا به فرار گذاشتند.
سرتیپ »ناصر مقریح« در منطقه اکتبر شهرستان 
»خور مکســر« ترور شــد. وی که از سوی منصور 
هادی، رییس جمهوری مستعفی و فراری یمن به 
این سمت گمارده شده بود، در بازگشت به خانه اش 
هدف تیراندازی قــرار گرفت و هنــگام انتقال به 

بیمارستان فوت کرد.

»نواز شریف« بستری شد
رهبر سابق حزب مســلم لیگ، به خاطر احساس 
درد شدید در سینه با تدابیر شدید امنیتی از زندان 

»ادیاله« به بیمارستان انتقال یافت.
»نواز شــریف« رهبر سابق حزب مســلم لیگ به 
خاطر احساس درد شدید در سینه با تدابیر شدید 
امنیتی از زندان »ادیاله« به بیمارستان انتقال یافت. 
ماموران زندان اجازه دادند قبل از انتقال نواز شریف 
به بیمارستان دخترش» مریم« و دامادش »صفدر« 

که آنها نیز زندانی هستند با وی مالقات کنند.
به »عدنان« پزشــک مخصوص نواز شریف اجازه 
داده شد که وی را معاینه کند و پس از آن شریف با 
استفاده از خودروهای زرهی و تدابیر شدید امنیتی 

به بیمارستان انتقال یافت.

تجهیز سامانه دفاع موشکی ژاپن 
به رادارهای آمریکایی

با وجود وعده کره شــمالی برای خلع سالح اتمی، 
ژاپن ســامانه دفاع موشــکی ایجیس خــود را با 
رادارهای پیشرفته »الکهید مارتین« آمریکا مجهز 

می کند.
ژاپن، قصد دارد ســامانه دفاع موشــک بالستیک 
ایجیس خود را به رادارهای جدید و قدرتمند ساخت 
شــرکت »الکهید مارتین« آمریکا مجهز کند.  به 
نوشــته خبرگزاری رویترز، ایــن تصمیم آخرین 
نشانه از قصد ژاپن برای پیشبرد برنامه های دفاعی 
خود با وجود وعده خلع ســالح اتمی کره شمالی 
است. از سوی دیگر، این اقدام ژاپن در منطقه شرق 
آســیا تهدیدی هم برای چین خواهد بود.  سامانه 
دفاع موشکی ایجیس یک سامانه دفاعی قدرتمند 
است که روی کشــتی های جنگی یا ناوها مستقر 
شده و با استفاده از سامانه راداری از آنها در مقابل 

موشک های بالستیک دفاع می کند. 

همسایه خوب ما !

معاون وزیر خارجه پیشین آمریکا: 
ترامپ فرهنگ تسلیم ناپذیری 

ایران را درک نمی کند
معاون وزیر خارجه پیشــین آمریکا با اشاره 
به استفاده ترامپ از روش داللی در سیاست 
بین الملل  گفت که »وی درکــی از فرهنگ 
مقاومت و تسلیم ناپذیری ایران ندارد«. »وندی 
شرمن« در گفت و گو با تارنمای »یاهو نیوز« 
از سیاست کنونی کاخ ســفید در قبال ایران 

انتقاد کرد.
شرمن که در مذاکرات منتهی به برجام نقش 
مهمی داشت، گفت: سبک دیپلماسی رییس 
جمهوری ترامپ این است که بر سر دشمنانش 
بکوبد و سپس به آنها پیشــنهاد گفت و گو و 

بستن توافق بدهد.
 وی افزود: چیزی که او )ترامپ( نمی فهمد این 
است که ایران دارای فرهنگ مقاومتی است که 
کوتاه آمدن مقابل چنین تهدیدهای علنی را با 
تسلیم شدند برابر می داند؛ لذا آنها )ایرانی ها( 

هرگز تسلیم نمی شوند.

 ادعای ضدایرانی 
نماینده پارلمان افغانستان

یکی از نمایندگان پارلمان افغانستان مدعی 
شد که نیروهای طالبان ســالح ایرانی به کار 

گرفته اند.
کرام الدین رضازاده، نماینده پارلمان افغانستان 
مدعی شد که نیروهای طالبان در درگیری های 
والیت غور در افغانســتان سالح ایرانی به کار 
گرفته اند. وی در ادامــه ادعاهای واهی خود 
افزود کــه نیروهای مبــارز مردمی در والیت 
غور، سالح ایرانی کشف کرده اند که نیروهای 

طالبان از آن استفاده می کردند.
نشــریه تایمز چــاپ لندن نیز پیــش از این 
در گــزارش ادعایی خود نوشــت: »مقامات 
افغانســتان و طالبان می گوینــد که صدها 
جنگجوی طالبان در حال آموزش پیشــرفته 
نظامی در خاک ایران هستند و  هم اکنون بین 
۵00 تا 600 عضو طالبان در مراحل مختلف 

سرگرم آموزش نظامی هستند«.

محسن هاشمی: 
 »پورسیدآقایی«

 جواب تمسخرآمیز داد
اخیرا بین محسن پورسیدآقایی، معاون حمل 
و نقل و ترافیک شــهرداری تهــران و برخی 
 اعضای شورای شــهر تنش کالمی به وجود 

آمده است. 
محمد علیخانی، رییس کمیســیون حمل و 
نقل شــورا می گوید:» قــرارداد صوری برای 
پرداخــت 100 میلیارد تومــان در ازای یک 
گزارش 20 صفحه ای در این معاونت بســته 
شده و پورسیدآقایی جوابیه می دهد ایراد شما 

از بی اطالعی است«.
محسن هاشمی در اعتراض به جوابیه ای که 
معاون شهردار تهران در رسانه ها منتشر کرده 
به خبرنگاران گفت:» نباید بگذاریم وقتی یک 
عضو شورا تذکر می دهد، مسئوالن شهرداری با 
تمسخر جواب او را بدهند«.  هاشمی  به معاون 
شهردار تهران اعتراض کرد که چرا اجازه داده 
تنش کالمی بین او و برخی اعضای شــورای 

شهر باال بگیرد.

حسام الدین آشنا:
به امید مردم خیانت نکنید

مشاور رییس جمهور در یادداشتی توئیتری 
به تحوالت بازار ارز و سکه واکنش نشان داد.

در یادداشــت توئیتری حســام الدین آشنا 
آمده است :» نمی دانید یا نمی توانید یا نمی 
خواهید؟ مردم در هیچ یک از این ســه مورد 
 شــما را نمی بخشــند. به امید مردم خیانت

 نکنید«.

علی بختیار
عضو کمیسیون انرژی: 

معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: رییس جمهور 
کامال در جریان مطالبات، فضا و خواســت مجلس 
شورای اسالمی هستند؛ در ارتباط با انتخاب همکاران 

رییس جمهور فقط خودشان تصمیم می گیرند.
حســینعلی امیری در ارتباط با گمانه زنی هایی که 
درباره تصمیمــات رییس جمهور مبنــی بر تغییر 
اعضای کابینه به ویژه اعضای اقتصادی آن می شود، 
اظهار کرد: من بارها گفته ام بــاز هم تکرار می کنم 
که آقای رییس جمهور خودشــان از طرق مختلف 
از جملــه گزارش های من، ارتباط بــا نمایندگان و 
گزارش های دیگری که به دست شــان می رســد 
 در جریان نظــر نمایندگان و مردم دربــاره کابینه 

قرار می گیرند.
وی ادامــه داد: مــواردی وجود دارد که رســانه ای 
نمی شود، نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی 
به من می گوینــد و من به رییــس جمهور منتقل 
می کنم؛ اگر الزم باشد در سطح هیئت دولت هم آن 

را مطرح می کنم.

 مواردی وجود دارد
 که رسانه ای نمی شود

معاون پارلمانی رییس جمهور: 

کافه سیاست

عکس  روز 

تعطیالت نخست وزیر انگلیس 
و همسرش در ایتالیا

»تــرزا می« نخســت وزیر انگلیس بــه همراه 
همســرش فیلیپ برای گذراندن تعطیالت به 
منطقه »دزنتزانو دل جاردا« در ایتالیا رفته است.

 امکان شکایت ایران از عراق وجود دارد

پیشنهاد سردبیر:

یک عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای 
اســالمی گفت: دو نرخی شــدن بنزین در 
کمیسیون انرژی مطرح نشده و حداقل این 
اســت که در قانون بودجــه ۹۷ که تصویب 
کردیم دو نرخی شدن بنزین و گران کردن آن 

را به دولت اجازه ندادیم.
علــی بختیار، عضو کمیســیون انــرژی در 
خصوص احتمال دو نرخی شدن بنزین، اظهار 
کرد: تاکنون چنین موضوعی در کمیسیون 
انرژی طرح نشــده و دو نرخی شدن بنزین و 
گران کردن آن را به دولت اجازه ندادیم. دولت 
در الیحه خود بحث افزایش قیمت حامل های 
انــرژی را در تبصره 1۸ قانــون بودجه ۹۷ و 
درآمد 1۷ هزار میلیارد تومانی را پیش بینی 
کرده بود؛ اما کمیســیون انرژی مجلس در 
اولیــن گام رای به حذف تبصــره 1۸ قانون 

بودجه داد.

 اجازه دو نرخی شدن 
و گران کردن بنزین را نداریم 

 سردار غالمحسین غیب پرور
 رییس سازمان بسیج مستضعفین:

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به اینکه پاسخ رییس جمهور به ترامپ منجر 
به وحدت هر چه بیشتر کشور شد، گفت: با بزرگانی 
چون سردار سلیمانی از تهدیدات دشمن نمی ترسیم 

و از مواضع خود دفاع می کنیم.
بهمن طاهرخانی اظهار کرد: ایران با دشمنی مواجه 
است که از هیچ منطقی تبعیت نکرده و به تعهدات 

پیشنهادی خود نیز عمل نمی کند.
به گفته نماینده مردم تاکســتان در مجلس شورای 
اسالمی، اقتدار ایران با بزرگانی چون سردار سلیمانی 
مطرح می شود و کشور و مردمی آماده در صحنه داریم 
که از تهدیدات دشمن نمی هراسند و از مواضع خود 
دفاع می کنند.وی با اشاره به اینکه اطرافیان ترامپ 
جنگ طلبانی هستند که این فرد دیوانه را مدیریت 
می کنند، اضافه کرد: با سخنانی که ترامپ گفت باید 
یک پاسخ دندان شکن دریافت می کرد و مسئولین 
کشور به عنوان نمایندگان ملت، پیام مردم را به گوش 

آنان رساندند.

با وجود سردار سلیمانی از 
تهدیدات دشمن نمی هراسیم

نماینده تاکستان:

رییس سازمان بسیج مستضعفین در حاشیه 
دیدار بــا فرماندهان نواحی مقاومت بســیج 
استان های تهران و البرز گفت: مردم خواستار 
برخورد قاطع و انقالبی با مفســدان اقتصادی 
هســتند و قطعا از اقدامات انقالبی دســتگاه  
قضائی حمایت می کنند. سردار غیب پرور،  با 
تاکید بر اینکه دســتگاه قضائی نباید صرفا به 
ارائه گزارش در خصوص تشکیل پرونده های 
مبارزه با فساد اقتصادی بســنده کند، اظهار 
داشت: آرزوی آحاد مردم این است که دولت 
و دستگاه های مختلف اقدامات موثر و جدی 
برای عبور کشور از مشکالت اقتصادی انجام 
دهد و این اقدامات باید بــرای مردم ملموس 
باشــد. وی تاکید کرد: دســتگاه قضایی باید 
جلوی این افراد محکم بایستد و مطمئن باشد 
که مردم به عنوان مهم ترین سرمایه انقالب و 

نظام، از دستگاه قضائی پشتیبانی می کنند.

 مردم خواستار برخورد 
با مفسدان اقتصادی هستند

پیشخوان

بین الملل

آیا »عمان« باز هم بین ایران و آمریکا میانجی می شود؟
روحانی گرفتار در مثلث 

فشار

هیجــان کاذب در بازار
 ارز

هرجا زنان آمدند کاررا تمام 
کردند 

آیت ا... جنتــی حق وتو 
ندارد

عمان توانسته یک الگوی خوب از 
سیاست های مدبرانه را پیش گیرد 
که می تواند الگوی مناسبی برای 
تقویت صلح در سطح منطقه باشد

چهره ها

نمایندگی وزارت خارجه در خوزستان: 
 امکان شکایت ایران از عراق وجود دارد

معاون دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در خوزستان گفت: در صورتی که آتش سوزی هورالعظیم عمدی 
باشد و مستنداتی در دست داشــته باشــیم و به وزارت خارجه ارائه کنیم، وزارت خارجه می تواند در این 
خصوص علیه کشور عراق شکایت کند. وحید حاجی علیخانی در خصوص آتش سوزی مجدد بخش عراقی 
تاالب هورالعظیم و مشکالت زیست محیطی به وجود آمده ناشی از آن برای شهروندان در برخی شهرهای 
خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: در خصوص آتش سوزی هورالعظیم یادداشت های مختلفی به سفارت عراق 
در تهران و سفارت کشور ما در عراق ارائه شده اســت. وی افزود: پس از مهار آتش در بخش عراقی تاالب 
هورالعظیم، مجددا آتش سوزی رخ داده است؛ بنابراین تقاضا دارم اگر مستنداتی در خصوص عمدی بودن 

این آتش سوزی وجود دارد، به وزارت خارجه اعالم شود.

روزنامه جمهوری اسالمی:
 به جای سوزندان پرچم و مرگ بر این و آن گفتن، با دشمن اصلی بجنگیم

روزنامه جمهوری اسالمی در یادداشتی نوشت:» متاسفانه ما در مجامع کوچک و بزرگ و در مساجد و محافل به این و 
آن »مرگ« نثار کردیم و پرچم زیر پا گذاشته و سوزاندیم. پرچم، نماد هویت یک ملت است. اگر گروهی در جایی پرچم 
بسوزاند ، می توان ندید گرفت؛ اما اگر دولتی و یا زیر نظر یک دولتی و به وسیله نمایندگان در مجلس قانون گذاری یک 
کشور، پرچم کشور دیگر آتش زده شود این یک سبک سری است.ما بعد از چهل سال باید به استقالل و خوداتکایی 
اقتصادی دست می یافتیم نه اینکه همچنان وابسته به فروش نفت خام و دالر آمریکایی باقی بمانیم و اسیر تحریم های 
آمریکا بشویم، ما زیاد دشمن دشمن می گوییم و آن را در بیرون مرزهای خود سراغ می گیریم درحالی که دشمن در 
درون ماست؛ یعنی همان نفس اماره که در درون ما النه کرده و فساد را تا حلقوم ما باال برده است؛ همان دشمنی که 

آمار طالق ها را باال برده، ازدواج ها را به تاخیر انداخته، اعتیاد و بیکاری و بیماری را افزایش داده است.«

زینب ذاکر
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جاذبه ارزآوری شیرخشک؛ دلیل اصلی جهش 
قیمت

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

باور عمومی؛ مهم ترین پشتوانه 
اجرای سیاست های اقتصادی

 باید این موضوع جا بیفتــد که »مالیات« 
از پایه های مهم اقتصاد کشــور محســوب 
می شود؛ به گونه ای که پرداخت آن، موجب 
پی ریزی و اجرای برنامه های مدون و دقیق 

دولت برای پیشبرد امور خواهد شد.
دولت به کمــک مالیات، توانایــی تامین 
هزینه هــای گوناگون را به دســت آورده و 
متناســب با حجم مالیــات دریافتی، می 
توانــد منابــع در اختیار خود را براســاس 
اولویت های مورد نظــر اختصاص دهد. لذا 
با ارتقای آگاهی افراد نســبت به ضرورت 
پرداخت مالیــات و تبعات جبــران ناپذیر 
عدم وصول آن بر اقتصاد کشــور، می توان 
حمایــت مــردم را در پرداخــت مالیات 
افزایــش داد. فرهنگ ســازی مالیاتــی و 
ترغیب مودیان،  با شفاف ســازی مســائل 
مالیاتــی وچگونگی مصرف آن در کشــور 
میســر می شــود.در حقیقت تغییــر نگاه 
جامعــه بــه مالیــات بــه عنــوان تامین 
کننده عمــده هزینه هــای عمومی، بدون 
 فرهنگ ســازی در جامعــه امــکان پذیر
 نیســت.  در پایان می توان یادآوری کرد: 
از آنجــا که ســاختار مالیات یک کشــور 
ماننــد فرهنگ ملــی آن، پویــا و در حال 
تغییر و تحول اســت، ایجاد ذهنیت مثبت 
مبتنی بر کارآمدی، اثربخشــی و پایداری 
مالیــات در اقتصاد، بــرای کارگــزاران و 
پرداخت کننــدگان مالیــات و به طور اعم 
عموم مردم بایــد بیش از پیــش افزایش 
یافته و این مهم نهادینه شــود تا آینده ای 
روشــن و اقتصاد بدون اتکا به منابع نفتی و 
 متکی بر درآمد پاک و پایدار مالیاتی میسر

شود.

بازار

کیف زنانه سوزن دوزی

 
 نماینده مردم گلپایگان و خوانسار 

در مجلس شورای اسالمی:
 دو نرخی شدن بنزین 

مطرح نیست
نماینده مــردم گلپایگان و خوانســار در مجلس 
شــورای اســامی گفت: گفت: دو نرخی شدن 
»بنزین« در کمیسیون انرژی طرح نشده و حداقل 
این اســت که در قانون بودجــه ۹۷ که تصویب 
کردیم، دونرخی شدن بنزین و گران کردن آن را به 

دولت اجازه ندادیم.
»علی بختیار« اظهار کرد: تاکنون چنین موضوعی 

در کمیسیون انرژی طرح نشده است .
نماینده مــردم گلپایگان و خوانســار در مجلس 
شورای اسامی، ادامه داد: سهمیه بندی بنزین، فعا 
مطرح نشده است و هیچ تغییری در ترتیبات قبلی 

در موضوع بنزین و حامل های انرژی نداشتیم. 

رییس گروه GIS توزیع برق اصفهان:
GIS؛ بستراطالع رسانی 
مدیریت اضطراری بار 

با توجه به مشــکات پیش آمده برای مشترکان 
درپی برنامه های مدیریت بار در تابســتان سال 
جاری، شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان 
شیوه هاي مختلفي را جهت اطاع رساني بهتر به 

مردم ارائه کرده است. 
رییس گروه GIS شرکت توزیع برق اصفهان گفت: 
عملیات پیاده سازی سیســتم GIS در شرکت از 
سال ۱۳۸۷ آغاز شده و  در حال حاضر به پیشرفت 

۹۰ درصد رسیده است. 
»احسان یوســفی فرد« به مدیریت اضطراری بار 
در هفته های اخیر  اشــاره کــرد و گفت: یکی از 
ساده ترین مســیرها جهت اطاع رسانی دقیق به 
مشترکان، استفاده از اطاعات سیستم GIS است. 
با استفاده از GIS می توان مشترکان تحت تاثیر 
هر فیدر فشار متوسط را شناسایی کرد. با شناسایی 
مسیر تغذیه مشترکان، مي توان حتي قبل از اعمال 
خاموشي، به مشترکان حساس اطاع رساني کرد 
و از این طریق، مشــکات احتمالي را کاهش داد.

وی تاکید کرد: با توجه به زیرساخت فراهم شده در 
 GIS و با همت کلیه همکاران گروه GIS سیستم
و سایر بخش های شرکت توانستیم در مدت کمتر 
از یک هفته، این سامانه اطاع رسانی مکان محور 

را راه اندازی کنیم.

در راستای حمایت از کار آفرینان جوان؛
 21 طرح اشتغالزایی 
در استان تصویب شد

مدیــرکل اداره ورزش و جوانان اســتان اصفهان 
گفت: 2۱ طرح اشــتغالزایی در استان با اعتباری 
بالغ بر یک میلیارد و 5۰۰ هــزار تومان تصویب 
شد. »محمد ســلطان حســینی« اظهار کرد: با 
تفاهم نامــه ای که بیــن وزارت ورزش و جوانان و 
صندوق کارآفرینی با هدف ایجاد اشتغال پایدار، 
حمایت از کارآفرینان و افراد خاق و نوآور و اجرای 
طرح های توانمندسازی در مناطق کمتر برخوردار 
منعقد شــد، 2۱ طرح اشــتغالزایی در استان با 
اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 5۰۰ هزار تومان به 

تصویب رسید.
وی افزود: از ابتدای ســال ۹۷ در کارگروه استانی 
طرح های دریافتی از سوی جوانان، سازمان های 
مردم نهاد، مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده 
و... مورد بررسی قرار گرفت و از ۱۷ طرح دریافتی 
در حوزه ورزش ۱۱ طرح به تصویب رســید و در 
حوزه موضوعات جوانان از 2۰ طرح دریافتی ۱2 

طرح در این کارگروه مورد تایید قرار گرفت.

محقق شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان:
قادر به تصفیه پساب، درصورت 

همکاری مسئوالن هستیم
محقق شــهرک علمی تحقیقاتی اصفهان گفت:  
قادر به تصفیه پساب اصفهان به صورت کاما علمی 

در صورت همکاری مسئوالن هستیم.
»فرشید ســهیلی« اظهار کرد: تاکنون توانسته 
ایم با تصفیه پساب آب شــیرین را به بندرعباس 
بازگردانیم و تاالب انزلی را از مرگ تدریجی نجات 
دهیم؛ اما برای تصفیه پساب فاضاب های اصفهان 
حمایت و همکاری از سازمان ها ندیدیم. وی بیان 
کرد: ۱2 هزار هکتار از پســاب های تاالب انزلی 
توسط فناوری نوین »بایوجمی« انجام شده است و 
امیدواریم بتوانیم این مساحت را افزایش دهیم تا به 
ادامه حیات تاالب انزلی کمک شود. محقق شهرک 
علمی تحقیقاتی اصفهان ادامه داد: هفت شهر از 
شــهرهای نزدیک به تاالب تصفیه خانه ندارند و 
فاضاب این شهرها توسط رودخانه های مختلف 

وارد تاالب شده و رسوبات زیادی تولید می کند.

 کیف دستی زنانه 
مدل سوزن دوزی

 145,000
تومان

کیف سنتی رودوشی 
زنانه مدل سوزن دوزی 

 89,000
تومان

 کیف دستی زنانه
 مدل سوزن دوزی

 66,000
تومان

نـرخ »دالر« در حالـی مرزهای چهار رقمی شـدن را 
رد کرد کـه بازار هنوز در شـوک افزایـش قیمت های 
لحظـه ای »ارز« به سـر می بـرد. درحالی کـه به نظر 
می رسـد دولت بدون برنامـه و چشـم انداز خاصی در 
حـال نظاره کردن بازار اسـت و نشـانه هایی از دسـت 
انـدازی خارجی هـا بـه بـازار ارز ایـران مشـاهده می 
شـود، برخـی از منابـع معتقدند کـه دولـت به دلیل 
ذخیـره بـاالی ارز، به دنبـال افزایـش قیمـت آن در 
داخـل و پرکـرن خزانه از طریـق فروش دالر اسـت.

در ایـن میـان برخـی اقتصاددانـان بـزرگ دنیـا 
راهکارهایـی را بـرای برون رفـت از ایـن وضـع ارائـه 
داده اند. این موضوع بارها برای سـایر کشـورهایی که 
به نحـوی درگیـر اصاحات یـا فرآیندهای سیاسـی 
بوده انـد، ایجـاد شـده اسـت. در خوش بینانه تریـن 
حالـت، بـا اعتمـاد بـه اقتصاددانـان زبـده، دولت ها 
توانسـته انـد از ایـن بحـران عبـور کننـد؛ هـر چند 
دربـاره ایـران، بـا توجه بـه عـدم شفاف سـازی های 
اطاعـات اقتصـادی و آمـاری، ارائـه راهکارهـا بـا 

دشـواری هایی همـراه اسـت.
»طال« چگونه »ارز« را کنترل می کند؟

طـا از دیربـاز بـه عنـوان یکـی از مطرح تریـن 
پشـتوانه های مالـی دولـت هـا مطـرح بـوده اسـت. 
قیمت طا  به شـرایط اقتصـادی و تورمی هر کشـور 
بسـتگی دارد. وقتـی کشـوری دارای تـورم باالیـی 
باشد، سـرمایه گذاران، مقادیر زیادی طا خریداری 
می کننـد. معمـوال تقاضـای طا بـا توجه بـه ارزش 
ذاتـی و عرضـه محـدود آن، در دوران تـورم افزایش 
می یابد؛ زیرا طـا در شـرایط ویژه قادر اسـت ارزش 
خود را بهتـر از ارز حفظ کنـد. بسـیاری از مردم فکر 
می کننـد کـه طـا به عنـوان معیـار قطعـی بـرای 
ارزش گذاری ارز در یک کشـور محسـوب می شـود.

 بدون شـک رابطه بین طـا و ارزش پـول ملی وجود 
دارد؛ امـا این رابطـه همیشـه معکوس نیسـت، زیرا 
طـا دارای تاثیـر عمیقـی بـر ارزش ارزهـای جهان 

اسـت.
بـا اینکـه قانـون اسـتاندارد طـا دیگـر اسـتفاده 
نمی شـود، امـا می توانـد بـه عنـوان یـک کاالی 
جایگزین برای ارز اسـتفاده شـود و به عنـوان مانعی 

در برابـر تـورم بـه کار بـرده شـود.
طال، پشتوانه ریال شود

»اسـتیو هنکه« به عنوان یکـی از اقتصاددانان بزرگ 
جهان معتقد اسـت: طا مـی تواند ریال را از سـقوط 

بیشـتر مصون نگه دارد.
هنکـه، در مطلبـی نوشـته اسـت: »در شـرایطی که 
اوضاع مخاطره آمیز شـده اسـت، راهی بـرای درمان 
بیمـاری وجـود دارد کـه اتفاقـا راه عـاج سـریعی 
محسـوب می شـود. من این راه را از آنجا می شناسم 
کـه تاکنـون بـا آن، کشـورهایی بـا تـورم مرگ بـار 
را حمایـت کـرده ام. بـرای مثـال در »بلغارسـتان« 
هنگامی که مشـاور نخسـت وزیر »تراسـویانوف« در 
سـال های ۱۹۹۷ تـا 2۰۰2 بـودم. در فوریـه ۱۹۹۷ 
بلغارسـتان بـه پدیـده ابرتورم دچار شـده بـود و نرخ 

تورم ماهانـه آن به 2۴2 درصد رسـیده بـود. این نرخ 
تـورم، ماهانه بود نه سـاالنه که بیشـتر از بـرآورد من 
از تـورم سـاالنه ایران اسـت؛ ضمـن اینکه نـرخ تورم 
ایـران هنـوز خیلـی پایین تـر از آسـتانه تحمـل این 

کشـور است.«
هنکـه بـا تشـکیل هیئـت ارزی تـاش کـرد، حجم 
پـول در گـردش ارز داخلی بلغارسـتان، تنها توسـط 
نیروهای بازار تعیین  شـود، ضمن اینکـه دولت اجازه 
نداشـت از این هیئت اسـتقراض کند. در این کشور،  
نهایتـا »طا« به جای »مـارک« آلمان پشـتوانه پول 

ملی و تـورم به شـکل قابـل توجهی مهار شـد.
»هنکـه« در ادامـه می افزایـد: بـرای توقـف سـریع 
رونـد کنونـی، ایـران بایـد همـان کاری را بکنـد که 
بلغارسـتان در سـال ۱۹۹۷ کـرد. بایـد یـک هیئـت 

ارزی ایجـاد کنـد و بـه جـای دالر، طـا را پشـتوانه 
ریال قـرار دهـد. بدین ترتیـب ایـران ریالـی خواهد 
داشـت کـه بـه جـای ارِز بـی ارزش، بـه انـدازه طـا 
باارزش خواهد بـود. هرچند جایگزینـی طا به جای 
دالر، دشـواری های خـاص خـود از جمله وابسـتگی 
بـه منابـع محـدود و ... را دارد، امـا درشـرایط فعلـی 
که سیاسـت ایـران بـا آمریـکا در تضـادی آشـکار به 
سـر می بـرد، بـه نظـر می رسـد کـه بـه عنـوان یک 
راهکار معقول مـی تواند مورد توجه مسـئوالن بانک 
مرکزی قرار بگیـرد. اگر شـائبه دسـتکاری دولت در 
بازار ارز درست باشـد، دولت ترجیح خواهد داد، دالر 
ارزشی بیشـتر از این در کشـور داشته باشـد تا از این 
 طریق ارزش ذخـار بانک مرکزی، هم چنـان با ارزش

 بماند.

منجی زرین!
آیا »طال « می تواند »ریال« را نجات دهد؛

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: احتماال ارزهای مجازی در ایران باز خواهند شد اما درباره اینکه چه ارزی 
باز شود، هنوز تصمیم گیری نشده است.»سیدابوالحســن فیروزآبادی« در پاسخ به این پرسش که آیا مشخص 
است کدام ارز باز می شود؟ گفت: هنوز تصمیم گیری نشده است. کارگروهی در کمیسیون اجتماعی مجلس در 
حال بررسی این موضوع برای راه اندازی صرافی پول های مجازی، ماینینگ پول های مجازی و اینکه چه پول هایی 
مجاز خواهند شد، کار می کند و تصمیم گیری خواهد کرد. دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: همچنین برای 

مبادالت اقتصادی بین کشورهای دوست نیز برنامه ایجاد ارز ملی مشترک در دستور کار است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی:

 ارزهای مجازی در 
ایران قانونی می شود

خبر
     

مدیرعامــل اتحادیه صنایــع لبنی پاســتوریزه اســتان اصفهان، 
درخصوص گرانی اخیر محصوالت لبنی گفت: قیمت گذاری ســه 
محصول اصلی گروه کاالی اول شامل شیر خانوار، پنیر یو اف و ماست 
دو و نیم درصد، از سال ۹۴ بر مبنای شیرخام ۱۱۳۰ تومانی تعیین 
شد؛ اما بعد از آن، وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در زمینه صنایع غذایی را به جهاد کشاورزی واگذار کرد که همین 

موضوع، موجب ایجاد وضعیت نامناسبی شد.
»هومان امیری« ادامه داد: چنانچه قیمت شیرخام به عنوان اصلی 
ترین ماده اولیه محصوالت لبنــی افزایش یابد، باید نرخ محصوالت 
لبنِی دیگر نیز گران شــود؛ امــا وزارت جهاد کشــاورزی به عنوان 
متولی نرخگذاری، شیر خام را بدون تغییر قیمت دیگر محصوالت 
لبنی افزایش داد و با این تصمیم شــرایط بدی را در بازار ایجاد کرد 
که منجر به نارضایتی بســیاری از کارخانه داران محصوالت لبنی 
شــد. وی با تاکید بر اینکه کارخانه جات به هیچ وجه موافق افزایش 
قیمت محصوالت لبنی نیســتند، گفت: وقتی قیمــت مواد اولیه 
محصوالت لبنی گرانی می شــود، کارخانه ها نیز ناچار به افزایش 
سایر هزینه های خود می شوند و اگر با کاهش مصرف کننده روبه رو 

شــوند، در نهایت هزینه هنگفتی به کارخانه ها تحمیل می شــود. 
مدیر عامل اتحادیه صنایع لبنی پاســتوریزه استان اصفهان، افزود: 
بســیاری از کارخانه ها ازجمله تمام کارخانه جات استان اصفهان، 
در برابر حکــم گرانی 6درصدی محصوالت لبنــی، مقاومت کردند 
و آن را به اجــرا نکردند. وی با بیان اینکه بــه دلیل تاش دولت در 
مهار افزایش نرخ تورم، کارخانه هــا در عمل، دچار رکود و در نهایت 
چندین کارخانه در این مدت تعطیل شد، تاکید کرد: در سه ماه اخیر 
کارخانه های »شیرسویا« که از بهترین کارخانه های اصفهان است، 
»صبحدم لبن«، »هفت« و چند کارخانه کوچک دیگر به دلیل گرانی 
شیر تعطیل شدندکه در نهایت دولت ناچار به چاره اندیشی برای این 
معضل شد. مدیر عامل اتحادیه صنایع لبنی پاستوریزه استان اصفهان 
با اشاره به اینکه قیمت تمام شده شیرخام با وساطت رییس جمهور 
تعیین شد، اظهار کرد: عضو کارگروه های اصلی جهادکشاورزی که 
دبیری کارگروه تنظیم بازار را بر عهده دارد، در جلسات حاضر شده 
و قیمت شــیر را ۱۴۴۰ تومان اعام کــرد و کارخانه جات و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نیز موافقت کردند؛ اما در پایان کار، قیمت 
را به ۱5۷۰ و ۱6۸۰ تومان رساند که این اختاف به رییس جمهور 

کشیده شد و نهایتا در سوم مرداد ۹۷ قیمت نهایی شیر خام ۱5۷۰ 
تومان تعیین و افزایش قیمت لبنیات نهایی شد.

وی با تاکید بر اینکه این مســئله خوشــحال کننده نیست، زیرا با 
افزایش قیمت ها، شــیر دیگر با نرخ ۱5۷۰ پیدا نمی شود، تصریح 
کرد: در حال حاضر شیرخام با قیمت ۱۹۰۰ مبادله می شود؛ نه به 
دلیل اینکه شیر خام وجود ندارد، بلکه به دلیل جاذبه ارزآوری تولید 
شیرخشک برای کارخانه جات، قیمت شیرخام بین 2۰۰۰ و 22۰۰ 
تومان افزایش یافته و مجموع ۳5۰۰ تن تولید شیر خام، در استان ها 
جذب می شود. اگر چه قیمت شیر ۱5۷۰ تومان تعیین شده است، اما 
امروز شیرخام با نرخ ۱5۷۰ تومان به دست بسیاری از کارخانه های 

لبنی نمی رسد.

مدیرعامل اتحادیه صنایع لبنی پاستوریزه استان اظهار کرد:

جاذبه ارزآوری شیرخشک؛ دلیل اصلی جهش قیمت

مدیر ناحیه انرژی و سیاالت فوالد مبارکه اعالم کرد:
موفقیت شرکت فوالد مبارکه در کاهش مصرف برق 

شرکت فوالد مبارکه، عاوه بر کاهش 5۰درصدی مصرف برق در خطوط تولید در ساعات اوج بار، ۱۷۰ 
مگاوات برق هم در اختیار شبکه سراسری قرار داده اســت. مدیر ناحیه انرژی و سیاالت فوالدمبارکه با 
اعام این خبر گفت: شــرکت فوالد مبارکه، با اجرای طرح های متعدد در بخش های مختلف شرکت به 
یکی از نمونه های موفق کاهش مصرف برق و مدیریت اوج بار در استان اصفهان مبدل شده است. به گفته 
»عباس اکبری محمدی« فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین قطب فوالدســاز کشور، برای حفظ مزیت 
رقابتی خود و در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی، مدیریت انرژی را به عنوان یک اصل، همیشه 
در اولویت قرار داده اســت؛ به گونه ای که عاوه بر کاهش 5۰ درصدی مصرف برق در خطوط تولید در 
ساعات اوج بار، تولید نیروگاه بخار 2۰۰ مگاواتی شرکت را در زمان اوج مصرف، در اختیار شبکه سراسری 
 و شهروندان محترم قرار داده است و بدین ترتیب موجبات کاهش قطعی برق را در سطح شهر فراهم کرده

 است.

رییس خانه صنعت و معدن ایران:
تعطیلی کارخانه جات، اجتناب ناپذیر است!

رییس خانه صنعت و معدن ایران با ابراز تاسف از اینکه برندهای قدیمی تولید و تجارت، یکی پس از دیگری 
به ورطه تعطیلی کشیده شده  است، گفت: ارائه تسهیات با نرخ های باالیی که در کشور ما وجود دارد، هیچ 

کارخانه ای را از خطر نابودی نجات نمی دهد؛ بلکه کارخانه ها را بیشتر در مشکات غرق می کند.
»سیدعبدالوهاب سهل آبادی« اظهار کرد: وزارت صنعت به صراحت اعام کرده که تعطیلی برندهای تجاری 
در کشور اجتناب ناپذیر اســت، چرا که به طور طبیعی وقتی به بیماری رســیدگی نشود، سامتی هرگز باز 
نمی گردد. سهل آبادی گفت: با توجه به اینکه اکثر برندهای مطرح تولید محصوالت دچار مشکات فراوانی 
شده اند، وزارت صنایع اعام کرد که راهی جز تعطیلی صنایع وجود ندارد.رییس اتاق بازرگانی اصفهان یادآور 
شد: کارخانه های بزرگی که تاکنون به بخش خصوصی واگذار شده اند، خصوصی نیستند؛ از سوی دیگر اکثر 
 کارخانه هایی که توســط بخش خصوصی خریداری شده است، دنبال ســرمایه های ثابت مثل خرید زمین

 هستند.

سکه تمام 
بهار آزادی

4,499,000
تومان

2,101,000نیم سکه
تومان

6,960,000ربع سکه
تومان

1,053,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

319,960
تومان

      قیمت سکه و طال

علیرضا کریمیان
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شهرداری پاسخگو نیست

پیشنهاد سردبیر:

ض!
این قسمت: حذف حو

ش جدید در شهر
چال

میدان نقش 
جهان از یادگارهای 

درخشــان دوران صفوی 
اســت که به ثبــت آثــار جهانی 

یونسکو رسیده اســت. میدانی تماشایی 
و تاریخی که از حساسیت ویژه ای هم برخوردار 

اســت و به همین دلیل همواره در صــدر اخبار میراث 
فرهنگی قرار دارد، اخباری که از داربست های عالی قاپو تا کشف 

تونل زیرزمینی در مسجد امام)ره( و همچنین مرمت های اجرا شده در 
این میدان، حساسیت های دوستداران میراث فرهنگی و رسانه ها را به دنبال 

داشته و دارد.
این بار انتشــار مصاحبه ای به نقل از مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان مبنی بر حذف حوض 

مرکزی میدان به دلیل مخالفت با آب تنی در این حوض و همچنین به دلیل احیای بازی چوگان در 
میدان ، »نقش جهان« را به صدر اخبار استانی برد. هرچند با واکنش های منفی گسترده ای که در فضای 

مجازی از سوی کاربران صورت گرفت ، کمی بعد از انتشار این خبر، فریدون اللهیاری در گفت و گو با »تسنیم« گفت 
که انتشار خبر حذف حوض میدان امام، برداشت اشتباه از صحبت های بنده بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به بحث احیای میدان چوگان در ساختار میدان نقش جهان این را هم اضافه کرد 
که  احیای میدان چوگان نیازمند بحث های فنی و کارشناسی است.

اللهیاری می گوید که کاربری میدان تنها بحث بازی چوگان نبوده و میدان نقش جهان در دوره صفویه، کاربری سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
هم داشته و حاال حذف یا عدم حذف حوض مرکزی نیازمند کارشناسی های دقیق است. مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان در پاسخ به این سوال 

که آیا فشارهای روانی سبب رد این موضوع از سوی میراث شده است یا نه هم گفته » نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که هر گونه مستقرضاتی که 
به میدان الحاق شده است، جزو تاریخ و هویت میدان است و حذف آن موضوعی نیست که بتوان به سادگی درباره آن صحبت کرد«.در همین راستا؛ احمد امین پور 

کارشناس معماری و شهرسازی و یکی از مدیران سابق میراث فرهنگی هم به »ایسنا« گفت: »این حوض در میان میدان نقش جهان عمق زیادی ندارد و علت ساخت آن نیز 
به دلیل تلطیف هوا بوده است. 400 سال پیش در اطراف میدان نهرهایی روان بود و درختانی با تراکم باال وجود داشتند، اما رفته رفته در یکصد سال اخیر با کاهش درختان و بسته 

شدن نهرها به این فکر افتادند که این حوض در میانه میدان نقش ببندد تا لطافت هوا باقی بماند. «
این کارشناس معماری و شهرسازی ادامه داد: اگر این حوض نباشد تابستان این میدان غیر قابل تحمل خواهد شد و این آبنماها نقش تلطیف کنندگی را برای هوا به عهده دارند. این حوض امروز 

در میان مردم پذیرفته شده است و جزئی از فضای شهری میدان به حساب می آید.
فریبا خطابخش ، مدیر پایگاه جهانی میدان نقش جهان نیز با بیان اینکه میدان نقش جهان به شکل امروزی ثبت جهانی شده است، گفت: حذف حوض از میدان نقش جهان غیرممکن است زیرا پالن های ثبت 

میدان در کمیته میراث جهانی به شکل امروزی بوده است.فریبا خطابخش با تکذیب خبر حذف حوض میدان تصریح کرد: هر تغییری که قرار باشد در میدان به وجود بیاید منوط به مجوز کمیته میراث جهانی به ایران 
است و باید توجه داشت که این حوض بخشی از تاریخ دوره پهلوی است.

سارا بهرامی
پس از خشــکی زاینده رود و بی آبی و بی برقی 
و آلودگــی هوا و ترافیک شــهر و معضالت 
اجتماعی و بافت فرسوده و بازارهای راکد و 
پرالتهاب ، همین یکی را کم داشتیم که 
خبر برسد قرار است حوض مرکزی 

میدان نقش جهان حذف شود!
خبری کــه البتــه از زمان 
انتشار آن تاکنون تایید و 
مختلفی  تکذیب های 
درباره اش صورت 

گرفته است. 

کنســرت موســیقی »گروه ســون« یا »۷« در ســالن 
سیتی سنتر برگزار می شود. این گروه موسیقی پاپ ایرانی 
که اعضای آن امیر قنادی، آرش قنادی و کیارش پوزشی 

هستند، فعالیت خود را از ۱۳۷۶ شروع کرد.
آرش قنادی، امیر قنادی و کیارش پوزشی اعضای »گروه 
سون« هستند و سه آلبوم »با تو می مونم«، »دوِست دارم« 
و »دنیای بعد تو« توسط این گروه منتشر شده است؛ آنها 
هم چنین تاکنون تک آهنگ های اعتراف، همدست، زمانه، 

باور و حالم احساس شــک، آســمونی، بوی عید، 
خرابه را نیز روانه بازار نشر موسیقی 

کرده اند.
اعضای این گروه در سریال 

»زمانه« نیز به ایفا نقش 
پرداختند و آهنگ های 
آنها در ایــن مجموعه 
مــورد اســتفاده قــرار 

گرفــت. آنهــا هم چنین 
در برنامه هــای مختلف 
تلویزیونــی نیز بــه اجرا 

پرداخته اند.

»آرش قنادی« متولد ۱۳۵۷ در تهران است و سرپرستی 
»گروه سون« را بر عهده دارد و ساز تخصصی او کیبورد و 
آکاردئون است. »امیر قنادی« برادر کوچک تر آرش قنادی 
و متولد ۱۳۶۲ در کرج است که به صورت تخصصی گیتار 
می نوازد. هم چنین »کیارش پوزشــی« متولد ۱۳۵۶ در 
بندرعباس بوده و ســاز تخصصی او پیانو و کیبورد است؛ 
ضمن اینکه هر سه در »گروه سون« به عنوان خواننده نیز 
فعالیت دارند.کنسرت موسیقی »گروه سون« ۱۹ مردادماه 
در دو سانس ساعت های ۱۸ و ۲۱ در سالن 
سیتی سنتر برگزار می شود. عالقه مندان 
بــرای دریافت اطالعات بیشــتر 
می توانند به نشــانی اینترنتی 
 Mell iConcert .com

مراجعه کنند.

جشن تولد ساده و صمیمی »محسن چاوشی« 
محسن چاوشی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: 

 ِکی بفریبد شها دولت فانی مرا 
با هادی جاِن حسینی دوست و رفیق »همراه« و جسورم

اینستاگردی

عکس تمام اعضای خانواده بهنام بانی در کنسرتش

  تصویری از »احمد مهرانفر«
 به همراه همسرش مونا فائز پور

  عکس روز

کشف یک گلوله توپ جنگی در چهلستون
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان از کشف یک گلوله توپ 
جنگی در باغ موزه چهلستون اصفهان خبر داد.فریدون اللهیاری گفت: پس از خاک برداری 
ورودی شمالی کاخ چهلستون)اواسط خیابان سپه( جهت زیرسازی و سنگ فرش ورودی 

کاخ چهلستون، یک گلوله توپ جنگی متعلق به بیش از ۱00 سال پیش کشف شد.

مدیرکل ارشاد استان اصفهان در واکنش دیرهنگام به تخریب سینما ایران:

شهرداری پاسخگو نیست

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
گفت: در نامه ای از شــهرداری اصفهان سوال 
کردیم که چرا قبــل از تخریب ســینما ایران 
هیچ گونه اعالمی نکردید تا اداره ارشــاد بتواند 
راجع به کاربری آن اظهار نظــر کند؟ اما هنوز 

شهرداری پاسخی به نامه ارشاد نداده است.
حجت االسالم محمدعلی انصاری درباره دلیل 
ســکوت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
استان اصفهان نســبت به تخریب سینما ایران 
اظهار کرد: وظیفــه این اداره حفــظ کاربری 
سینماهاست و اداره کردن ســینماها با ارشاد 

نیست.
وی با بیان اینکــه اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی استان اصفهان نسبت به تخریب سینما 
ایران واکنش داشته اســت، افزود: دعوا بر سر 
مالکیت و واگذاری سینما ایران میان ۳ بخش 

مختلف وجــود دارد ولی ارشــاد در این دعوا 
نقشی ندارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
گفت: آخرین کسی که قائل به خریداری سینما 
ایران اســت و ادعای تالش برای ساماندهی و 
بازســازی جهت ادامه کاربری ســینمایی این 
ملک را دارد، دست به تخریب ساختمان قدیمی 

سینما ایران زده است.
وی خاطرنشان کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان به محض آن که گالیه 
برخی از اهالی ســینما مبنی بر احتمال تغییر 
کاربری ســینما ایران را شــنید به این موضوع 
حســاس شــد و اقدام کرد؛ چراکه ایــن اداره 

مسؤول حفظ کاربری سینماهاست.
انصاری یادآور شــد: در ابتدا به خریدار سینما 
ایران تذکر دادیم که غیر از سینما اجازه کاربری 

دیگری برای این ملک را نخواهیم داد و سپس به 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز نامه نگاری 

کردیم.
وی از ارسال نامه ای به شهردار اصفهان خبر داد 
و اذعان داشت: در این نامه از شهرداری اصفهان 
سوال کردیم که چرا قبل از تخریب سینما ایران 
هیچ گونه اعالمی نکردید تا اداره ارشــاد بتواند 
راجع به کاربری آن اظهار نظــر کند؟ اما هنوز 

شهرداری پاسخی به نامه ارشاد نداده است.
وی با بیان اینکه اگر کسی بخواهد سینما ایران 
را تغییر کاربری دهد، اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی برابر قانون با او برخورد خواهد کرد، ابراز 
داشت: ارشاد کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان پیگیر موضوع تغییر کاربری ســینما 
ایران از سازمان ســینمایی، وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی و شهرداری اصفهان است.

واکنش  فرودگاه اصفهان
 در اختیار گردشگری نیست

مهم ترین بخش در توســعه صنعت گردشــگری ، توســعه 
زیرســاخت و مهم ترین بخش در توســعه زیرســاخت های 
گردشــگری »فرودگاه« اســت؛ فرودگاهی که در اصفهان با 
این وضعیت و نبود ایرالین های بین المللی ورود توریســم به 

اصفهان را همواره با مشکل مواجه کرده است.
در حال حاضر ســفر به ایران یکی از ارزان ترین مسافرت ها به 
حساب می آید و باید از این فرصت استثنایی استفاده شود؛ اما 
متاسفانه درست در همین زمان همان ایرالین های کم خارجی 
در فرودگاه اصفهان مثل »ایرعربیا« و »اتریش ایرالین« پروازهای خود را کنسل می کنند و عمال فرودگاه اصفهان همان نقش ناچیزش را در موضوع 
توریسم از دست می دهد. می توانستیم در این شرایط با ورود ایرالین های بین المللی به خطوط هوایی اصفهان از ظرفیت ارزانی سفر به کشور استفاده 
کنیم و رونق گردشگری را شاهد باشیم؛ اما نه تنها استفاده نکردیم بلکه احتمال لطمه های جبران ناپذیر به گردشگری اصفهان را با این موضوع افزایش 
داده ایم.در حال حاضر 40 درصد تورهای ورودی به اصفهان کنسل شده اند. توریست ها از کشورهای اتریش، فرانسه و آلمان تورهای خود به ایران را 
کنسل کرده اند و باید برای بهبود وضعیت گردشگری فرودگاه اصفهان تصمیمات جدی در این زمینه اتخاذ شود وگرنه رونق گردشگری بدون فرودگاه 

را شاهد نخواهیم بود.
» فرودگاه« باید نه در حرف که در عمل به عنوان یک شاخص برای رشد و توسعه شهر در نظر گرفته شود؛ چراکه بی تعارف این فرودگاه ها هستند که 
موجب افزایش شغل و ورود مسافران می شوند و اگر تناسب در پروازهای فرودگاهی وجود داشته باشد با کاهش قیمت حمل و نقل هوایی قطعا مردم 

این حمل و نقل را انتخاب و ورود به شهر اصفهان افزایش خواهد یافت.
*کارشناس گردشگری

یادداشت 

یحیی سعادت*

 اکران مستند »من حتی یک خط ساده نیستم«
 در نجف آباد

فیلم مستند »من حتی یک خط ساده نیستم« که بر اساس زندگی »مهناز بدیهیان« 
شاعر، مترجم، نویســنده و فعال اجتماعی ساخته شده، پنجشــنبه ۱۱ مردادماه در 

نجف آباد اکران می شود.
»مهناز بدیهیان« متولد اصفهان و ساکن سانفرانسیسکو  است و از جمله پیشگامان 
ایجاد پیوند بین شعر و فرهنگ شرق و غرب به شــمار می رود.او را می توان در زمره 
شاعران نئورئالیست امروز دانســت که به ویژه در حیطه مضمونی، به شدت به سمت 
اتفاقات روزمره اجتماعی گرایش دارد و عمده پیام شعرهای او در ستایش انسانیت و یا 
دریغ نیکی های از دست رفته است. اشعار و نوشته های بدیهیان در سراسر جهان به چند 

زبان از جمله فارسی، ترکی، ایتالیایی و اسپانیایی منتشر شده  است.
نویسندگی و کارگردانی فیلم مستند »من حتی یک خط ساده نیستم« توسط محمد 
مهدی کاظمی انجام شده و محمد پارسا ابوالقاسمی به عنوان دستیار کارگردان، رضا 
قلیچ خانی تصویر بردار، احمد مهری صدا بردار و محمد محمدی نیز مدیر تولید در این 
مجموعه فعالیت داشته اند؛ مائده سلطانی و زهرا موالیی  هم عکاسی پشت صحنه را 
به عهده داشته اند. ضمن اینکه تدوین، صداگذاری و اصالح رنگ توسط محمد مهدی 
کاظمی انجام شــده و مجری طرح نیز انجمن سینمای جوانان ایران- دفتر نجف آباد 
است.اکران مستند »من حتی یک خط ساده نیستم« و گفت وگو با »مهناز بدیهیان« 
پنجشنبه ۱۱ مردادماه ساعت ۱۸ در نجف آباد، خیابان دکتر شریعتی، سه راه فرهنگ، 

کوچه افالکیان، مجتمع فرهنگی آسمان، پالتوی انجمن نمایش برگزار می شود.

سیتی سنتر میزبان گروه محبوب 

موسیقی می شود

»سون« در اصفهان
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توطئه »گوگل« علیه مرورگرهای رقیب »کروم«

پیشنهاد سردبیر:

 پیش بینی مخاطبان فیلم های سینمایی با هوش مصنوعی
این روزها سازندگان فیلم های سینمایی دوســت دارند تا حد امکان مردم را برای 
تماشای تولیدات خود، به سالن های سینما بکشانند. »هوش مصنوعی« می تواند 
در این زمینه به آنها کمک کند. یکی از ابزارهایی که تهیه کنندگان فیلم ها از آنها 
برای جلب نظر مخاطبان بهره می گیرند، فیلم هــای تبلیغاتی کوتاه یا تریلرهایی 
است که اطالعاتی محدود در مورد داستان و محتوای هر فیلم به مخاطب می دهد.                        
محققان استودیوی فیلم سازی فاکس قرن بیستم موفق به طراحی سیستم هوش 
مصنوعی جدیدی شده اند که با مشاهده تریلر هر فیلم می تواند طیف مخاطبان و 

عالقه مندان به هر فیلم را تشخیص داده و پیش بینی کند.
این سیستم با مشاهده انبوهی از تریلرهای فیلم های مختلف، اطالعات گسترده ای 
در این زمینه جمع آوری کرده و دانــش خود را در این مورد افزایش داده اســت. 
سیســتم یادشــده با بررســی محتوا و اجزای هر تریلر مانند رنــگ ها،چهره ها، 
چشــم اندازها و وضعیت نورپردازی تریلر و همین طور عملکرد شــخصیت های 
موجود در تریلر مــی تواند پیــش بینی کند چه نــوع افرادی با چه شــخصیتی 
به تماشــای آن فیلم خواهند نشســت.کارگردان ها وتهیه کننــدگان با دریافت 
پیش بینی های این سیســتم هوش مصنوعی می تواننــد تغییراتی در فیلم های 
 تبلیغاتــی تولیدات خود بــرای افزایش مخاطــب یا جلب نظر گــروه های هدف

 ایجاد کنند.

 مودم های بی ســیم، کاربردهای 
متعددی دارند. در این میان وقتی ماه ها و 
ســال ها از اســتفاده از یک مودم خاص 
می گذرد، اغلب افرادی که مودم بی سیم 
دارند، رمز خود را فراموش می کنند. برای 

حل این مشکل چه باید کرد؟

اساسا چرا رمز می گذاریم؟
اگر این پرسش را از افراد  مختلفی بپرسیم، یک 

پاسخ مشخص و کلیشه ای دارند.آنان 
روی مودم  رمز یا همان پسورد قرار 
می دهند تا اینترنت شــان توسط 
افراد دیگر مورد استفاده قرار نگیرد.

در این صورت شما اگر یک بار رمز 
را از طریق گوشــی یــا لپ تاپ وارد 
کنید، دیگــر در آن ذخیــره خواهد 

شــد و در مواقــع بعدی بــه صورت 
خودکار متصل می شــود. اگر پسورد 

را روی دســتگاه نیــز ذخیــره نکرده 
 باشــید، می توانید هر بار رمــز را دوباره 

وارد کنید.
اگر رمز عبور و اتصال به اینترنت را 

فراموش کنیم، چه می شود؟
فــرض کنیــد روی مــودم وای فــای خود 

پســورد قــرار می دهیــد، امــا دیگــر آن 
رمــز عبــور را بــه خاطــر نمی آورید تــا در 
 دســتگاه وارد کنیــد. در چنیــن مواقعی باید

 چه اقدامی انجام داد؟

راه حل اول
ساده ترین و ابتدایی ترین راه این است که 
می توانید از طریــق تنظیمات خود مودم 
وارد عمل شــوید و رمز عبــور را بازیابی 

کنید.
 البتــه برای این کار  دســتگاه شــما به 
مودم متصل اســت )چه از طریق کابل و 
چه از طریق وای فــای(، اگر هیچ کدام از 

دستگاه ها از طریق وای فای نمی توانند به مودم 
متصل شــوند )چون رمز را فراموش کرده اید(، 
 Ethernet بهتر است از طریق کابل شبکه که
نامیده می شود وارد عمل شده و مودم و کامپیوتر 

را به یکدیگر متصل کنید.
راه حل دوم

اگــر از راه حــل اول نتیجه نگرفتیــد، راه حل 
دیگــری را امتحان کنید؛ به این شــکل که اگر 
شــما پیش تر از طریق لپ تاپ به مودم متصل 
شده باشید و رمز عبور نیز روی آن ذخیره شده 
باشــد )به صورت پیش فرض پســورد ذخیره 
می شــود(، می توانید از طریــق لپ تاپ به 
رمز مودم بی ســیم پی ببریــد. این قابلیت 
در کامپیوتر های بــر پایه ویندوز و هم در 

لپ تاپ های بر پایه مک، وجود دارد. 
البتــه از طریق اســمارت فــون خود 
نیــز می توانید چنیــن کاری را انجام 
دهیــد؛ امــا می بایســت دســتگاه 
اندرویدی شما روت شــده باشد یا 
اگــر از آی فون یا آی پد اســتفاده 
جیلبریــک  را  آن   می کنیــد، 

کرده باشید.
روش و نــکات ریز برای 

اجرای روش دوم
اما برای اجــرای روش دوم،  
باید به برخی نکات نیز دقت 

کنید. برای مثال برای بازیابی پســورد مودم از 
طریق ویندوز، وارد کنترل پنل شــوید و سپس 
به بخش شــبکه و اینترنــت برویــد )میانبر:  با 
 R فشــار دادن هم زمان دکمه وینــدوز و حرف
 ncpa.cpl شوید و ســپس Run وارد پنجره
را تایپ کنید(. ســپس روی شبکه  وای فای که 
بــه آن متصل هســتید، کلیک راســت کرده و 
گزینــه Status را انتخاب کنیــد. اکنون وارد 
قســمت Wireless Properties شوید و در 
Show char� تیک گزینه Security  سربر گ

acters را فعال کنید. اکنون شــما می توانید 
 رمــز عبور مــودم بی ســیم خود را مشــاهده

 نمایید.
روش کار برای کاربران »مک« متفاوت است. 
اگر شما از کاربران مک هســتید، باید ابتدا 
اپلیکیشــن Keychain Access را اجرا 
 Command+Space کنید که با میانبر
نیــز قابل اجراســت. حال طبقــه بندی 
Passwords را انتخــاب و بــه دنبال 
شــبکه وای فای خود بگردیــد که به 
AirPort network pass�  صورت
word شناخته می شود. سپس روی 
شــبکه مورد نظر، کلیک راســت 

Copy pass�  کــرده و گزینــه
را  word to  cl ipboard 

 کلیک کنید.

در مرحله آخر نیــز باید مرورگر خــود را اجرا 
و آی پــی مــودم را وارد کنیــد. )اغلب آی پی 
پیشــفرض مودم هــا ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱یــا 

۱۹۲.۱۶۸.۱.۲ است(. 
اگر از آن دسته افرادی باشید که رمز خود مودم 
را تغییر نمی دهند، به سادگی می توانید با وارد 
کردن واژه admin در قســمت نام کاربری و 
پسورد، وارد تنظیمات مودم بی سیم شوید )اگر 
این پسورد کارساز نبود دست به دامان 
اینترنت شوید و با یک جست وجو 
پســورد پیش فرض مودم خود را 

پیدا کنید.(
اگر رمز عبورم عوض نشده 

چه کنیم؟
اگر شما پسورد خود را عوض نکرده اید، 
بهتر اســت سراغ برچســب نصب شده 
روی مــودم بروید؛ زیرا اغلــب روتر های 
جدیــد )مخصوصا روتر هایی که توســط 
ارائه دهندگان اینترنتی عرضه شده اند(، به 
صورت پیش فرض دارای یک پسورد خاص 
 هســتند که به صورت برچســب روی آن ها 

چسبیده است.
راه حل نهایی و سوم

عادت ریســت کردن بین بســیاری از کاربران 
وســایل الکترونیــک، رایــج اســت. بنابراین 
اگر بعــد از اجــرای مراحــل فــوق همچنان 
نتوانســتید رمز عبور دســتگاه خــود را پیدا 
کنیــد، بهتــر اســت کمــی خشــن تر عمل 
 کنیــد و مــودم را بــه تنظیمــات کارخانه 

باز گردانید.
 در ایــن مرحله نیــاز دارید که بــه مودم 
دسترســی داشــته باشــید. در بخــش 
پشــتی اغلب مودم  ها یک ســوراخ ریز 
Re�  وجود دارد که زیر آن نوشــته است

set که می بایســت دکمه موجود در آن 
 ســوراخ را از طریق یک جســم نوک تیز

 فشار دهید.

 چگونه رمز »مودم بی سیم«  را به سرعت تغییر دهید ؟
تازه ها 

ربات نیمه انسان؛ برای ماموریت های نجات
یک موسســه تحقیقات علمــی در ایتالیا، رباتی ســاخته که قســمت باالیی آن 
شبیه انسان و قســمت پایین ربات مجهز به ۴ چرخ اســت. این ربات قرار است در 

ماموریت های نجات به کار گرفته شود.
این ربات Centauro نام گرفته و می تواند به مدت 5/2 ساعت کار کند. همچنین 
طوری طراحی شده تا از سطوح پشت و بلند رد شــود. عالوه بر آن ربات می تواند 

فعالیت هایی که نیازمند قدرت زیاد است را نیز انجام دهد. 
مواقع اضطراری ســاخته شده ربات چهارپا برای ماموریــت ها نجات و 

با کمک بازوهایــش قابلیت است. قســمت باالیی بدنه این ربات 
های انســانی را دارد. از انجام فعالیت های قدرتی یا مهارت 

سوی دیگر وجود چهار 
پا سبب می شود ثبات 

بیشتری داشته باشد.
 این پاها تا ۶ درجه خم 
می شوند؛ بنابراین ربات 
می تواند مفاصل خود را 

تکان دهد.

ویدئو پروژکتورهای جدید، با وضوح بی سابقه تصویر 
شــرکت »اوپتما«، از عرضه ســری جدید ویدئو پروژکتورهای لیــزری خود خبر 
داده اســت  که پخش تصاویر ویدئویی را با کیفیت بســیار باال و وضوح استثنایی 
ممکن می کند. مدل های مختلف 
ایــن ویدئــو پروژکتورها 
 ZU۵۰۰T، ZH۵۰۰T،
 ZW۵۰۰T، ZX۵۰۰،
ZX� و   ZU۵۰۰TSTT

۵۰۰TSTT نــام دارند و برای 
نصب و اســتفاده در محیط هــای حرفه ای و 
 DuraCore Laser کاری طراحی شده اند. در این پروژکتورها از فناوری موسوم به
استفاده شده و موتور مورد استفاده در این محصول گواهی IP۵X را دریافت کرده 
اســت. عمر مفید این ویدئو پروژکتورها ۲۰ هزار ساعت اســت و پس از این مدت 
استفاده دستگاه های یادشده باید سرویس شده و مجددا مورد استفاده قرار بگیرند.

پورت های ورودی مختلف مانند HDMI و امکان سازگار کردن لنزها برای پخش 
تصاویر به صورت عمودی یا افقی، از جمله مزایای ویدئو پروژکتورهای مذکور است. 
تصحیح خودکار تصاویر در چهارگوشه آن در صورت واضح نبودن، از جمله مزایای 

ویدئو پروژکتورهای یادشده است. قیمت این محصوالت هنوز اعالم نشده است.

توطئه »گوگل« علیه مرورگرهای رقیب »کروم«
به گزارش خبرگزاری مهر بــه نقل از »گیک تیرانت«، یکی از کارکنان شــرکت 
»موزیال« می گوید: گوگل به طور عمدی ســایت یوتیوب را در صورت باز شدن با 

مرورگرهای فایرفاکس و اج مایکروسافت، ُکند می سازد.
این کارمند موزیال معتقد اســت: هــدف گوگل از ایــن کار از دور خــارج کردن 
مرورگرهــای اینترنتی رقیب اســت تــا کاربران بــه علت کندِی دسترســی به 
 ســایت برای اشــتراک گذاری ویدئوی یوتیوب در مرورگرهــای مذکور، ترجیح 
دهند از مرورگرهای دیگری به خصوص مرورگر »کروم« خود گوگل استفاده کنند.

»کریــس پترســون« مدیــر برنامــه هــای فنــی شــرکت موزیــال تصریــح 
 می کنــد: ایــن اقدام بــه صــورت عمــدی و کامــال آگاهانــه از ســوی گوگل

 صورت می گیرد.
 این فــرد معتقد اســت: یوتیــوب روی مرورگرهــای فایرفاکس و اج تــا ۵ برابر 
ُکندتر از مرورگر کــروم عمل می کند. ایــن اقدام گوگل یک نــوع انحصارطلبی 
تجاری محســوب می شــود و در صورت اثبات مــی تواند پیامدهــای حقوقی و 
قضائی را برای این شــرکت بــه ارمغان آورد. پترســون می گویــد کاربران برای 
مقابله با این مشــکل عمدی ایجاد شــده توســط گوگل می توانند افزونه خاصی 
 را بارگــذاری و نصــب کنند.گــوگل هنــوز در برابر ایــن ادعا واکنشــی از خود

 نشان نداده است.

  عکس روز

دومین ماشین پرنده جهان به زودی رونمایی می شود
 پس از ماشین پرنده »بلک فالی« شرکت فناوری »اوربان ایروناتیکس« اعالم کرده است: 

تا سال 2022 از ماشین پرنده خود رونمایی خواهد کرد.

اپلیکیشن

زاکربرگ 18/8 میلیارد دالر را 
فقط در دو ساعت از دست داد

در پی رســوایی های متعدد »فیس بوک« و کاهش محسوس 
کاربران این شــبکه اجتماعی، »مارک زاکربر گ« با از دست 
دادن ۱8/8 میلیارد دالر از ثروتش تنها در دو ساعت از جایگاه 
چهارم ثروتمندان جهان به جایگاه هشتم سقوط کرد. موسس 
فیس بوک تا قبل از این با داشتن 84/2 میلیارد دالر، چهارمین 
فرد ثروتمند جهــان بود. پس از آنکه فیس بــوک مورد اتهام 
همکاری با سازمان های جاسوسی برای نقض حریم شخصی 
کاربران در فضای مجازی قرار گرفت، ارزش سهام این شبکه 
اجتماعی ۱۵0 میلیون دالر ســقوط کرد. این مبلغ از ارزش 

سهام، معادل ۱۶ درصد از کل سهام فیس بوک است.  

۲۰۰ هزار شغل، حاصل ورود 
اقتصاد دیجیتال در کشور است

اســتارت آپ ها می توانند آمار اشتغال کشــور را باال ببرند و 
از لحاظ درآمــد، قابل رقابت با صنعت باشــند.در حال حاضر 
بیش از یک چهــارم )29 در صد( از مشــتریان در خاورمیانه 
به صورت ماهیانه خریــد اینترنتی انجام می دهند. حدود 3۶ 
درصد از این خریداران در خاورمیانه افرادی در رده سنی ۱8 
تا 24 سال و ۱3 درصد آن ها ســنین باالی ۵۵ سال هستند. 
این آمار نشان می دهد که اگر بتوان محصوالتی را تولید و در 
فروشــگاه اینترنتی عرضه کرد که جوان پســند باشند، باعث 
فروش بیشتر شده و می توان صنعت تولید و بازار پخش کشور 
را دگرگون کرد. به گفته وزیر ارتباطات، سال 9۶ دویست هزار 
شغل بر بســتر فضای مجازی شــکل گرفت و این میزان در 
مقایسه با سال های گذشــته، افزایش چشمگیری پیدا کرده  
اســت. همچنین ۱00 هزار میلیارد تومــان هم گردش مالی 
خریدهای آنالین در کشــور بــود. اما »الفت نســب« رییس 
اتحادیه کســب وکار های اینترنتی گفت: این آمار 200 هزار 
شغل برای سال 9۶ یک رقم بسیار خوبی است، اما برای سال 

97 نمی توان یک همچین رقمی را پیش بینی کرد.

  رییس پلیس فتا: 
رمزهای یک بار مصرف در راهند!

 رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات ناجا گفت: به زودی 
از طریق ایجاد رمزهای یک بار مصرف )OTP( شهروندان با 
خیال آســوده تر به عملیات بانکی خود در فضای ســایبری 
می پردازند. ســردار »ســید کمال هادیانفــر« ضمن تبیین 
خط مشــی های راهبردی پلیس فتا، اظهارداشــت: با توجه 
به برگزاری جلســات و هماهنگی های صورت گرفته با بانک 
مرکزی در آینده نزدیک به وسیله ساماندهی درگاه های بانکی 
و ایجاد رمز های یک بار مصرف یا OTP ، شــاهد کوتاه شدن 
دست مجرمان وکاله برداران سایبری از برداشت های غیرمجاز 

و غیر قانونی از حساب های بانکی شهروندان خواهیم بود.

اپلیکیشن مزاج سنجی افراد رونمایی شد
دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وب اپلیکیشن مزاج سنجی 
را با هدف رفع نیازمردم درخصوص آگاهی از خصوصیات روانی و جسمانی آنها درسالن 

دولت الکترونیک نمایشگاه »الکامپ« رونمایی کرد.
 متقاضیان می توانند با نصب این اپلیکیشن روی گوشی هوشمند خود، از وضعیت مزاجی 
خود که یکی از ارکان تشکیل دهنده بدن است، آگاه شوند. امکان انجام تست آنالین مزاج 
نیز از طریق وب سایت وزارت بهداشت فراهم شده است. در این اپلیکیشن، با پاسخگویی 
به پرسش نامه، مزاج افراد تشخیص داده می شود و اطالعات مخصوص به هر مزاج برای 
شخص ارسال خواهد شد. همچنین امکان گرفتن اسکرین شات از صفحه وجود 

دارد.در این تست کاربر می تواند از خصوصیات جسمی، روانی و 
روحیه شغلی مزاج های گرم و خشک، سرد و تر، گرم و تر و سرد 

و خشک آگاهی یابد.
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کلنگ بزرگ ترین فرهنگسرای 
نجف آباد به زمین زده شد

نجف آباد فرماندار نجف آباد گفت: بزرگ 
ترین فرهنگسرای نجف آباد، با عنوان »مهر ایزدی« 
در زمینی به مساحت یک هزار و ۲۰۰ متر مربع و در 

پنج طبقه کلنگ زنی شد.
»مجتبی راعی« اظهار کرد: بزرگ ترین فرهنگسرای 
نجف آباد،  با مجموع زیربنــای بیش از ۵۵۰۰ متر 
مربع در محدوده میدان بســیج این شــهر کلنگ 

زنی شد.
وی افزود: در این مجموعه دو طبقه در زیر زمین به 
عنوان پارکینگ و جانمایی تاسیســات مختلف در 
نظر گرفته شده و سه طبقه دیگر شامل سالن های 
اجتماعات، کالس های آموزشی، کتابخانه، سالن 
ویژه بازی های دیجیتالی، کافی نت، تریا و فضاهای 

اداری جانمایی شده است.

رفع مشکالت ۸۸ هکتار از اراضی 
هرند استان طی چند روز آینده 

 مدیرکل راه وشهرســازی اســتان اصفهان از رفع 
مشکالت ۸۸ هکتار از اراضی شهرک عالمه امینی 

هرند طی چند روز آینده خبر داد.
با توجه به مشکالت چندین ســاله این شهرک در 
هرند که ۸۸ هکتار از این شــهر را شــامل می شود 
مقرر شــد، اســناد ۴۰ هکتار از این اراضی که به 
نام راه وشهرســازی اســت به بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی جهت واگذاری به افراد منتقل و ۴۸ هکتار 
 باقی مانده نیــز در قالب مســکن محرومان واگذار

 شود.
»حجــت ا... غالمــی« مدیرکل راه وشهرســازی 
اســتان در این نشســت بــا توجه به مشــکالت 
عدیده مردم ســاکن در این محله و تنظیم صورت 
جلسات متعدد برای رفع این مســائل، با تاکید بر 
رفع مشــکالت طی چند روز آینده، از مســئوالن 
خواست هرچه زودتر نسبت به حل مسائل اراضی 
این شــهرک اقدام و بنیاد مســکن نیز نســبت به 
 آمــاده ســازی اراضی با مشــارکت مــردم اقدام

 نماید.

چهره ها

۱۰ نقطه شهر کاشان، پایش تصویری می شود

پیشنهاد سردبیر:

دیدگاه

فرماندار خوانسار:
 ۹۰ درصد عسل با کیفیت 

تولید می شود
خوانسار فرماندار خوانســار گفت: در 
آزمایشگاه استان و شهرســتان مشخص شده 
اســت که بیش از ۹۰ درصد عســل خوانســار 

مرغوب و با کیفیت تولید می شود.
»سیدحسن شفعتی« با اشــاره به طرح ضربتی 
مبارزه با تولیدکنندگان عسل تقلبی در خوانسار 
اظهار کرد:۶۰ درصد اقتصاد خوانســار مربوط 
به صنعت پرورش زنبورداری اســت. وی با بیان 
اینکه تولیدکنندگان عســل ۴۵ درصد از آمار 
اشتغال شهرستان را تشکیل می دهند، افزود: اگر 
به سالمت عسل با کیفیت توجه نشود، در آینده 
بســیاری از تولیدکنندگان بیکار خواهند شد. 
فرماندار خوانسار با بیان اینکه فروش عسل تقلبی 
با برند خوانســار ضربه به اقتصاد این شهرستان 
زده  است، گفت: مدت هاست شاهد تولید تقلبی 
عسل در شهرستان هستیم، اما با پیگیری عوامل 
 طرح ضربتی و مســئوالن، این معضل برچیده 

خواهد شد.

رییس اداره میراث فرهنگی:
2 اثر تاریخی آران و بیدگل 

بازسازی می شود
رییس اداره میراث فرهنگی،   آران و بیدگل
صنایع دستی و گردشگری آران و بیدگل از آغاز 
عملیات بازسازی ۲ اثر تاریخی »خانه مسعودی« 
و »عصارخانه شهید عصاری« واقع در مرکز این 

شهرستان خبر داد.
»مجید نوری« گفت: پیش بینی می شود مرحله 
نخست بازســازی خانه تاریخی مســعودی با 
مبلــغ 3۰۰ میلیون ریــال از محــل اعتبارات 
ملی، تا یــک مــاه آینده بــه پایان برســد. او 
با اشــاره به آغاز بازســازی عصارخانه تاریخی 
شــهید عصاری، گفت: مرمت ایــن اثر تاریخی 
آران و بیدگل با اعتبــار اولیه 11۰ میلیون ریال 
شــامل، آواربرداری، خاک برداری، اســتحکام 
بخشــی و زیربندی پایه های باربر، اجرای کف 
فرش و لکــه گیری در حال اجراســت و مرمت 
آن تا یک ماه آینده پایــان می یابد.نوری اضافه 
کرد: این اثر تاریخی با مســاحت یــک هزار و 
۵۰۰ مترمربع مربــوط به دوران قاجار اســت 
 که در ســال 13۹۵ در فهرســت اثرهای ملی 

ثبت شد.

رییس آموزشکده فنی و حرفه ای  شهرضا
شهرضا گفت: براساس یافته های علمی، بهترین راه 
برای رفع مشــکل بیکاری و افزایش راندمان تولید، 
توسعه آموزش های مهارتی است. »حسن ضیایی« با 
بیان اینکــه ارائه آموزش هــای مهارتــی، یکی از 
مهم ترین نیازهای کشــور برای رفع معضل بیکاری 
است، اظهار کرد: ســازمان آموزش فنی و حرفه ای 
متولی ارائه آموزش های مهارتی غیررسمی در کشور 
است. وی با اشاره به فعالیت ۷۰۰ مرکز دولتی و 1۲ 
هزار مرکز آموزشــی فنی و حرفــه ای خصوصی در 
سراســر کشــور، تصریح کرد: از این تعداد دو مرکز 
آموزش فنی و حرفه ای دولتی برادران و خواهران و ۴۵ 
مرکز آموزشی خصوصی در شهرضا مشغول فعالیت 

هستند.
رییس آموزشکده فنی و حرفه ای شهرضا با بیان اینکه 
در مرکز دولتی برادران هفت رشته اصلی مهارتی در 
هشت کارگاه آموزش داده می شود، گفت: این رشته ها 
شامل تراشکاری، جوشــکاری، برق ساختمان، برق 
صنعتی، مکانیک خودرو، برق خودرو، صنایع دستی 

و صنایع غذایی است.
ضیایی در ادامه افزود: در چهارماه نخســت امســال 
در مرکز ثابت برادران 1۵۷ نفر آموزش های مهارتی 
 را گذرانده اند؛ این در حالی اســت که ۵۸ نفر نیز در

 دوره هایی که در مرکز سیار شهری برگزار می شود، 
شرکت کره اند. وی تصریح کرد: نقشه خوانی صنعتی، 
برق ســاختمان درجــه دو، تنظیم انژکتــور، برق 
ساختمان درجه یک، جوشــکاری برق و ایمنی برق، 

از مهم ترین زیرشــاخه های آموزشی مرکز آموزشی 
برادران این شهرستان است. رییس آموزشکده فنی 
و حرفه ای شهرضا با بیان اینکه تا پایان تیرماه امسال 
۴۰۴ نفر از صاحبان صنایع و صنوف شهرســتان در 
دوره های آموزشــی فنی و حرفه ای شرکت کرده اند، 
گفت: در حوزه صنایع دستی کارگاه فیروزه کوبی و 
در رشــته صنایع غذایی کارگاه خشک کردن میوه و 
ســبزیجات، از طریق برون سپاری خدمات به بخش 
خصوصــی فعالیــت  می کنند. رییس آموزشــکده 
فنی و حرفه ای شهرضا از شرکت 1۴ نفر از بانوان این 

شهرستان در دوره های مهارتی خبر داد و افزود: گلیم 
بافی، تابلوفرش، ســوخت نگاری روی چوب و معرق 

کاری ساقه گندم از رشته های این مرکز است.
ضیایــی از تاســیس کارگاه میناکاری بــا همکاری 
بخش خصوصی در این شهرســتان خبر داد و با بیان 
اینکه متقاضیان شــرکت در این دوره آموزشی پس 
از مصاحبه در ســه رده مبتدی، متوســط و مسلط 
تقسیم می شــوند، گفت: از ابتدای سال ۹۷ تا پایان 
تیرماه، ۹۶۰ نفر در آموزشــگاه های بخش خصوصی 

آموزش دیده اند. 

وی با بیان اینکــه 1۵ آموزشــگاه بخش خصوصی 
شهرستان به دالیل مختلف در مدت دو سال گذشته 
تعطیل شده  اســت، گفت: در حال حاضر دوره های 
آموزشی دســتیاری دندان پزشکی، منشی پزشک و 
تکنسین داروخانه در بخش خصوصی برگزار می شود.

رییس آموزشکده فنی و حرفه ای شــهرضا با اشاره 
به رویکرد جدید این ســازمان در حمایت از صنعت 
توریســم، اظهار کرد: آموزش مکالمه زبان انگلیسی 
گردشــگری در همین زمینه برگزار می شود. ضیایی 
با اشــاره به برگــزاری دوره های آموزشــی مهارتی 
برای سایر سازمان ها، تصریح کرد: مهارت آموزی به 
سربازان نیروهای مسلح و ایجاد زمینه شغلی مناسب 
برای زندانیان، با هدف اســتفاده از اوقات فراغت در 
دوران خدمت نظام وظیفه و دوران محکومیت قضائی، 
انجام می شود. وی با بیان اینکه هریک از مراکز دولتی 
و خصوصی شهرستان ساالنه متعهد به برگزاری 3۶۰ 
هزار نفر ســاعت آموزش هســتند، تصریح کرد: در 
چهار ماه نخست امسال ۹۶ نفر در جهاد دانشگاهی 
دانشگاه دولتی شــهرضا، ۴۲ نفر از زندانیان، ۴۴ نفر 
از سربازان پادگان های نظامی و ۴۲ نفر از روستائیان 
شهرستان، در دوره های آموزشی این سازمان شرکت 
کرده اند. ضیایی با بیان اینکه در مراکز آموزشی فنی 
و حرفه ای شهرستان حدود 1۲۵۰ نفر دوره در سال 
برگزار می شود که براساس رشته های مختلف از 3۲ 
تا 1۰۹۰ ساعت متغیر است، اظهار کرد: در یک سال 
اخیر، ۹۵ نفر از مقاضیان در طرح »مهارت آموزی در 

محیط واقعی کار« شرکت کرده اند.

توسعه آموزش های مهارتی؛ شاه کلید رفع مشکل بیکاری

کاشان شهردار کاشان، از اجرای پایش تصویری در1۰ 
 نقطــه ترافیکــی و امنیتــی شــهر تــا یــک مــاه آینــده

 خبر داد.
»سعید ابریشمی راد« اظهار کرد: بعد از ســال ها 3۰۰ میلیون 
تومان از محــل جرائم کاشــان از اســتان به این شهرســتان 
تعلق گرفت کــه با ایــن اعتبــار، 1۰ نقطه ضروری در شــهر 

مجهز به سیســتم مانیتورینگ و پایش شــهری خواهد شــد و 
 بقیه هزینه این طــرح از محل اعتبارات شــهرداری خریداری 

می شود.
وی افزود: در صورتی که هر سال 1۰ تا 1۵ نقطه تحت پوشش قرار 
بگیرد، در چهار سال آینده تمام گلوگاه ها و نقاط حساس شهر در 
برنامه سه ساله شهرداری پایش تصویری و مانیتورینگ می شود.

شهردار کاشان، با بیان اینکه تغییرات در هنگام اجرای پروژه ها 
به دلیل عدم اعمال نظر کارشناســان خسارت زیادی را تحمیل 
می کند، تصریح کرد: شهرداری کاشان با اجرای طرح کمیسیون 
تصویب طرح ها در حوزه عمرانی با حضور دو نفر از کارشناســان 
سعی کرده اســت، تا قبل از آغاز پروژه ها، نظریه ها و دیدگاه ها 

مطرح و تغییرات الزم اعمال شود.

شهردار کاشان:
۱۰ نقطه شهر کاشان، پایش تصویری می شود

   رییس آموزشکده فنی و حرفه ای »شهرضا« اعالم کرد:  

ابالغ رای
5/162 کالسه پرونده 317/95 شــماره دادنامه: 11-97/1/19 مرجع رسیدگی: شعبه 8 
شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: بانک انصار با مدیریت آقای ابراهیمی با وکالت 
آقای حسین یاوری، خوانده: 1- حمید امینی فرزند رجبعلی 2- منصور امینی فرزند رجبعلی 
3- کبری حاج بابایی فرزند علی همگی به نشانی مجهول المکان، 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 رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی بانک انصار با مدیریت آقای ابراهیمی با وکالت آقای 
حسین یاوری به طرفیت آقایان 1- حمید امینی 2- منصور امینی 3- کبری حاج بابایی به 
خواسته مطالبه مبلغ 180/000/000 ریال به استناد چک شماره 572421-95/1/30 که 
خوانده ردیف اول صادر کننده و خواندگان گیرنده چک بوده اند با توجه به خواسته خواهان 
و با توجه به وجود اصل مستند دعوی در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خواندگان و 
استحقاق خواهان در مطالبه آنرا دارد و با توجه به اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی 
هیچگونه دفاعی در قبال خواسته خواهان بعمل نیاورده است شورا دعوی خواهان را وارد 
تشخیص مســتندا به مواد 198 و 515 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی خواندگان را متضامنا به پرداخــت مبلغ 180/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا زمان اجرای حکم 
در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل 
واخواهی در این شورا و پس ازانقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در 
محاکم عمومی خمینی شهر است.  م الف:212944 شعبه هشتم مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف خمینی شهر )286 کلمه، 3 کادر(
مزایده

5/180 شماره نامه: 9710113635100135 شــماره پرونده: 9009983635500414 
شــماره بایگانی شــعبه: 912365 اجرای احکام کیفری دادســرای عمومی و انقالب 
شهرستان خمینی شــهر در پرونده کالســه 912365 در نظر دارد ملک به مشخصات 
شــش دانگ پالک ثبتی 87/4573 در بخــش 14 ثبت اصفهان واقع در خمینی شــهر 
خ امام شمالی کوچه شــهید احمد سعیدی پالک 11که کارشــناس رسمی دادگستری 
2/900/000/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده 
در تاریخ 1397/05/27 راس ســاعت 8 صبح در محل اجرای احکام کیفری دادســرای 
عمومی و انقالب شهرســتان خمینی شــهر واقع در منظریه بلوار دانشجو روبروی اداره 
برق دادگستری خمینی شــهر اتاق 20 برگزار می گردد طالبین می توانند 5 روز  قبل از 
روز مزایده به نشانی مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسی است 
که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید خریدار می بایســت ده درصد قیمت مال را قبل از 
شروع جلسه به حساب سپرده دادگســتری واریز و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده 
به حساب اشاره شــده واریز نماید و اصل فیش را به اجرا تحویل دهد در غیر این صورت 
ده درصد اولیه پس ازکســر هزینه های مزایــده به نفع دولت ضبط خواهد  شــد. تذکر: 
متقاضیان شرکت در مزایده می بایســت 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه 
ای به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره 217139271003 نزد بانک ملی 
واریز و با در دست داشــتن فصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده 
به اجرای احکام کیفری مراجعه و درخواست شرکت در مزایده راتکمیل و به همراه کپی 
کارت ملی و اصل فیش ســپرده تحویــل اجرا نمایید. م الف: 215294 شــعبه اول 
 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرســتان خمینی شهر )279 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/181 مرجع رسیدگی: شعبه یک حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 535/97 حل 1 ، وقت رسیدگی ســاعت 4/30 بعد از ظهر روز 
یکشنبه مورخه 1397/6/18، مشــخصات خواهان: بهروز حبیب اللهی فرزند نعمت ا... ، 
محمد حبیب اللهی فرزند بهروز به نشانی خمینی شــهر میدان امام پاساژ صرامی طال و 
جواهر ستاره جنوب، مشخصات خوانده: پریسا اســماعیلی،  خواسته و بهای آن:  مطالبه 
وجه 2 فقره فاکتور فروش طالجات، دالیل خواهان: رونوشت فاکتور، گردش کار: خواهان 

خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت 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: 215390 شــعبه یک حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )183 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

پرونــده:  شــماره   9710460359400014 درخواســت:  شــماره   5 /182
9609980359400878 شماره بایگانی شعبه: 960905  آقای حمیدرضا عطایی به اتهام 
کالهبرداری حسب شکایت خانم زهرا غظفری در پرونده کالسه 960905 ب 15 تحت 
تعقیب است و ابالغ احضاریه به وی به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
است. بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر گردد. در صورت عدم حضور پس ازیک 
ماه از تاریخ نشر آگهی مطابق قانون اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف: 209955 شعبه 
15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع 1( )113 کلمه، 1 کادر(

احضار متهم
پرونــده:  شــماره   9710460360800006 درخواســت:  شــماره   5 /183
9709980360800342 شماره بایگانی شعبه: 970402  در پرونده به شماره 970402 
شعبه بیست و نهم دادســرای عمومی و انقالب اصفهان شکایت امیر بحرائی فرزند علی 
پاشــا علیه مهدی بهرامی و احمدرضا هادی زاده و محمد رحمانی و حمید رضایی، حمید 
سبزواری دائر بر خیانت در امانت، توهین، تهدید مطرح نموده است که جهت رسیدگی به 
این شعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه متهمین مجهول المکان می باشد حسب ماده 174 
قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی 
می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه مراجعه تا ضمن اعالم 
نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم 
حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهدنمود. م الف: 210101 شعبه 29 بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع 1( )111 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

5/184 شماره نامه: 9710110359700488 شــماره پرونده: 9709980359700406 
شماره بایگانی شعبه: 970429 در پرونده کالسه 970429 شعبه 18 بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان خانم لیال موسوی شــکایتی علیه متهم محمد احمدی دایر بر 
سرقت به عنف- اخذ سند به عنف و اکراه و تهدید و قدرت نمایی با چاقو و انتقال مال غیر 
مطرح است که در جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان می باشــد حســب ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه مراجعه تا 
ضمن اعالم نشانی جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت 
عدم حضور دادســرا تصمیم مقتضی اتخاذه خواهد نمود. م الف: 210096 شعبه 15 

بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع 1( )111 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

5/185 شماره نامه: 9710110359700495 شــماره پرونده: 9409980359700821 
شماره بایگانی شعبه: 940837 در پرونده کالسه 940837 شعبه 18 بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان خانم/ آقا فیروزه و معقول و غیره شــکایتی علیه متهم پدرام 
مختاری دایر ســرقتهای متعدد مطرح است که در جهت رســیدگی به این شعبه ارجاع 
گردیده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت یک ماه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود 
حاضر گردد در صورت عدم حضور دادســرا تصمیم مقتضی اتخاذه خواهد نمود. م الف: 
210099 شعبه 18 بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع 

1( )121 کلمه، 1 کادر(

ابالغ تجدیدنظر
5/186 شماره ابالغنامه: 9710106796302139 شماره پرونده: 9209986796301156 
شماره بایگانی شعبه: 921157 آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهی به 
آقای ابوالفضل حیاتی، تجدیدنظرخواهان: 1- اکرم حیاتی 2- بی بی جان )اعظم( حیاتی 
3- زهره حیاتی 4- زهرا حیاتی 5- ایمان حیاتی 6- جواد حیاتی 7- حسین حیاتی 8- بتول 
بابایی و وکالت حســین کامرانیان دادخواســت تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظر 
خوانده آقای ابوالفضل حیاتی نسبت به دادنامه شــماره 9709976796300289 مورخ 
1397/02/31 در پرونده کالسه 921157 شــعبه 33 تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 
346 قانون آئین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده مراتب 
تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا تجدیدنظرخوانده 
ظرف ده روزپس از تاریخ انتشــار آگهی بــه دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی 
کامل خود، نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهــی را دریافت و چنانچه 
پاســخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید در غیر این صورت پــس ازانقضا مهلت مقرر 
قانونی نسبت به ارســال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد.)آدرس: اصفهان 
 چهار راه شــیخ صدوق چهارراه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شورای حل اختالف(
 م الف: 210093 شعبه 33 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای 

مدافع حرم( )189 کلمه، 2 کادر(
ابالغ تجدیدنظر

5/187 شماره ابالغنامه: 9710100350304041 شماره پرونده: 9609980350300596 
شماره بایگانی شــعبه: 960731 آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهی، 
تجدیدنظر خواه آقای محمــد جمالی پور دادخواســت تجدیدنظرخواهــی به طرفیت 
تجدیدنظرخوانده آقای ســید مرتضی موسوی و رضا فرقانی نســبت به دادنامه شماره 
9709970350300355 در پرونــده کالســه 960731 شــعبه 3 حقوقــی اصفهان 
تقدیم که طبــق موضــوع مــاده 73 و 346 قانــون آئین دادرســی مدنــی به علت 
مجهول المــکان بــودن تجدیدنظرخوانده مراتب تبــادل لوایح یک نوبــت در یکی از 
جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تــا تجدیدنظرخوانده ظــرف ده روزپس از تاریخ 
انتشــار آگهی به دفتــر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نســخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهی را دریافت و چنانچه پاســخی دارد کتبا به این 
دادگاه ارائه نماید در غیر این صورت پس ازانقضا مهلت مقرر قانونی نســبت به ارســال 
پرونده بــه دادگاه تجدیدنظر اقــدام خواهد شــد. )آدرس: اصفهــان خ چهارباغ باال خ 
 شهید نیکبخت ساختمان دادگســتری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305(
 م الف: 210149 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان )163 کلمه، 

2 کادر(
مزایده اموال غیر منقول

5/100 اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالســه 961338 ج /3 له آقای ناصر صراف و علیه آقای علی حســینی 
تودشــکی مبنی بر مطالبه مبلغ 67/030/204/600 ریال بابت محکوم به و هزینه های 
اجرایی و حق االجرای دولتی که اشخاص فوق به عنوان شخص ثالث اموال خود را معرفی 
نموده است 1- آقای مرتضی عسگری کندالنی پالک ثبتی 123/177 بخش 20 اصفهان 
2- آقای ابوالقاسم کاظمی دســتجا پالک ثبتی 124/175 بخش 20 اصفهان 3- خانم 
اعظم آقایی دینانی پالک ثبتی شــماره 99/142 بخش 20 اصفهــان در تاریخ 97/6/3 
ســاعت 9/5 صبح در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین خ شهید 
نیکبخت جهت فروش ششــدانگ پالکهای فوق ملکی با مشــخصات مندرج در نظریه 
کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی 1- آقای مرتضی عسگری 2- ابوالقاسم کاملی 
3- خانم اعظم آقایی در تصرف مالکانه اشخاص ثالث می باشد توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از 0 و از ملک 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. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود تســلیم ملک مورد مزایده پس ازپرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه 
های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: 1- محل واقع در 
اصفهان، برآن شمالی، روستای دستجا، کوچه شهید ترابی، روبروی پالک 311 با کدپستی 

8167153161 بازدید و معاینه به عمل آورده که پس از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده 
و تطبیق با محل به اســتحضار می رساند: الف- مشخصات ثبتی: شــماره سریال سند: 
85/805798 الف- شــماره ملک: 123/277- شماره ثبت: 10222- دفتر: 48- صفحه 
238- بخش: 20- مالک: مرتضی عسگری کندالنی- کدملی مالک: 1291890327 - 
میزان مالکیت )سهم(: ششــدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه، ب- مشخصات محل: 
کاربری مســکونی- نوع ملک و تعــداد طبقه: یک باب خانه 2 طبقــه که طبقه همکف 
مسکونی و طبقه دوم درحد سفت کاری است )خانه درب حیاط است(- قدمت )سال(: 10 
سال- عرصه)مترمربع( 242/96 متر مربع- اعیان )مترمربع(: 250 مترمربع- نوع اسکلت: 
فاقد اســکلت و با دیوار باربر- نوع ســقف: تیرچه بلوک- نمای خارجی: سرامیک- در و 
پنجره داخلی: چوبی- در و پنجره خارجی: آلومینیومی- سرویس آشپزخانه، حمام و توالت: 
سرامیک- کابینت: آلومینیومی- سیستم سرمایش: کولرآبی- سیستم گرمایش: بخاری 
گازسوز- پوشش کف ساختمان: موزاییک- تلفن: 09131688100 و 09132043928 
- تعداد انشعاب گاز: یک عدد، شماره اشتراک: 2035769189- تعداد انشعاب برق: یک 
عدد-تعداد انشعاب آب: یک عدد، شماره اشتراک: 2710331121، ج- ارزش ملک: با در 
نظر گرفتن مشخصات فوق الذکر موقعیت محل، مساحت عرصه و اعیان، نوع بنا، متعلقات 
و کلیه موارد تاثیرگذار در قضیه، ارزش ششدانگ ملک در زمان بازدید، مبلغ یک میلیارد و 
پانصد میلیون ریال معادل صد وپنجاه میلیون تومان ارزیابی می گردد. 2- محل واقع در 
اصفهان، اسفینا، خ شهید جمالی، بن بست رسالت، پالک 337، با کدپستی 8167163989 
بازدید و معاینه به عمل آورده که پس از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده و تطبیق با محل 
به استحضار می رساند: الف- مشخصات ثبتی: شــماره ملک: 124/175- شماره ثبت: 
10605- دفتر:50- صفحه: 290، بخش:20، مالک: ابوالقاسم کاظمی دستجا- کدملی 
مالک: 1284183718، میزان مالکیت )سهم(: ششدانگ عرصه و اعیان، ب- مشخصات 
محل: کاربری مســکونی- نوع ملک و تعداد طبقه: یک باب خانه مسکونی یک طبقه با 
ساختمان کلنگی- قدمت)سال(: 20 سال- عرصه)مترمربع( 143/19 مترمربع- اعیان)متر 
مربع(: 90 متر مربع- نوع اسکلت: فاقد اسکلت و با دیوار باربر- نوع سقف: تیرآهن و طاق 
ضربی- نمای خارجی: فاقد نما- در و پنجــره داخلی: چهارچوب فلزی و درب چوبی- در 
و پنجره خارجی: آلومینیومی- سرویس و آشــپزخانه، حمام و توالت: سرامیک- کابینت: 
آلومینیومی یا آهنی- سیستم سرمایش: کولرآبی- سیستم گرمایش: بخاری- پوشش کف 
ساختمان: موزاییک- تلفن: 09135690137- تعداد انشعاب گاز: یک عدد- تعداد انشعاب 
برق: یک عدد- تعداد انشعاب آب: یک عدد، ج- ارزش ملک: با در نظر گرفتن مشخصات 
فوق الذکر موقعیت محل، مساحت عرصه و اعیان، نوع بنا، متعلقات و کلیه موارد تاثیرگذار 
در قضیه، ارزش شــش دانگ ملک در زمان بازدید، مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال، 
معادل چهل و پنج میلیون تومان ارزیابی می گردد. 3- محل واقع در بران جنوبی روستای 
هرمالن بلوار صاحب الزمــان کوچه فردوس پالک 556  با کدپســتی 8168165331 
بازدید و معاینه به عمل آورده که پس از بررســی اســناد و مدارک ارائه شده و تطبیق با 
محل به استحضار می رساند: الف- مشخصات ثبتی:  شماره سریال سند: 028883    94/
الف- شماره ملک: 99/142- شماره ثبت: 16407- دفتر:69- صفحه: 266، بخش:20، 
مالک: اعظم آقایی دینانی- کدملــی مالک: 1142473880، میزان مالکیت )ســهم(: 
ششدانگ عرصه و اعیان، ب- مشــخصات محل: کاربری مسکونی- نوع ملک و تعداد 
طبقه: یک باب خانه مســکونی یک طبقه - قدمت)سال(: 4 ســال- عرصه)مترمربع( 
232/5 مترمربع- اعیان)متر مربع(: 150 متر مربع- نوع اسکلت: بتنی- نوع سقف: تیرچه 
بلوک- نمای خارجی: سرامیک- در و پنجره داخلی: چهارچوب فلزی و درب چوبی- در 
و پنجره خارجی: آلومینیومی- سرویس و آشــپزخانه، حمام و توالت: سرامیک- کابینت: 
ام دی اف- سیستم سرمایش: کولرآبی- سیستم گرمایش: بخاری گازی- پوشش کف 
ســاختمان: موزاییک- تلفن: 09397483101 و بنگاه 09131016599- تعداد انشعاب 
گاز: یک عدد- تعداد انشعاب برق: یک عدد- تعداد انشعاب آب: یک عدد، ج- ارزش ملک: 
با در نظر گرفتن مشــخصات فوق الذکر موقعیت محل، مساحت عرصه و اعیان، نوع بنا، 
متعلقات و کلیه موارد تاثیرگذار در قضیه، ارزش شــش دانگ ملک در زمان بازدید، مبلغ 
 یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال، معادل صد و چهل میلیون تومان ارزیابی می گردد. 
م الف: 199107 اجرای احکام حقوقی شــعبه سوم دادگستری اصفهان )901 کلمه، 

9 کادر(
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مفاد آراء
5/179 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

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

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شــماره 139660302027011077 مورخ 1396/10/12 فاطمه فرامرزی فیل 
آبادی فرزند حسن بشماره شناسنامه 70 صادره از فارسان بشماره ملي 4679656115 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 114/77 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي ربابه کشاورز فرزند یداله.
2- راي شماره 139660302027012517 مورخ 1396/11/23 مرتضي رضاپور فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 249 صادره از نائین بشماره ملي 1249301823 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
3- راي شــماره 139660302027013266 مورخ 1396/12/14 ربابه روستازاده شیخ 
یوسفي فرزند رحیم بشماره شناسنامه 524 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287527531 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11673 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 108/80 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي رحیم روستا زاده.
4- راي شماره 139660302027013364 مورخ 1396/12/15  علي داد رستمي  فرزند 
حسینقلي بشماره شناســنامه 5 صادره از فریدونشهر بشــماره ملي 1129836517 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1-2-3 فرعي از اصلي 
43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 101/26 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عباس گوهرزایی فرزند حسین.
5- راي شــماره 139760302027000797 مورخ 1397/01/28 عباس نجفي فرزند 
قدرت اله بشماره شناسنامه 14 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199525723 در ششدانگ 
یکباب خانه باســتثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 236 
فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 185 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
6- راي شــماره 139760302027000995 مورخ 1397/02/03 احمد کلوشاني فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 43 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286375258 در چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ قسمتی از ســاختمان جهت الحاق به پالک 15190/6334 از پالک 
شماره380 فرعي از 15190 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان به 

مساحت 61/13 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
7- راي شماره 139760302027000996 مورخ 1397/02/03 فروغ سادات کازروني 
فرزند سید محمد بشماره شناسنامه 199 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284499359 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از ساختمان جهت الحاق به پالک 15190/6334  
از پالک شــماره380 فرعي از 15190 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اسناد و امالک شرق 

اصفهان به مساحت 61/13 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
8- راي شــماره 139760302027001235 مورخ 1397/02/10 اکرم نکوئي نیا فرزند 
علیرضا بشماره شناسنامه 946 صادره از اصفهان بشماره ملي 1289410941 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 204/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي صفر علی بصیری فرزند حسن.
9- راي شماره 139760302027001236 مورخ 1397/02/10 امیر حسین زاده مبارکه 
فرزند ناصر بشماره شناسنامه 1612 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287938078 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 204/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي صفر علی بصیری فرزند حسن.
10- راي شماره 139760302027001976 مورخ 1397/02/25 زینب مهدوی فرزند 
مهدي بشماره شناسنامه 29 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 1129742458 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مساحت 61/36 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي خدیجه 

زارعی فرزند عزیزاله .
11- راي شــماره 139760302027001980 مــورخ 1397/02/25  محمدعلــي 
پورسخي فرزند مشهدي رضا بشماره شناســنامه 23892 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282166141 در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 41 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 95753 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
12- راي شــماره 139760302027001982 مــورخ 1397/02/25 محمدعلــي 
پورسخي فرزند مشهدي رضا بشماره شناســنامه 23892 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282166141 در ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 41 واقع در بخش 18 ثبــت اصفهان به مســاحت 177353/95 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
13- راي شــماره 139760302027002005 مــورخ 1397/02/26 مریــم بهرامي 
گهروئي فرزنــد ولی اله بشــماره شناســنامه 837 صادره از شــهرکرد بشــماره ملي 
6339935567 در ششــدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
 پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 196/89 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
14- راي شماره 139760302027002346 مورخ 1397/03/02 قدمعلي رضائي وشاره 
فرزند حسینعلي بشماره شناســنامه 10 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199609242 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10276 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 102/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي مهدی لقمانی فرزند عبدالحسین.
15- راي شماره 139760302027002444 مورخ 1397/03/05 مهین حاج کاظمیان 
فرزند مصطفي بشماره شناسنامه 50272 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281599794 
در دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و ساختمان متصله احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمین پالک 41 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 136065 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
16- راي شــماره 139760302027002452 مــورخ 1397/03/05 محمدعلــي 
پورسخي فرزند مشهدي رضا بشماره شناســنامه 23892 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282166141 در سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و ساختمان 
متصله احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 41 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 136065 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
17- راي شماره 139760302027002459 مورخ 1397/03/05 حسین شفیعي فرزند 
علی بشماره شناسنامه 101 صادره از اصفهان بشماره ملي 5649711321 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 169/84 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
18- راي شــماره 139760302027002460 مورخ 1397/03/05 حسن آیتي سجزي 
فرزند عباس بشماره شناســنامه 33 صادره از کوهپایه بشــماره ملي 5659516629 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 174/30 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي علی اخالقی بوزانی فرزند حاجی اسماعیل.

19- راي شــماره 139760302027002461 مــورخ 1397/03/05 رســول هدایتی 
خوراسگانی فرزند حســین بشــماره شناســنامه 8326 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283785048 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
2 فرعي از اصلــي 7207 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 192/82 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
20- راي شماره 139760302027002530 مورخ 1397/03/06 پروین علیخاني اشني 
فرزند صفرعلي بشماره شناسنامه 2127 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288028563 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12188 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 51/55 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي منوچر زند .
21- راي شــماره 139760302027002535 مورخ 1397/03/06 سعید زمانی فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 468 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291487182 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 5515 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 15/30 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي مریم آغا اعتباریان خوراسگانی فرزند حاج جعفر.
22- راي شــماره 139760302027002559 مــورخ 1397/03/06  ســیدعباس 
واعظي فــر فرزند ســیدعلي اصغــر بشــماره شناســنامه 1319 صــادره از اصفهان 
بشــماره ملي 1284892980 در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي 
بــر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 10409 واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهان به 
 مســاحت 239/21 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي

 حاج عبدالوهاب فزوه.
23- راي شماره 139760302027002562 مورخ 1397/03/06 محسن خمسه عشري 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1270037781 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10409 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 239/21 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حاج عبدالوهاب فزوه.
24- راي شــماره 139760302027002680 مورخ 1397/03/09 مهدي کاوه فرزند 
حسینعلی بشماره شناســنامه 442 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1284266265 در 
چهاردانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
44442 فرعي از اصلي 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 123/75 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
25- راي شــماره 139760302027002681 مــورخ 1397/03/09 حســینعلي کاوه 
ء قارنه فرزند عبدالحسین بشــماره شناســنامه 10 صادره از جرقویه سفلی بشماره ملي 
5649579830 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 44442 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

123/75 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
26- راي شماره 139760302027002740 مورخ 1397/03/12 حسن کرمي کجاني 
فرزند جلیل بشماره شناسنامه 13 صادره از نائین بشماره ملي 1249813158 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 231 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
27- راي شماره 139760302027002752 مورخ 1397/03/12 کاوه امیدي نجف آبادي 
فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 90187 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281897604 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب قسمتی از یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 13/80 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي علی جعفری سنجوانمره.
28- راي شماره 139760302027002756 مورخ 1397/03/12 محسن محبي فرزند 
مقتدا بشماره شناسنامه 14540 صادره از خمیني شــهر بشماره ملي 1140518798 در 
یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب قســمتی از یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 13/80 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي علی جعفری سنجوانمره.
29- راي شماره 139760302027002760 مورخ 1397/03/12 پروانه صفري فرزند 
عباسعلي بشماره شناسنامه 1506 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285919343 در یک 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب قسمتی از یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 13/80 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي علی جعفری سنجوانمره.
30- راي شماره 139760302027002763 مورخ 1397/03/12 فرزانه صفري فرزند 
عباسعلي بشماره شناسنامه 912 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286984300 در یک و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب قسمتی از یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 13/80 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي علی جعفری سنجوانمره.
31- راي شماره 139760302027002790 مورخ 1397/03/12  عباس طاهري اصل 
فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1270457391 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 209/10 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
32- راي شماره 139760302027002799 مورخ 1397/03/13 رضا یزدیان خوابجاني 
فرزند قربانعلي بشماره شناســنامه 11 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291301763 
در ششــدانگ یکباب باغ احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1و2و3 فرعي از 
اصلي 11519 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 1730/33 مترمربع. خریداري 
مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حســینعلی رمضانی زردنجانی فرزند عباس و 

عبدالعلی و محمدعلی رمضانی .
33- راي شــماره 139760302027002804 مورخ 1397/03/13 حســین شمســي 
قهجاورســتاني فرزند عباس بشــماره شناســنامه 59 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291657525 در ششــدانگ یــک قطعه زمین مزروعــی احداثي بر روي قســمتي 
از قطعه زمین پــالک 1 فرعــي از اصلــي 32 واقع در بخــش 18 ثبــت اصفهان به 
 مســاحت 24363/20 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي 

حسن عالفیان .
34- راي شماره 139760302027002882 مورخ 1397/03/17 صمد عزیزي بروجني 
فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 9682 صادره از بروجن بشماره ملي 4650096855 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15202 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 76/54 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عباس عنایتی فرزند رمضان.
35- راي شــماره 139760302027002888 مــورخ 1397/03/17 محمدعلــي 
پورسخي فرزند مشهدي رضا بشماره شناســنامه 23892 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282166141 در ششــدانگ یکباب واحد گاوداری شــیری احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 41 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 10345/50 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
1397 حســن  /03 36- راي شــماره 139760302027002925 مــورخ 19/
فخــاري فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه 112 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291315322 در ششــدانگ یکبــاب خانه احداثي بــر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 13038 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 252/20 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
37- راي شــماره 139760302027002946 مورخ 1397/03/20 سحر یزدخواستي 
فرزند علي بشماره شناســنامه 12859 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292657146 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 153/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي صاحب بصیری .
38- راي شــماره 139760302027002972 مــورخ 1397/03/20 مهــرداد حاجی 
عبدالرحمانی خواجوئی فرزند هوشنگ بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1270750070 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/09 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین سازش .
39- راي شــماره 139760302027002973 مــورخ 1397/03/20 مهــدی حاجی 
عبدالرحمانی خواجوئی فرزند هوشنگ بشماره شناسنامه 14717 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1292675421 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/09 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین سازش .
40- راي شــماره 139760302027002974 مــورخ 1397/03/20 رضــا حاجــی 
عبدالرحمانی خواجوئی فرزند هوشنگ بشماره شناسنامه 254 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1288455356 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/09 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین سازش .
41- راي شــماره 139760302027002980 مورخ 1397/03/20 قدمعلی شــمس 
سوالري فرزند باقر بشماره شناسنامه 233 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287655920 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1495 فرعي از اصلي 
7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 88/48 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد فزوه و زهره عابدینی فزوه.
42- راي شــماره 139760302027002998 مــورخ 1397/03/20 علــي هاشــم 
پور دســتجردي فرزند محمد بشــماره شناســنامه 67 صادره از اصفهان بشماره ملي 
5649832935 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
13074 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 152/94 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي ایران شجاعی ابری .
43- راي شــماره 139760302027003105 مورخ 1397/03/24 علي سلماني فرزند 
محمدعلي بشماره شناسنامه 9354 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283795418 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15243 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي شرکت قند پذیرش.
44- راي شــماره 139760302027003213 مــورخ 1397/03/27 ماهوش نجاتیان  
فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 761 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287519921 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15 

واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 10852 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
45- راي شماره 139760302027003214 مورخ 1397/03/27 بهرام آذربرزین  فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 378 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284337715 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک درب باغ احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 10852 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
46- راي شماره 139760302027003267 مورخ 1397/03/28 فاطمه آقایی میبدی 
فرزند علي اصغر بشماره شناسنامه 3207 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288201443 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مســاحت 119/16 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي سید احمد عرب .
47- راي شــماره 139760302027003272 مورخ 1397/03/28 احمد ماستی پزوه 
فرزند یداله بشــماره شناسنامه 688 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283913860 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 123/66 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حاجی اسماعیل آقاجانی.
48- راي شــماره 139760302027003293 مــورخ 1397/03/28 زهــره هاشــم 
زاده اصفهاني فرزند مرتضي بشــماره شناســنامه 201 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1284630307 در دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 3126 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

193/36 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
49- راي شــماره 139760302027003294 مورخ 1397/03/28 مرتضي تحسیري 
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 35505 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282282468 
در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
3126 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 193/36 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
50- راي شــماره 139760302027003347 مورخ 1397/03/29 حسین آزادی فرزند 
سیف اله بشماره شناســنامه 1873 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1285824301 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 197 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 15/58 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي فضل اله حسن الحسینی.
51- راي شماره 139760302027003369 مورخ 1397/03/29 حسین رضائی فرزند 
عزیزاله بشماره شناسنامه 3 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199633658 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 108 فرعي از اصلي 10353 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 179/60 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
52- راي شماره 139760302027003380 مورخ 1397/03/29 ناهید اعتباریان فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 5 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291081135 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 42691 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 129/14 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
53- راي شماره 139760302027003381 مورخ 1397/03/29 حمیدرضا رستمي فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 559 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291025111 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 42691 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 129/14 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
54- راي شــماره 139760302027003384 مــورخ 1397/03/29 مهدي ابراهیمي 
خوراســگاني فرزند حســین بشــماره شناســنامه 311 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291440313 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 9572 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 196/195 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
55- راي شــماره 139760302027003385 مــورخ 1397/03/29 فاطمه شــفیعي 
خوراســگاني فرزند حســن بشــماره شناســنامه 26 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291437479 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 9572 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 196/195 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
56- راي شماره 139760302027003393 مورخ 1397/03/29 محمد حسن قرباني 
جزي فرزند حسین بشماره شناســنامه 22 صادره از جرقویه بشماره ملي 5649611750 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6192 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 194/25 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
57- راي شماره 139760302027003394 مورخ 1397/03/29 ربابه مختاري فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 22 صادره از تیران بشماره ملي 5499338469 در سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 6192 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 194/25 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
58- راي شماره 139760302027003395 مورخ 1397/03/29 معصومه حسن پوران 
فرزند مهدي بشماره شناسنامه 1566 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288154771 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11903 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 75/95 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عبدالعظیم کیانی شیخ آبادی.
59- راي شــماره 139760302027003420 مــورخ 1397/03/31 مصطفی رفیعیان 
کوپائــي فرزند عباس بشــماره شناســنامه 62643 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 

1281723754 در ششدانگ یکباب انبار ضایعات احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 225 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
60- راي شماره 139760302027003429 مورخ 1397/03/31 ابوالقاسم ذوالفقاری 
فرزند علي بشماره شناسنامه 8 صادره از سمیرم ســفلی بشماره ملي 5129818271 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
61- راي شماره 139760302027003441 مورخ 1397/03/31 محمد شفیعي ورزنه 
فرزند محمود بشماره شناســنامه 241 صادره از ورزنه بشــماره ملي 5659875513 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 200/51 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
62- راي شماره 139760302027003444 مورخ 1397/03/31 جالل فالحت پائین 
دروازه فرزند حسین بشماره شناسنامه 7206 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287336108 
در ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي 
12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 153/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد عابدی پائین دروازه.
63- راي شــماره 139760302027003484 مــورخ 1397/04/02 ســکینه محمود 
صالحی فرزند سایتار بشماره شناسنامه 75 صادره از چادگان بشماره ملي 5759971001 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 105/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد برادران توتونچی.
64- راي شماره 139760302027003493 مورخ 1397/04/02 زهره زارعي گشیري 
فرزند امراله بشماره شناســنامه 96 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291407332 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10943 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 264/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد ثقفی فرزند حسین.
65- راي شماره 139760302027003495 مورخ 1397/04/02 حجت اخالقي بوزاني 
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 593 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291463844 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 119/85 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي رضا کیانی ابری.
66- راي شــماره 139760302027003584 مــورخ 1397/04/04 زینــب نجــف 
زاده خوراسگاني فرزند براتعلي بشــماره شناســنامه 56 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291274553 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6008 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 122/32 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
67- راي شــماره 139760302027003585 مــورخ 1397/04/04 حســین خارکن 
قهجاورســتاني فرزند غالمحسین بشــماره شناســنامه 10 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1291667539 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
پالک 46 واقــع در بخش 18 ثبت اصفهــان به مســاحت 235/17 مترمربع. خریداري 
 مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي نعمــت اله جهان بخش قهجاورســتانی

 فرزند عباسعلی.
68- راي شماره 139760302027003593 مورخ 1397/04/05 رضا محمدي کمال 
آبادي فرزند حسن بشماره شناسنامه 55 صادره از جرقویه بشماره ملي 5649865140 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 128/91 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي علی کریمی و کریم کریمی.
69- راي شماره 139760302027003594 مورخ 1397/04/05 زهره گازري پزوه فرزند 
عباسعلي بشماره شناسنامه 12103 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283822921 در سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 144 
فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 110 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمد فروغی .
70- راي شماره 139760302027003595 مورخ 1397/04/05 رسول فالح فرزند علي 
بشماره شناسنامه 282 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291383328 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 144 فرعي از اصلي 
15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 110 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد فروغی .
71- راي شــماره 139760302027003600 مورخ 1397/04/05 فهیمه دري کفراني 
فرزند رستم بشماره شناســنامه 988 صادره از ورزنه بشماره ملي 5659276229 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12668 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 125/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي اکبر فروغی ابری فرزند احمد .
72- راي شماره 139760302027003601 مورخ 1397/04/05 عبداله چهرزاد فرزند 
علي بشماره شناسنامه 868 صادره از ورزنه بشماره ملي 5659275028 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12668 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 125/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي اکبر فروغی ابری فرزند احمد .
73- راي شــماره 139760302027003704 مــورخ 1397/04/10 مهري نیکبخت 
نصرآبادي فرزند حبیب اله  بشــماره شناســنامه 37116 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282298577 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10103 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 127/40 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي مونس آغا امامی فرزند حاج محمد باقر.
74- راي شماره 139760302027003730 مورخ 1397/04/12 بتول تاج الدین خوزاني 
فرزند مرتضي بشماره شناسنامه 41509 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282345028 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11819 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 242/84 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي ورثه منوچهر و مهدی تاج الدین خوزانی.
75- راي شماره 139760302027003752 مورخ 1397/04/12  مرتضي سرشوق  فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 1316 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286488559 در یک و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
196 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 267/60 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
76- راي شماره 139760302027003756 مورخ 1397/04/12 عفت سرشوق فرزند 
حسین بشماره شناســنامه 50814 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281605212 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
196 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 267/60 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
77- راي شماره 139760302027003759 مورخ 1397/04/12 مصطفي سرشوق فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 283 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286377651 در یک و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
196 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 267/60 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
78- راي شــماره 139760302027003783 مورخ 1397/04/12 عزیزاله ابراهیمي 
ســهروفروزاني فرزند رضا قلي بشماره شناســنامه 586  صادره از اصفهان بشماره ملي 
1284391647 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10120 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 93/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حاج اسماعیل کردگاری.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/05/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/05/24

م الف: 214413 مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 
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مجازات مزاحمت برای بانوان و اطفال ؛
 از 74 ضربه شالق 

تا دو الی شش ماه حبس

بی تردید غایت نظم اجتماعی و هدف از وضع قوانین 
در هر جامعه ای، حفظ حقوق و آزادی های افرادی 
است که آن اجتماع را تشکیل داده اند. به تجربه ثابت 
شده که تامین منافع افراد و حفظ مصالح جامعه، در 
ســایه احترام به حقوق و آزادی افراد جامعه فراهم 
خواهد شــد.به همین دلیل امروزه قانون به عنوان 
مظهر قدرت اجتماعی، وسیله ای برای جلوگیری از 
هرگونه تصادم و تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی 
است و سعی قانونگذار بر این است که با وضع و اجرای 
صحیح قانون، حقــوق و آزادی های افــراد جامعه 
را در حد اعــای خود حفظ کنــد.آزادی روان که 
مانند آزادی تن و جسم، یکی از موهبت های الهی 
و از مهم ترین آزادی های فردی و مدنی محســوب 
می شود، عبارت است از اینکه هر کسی در محدوده 
قوانین و نظامات اجتماعــی بتواند آزادانه و به میل 
خود اقدام به انجام یا ترک کارهای متعارف مربوط 
به زندگی اجتماعی خود کند و هیچ شخصی بدون 
جهت، متعرض و مزاحم وی نشود.قانونگذار ایران 
جرم ایجاد مزاحمت نسبت به بانوان در اماکن عمومی 
را به عنوان یکی از مصادیق جرایم علیه آزادی روان  
اشــخاص، به طور مســتقل در قوانین جزائی قابل 
تعقیب و مجازات اعام کرده است که در این قسمت 

آن را مورد بررسی قرار می دهیم:
تعریف مزاحمت برای بانوان یا اطفال

به موجب قانون مجازات اسامی، هر کس در اماکن 
عمومی یا معابر، متعرض و مزاحم اطفال یا زنان شود 
یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان 
توهین کند به حبس از 2 تا 6 ماه و تا 74 ضربه شاق 
محکوم خواهد شد.اصوال جرم اهانت و مزاحمت برای 
اطفال و بانوان تابع حکم کلی هتک حرمت اشخاص 
است لیکن دقت در عبارت فوق به خوبی می رساند 

که برای تحقق این جرم وجود شرایطی الزم است.
محل ارتکاب جرم

محل وقوع جرم اهانت یا مزاحمت بــرای بانوان یا 
کودکان بایــد اماکن عمومی یا معابر باشــد. معابر 
عبارت از محل هایی اســت که رفت وآمد در آنها در 
تمام اوقات شبانه روز برای عموم مردم آزاد است مانند 
کوچه ها، خیابان هــا، میدان ها، اتوبان های داخل یا 
خارج شهرها، حضور یا عدم حضور شهود برای تحقق 

جرم در این معابر شرط نیست.
اما اماکن عمومی عبارت از محل هایی هستند که در 
ساعاتی از شبانه روز برای رفت وآمد اشخاص دایر و 
آماده باشند همچون ادارات دولتی، بازار، نمایشگاه ها، 
بیمارستان ها، هتل ها، رستوران ها، مسافرخانه ها، 
 قهوه خانه ها، کافه قنادی ها و  اتوبوس ها و... بنابراین 
توهین و مزاحمت در اماکن خصوصی مانند منزل 
و مسکن اشــخاص هر چند علنی و با حضور شهود 

صورت گیرد مشمول حکم این ماده نخواهد بود.
رفتارها و اعمال مرتکب جرم

مقصود از تعرض و مزاحمت برای اطفال و بانوان این 
است که مرتکب جرم با حرکات و اعمال توهین آمیز 
خود موجبات هتک حرمت زن یا کودک مورد نظر 
را فراهم کند،  مثل اینکه مصرانه آنها را در این معابر 
و اماکن تعقیب کند و با وجــود اعتراض و ابراز تنفر 
بانو یا کودک از عمل تعقیب کننده، توجهی نکرده 
و همچنان به اعمال خود ادامه دهد.معیار و ضابطه  
تشــخیص عملیات توهین آمیز و مزاحمت مخالف 
شئون و حیثیت طرف جرم، عرف و عادت رایج در 
محل وقوع جرم است و دادگاه براساس آن عملیات، 
حرکات و الفاظ مخالف شئون و مزاحمت برای بانوان 

و اطفال را احراز خواهد کرد.
قصد ارتکاب جرم

ایجاد مزاحمت یا توهین به بانوان و کودکان در معابر 
و اماکن عمومی از جرایم عمدی است. برای تحقق 
این جرم، با وقوع عمل توهین آمیز یا ایجاد مزاحمت 
از طرف مرتکــب، وجود قصــد مجرمانه مفروض 
خواهد بود و نیازی به اثبات ندارد البته اثبات خاف 
این امر از سوی متهم، موجب عدم مسئولیت کیفری 

او خواهد شد.
مجازات و حیثیت عمومی جرم

کیفر مزاحمت به بانوان و اطفــال در معابر و اماکن 
عمومی حبس از 2 تا 6 ماه و تا 74 ضربه شاق خواهد 
بود؛ البته هرگاه این جــرم در نتیجه توطئه قبلی و 
دسته جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر 

مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
جرم مجازات و تعرض به بانوان و کودکان در معابر و 
اماکن عمومی جزو جرایمی است که دارای حیثیت 
عمومی بوده و با گذشت شــاکی تعقیب یا اجرای 
مجازات متوقف نخواهد شــد؛ البته گذشت شاکی 
می تواند به عنوان یکی از علــل تخفیف مجازات یا 
تبدیل آن به نوع دیگری که مناسب تر به حال متهم 

باشد، مورد استناد دادگاه قرار گیرد.
* کارشناس معاونت اجتماعی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان

عکس  روز 

ثبت نام سفرهای عتبات عالیات در اصفهان آغاز شد

پیشنهاد سردبیر:

 فضای سبز متحرک
 ابتکار جدید شهرداری اسپانیا

اســپانیایی ها در یک اقدام ســتودنی تصمیم 
گرفته اند با کاشت پوشــش گیاهی روی سقف 
اتوبوس ها در راستای کاهش آالیندگی محیط 

شهری تاش کنند.

مدیرکل حج و زیارت استان:
ثبت نام سفرهای عتبات عالیات 

در اصفهان آغاز شد
مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان با اشاره 
به آغاز ثبت نام ســفر به عتبات اظهار داشت: از 
7 مرداد ثبت نام عتبات عالیات در دفاتر خدمات 
زیارتی آغاز شــده و متقاضیان می توانند برای 

اعزام به این دفاتر مراجعه کنند.
وی افــزود: همچنیــن مشــتاقان زیــارت 
 کربای معــا، می توانند با مراجعه به ســایت

 www.atabat@.ir ثبت نام کنند.غامعلی 
زاهدی گفت: اعزام زائــران عتبات از 20 مرداد 
تا 20 شــهریور ماه ســال جاری ادامه خواهد 
داشــت.وی خاطرنشــان کرد: هنوز دســتور 
نام نویســی عتبات ویژه دانشجویان به سازمان 
حج و زیارت استان اصفهان اباغ نشده است و به 
محض دریافت دستور، سریعا از طریق رسانه ها 

اطاع رسانی خواهیم کرد.

مدیرکل زندان های استان  خبر داد:
افزایش 44.۵ درصدی زندانیان 

مهریه و نفقه در اصفهان
مدیرکل زندان های استان اصفهان با بیان اینکه 
با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش روزافزون 
قیمت سکه و ارز با افزایش تعداد زندانیان جرایم 
غیر عمد رو به رو هســتیم، اظهار کرد: مجموع 
زندانیان جرایم غیرعمد استان اصفهان از ۹۱7 
نفر در چهار ماه نخست سال گذشته به یک هزار 
و ۳62 نفر در بازه زمانی مشــابه در سال جاری 
افزایش یافته است.اسدا...گرجی زاده به افزایش 
4۸.۵ درصدی زندانیان با جرایم دیه در استان 
اصفهان اشــاره کرد و افــزود: همچنین میزان 
زندانیان مهریه و نفقه در استان اصفهان در چهار 
ماه امسال نســبت به مدت مشابه سال گذشته 

44.۵ درصد افزایش یافته است.
مدیرکل زندان های استان اصفهان اضافه کرد: 
تعدادزندانیان مهریه و نفقه اســتان اصفهان تا 
پایان تیر ماه امسال ۳۹7 نفر اعام شده در حالی 
که این آمار در مدت مشــابه سال گذشته 27۵ 

نفر بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان:
شرکت گران فروش تجهیزات 
پزشکی در اصفهان جریمه شد

غامرضا صالحی، مدیرکل تعزیرات حکومتی 
استان اصفهان از محکومیت یک شرکت فروش 
تجهیزات پزشکی به پرداخت جریمه نقدی به 

دلیل گران فروشی خبر داد.
مدیرکل تعزیــرات حکومتی اســتان اصفهان 
گفت: با اعــام معاونت درمان دانشــگاه علوم 
پزشکی اصفهان، پرونده گران فروشی یک شرکت 
تجهیزات پزشکی در شــعبه ششم بدوی ویژه 
رسیدگی به تخلفات بهداشــتی و درمانی اداره 
کل تعزیرات حکومتی اســتان مورد رسیدگی 

قرار گرفت.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان اعالم کرد:

اختصاص ۲۳۰میلیارد اعتبار 
برای طرح های آبخیزداری

بیش از 2۳0میلیارد ریال اعتبــار برای اجرای 
طرح های آبخیزداری اختصاص یافت.

 معاون آبخیــزداری اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان اصفهان گفت: امسال بیش از 
2۳0میلیارد ریال اعتبار برای اجرای ۱۸طرح در 
۱4شهرستان استان اختصاص یافت. ابوطالب 
امینی گفت: با هزینه کــردن این میزان اعتبار 
بیش از 70هزار هکتار از حوزه های آبخیز استان 
اصفهان زیرپوشــش عملیات آبخیزداری قرار 

می گیرد.
 استان اصفهان دارای بیش از ۵00حوزه آبخیز 
متوسط و کوچک با وسعتی بیش از ۱0میلیون 

هکتار است.

اخبار

معاون مشــارکت های مردمی بهزیســتی استان 
اصفهــان در خصــوص خدمــات بهزیســتی به 
جامعه هدف خود اظهار کرد: بهزیســتی در حوزه 
خدمات دهی به معتــادان بهبودیافته، معلوالن، 
زنان سرپرست خانوار و اقشار نیازمند و آسیب پذیر 
فعالیت می کند.علی اصغر شــاهزیدی با اشاره به 
فعالیت معاونت مشــارکت ها در تامین اشــتغال، 
مسکن و جذب مشــارکت های مردمی افزود: به 
منظور توانمندسازی شغلی مددجویان، خودکفایی 
و عدم وابســتگی به حمایت های دولتی وام های 
بانکی خوداشــتغالی و کارفرمایــی درنظر گرفته 
شده است.معاون مشارکت های مردمی بهزیستی 
استان اصفهان مبلغ وام های بانکی خوداشتغالی را 
برای هر نفر 200 میلیون ریال اعام کرد و گفت: باز 
پرداخت این وام ها پنج ساله و با سود چهار درصد 
از بانک قرض الحسنه رسالت است.وی در خصوص 
دیگر بسته های تشویقی اشتغال بهزیستی گفت: 
کارفرمایانی که نســبت به اشتغال معلوالن شدید 
یا خیلی شــدید اقدام کنند بهزیســتی پرداخت 

۵0 درصد از حقوق این معلــوالن را تحت عنوان 
یارانه ارتقــای کارایی معلول برعهــده می گیرد. 
شاهزیدی عدم وجود بازار فروش محصوالت را یکی 
از مشکات پیش روی مددجویان بهزیستی دانست 
و افزود: بسیاری از مددجویانی که به مرحله تولید 
محصوالت و اشتغال زایی رسیده اند در بازاریابی و 
فروش محصوالت خود مشکل دارند که برای رفع 
این مشکل بهزیستی با کمک مسئوالن و خیرین 

تعاونی راه اندازی کرده است.

معاون مشارکت های مردمی بهزیستی استان:

تولیدات معلوالن در اصفهان خریدار ندارد
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان در 
مراسم امضای تفاهم نامه با دانشگاه اصفهان در زمینه 
همکاری های علمی، پژوهشی و فرهنگی گفت: این 
استان دیگر گنجایش و ظرفیت استقرار صنایع جدید 

را دارا نیست.
ســید رحمان دانیالی افزود: حتی صنایع قدیمی از 
قبیل فوالد مبارکه نیز به اذعان و گفته کارشناسان 
مکان یابی نامناسبی داشته و نباید در استان اصفهان 
مستقر می شد.وی گفت: دانشگاه اصفهان و محیط 
زیست می توانند در زمینه آمایش سرزمین و استقرار 
واحدهای صنعتی همکاری خوبی داشــته باشــند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان با 
بیان اینکه امروز کمبود آب به عنوان معضل جدی در 
استان اصفهان مطرح است، افزود: مسئوالن استان 
تاش می کنند تا استفاده از پساب را سرلوحه کارهای 
خود قرار دهند که این امر نیازمنــد مطالعه اولیه و 
ارائه طریقه استفاده توسط اساتید دانشگاهی است.
وی تاکید کرد: زنگ خطر تاالب گاوخونی به صدا در 
آمده؛ اما توجه الزم به آن نمی شود.دانیالی گفت: بعد 

از آب شرب، حقابه زیست محیطی در اولویت محیط 
زیست قرار دارد؛ اما مسئوالن وزارت نیرو اعتقادی به 

این حقابه ندارند.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان 
با بیــان اینکه اولویت طرح های تحقیقاتی زیســت 
محیطی با دانشــگاه اصفهان است، گفت: امیدواریم 
پیشنهادهای اجرایی اساتید دانشگاهی با هم فکری 
اداره کل حفاظت محیط زیست در قالب این تفاهم 

نامه عملی شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست اصفهان: 

مسئوالن وزارت نیرو اعتقادی به حقابه زیست محیطی ندارند

رییس سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان با اشاره به 
مشکاتی که از قبل در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
وجود داشت، اظهار کرد: طی چند روز اخیر با یک سری هماهنگی های انجام 
شده مشکل مجوز اســتخدامی های جدید حل شــده است.محسن گابی با 
بیان این که جذب، نیازمند آزمون سراسری کشوری اســت، افزود: سازمان 
آتش نشانی اصفهان به صورت مستقل نمی تواند جذب نیرو داشته باشد؛ اما با 

برگزاری آزمون سراسری در شهریورماه سال جاری، حداقل ۱7۹ نفر در سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان جذب خواهند شد.مدیرعامل 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان در خصوص تعیین 
تکلیف آتش نشانانی که قرارداد آنها تمام شده است، تصریح کرد: از آنجایی که به 
نیروی های واجدالشرایط احتیاج داریم، آتش نشانانی که شرایط را داشته باشند 

در خصوص تمدید قرارداد آنها اقدام خواهیم کرد.

خبر

محیط زیست بهزیستی

بررســی الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان 
در حالی این روزها در مجلس شورای اسالمی 
پیگیری می شود که این طرح برای اولین بار در 
سال 1389 به مجلس ارائه شد ولی وجود برخی 
از مشکالت موجود در این طرح سبب شد تا این 
الیحه ســال ها در مجلس خاک بخورد و مورد 

توجه قرار نگیرد.
اهمیت دفاع از حقوق کــودکان و نوجوانان و افزایش 
آسیب های اجتماعی این قشر باعث شد تا بررسی این 
الیحه در دستور کار مجلس شورای اسامی قرار بگیرد، 
به طوری که فصل اول این الیحه که شامل مواد ۱، 2 و 
۳  می شد سوم مرداد ماه سال جاری تصویب شد و روز 
یکشنبه نیز برخی دیگر از مواد این الیحه به تصویب 
رسید.بررســی الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان 
در مجلس بــا واکنش های متفاوتی از ســوی فعاالن 
حقوق کودک  روبه رو شــده است و آنها به بیان نکات 
مثبت و منفی این الیحــه پرداخته اند. فعاالن حقوق 
کودک معتقدند که این طرح گامی است در رسیدن به 
توسعه پایدار و اگر نواقص آن برطرف شود قدم موثری 
در حمایت از کودکان این مرزو بوم برداشته می شود. 

زوایای مثبت الیحه حمایــت از کودکان و 
نوجوانان 

نماینده سمن ها در مرجع کنوانسیون حقوق کودکان با 
اشاره به نکات مثبت این الیحه می گوید: اوال این الیحه 
به صورت مدون ،کودکان در معرض آسیب را وارد نظام 
حقوقی کرده است به عبارتی تا به امروز مسئله ای تحت 
عنوان کودکان در معرض آسیب را شاهد نبوده ایم؛ چرا 
که سابق براین کودکان یا باید آسیب دیده یا بزهکار بودند 
که قانون متوجه آنها باشد. این فعال کودک ادامه می 
دهد: همان قدر که نوجوان بزهکار به حمایت نیاز دارد، 
نوجوان بزه دیده نیز نیاز دارد چرا که نوجوانی که مرتکب 
جرم می شود علت ماجرا نیست بلکه خود، معلول شرایط 
خاص زندگی است. شرایط نابسامان خانواده از لحاظ 
اقتصادی وفرهنگی، نداشتن سرپرست مناسب و هزاران 
عامل دیگر باعث ارتکاب جرم توسط کودک می شوند. 

نماینده سمن ها در مرجع کنوانسیون حقوق کودکان 

می افزاید: این طرح نه تنها 
به حقوق کودکان درحال 
آسیب اشاره کرده است بلکه 
ضمانت اجرا، شامل ضمانت 
اجرای کیفری و حمایت را 
در نظر گرفته است. تشکیل 
پرونده برای کــودکان در 
معرض آسیب از دیگر جنبه 
های مثبتی اســت  که این 

فعال کودک به آن اشــاره می کند و می گوید: بیشتر 
تنها در مورد جرایم خاص طبق قانون آیین دادرسی 
کیفری برای کودکان و نوجوانان پرونده تشــکیل می 
شــد که هم اکنون مورد تغییر قرار گرفته و بخشی به 
این الیحه اضافه شــده که شــامل ایجاد پرونده برای 
شخصیت کودکان است.حضور مددکار همراه کودک در 
دادگاه از دیگر نکات مثبت الیحه حمایت از کودکان و 
نوجوانان است که مورد توجه فعاالن حقوق کودک قرار 
گرفته است به طوری که آنها بیان کرده اند این مسئله 
حاکی از نگاه کودک محور این الیحه است که البته باید  

استفاده از  ظرفیت فعاالن 
حقوق کودک و مددکاران 
سازمان های مردم نهاد در 
این زمینه نیز به این قسمت 
اضافه شــود به گونه ای که 
هر کجــا  نیاز بــه مددکار 
اجتماعی احساس می شود؛ 
عاوه بر مددکار اجتماعی 
بهزیســتی، فعاالن حقوق 

کودک در سازمان های مردم نهاد نیز آورده شوند.
 زوایای منفی الیحه حمایــت از کودکان و 

نوجوانان 
مشخص نبودن متولی اصلی الیحه حمایت از کودکان 
و نوجوانان، یکی از مهم ترین اشــکاالتی اســت که 
فعاالن کودک به آن اشــاره  می کنند. آنها معتقدند 
اولین مشکلی که  در این زمینه وجود دارد  این است 
که مجلس و قوه قضائیــه هر دو خــود را مبتکر این 
الیحه می دانند چرا که در قانون دفتری تحت عنوان 
کــودکان و نوجوانان در نظر گرفته شــده که وظیفه 

ارزیابی این طرح به عهده آن اســت و قــوه قضائیه و 
مجلس هر دو  مدعی هستند که این دفتر نیز زیر نظر 
آنهاست و برای همین دفتر مذکور مدت ها ناکارآمد 
مانده است. نماینده ســمن ها در مرجع کنوانسیون 
حقوق کودک درباره دیگر نقایص این طرح می گوید: 
این الیحه به لحــاظ کیفری ضمانــت ضعیفی را در 
برمی گیرد و بیشــتر جنبه مراقبــت دارد؛ همچنین 
تشــکیات، یکی دیگر از ایرادات این طرح است چرا 
که قوه قضائیه که خود را متصدی این الیحه می داند 
 و در اجــرا و نظــارت آن همواره دچار مشــکل بوده 
اســت. کمرنگ بودن نقش حمایت اجتماعی از همه 
کودکان از دیگر نکات منفی الیحه حمایت از کودکان و 
نوجوانان است که مورد توجه فعاالن حقوق کودک قرار 
گرفته است. آنها معتقدند که این الیحه به طور خاص 
بیشتر به کودکان در وضعیت مخاطره آمیز می پردازد و 
نقش حمایت اجتماعی از همه کودکان در آن کمرنگ 
است، به طوری که باید در قسمت آموزش ابتدا آموزش 
با کیفیت و رایگان بدون تنبیه و تشــویق برای همه 

کودکان و نوجوانان قید شود.

وقتی دوران کودکی به رسمیت شناخته می شود
 بررسی سایه روشن الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان؛ 

 این الیحه به لحاظ کیفری ضمانت 
ضعیفی را در برمی گیرد و بیشتر جنبه 

مراقبت دارد؛ همچنین تشکیالت، 
یکی دیگر از ایرادات این طرح است

جذب آتش نشان جدید 
در اصفهان

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
اصفهان خبر داد:

معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف استان اعالم کرد:
ارائه خدمات درمانی در ۲۲موقوفه استان اصفهان

در 22موقوفه استان اصفهان خدمات درمانی به شــهروندان ارائه می شود. معاون حقوقی و ثبتی اداره کل 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: این موقوفه ها با کاربری بیمارستان و درمانگاه  بیش از ۳0سال در 
تصرف اداره بهداشت و درمان  است و 270میلیارد ریال به اوقاف بدهی دارد که با همکاری اداره بهداشت و 
درمان این بدهی به زودی به موقوفات پرداخت می شــود.حجت االسام محمود نصراصفهانی افزود: اداره 
کل اوقاف اســتان اصفهان با اجرای امینانه نیات واقفان نیک اندیش و حفظ و حراست از این موقوفه ها با 
اداره بهداشت و درمان برای پرداخت اجاره بها و حق پذیره موقوفه هایی که به تصرف درآورده تفاهم نامه ای 
منعقد کرده است.وی  گفت: براساس این تفاهم نامه ای مقرر شده 20درصد این بدهی به صورت نقدی به 

حساب موقوفه ها واریز  شود.

سخنگوی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خبر داد:
آغاز به کار پویش »مهر تحصیلی« در اصفهان

با هدف جذب  نیکوکاران، پویش »مهر تحصیلی« در استان اصفهان آغاز به کار کرد.سخنگوی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه استان اصفهان گفت: این پویش مردمی با هدف جذب مشارکت خیران برای کمک به دانش آموزان 
بی بضاعت این استان راه اندازی شده است. سعید بکرانی، اجرای این طرح را در قالب اجرای امینانه نیات واقفان نیک 
اندیش دانست و افزود: در قالب این طرح بسته هایی شامل کیف و لوازم التحریر از تولید کنندگان داخلی برای سال 
تحصیلی جدید دانش آموزان مقاطع ابتدایی و متوسطه با کمک خیران تهیه می شود.وی ارزش هر بسته تحصیلی 
دانش آموزی را بیش از ۵40هزار ریال بیان کرد و گفت: پارسال با جذب خیران نیکوکار سه هزار بسته مهر تحصیلی 
به ارزش یک میلیارد و 24۵میلیون ریال تهیه و بین دانش آموزان نیازمند توزیع شــد که از این تعداد دو هزار و 

600بسته را خیران تهیه کردند و بقیه هم از محل موقوفات منطبق با نیات واقفان نیک اندیش تهیه و توزیع شد.

یادداشت

سروان دکتر مجید گیوی* 
سمیه مصور
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بین الملل

نهایت اتهام زنی  ایران و آمریکا: مذاکره یا جنگ؟

آیا ایران و آمریکا با هم آشتی می کنند؟
مرضیه محب رسول

عصبانیت رییس جمهوری مصر از هشتگ »برو سیسی«
عبدالفتاح سیســی، رییس جمهوری مصر پس از اینکه مردم در شــبکه های مجازی در قالب 
هشتگ »برو سیسی« خواهان ترک قدرت توسط او شــدند، خشم خود را ابراز داشت. حامیان 
سیسی می گویند، مردم در حالی خواهان رفتن سیسی هستند که او به دنبال انجام اصالحات 
اقتصادی در کشور اســت و می گوید این اصالحات مصر را از فقر بیرون خواهد کشید.سیسی 
در کنفرانس جوانان که جدیدترین دور آن در دانشگاه قاهره برگزار شد، گفت: ما به ملت های 
فقیر پیوســته ایم، من آمده ام شــما را از این بحران خارج کنم، آن وقت به من می گویند، »برو 
سیسی«.وی در ادامه گفت: می خواهم شما را از فقر نجات دهم و به سطح ملت های دارای شأن 
و ارزش ارتقا دهم، آن وقت شما هشــتگ می گذارید برو سیسی؟!سیسی که برای نخستین بار 
در ســال ۲۰۱۴ و در ســال ۲۰۱۸ هم برای دومین بار به عنوان رییس جمهوری انتخاب شد، 
اجرای اصالحات اقتصادی را به دلیل وام سه ســاله مصر به ارزش ۱۲ میلیارد دالر به صندوق 
بین المللی پول ادامه می دهد، در حالی که این اصالحات برای میلیون ها مصری دشــوار بوده و 
آنها را تحت فشار قرار می دهد.طی ماه ژوئن کمپینی در توئیتر به راه افتاد و صدها هزار مصری 
در آن مشارکت کرده و خواهان رفتن سیسی شدند.تحلیلگران می گویند، اصالحاتی که قیمت 
کاالها، انرژی و حمل و نقل را افزایش داده، از محبوبیت سیسی که سال های پیش فزونی یافته 
بود کم کرده است؛ اما وی معتقد است مصر تاخیر در اجرای اصالحات را نمی تواند تحمل کند، 

هرچند که این اصالحات دردآور باشند.

رویترز نقش ملک سلمان در طرح »معامله قرن« را فاش کرد
خبرگزاری »رویترز« در گزارشــی 
نوشت عربستان سعودی به هم پیمان 
عرب خود اطمینان  خاطر داده است 
که با هرگونه طرح صلح در خاورمیانه 
که به مســئله قدس یا حق بازگشت 
آوارگان فلسطینی اشاره ای نداشته 
باشــد، موافقت نخواهد کــرد. این 
رویکرد، نگرانی ها دربــاره موافقت 

احتمالی عربستان سعودی با طرح موســوم به »معامله قرن«  که آمریکا آن را در جانبداری از 
اسرائیل پیشنهاد داده و درصدد تحمیل آن بر منطقه اســت، کاهش داده است.دیپلمات ها و 
کارشناسان می گویند »سلمان بن عبدالعزیز« پادشاه عربستان سعودی تضمین های ویژه ای، به 
»محمود عباس« رییس تشکیالت خودگردان فلسطینی داده و  دفاع علنی وی از مواضع پایدار 
عربی در ماه های اخیر، کمک کرده است که این تصورات، مبنی بر اینکه عربستان سعودی تحت 
رهبری »محمد بن سلمان« ولیعهد تغییر موضع داده است را از بین ببرد.طبق این گزارش، همین 
امر باعث مطرح شدن این گمانه زنی ها در این باره شده است که آیا عربستان سعودی می تواند بعد از 
کسب حمایت های عربی برای کمین جدید جهت پایان دادن به منازعه اسرائیلی ها و فلسطینیان، 

باعث صف آرایی علیه ایران به عنوان دشمن مشترک شود؟

تهدیدات 
لفظی و اتهام زنی مقامات ایران و آمریکا 

طی چند روز اخیر به بیشترین حد خود رسیده است. این تقابل آشکار که بعضا تهدید 
به جنگ و مقابله نظامی نیز در آن دیده می شود، نگرانی های داخلی و بین المللی نسبت به تقابل این دو کشور را افزایش داده 
است. برخی از کارشناسان ادعا می کنند که این تقابل دو کشور تنها در حد تهدیدات و لفاظی های سیاسی باقی خواهد ماند و 
البته عده ای از متخصصان روابط بین الملل هم این جنگ زبانی را مقدمه ای برای درگیری فیزیکی و در نهایت یک جنگ تمام 
عیار میان ایران و آمریکا می دانند. این دو نظریه پر رنگ ترین وجوهی است که  اخیرا  در فضای تنش آلود میان ایران و آمریکا 

شنیده می شود. این گفتار تحلیل و بررسی مهم ترین نظرات در مورد فرضیه های جنگ یا گفت وگو میان دو کشور است.
جنگ فراگیر، کمترین احتمال را دارد

»عمر الرداد«  در رای الیوم می نویسد:» تهدیدات متقابل بین رؤسای جمهور ایران و آمریکا، در چارچوب استفاده از زبان 
جنگ به اوج خود رسیده است و این مسئله، فرضیه هایی مبنی بر اینکه آمریکا در حال هموار کردن راه برای تقابل نظامی با 
ایران است را تقویت کرده است .« عمر الرداد اما معتقد است سناریوی جنگ، محدود یا فراگیر بین آمریکا و ایران کمترین 
احتمال را دارد، حداقل در این مرحله. نتایج نشست هلسینکی بر این مسئله تاکید می کند که تمسک به اصل سازش های 
بزرگ در مورد مســائل بین المللی و درگیری های منطقه ای، عنوان اداره هر مشکلی، از جمله پرونده ایران در تمام ابعاد 
آن است؛ همانطور که قابلیت و ظرفیت داخلی در ایاالت متحده در دو سطح رسمی و ملی، برای یک جنگ خاورمیانه ای، 
محدود است.در طرف ایرانی، مشخص است که صحبت های حسن روحانی در مورد تهدید آمریکا، مربوط به شرایط داخلی 
در ایران است و هدف از آن، در وهله اول تقویت روحیه اتحاد ملی در برابر شیطان بزرگ، آمریکاست و دوم، مهار اتهام های 
جریان اصولگرا که متوجه روحانی و جریان اصالح طلب بوده و مسئولیت شکست توافق هسته ای را به عهده این جریان می 
دانند.به نظر می رسد تهدیدات رد و بدل شده بین ایران و آمریکا در چارچوب آمادگی برای احتماالت شروع مذاکرات بین 
دو طرف قرار می گیرد که چه بسا در هلسینکی در این مورد توافقی شده باشد؛ همانطور که ترامپ تصریح کرده که آماده 
رسیدن به توافقی واقعی با ایران است. با وجود استفاده از زبان تهدید از سوی ترامپ و روحانی، سناریوی مذاکره بین ایران 

و آمریکا نسبت به دیگر سناریوها احتمال بیشتری دارد.
ممکن است آمریکا 3تا 6 ماه آینده با ایران مذاکره کند

هوشنگ امیر احمدی که از وی به عنوان دالل روابط ایران وآمریکا یاد می شود، معتقد است ظرف چند ماه آینده بین ایران و 
آمریکا ابتدا درباره مسائل منطقه ای و سپس درباره موضوع هسته ای گفت وگو هایی انجام خواهد شد. استاد دانشگاه راتگرز 
در پاسخ به این پرسش که آیا در آینده نزدیک بین ایران و آمریکا مذاکرات اتفاق خواهد افتاد، گفت: »به این زودی ها اتفاق 
نمی افتد. راهی که دو طرف در پیش گرفته اند، مذاکرات را دشوار  کرده؛ اما ممکن است در 3 تا 6 ماه آینده )بین دو طرف( 
گفت وگو هایی انجام شود. وضعیت کنونی، اندکی دشوار است و دو طرف، درگیر لفاظی شدید علیه یکدیگر شده اند«. به گفته 
امیر احمدی، مقامات ایران موضعی گرفته اند که توجیه انجام مذاکرات بر سر توافق هسته ای را سخت می کند. آنها در حال 
حاضر درباره مسائلی، از جمله یمن و احتماال به زودی درباره سوریه، گفت وگو می کنند. بنابراین، به جای توافق هسته ای، 
آنها به احتمال زیاد درباره سایر مسائل، به خصوص مسائل منطقه ای، گفت وگو خواهند کرد. انتظار می رود که این مذاکرات 

زودتر از گفت وگو های هسته ای انجام شود. 
ترامپ پای میز مذاکره با ایران خواهد آمد

به نظر می رسد مقامات آمریکایی هنوز در مورد مذاکره یا جنگ، تصمیم قطعی نگرفته اند. این مسئله بیشتر به دلیل نامعلوم 
بودن آینده جنگ با ایران و عدم آمادگی نهادهای داخل آمریکاست.» مارک دوبویتز« مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی 
می گوید: » ترامپ بر این عقیده است که اتخاذ مواضع تهاجمی می تواند ایران را از رفتار تهاجمی تر بازدارد.« وی افزود: » 
سخنرانی پمپئو برای تشدید شکاف بین دولت و جامعه ایران طراحی شده بود.« توئیت ترامپ یادآور همان لحنی بود که 
وی برای هشدار به رهبر کره شمالی در آگوست 2017 استفاده کرد. » کره شمالی بهتر است که دیگر آمریکا را تهدید نکند. 
وگرنه آنها با آتش و خشمی روبه رو خواهند شد که جهان تاکنون مانند این را ندیده است.« ده ماه بعد ترامپ با همتای خود 
در کره شمالی در سنگاپور با یکدیگر دیدار کردند. وی در این دیدار کیم جونگ اون را » باهوش« ، » خنده دار«، » مذاکره 

کننده خوب« و رهبری که » عاشق مردمش« است معرفی کرد.
آمریکا خواستار یکسره کردن کار ایران است

»گاردین« طی یادداشتی در مورد دیدار پوتین و ترامپ و آینده روابط این ســه کشور  به ذهنیت »جان بولتون« مشاور 
امنیت ملی »ترامپ« در مورد ایران اشاره کرد و مدعی شد: او ایران را یک موضوع تمام نشده می داند که بخشی از تئوری 
محور شرارت »جرج بوش« اســت. عراق در دوران »صدام حسین« به طور خونین مورد حمله قرار گرفت؛ کره شمالی نیز 
مجبور به تسلیم و اطاعت شده یا دست کم آنها چنین باوری دارند. دو سال از محورهای شرارت کارشان تمام شده و آنها 
خواستار یکسره کردن کار هستند. »سوزان رایس« مشاور امنیت ملی اوباما، دیدار ترامپ در هلسینکی با همتای زیرک 
و مجرب خود »پوتین«، بدون حضور مقامات یا کسی که دیدار را صورت جلسه کند، یک دستورالعمل برای رسیدن به یک 
فاجعه دانست. با توجه به نیاز »ترامپ« به اعتبار، شایعه »معامله بزرگ بر سر ایران« بیش از توان مقاومت »ترامپ« است«. 
»گاردین« در پایان اذعان کرد: مالحظات اخالقی عامل بازدارنده ای در برابر رفتارهای غیرقابل کنترل ترامپ در ائتالفش با 
ایدئولوگ های دست راستی، دیکتاتورهای خاورمیانه و اسرائیلی ها در ورود به یک جنگ با ایران در صورتی که آنها برای 

مثال تنگه هرمز را مسدود کرده و مانع از صادرات نفت کشورهای خلیج فارس شود، نیست.
ترامپ عاشق مذاکره با ایران است

حمید رضا آصفی، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه معتقد است که» آمریکا به دنبال جنگ نظامی با ایران نیست.« 
آصفی می گوید: آمریکا می داند سرانجام جنگ نظامی با ایران شکست است. ایاالت متحده از اول انقالب به دنبال جنگ 
مستقیم نظامی با ایران نبود؛ البته در یک برهه عراق را تحریک کرد که از این جنگ نتیجه سیاسی نگرفت و تنها نتیجه ای که 
از این جنگ به دست آورد افزایش صادرات تسلیحات خود به عراق و منطقه بود.آصفی با بیان  اینکه آمریکا به دنبال جنگ 
اقتصادی و فرهنگی با ایران است، می گوید: آمریکا به دنبال ایجاد شکاف در مردم است. می خواهد مردم را نسبت به نظام 
بدبین کند. همین مسئله هم نگران کننده است. این کارشناس روابط بین الملل می گوید: من بارها این را گفته ام که ترامپ 
عاشق مذاکره با ایران است. مذاکره با ایران برای ترامپ خیلی اهمیت دارد. اگر ترامپ با ایران مذاکره نکند دق می کند. او 

برای مذاکره با ایران به انواع و اقسام کارها دست می زند.  

روزنامه دیلی تلگراف انگلیس در گزارشی به نقد کتاب »والیه القمع«، )دولت سرکوب( اثر استاد علوم 
سیاسی دانشگاه »استنفورد لیسا بلیدس« که در آن گفته اموال صدام در سال های پایانی دولتش 
ناپدید شدند، پرداخت.در کتاب دولت سرکوب که نویسنده در آن به فایل های آرشیوی حزب بعث 
عراق استناد کرده، آمده است که صدام در حقیقت مخالفان خود را می ترساند؛ اما پس از اکتشاف 
نفت و تبدیل عراق به یک موتور اقتصادی بزرگ نمی توان وجود حامیان حقیقی حکومت وی را انکار 
کرد.براساس این نقد این روزنامه به این نتیجه رســیده که صدام برای جلوگیری از درگیری های 
قومی و فرقه ای در عراق، از طریق دادن رشوه، هدیه، پول، تلویزیون و اتومبیل  به مخالفان، هواداران 
جدیدی را برای خود جذب می کرد. اگر صدام اموالش را دور نمی ریخت این استراتژی در حال به ثمر 
نشستن بود. او مرتکب چندین اشتباه سرنوشت ساز شد که به واسطه آن اموال خود را از دست داد.

در این کتاب آمده است، جنگ با ایران هزینه های زیادی را برای رژیم صدام به بار آورد.  دولت عراق 
ماشین و اموال زیادی را به خانواده های »قربانیان« جنگ می داد و از آنجایی که ۸۰ تا ۸۵ درصد از 
نیروهای عراقی در اوایل دهه ۸۰ میالدی شیعه بودند، هزینه های کالنی را صرف بازسازی مقدسات 
شیعه کرد. در نتیجه این اشتباهات عراق با مشــکالت اقتصادی بزرگی مواجه شد که او را در سال 
۱۹۹۸ وادار به توافق آتش بس با ایران کرد.به عقیده نویسنده، جنگ کویت در سال ۱۹۹۰ نیز تالشی 
برای جبران خسارت دولت عراق بود؛ اما اشــتباه بزرگ صدام در ارزیابی نگرش غرب نسبت به این 
حمله بود، چراکه مداخله غرب در این بحران، بخش عمده ای از زیرساخت های عراق را تخریب کرد 
و بر اساس برآوردهای صورت گرفته ۱۲۶ میلیارد دالر برای عراق هزینه به بار آورد.همچنین آمریکا 
با تحریم های شدید علیه عراق این کشور را با ســختی های زیادی مواجه کرد که به گفته برخی از 
ناظران منجر به جان باختن بیش از نیم میلیون کودک شد.نویسنده، این گونه نتیجه گیری می کند 
که فروپاشی اقتصاد عراق دو پیامد سیاسی به همراه داشت که بر آینده رژیم صدام تاثیر گذاشت؛ اول 

اینکه رهبر عراق مجبور شد از حمایت های مالی طرفدارانش 
بکاهد و حمایــت خود را بر قبیلــه و طرفدارانش در 

تکریت متمرکز کند، دوم اینکه حزب حاکم عراق 
تکیه کردن بر اقشار اجتماعی وفادارتر را آغاز کرد.

به دنبال این تبعیض عراق با بحران های متعددی 
مواجه شد و در نتیجه آن، رژیم این کشور عالوه بر 

ترور مخالفان و روحانیون از جمله، محمد صادق صدر، 
پدر مقتدی صدر در سال ۱۹۹۹، مرتکب خشونت علیه 
شیعیان و کردها شد.این اقدامات بر تشدید تنش های 

فرقه ای و قومی در عراق افــزود به طوری که بعد 
 از ســقوط صدام به جنگ طایفه ای

 انجامید.

»موساد«  خود را به عنوان کارآمدترین ماشین کشتار سری جهان ثابت کرده است و طی ده 
سال گذشته  حدود ۸۰۰ عملیات را انجام داده است.رونن برگمن، روزنامه نگار اسرائیلی در کتاب 
جدید خود به نام »برخیزید و پیش از آنان، بکشید« به بررسی عملیات موساد از زمان تاسیس 
تاکنون پرداخته و با استفاده از اسناد فاش شده و مصاحبه هایی که خود صورت داده، به افشای 
بی تفاوتی های اسرائیل در قبال تلفات غیرنظامیان پرداخته است. روزنامه دیلی میل در گزارشی 
درخصوص این کتاب نوشته است: چهل سال پیش، »ودیع حداد« یکی از تحت تعقیب ترین 
افراد در سراسر جهان بود. حداِد جسور، موسس جبهه چپ تندروی مردمی برای آزادی فلسطین 
بود.او تروریست بدنام، »کارلوس شغال« را آموزش داد و ربایش هواپیمای ایرفرانس به مقصد 
»انتبه اوگاندا« را برنامه ریزی کرد.غافلگیرکننده نیست که موساد، سرویس مخفی اسرائیل او 
را مرده می خواست. در ۱۰ ژانویه ۱۹۷۸ یک مامور موساد در حلقه داخلی حداد، خمیردندان او 
را با یک تیوب مشابه که به سمی کشنده آغشته شده بود، جابه جا کرد. این سم در آزمایشگاهی 
سری در نزدیکی تل آویو تولید شده بود.هربار که حداد مسواک می زد، مقداری اندک از این ماده 
سمی از طریق لثه های او به جریان خونش وارد می شد و مرگ او کم کم آغاز شد.رونن برگمن، 
روزنامه نگار اسرائیلی در کتاب جدید خود مرگ حداد را ملودراماتیک ترین نمونه از شیوه پایدار 

موساد دانست. 
ماموران مخفی موساد نه تنها از زمان جنگ جهانی دوم بیشترین میزان قتل را در جهان مرتکب 
شده اند، بلکه سرعت این کشتار ها هم به ســرعت افزایش یافته و طی ده سال گذشته موساد 
حدود ۸۰۰ عملیات را صورت داده است.آمار این کشته شدگان هیچگاه به طور قطعی مشخص 
نخواهد بود؛ اما شمار آنان به هزاران تن می رسد.موســاد، طی عملیاتی در سال ۱۹۶۸، یک 
روان شناس سوئدی را به منظور شست وشوی مغزی زندانیان فلسطینی برای قتل یاسر عرفات، 
رییس سازمان آزادی بخش فلسطین استخدام کرد.در ژانویه ۲۰۱۰ تیمی متشکل از ده ها مامور 
موساد با پاسپورت های جعلی، به عنوان توریست و بازیکن تنیس به امارت رفتند و در هتل لوکس 
البوستان اقامت کردند و منتظر ماندند تا محمود المبحوح، یکی از فرماندهان ارشد حماس به 
اتاق خود بیاید.این ماموران به محض ورود »المبحوح « به اتاقش او را گرفتند و با استفاده از یک 
دستگاه فراصوت برای تزریق سم به گردنش بدون جراحت پوستی او را به قتل رساندند؛ اگرچه 
برگمن در کتابش سعی دارد که نشان دهد چگونه این حس به انسان های معمولی دست می دهد 
که ناچار از انجام برخی کار ها و تصمیمات وحشتناک هستند؛ اما به پیامد های چنین تصمیماتی 
که مرز های میان خوبی و بدی را در می نوردند نیز پرداخته است.برای مثال در اوایل دهه ۸۰ 
میالدی، اصرار آریل شارون، وزیر جنگ وقت اسرائیل که پس از آن نخست وزیر شد، برای کشتن 
یاسر عرفات او را به یکی از تاریک ترین فصل های تاریخ اسرائیل کشاند.برخی از افرادی که برگمن 
با آنان مصاحبه کرده، به او گفته اند که شارون پنج بار در سال ۱۹۸۲ و با شنیدن خبر احتمال 

خارج از کشور بودن عرفات، هدف قرار دادن هواپیما های مسافربری را درنظر داشته است.

 سرنوشت
کارآمدترین ماشین کشتار اموال »صدام « چه شد؟

موساد؛ 
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نیمار: هنوزکودک درونم 
فعال است

نیمار در خصوص اغراق هایــی که پس از بروز 
خطا در زمین انجام می داد، گفت: شما ممکن 
اســت فکر کنید که من 
بیش از حــد اغراق 
می کنــم و گاهی 
اوقات همین طور 
است؛ اما واقعیت 
این اســت که من 
در آن لحظه در زمین 
بابت خطایی که رویم صورت 
گرفته، درد می کشــم.وی افزود: وقتی بدون 
صحبت با رســانه ها زمین را ترک می کنم، به 
این خاطر نیست که من تنها پیروزی را دوست 
دارم، بلکه به این خاطر اســت کــه هنوز یاد 
نگرفته ام شــما را ناامید کنم. وقتی بی ادب به 
نظر می رسم، به این خاطر نیست که من بچه 
لوسی هســتم، بلکه به این خاطر است که یاد 
نگرفته ام چطور با ناامیدی ام کنار بیایم و هنوز 

کودک درونم فعال است. 

واکنش »بوفون« به اظهارات 
سرمربی پاریسن ژرمن

اسطوره دروازه بانی در فوتبال ایتالیا به سخنان 
اخیر سرمربی پاری ســن ژرمن واکنش نشان 
داد.جان لوئیجی بوفون، 
سنگربان جدید تیم 
پاری سن ژرمن به 
اظهارات توماس 
توخل، ســرمربی 
بر  مبنــی  تیمش 
عــدم تضمین حضور 
ثابت او در ترکیب تیم پاریسی 
اظهار داشــت کــه در طــول دوران حرفه ای 
خودش هرگز هیــچ تضمینی برای شــماره 
یک بودن دریافت نکرده اســت. او در این باره 
گفت:» در طول 24 ســال دوران حرفه ای ام 
هیچ شخصی به من قول حضور ثابت را نداده  و 
همیشه و در هر جا با تالش فراوان این جایگاه 
را  به دست آورده ام. آماده هستم تا در صورت 
نیاز کادر فنی، بهترین نمایش ها را داشته باشم 
و در راه رشد خود و دیگر هم تیمی هایم مفید 
باشــم. اینجا هســتم تا تجربیاتم را در اختیار 

جوان ترها  بگذارم«.

»ناپولی« خواستار جذب 
مدافع یونایتد شد

باشــگاه ناپولی رســما اعالم کرد کــه مدافع 
ایتالیایی شــیاطین ســرخ را می خواهد.بعد 
از پیوســتن »کارلــو 
آنچلوتی« به ناپولی 
خبرهــای زیادی 
درباره پیوســتن 
ستاره  های بزرگ 
بــه ایــن تیــم به 
گوش می رســد. دی 
الورنتیس، رییس باشگاه ناپولی 
اعتراف کرد که تیمــش به دنبال جذب مدافع 

منچستریونایتد است.
او گفت :» شایعه های زیادی درباره باشگاه ما به 
گوش می رسد. چند بازیکن را در فهرست خود 
قرار داده ایم که یکی از آنهــا »متئو دارمیان« 
اســت. به این بازیکن عالقه داریــم و تالش 

می کنیم تا او را در تابستان جذب کنیم«.
ناپولی فصــل قبل در رقابت های ســری A با 
هدایت »مائوریتسیو ساری« در رده دوم جای 
گرفت و امید زیادی دارد که با آمدن »ساری« 

جام قهرمانی را باالی سر ببرد.

 بازگشت »بونوچی«
 به یوونتوس بعد از یک فصل

بونوچی تنها یک ســال پس از آنکه یوونتوس 
را به مقصد میالن ترک کرد، به تیم ســابقش 
برمی گردد؛ امــا نکته 
کلیدی این بود که 
یووه قصد نداشت 
کالدارا را از دست 
بدهد.اکنــون دو 
طرف بر ســر انتقال 
این دو بازیکن به توافق 
رســیده اند؛ هر چند که هنوز این انتقال قطعی 
نشده است. طبق نظر دو باشگاه، قیمت این دو 
بازیکن با هم برابر اســت و به این ترتیب پولی 
بین دو باشگاه رد و بدل نخواهد شد.همچنین 
»گونسالو ایگواین« با مبلغ 15 میلیون یورو به 
میالن قرض داده خواهد شد، هرچند مشخص 
نیست که آیا میالن گزینه خرید او را در اختیار 
خواهد داشــت یا اینکه خرید او برای میالن در 

پایان دوره قرضی اجباری است. 

درخواست استقالل از »تبریزی«

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 الحاجی گرو ، مهاجم 24 ساله نیجریه ای  در آستانه جدایی از تیم 
باشگاهی خود یعنی اوسترشوند ســوئد است و فعالیت های خود 
در ایران ر ا دنبال می کند. این بازیکن از دو تیم فوتبال استقالل 
و تراکتورسازی پیشــنهاد دارد.الحاجی گرو در حالی در آستانه 
جدایی قرار دارد که سامان قدوس، هافبک ایرانی این تیم سوئدی 

هم پیش تر تمایل خودش را به ترک تیم سوئدی اعالم کرد.

»الحاجی« در دو راهی استقالل و تراکتور

با اینکه مدیران اســتقالل به صورت رسمی از باشــگاه ذوب آهن 24
درخواســت تخفیف در مبلغ رضایتنامه مرتضی تبریزی کردند؛ اما 
صحبت های عضو هیئت مدیره ذوب آهن نشــان داد که آنها از1/8 
میلیارد تومان مورد نظرشان حتی یک ریال هم پایین نمی آیند. در 
چنین شرایطی گفته می شود استقاللی ها می خواهند از خود تبریزی 

تخفیف بگیرند تا برای پرداخت دستمزد او به مشکل نخورند.

درخواست استقالل از »تبریزی«
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برنامه جدید AFC؛ 
به نفع اعراب و به ضرر ایران

رونمایی از جدیدتریــن تاثیر منفی افزایش قیمت 
دالر روی فوتبال کشورمان. کنفدراسیون فوتبال 
آسیا قانون اســتفاده از بازیکنان خارجی در لیگ 
قهرمانان آسیا را تغییر داده و در نامه ای اعالم کرده 
که تیم های حاضــر در این رقابت هــا می توانند از 
پنج بازیکن خارجی و یک بازیکن آسیایی در لیگ 
قهرمانان استفاده کنند.»ایســنا« با اشاره به این 
موضوع نوشــته:» با توجه به این که تیم های عربی 
و عربستان رقم های باالیی را برای جذب بازیکنان 
خارجی پرداخت می کنند بدون شک قدرت و توان 
آنها بســیار باالتر می رود و این به ضرر باشگاه های 
ایرانی خواهد بود کــه چنین توانــی را در جذب 

بازیکنان خارجی ندارند«.

 خزانه داری آمریکا حساب سرمربی
 تیم ملی را مسدود کرد؛

حاشیه جدید کی روش
خزانه داری آمریــکا در اقدامی عجیب، حســاب 
کارلوس کی روش را در یکی از بانک های سوئیس 
مســدود کرد. حساب مسدود شــده کی روش در 
سوئیس، حساب اصلی اوســت و بخش اعظمی از 
دارایی اش محسوب می شود. با مسدود شدن این 
حساب، کی روش دیگر نمی تواند حتی پول هایش 
را جابه جا کند. بانک سوئیسی اخیرا نامه ای برای او 
ارسال کرد و در آن از کارلوس خواست تا به خاطر داد 
و ستد مالی اش با ایران، توضیح دهد. کی روش هم 
مجبور شد توضیحاتی به طرف سوئیسی بدهد. او 
تاکید کرده در ایران کار فوتبالی می کند، نه سیاسی! 
از نظر کی روش موضوع کامال مشخص است. به هر 
حال او سرمربی ایران اســت و طبیعتا اگر دالری 
دریافت کرده، بابت دستمزدی است که از تیم ملی 

ایران گرفته است.

نقش اول جدایی »تیام«
در موضوع حضور تیــام در لیگ امارات باید به نقش 
یکی از کاپیتان های استقالل اشــاره کرد. کاپیتان 
وقتی 4 فصل پیش از استقالل جدا شد، با مدیربرنامه 
دیگری همکاری می کرد؛ اما بعدها در ادامه ۳ فصل 
جدایی اش از استقالل، همکاری  با مدیربرنامه جدید 
را آغاز کرد. رابطه ای کــه همچنان ادامه دارد و حاال 
منجر به معرفی بازیکن به این مدیر برنامه شده، کسی 
که درباره تیام این  روزها اظهارنظر می کند؛ در واقع 
دستیار مدیر برنامه اصلی است، همان مدیر برنامه 
ایرانی تیام که جانشین شرمن، مدیر برنامه آلمانی 
او شده است.این تغییر با وعده قراردادی تازه در لیگ 
امارات یا قطر، پیشنهاد یکی از کاپیتان های استقالل 
است، پیشــنهادی که اســتقالل را با چالش بزرگ 
جدایی تیام مواجه کرده و شــاید بدون این دخالت 
بیجا و عجیب هم تیام تصمیم به جدایی از استقالل 
می گرفت؛ اما تغییر مدیر برنامه و پیشــنهادی که 
رقمش در شایعات دو میلیون دالر عنوان شده، تیام 

را بــه نتیجه قطعی 
بــرای جدایــی 

رساند.

در حاشیه

پیشخوان

توافق استقالل و ذوب آهن 
برای انتقال تبریزی رییس کمیته ملی المپیک در آخرین جلســه ستاد عالی بازی های 

آسیایی و پاراآسیایی که صبح دیروز برگزار شد، گفت: از حمایت ها و 
همدلی های »سلطانی فر« و از تالش های همه معاونان وزارت ورزش 
و جوانان و اعضای ستاد که مجدانه در این جلسات حضور داشتند و 
کمک های بزرگی در حوزه های مختلف کارشناســی و پشتیبانی و 
فکری داشتند، تشکر می کنم.رضا صالحی امیری ادامه داد: همچنین، 

از آقایان سجادی، شهنازی و رحیمی و اعضای کادر سرپرستی کمیته 
ملی المپیک که به طور شــبانه روزی و با جزئیــات مباحث و کارها 
را دنبال می کردند و عمده فعالیت هــای اجرایی کاروان را به عهده 

داشتند نیز تشکر می کنم.
صالحی امیری با بیان اینکه امیدوارم با همه تالش های صورت گرفته 
نتایج خوبی در بازی های آسیایی جاکارتا بگیریم، افزود: آن چیزی 

که در این دوره اهمیت دارد این است که وجدان مان از این که برای 
ورزش ایران کم نگذاشتیم و از همه ظرفیت ها برای موفقیت کاروان 
ایران استفاده کردیم، راحت است و می توانیم از این بابت سرمان را باال 
بگیریم. وی در پایان با اشاره به شعار کاروان ایران در بازی های آسیایی 
گفت: همه ما باید صدایی واحد داشته باشیم و با همدلی که وجود دارد 

به سوی موفقیت ورزش ایران حرکت کنیم.

رییس کمیته ملی المپیک: 
وجدان مان راحت است که برای ورزش ایران کم نگذاشتیم

سمیه مصور

در حالی که بــا تصویــب قانون جدیــد منع به 
کارگیری بازنشسته ها در مجلس خبر خداحافظی 
1۳ رییس فدراسیون ورزشی در رسانه ها مطرح 
شــده بود،مدیر کل دفتــر برنامه ریــزی وزارت 
 ورزش از راهــکار ایــن وزارتخانه بــرای خروج 

فدراسیون های ورزشی از این قانون خبر داد.
به دنبال تصویب قانون جدیــد منع به کارگیری 
بازنشسته ها در مجلس شورای اسالمی که در آن، 
دامنه استفاده از تبصره ها محدودتر شده بود خبر 
خداحافظی بسیاری از رؤســای فدراسیون های 
ورزشی که شامل این قانون جدید شده بودند در 
رسانه ها مطرح شد؛ چرا که  آنها  پیش تر توانسته 
بودند با اســتفاده از بندهایی ماننــد  ایثارگری و 
همچنین عضو هیئت علمی بــودن به انتخابات 
فدراسیون ها راه یافته و در نهایت برصندلی ریاست 
تکیه بزنند؛ اما در قانون جدید این بندها در جذب 

مجدد بازنشسته ها حذف شد. 
رؤسای فدراسیون های فوتبال، هندبال، والیبال، 
ناشنوایان، ســه گانه، قایقرانی، رزمی و هاکی از 
جمله فدراســیون هایی بودند کــه زمزمه های 
خداحافظی آنها به گوش می رســید؛ اما به نظر 
می رســد که این رؤســا همچنان بر کرسی های 
ریاست شــان تکیه زده اند چون وزارت ورزش و 
جوانان پیش از تصویب ایــن قانون، به دنبال پیدا 

کردن راهکاری بوده تا فدراسیون های ورزشی از 
موضوع »شغل بودن« خارج شوند. این راهکار در 
قالب طرح اصالح اساسنامه مشترک فدراسیون ها 
به دولت رفته است و هم اکنون در کمیسیون های 
تخصصی در حال بررسی و تصویب نهایی است که 
اگر این اتفاق رخ دهد، عمال موضوع بازنشسته های 
ورزشــی از موضوعیت قانون جدید بازنشسته ها 

خارج می شود.
مدیر کل دفتر برنامه ریــزی وزارت ورزش درباره 
این موضوع می گویــد: »در این اســاس نامه ما 

تالش کرده ایم تا راهکاری بیندیشیم که ریاست 
فدراسیون و نایب رییس »شغل« نباشد مثل همه 
دنیا. اگر این موضوع که هم اکنون از کمیســیون 
فرعی به کمســیون های اصلی وارد شــده است 
به تصویب برســد، دیگر ریاست فدراسیون شغل 
نبوده تا مشــمول قانون جدید منع به کارگیری 
بازنشستگان شــود « .تبدیل فدراســیون های 
ورزشــی به NGO ها از دیگر راهکارهایی است 
که گفته می شــود وزارت ورزش بــرای مقابله با 
تبعات قانون جدید بازنشســتگی در دستور کار 

قرار داده است و حتی گفته می شود این موضوع 
هم در کمیســیون اجتماعی دولت تحت بررسی 
اســت؛ اما این موضوع با واکنــش مدیر کل دفتر 
برنامه ریزی وزارت ورزش روبه رو شــد به طوری 
که »علــی رغبتی« با تکذیب این مســئله گفت: 
اینکه فدراسیون های ورزشی ما به سیستم جهانی 
نزدیک بشوند یکی از خواســته های ماست ولی 
دولتی بودن این فدراسیون ها باعث می شود که 
چنین طرحی در دستور کار قرار نگیرد.مدیر کل 
دفتر برنامه ریزی وزارت ورزش معتقد است: اگر 
به هر دلیلی قرار است فدراسیون ها از موضوعیت 
نهاده هــای عمومی غیردولتی بــه NGO تغییر 
وضعیت دهند، باید موضوع بهره بــرداری  آنها از 
بودجــه و امکانات دولتی نیز تغییــر کند چرا که 
مطابق قانــون یک NGO نمی توانــد از بودجه و 
امکانات دولت استفاده کند.در حالی که با تصویب 
قانون جدید بازنشســتگان به نظر می رسید که  
با جایگزینی  نیروهای جوان و بــا انگیزه به جای 
رؤسای کنونی فدراســیون های ورزشی، تحولی 
در ورزش کشــور صورت گیرد؛ اما تالش وزارت 
ورزش برای پیدا کردن راهــکاری برای خروج از 
این قانون نشان می دهد که مدیران قدیمی خیال 
 دل کندن از صندلی وزارت ندارنــد و قانونی که

 می توانســت به کمک ورزش ما بیاید حاال برای 
حفظ رؤسای قدیمی دور زده می شود.

خبری از خداحافظی نیست
وزارت ورزش به دنبال خروج از قانون جدید منع به کارگیری بازنشسته ها؛

  عکس روز

تخصص»بارسا«دردورزدنگرگها
بارســا، ســتاره برزیلی مورد نظر باشــگاه رم را بــا دور زدن رقیب ایتالیایــی به خدمت 
گرفت.»مالکوم« بازیکن بوردو که در حال انتقال به رم قرار داشــت به یکباره سر از باشگاه 
بارسا در آورد تا تیم اسپانیایی از جانب رســانه های ایتالیا مورد انتقاد قرار بگیرد.بر همین 
اساس در حالی که آاس رم در پی جذب »انزونزی« ستاره فرانسوی سویاست،گفته می شود 

کاتاالن ها هم برای جذب وی دست به کار شده اند.

 پورموســوی : برانکــو 
حرفه ای تر از این حرف هاست 
که بگوید رفیعی بازی نکند، 
ســروش را قطعــا مقابــل 

پرسپولیس بازی می دهم

 مبلغ قرارداد تیام، معادل 
یک ســال بودجه استقالل، 

مرتضی تبریزی استقاللی شد

عقب نشینی، دو روز پس از 
فیلم برداری از تماشــاگران 
معترض آبی، دلجویی وزارت 

ازهواداران استقالل

وحید امیری: 
موفقیت تیم مهم تر از گلزنی است

تیم فوتبال »ترابوزان اسپور« ترکیه یکشــنبه در دیداری تدارکاتی به مصاف »سامسون اسپور« دیگر 
تیم ترکیه ای رفت و با ۳ گل پیروز شد. در این بازی وحید امیری، ملی پوش کشورمان از دقیقه 46 جای 
»روادالگا« بازیکن کلمبیایی ترابوزان در میدان حاضر شد. امیری موفق شد در این دیدار در دقیقه 72 
گلزنی کند و دومین گل تیمش را وارد دروازه سامســون اســپور کرد. امیری پس از درخشش در اولین 
بازی اش برای تیم جدیدش گفت: موفقیت تیم مهم تر از گلزنی من در این بازی است. ما تیم بسیار خوبی 
داریم و جو دوستانه خوبی در تیم حکم فرماست. تمام ســعی خودم را می کنم تا به تیم کمک کنم.وی 

افزود: من به همراه تیم تنها یک هفته بودم و در این مدت جو دوستانه خوبی در این تیم حکم فرما بود.

فقربازیکن به کمک زوج کامیابی نیا می آید؛
»نوراللهی« به دنبال حفظ جایگاه در ترکیب اصلی

احمد نوراللهی پس از نیم فصل نیمکت نشینی در لیگ شانزدهم و یک و نیم سال خانه نشینی حاال بار دیگر در 
ترکیب اصلی تیم پرسپولیس دیده می شود. این اتفاق در حالی رقم خورده که زوج او کمال کامیابی نیاست و 
حضور همزمان این دو بازیکن در ترکیب اصلی، هواداران را بیش از هر زمان دیگری خوشحال و کمربند میانی 
پرسپولیس را نیز محکم می کند؛ البته این دو هیچ حاشیه امنی ندارند. اگرچه ربیع خواه تا نیم فصل دوم به 
آمادگی الزم نخواهد رسید و پرسپولیس هم تا نیم فصل دوم با فقر بازیکن مواجه است؛ اما این دو و به خصوص 
نوراللهی به خوبی می دانند تا آن زمان تنها 14 بازی باقی مانده و کمترین اشتباه نیز می تواند آنها را از ترکیب 
خارج کند؛ چرا که با شروع نیم فصل  دوم بازیکنانی دیگری مثل ترابی و رفیعی به ترکیب تیم باز می گردند.

فدراسیون کشتی چند سالی است که برای شناسایی استعدادهای جدید، دست به برگزاری رقابت های 
عمومی زده و امسال هم قصد دارد این مسابقات را با شیوه جدیدی برگزار کند. رسول خادم، رییس 
فدراسیون کشتی در زمینه برگزاری رقابت های عمومی با شیوه جدید اظهار داشت: امسال تصمیم 
گرفتیم این رقابت ها مانند پنج سال گذشته به صورت آزاد برگزار شود تا تمامی استعدادها و نفراتی 
که خود را مدعی اوزان مختلف می دانند از سراسر کشور در آن شرکت کنند.وی ادامه داد: البته برای 
شناسایی و جذب بهتر استعدادها و نفرات نخبه تنها کشــتی گیران 18 تا 25 سال می توانند در این 
مسابقات حضور یابند.خادم با اشاره به جوایز نقدی در نظر گرفته شده برای این رقابت ها گفت: برای 
اینکه عالقه مندان بیشتری در مسابقات شرکت کنند و از سوی دیگر به کشتی گیران انگیزه بیشتری 
داده شــود، مجموعا 200 میلیون تومان جایزه نقدی برای این مسابقات در نظر گرفته شده است که 
به نفرات اول تا سوم هر وزن به ترتیب 5، ۳ و 2 میلیون تومان جایزه نقدی تعلق می گیرد.وی تصریح 
کرد: این مسابقات بین روزهای 10 مرداد تا 2۳ شهریورماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار 
می شود که به صورت هفتگی  مسابقات یک وزن کشتی آزاد و یک وزن کشتی فرنگی به صورت مجزا 

و طبق قوانین اتحادیه جهانی کشتی انجام می شود.
خادم با اشــاره به اینکه فدراســیون کشــتی چند هدف را از برگزاری این مســابقات با این شــیوه 
دنبال می کند، تاکیــد کرد: برگــزاری رقابت های عمومی به شــیوه وزن به وزن طــی چند هفته 
می توانــد نمونــه ای از محبوبیــت ورزش کشــتی را در ســطح کشــور و حتی دنیا نشــان دهد 
 و نمایانگــر تــالش هــای اتحادیه جهانی کشــتی بــرای توســعه ایــن ورزش در سراســر دنیا 

باشد.

200 میلیون تومان جایزه برای استعدادهای جدید؛

روایت رسول خادم از بزرگ ترین فستیوال کشتی
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تامین خون بیماران تاالسمی به حمایت خیرین 
نیاز دارد

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

دبیرکارگروه ملی کاهش آلودگی هوای 
کالن شهرهای کشور اعالم کرد:

پالک گذاری موتورسیکلت 
یورو ۳ تنها تا پایان امسال

دبیرکارگــروه ملــی کاهش آلودگــی هوای 
کالن شــهرهای کشــور گفت: مهلت آمادگی 
جهت تولید »موتورســیکلت یورو ۴« تنها تا 
پایان سال جاری اســت و در ابتدای سال ۹۸ 
تولیدکنندگان باید موتورســیکلت های یورو 
۴ به فروش برســانند. بنابرایــن پالک گذاری 
»موتورســیکلت یورو ۳« تنها تا پایان ســال 

جاری پذیرفته شده است.
»وحید حســینی« با اشــاره بــه آالیندگی 
باالی موتورســیکلت های کاربراتوری و توقف 
تولید آن هــا تصریح کرد: محصــوالت کیت 
انژکتــوری که انژکتوری غیرواقعی هســتند، 
نباید تولید یا به هر شــکلی وارد بــازار ایران 
شوند. متاسفانه تعدادی موتور طرح سی.جی 
کاربراتوری در برخی شــرکت ها انبار شــده 
اســت که به علت عدم اثر گــذاری بر کاهش 
 آلودگی هــوا، نباید وارد بــازار مصرف داخل 

شوند.
دبیرکارگــروه ملــی کاهش آلودگــی هوای 
کالن شــهرهای کشــور گفت: خوشــبختانه 
ایســتادگی ســازمان حفاظت محیط زیست 
جهت اجــرای قوانین، موجــب ارتقای کیفی 
صنعت موتورسیکلت شده و محصوالت بهتری 
وارد بازار شــده است. حســینی تصریح کرد: 
درخصوص موتورسیکلت برقی نیز هنوز صنعت 
موتورسیکلت سازان، محصول قابل قبول و مورد 
استفاده در کالن شهرها با ترافیک زیاد را ارائه 
نداده است. در صورت تولید محصول مناسب، 
دولت و شهرداری آماده حمایت از محصوالت با 

کیفیت برقی هستند.

معاون دانشگاه صنعتی اصفهان خبر داد:
کمک هزینه یک میلیون 

تومانی برای دانشجویان ممتاز
معاون آموزشی دانشــگاه صنعتی اصفهان، با 
بیان اینکه این دانشــگاه بــه داوطلبان ممتاز 
آزمون سراســری، تســهیالت ویــژه ای اعطا 
می کند، اظهار کرد: رتبه هــای کمتر از 100 
کشوری آزمون سراسری که دانشگاه صنعتی 
اصفهان را برای تحصیل انتخاب کنند، در دوره 
کارشناسی، ماهیانه یک میلیون تومان کمک 

هزینه تحصیلی دریافت می کنند.
»علی زینل همدانی« افــزود: همایش بزرگ 
علمی، آموزشــی معرفی رشته های تحصیلی 
دانشــگاه صنعتی اصفهان، همزمــان با ایام 
انتخاب رشــته آزمون سراســری و به منظور 
کمک به داوطلبان ممتاز جهت انجام بهترین 

انتخاب، برگزار می شود.
 معاون آموزشــی دانشــگاه صنعتی اصفهان 
گفت: در این همایش که بــا حضور داوطلبان 
با معدل دیپلــم 1۸ و باالتر برگزار می شــود، 
استادان مجرب رشــته های مختلف دانشگاه 
صنعتــی اصفهــان، مهم ترین و بــه روزترین 
اطالعات الزم درخصوص رشته های تحصیلی 
 این دانشگاه را به شرکت کنندگان ارائه خواهند

 کرد.
زینل اذعان داشــت: اعطای کمک هزینه های 
تحصیلی ماهانه به مدت یک سال به رتبه های 
برتر کنکور شامل، ماهیانه 250 هزار تومان به 
رتبه های تک رقمی کنکور با 5/2 انحراف معیار 
باالتــر از میانگین، ماهیانــه 200 هزار تومان 
به رتبه هــای دورقمی کنکور بــا 5/2 انحراف 
معیار باالتــر از میانگین، ماهیانــه 200 هزار 
تومان به رتبه های ســه رقمی کنکــور با 5/2 
انحراف معیــار باالتر از میانگیــن، همچنین 
اعطای ماهیانه 200 هــزار تومان به داوطلبان 
دارای مــدال از المپیادهــای دانش آمــوزی، 
ازجمله تســهیالت اعطایی دانشگاه صنعتی 
 اصفهان به داوطلبان ممتاز آزمون سراســری

 خواهد بود.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل 
شهری و فرآورده های کشاورزی اصفهان:

 ۹۵ درصدکاالهای موجود 
در بازارهای کوثر ایرانی است

مدیرعامل سازمان ســاماندهی مشاغل شهری 
و فرآورده های کشــاورزی شــهرداری اصفهان 
گفت: درحال حاضر بیش از ۹5 درصد از کاالهای 
موجود در بازارهای کوثر ایرانی است. دلیل وجود 
کمتر از 5 درصد محصوالت خارجی در بازارهای 

روز کوثر، نبود کاالی مشابه ایرانی آن است. 
»ســعید خاکی« با بیــان اینکــه درحال حاضر 
بیــش از ۹5 درصــد کاالهــای موجــود در 
بازارهــای کوثــر ایرانی اســت، تصریــح کرد: 
امیدواریــم به همــت تولیدکننــدگان داخلی، 
مشــابه این محصوالت در داخل تولید شــود. 
مدیرعامل سازمان ســاماندهی مشاغل شهری 
و فرآورده های کشــاورزی شــهرداری اصفهان 
خاطرنشــان کرد: شــهروندان برای شرکت در 
دومیــن جشــنواره کاالی ایرانــی می توانند با 
مراجعه به یکــی از بازارهــای روز کوثر و خرید 
مایحتاج خود، در ازای هر 50 هزار تومان خرید 
 کاالی ایرانــی، یک کارت قرعه کشــی دریافت

 کنند.

برای اعزام حجاج بیت ا... الحرام؛
آماده باش پلیس فرودگاه 

اصفهان
رییس پلیس فرودگاه شهید بهشتی استان، با اشاره 
به سختگیری های دولت عربستان در خصوص ورود 
موادمخدر و قرص های روان گردان به آن کشــور 
گفت: اگر زائري به دلیل بیمــاري، داروي خاصي 
مصرف مي کند، باید نسخه پزشکی آن دارو را نیز به 
همراه داشته باشد. سرهنگ »ذبیح ا... دالور« افزود: 
به مدیران و پزشکان کاروان ها توصیه می کنیم با 
توجیه زایران از آنها بخواهند تــا از حمل متادون، 
ترامادول و داروهاي ممنوعه به فرودگاه خودداري 
کنند؛ زیرا در صورت کشف این نوع داروها، از اعزام 
زائران ممانعت می شــود. وی همچنین از حجاج 
خواست در هنگام حضور در این کشور از قبول بسته، 
چمدان و هر نوع بار، حتي آب معدني از افراد غریبه 
خودداری کنند؛ چرا که ممکن اســت در این اقالم 
موادمخدر جاسازي شده باشد. همچنین از گذاشتن 
بار و وســایل خودبه صورت امانت نزد افراد غریبه 
حتي براي چند لحضه خودداري و از وسایل همراه 
خود نیز مانند پاســپورت، ارز، پــول نقد و مدارک 

شناسایي به دقت مراقبت کنند.

اعظم محمدی

مدیرکل سازمان انتقال خون استان اصفهان، به 
مناسبت 9 مردادماه، روز تاسیس »سازمان انتقال 
خون«، در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان 
اینکه  ســالیانه بالغ بر 50 هزار واحد پالسما  از 
انتقال خون استان به »اروپا« ارسال می شود، 
گفت: سالیانه یک بار پالسمای انتقال خون استان 
اصفهان، تحت نظارت انتقال خون »آلمان« قرار 
می گیرد و اگر این نظارت را با موفقیت طی کند، 
می تواند پالســما را برای پاالیشگری به اروپا 
ارسال و مشتقات آن را دریافت کند. بنابراین 
ارسال سالیانه 50 هزار واحد »پالسما« به اروپا، 
نشان دهنده افزایش کیفی انتقال خون استان 

است.
»مجید زینلی« با اعالم اینکه ســازمان انتقال خون 
ایران در منطقه جنوب شــرق آســیا، به عنوان الگو 
شناخته شده اســت، گفت: امروز دوازده نوع فرآورده 
و محصوالت به روز خونی را  از پیشــرفته ترین مراکز 
پیشــرفته دنیا دریافت می کنیم که ایــن امر، بیانگر 
کیفیت و سالمت خون اهدایی انتقال خون استان به 

بیماران نیازمند است.
وی با اشــاره به آمار مراجعه کننــدگان  اهدای خون  
درسال گذشــته  عنوان کرد: از 171  هزار و 7۴0 نفر 
مراجعه کننده برای اهدای خــون، 1۳۳ هزارو ۸۸۸ 
نفر موفق به اهدای خون شدند که از این تعداد، ۹6/5 

درصد آقایان و ۳/5 درصد بانوان هستند.
وی ترغیب بانوان به اهدای خون را خواســتار شــد و 
گفت: با توجه به اینکــه 50 درصد جمعیت جامعه را 
بانوان تشــکیل می دهند، آمار پایین اهدای خون در 
بانوان، نگران کننده است؛ زیرا باور غلطی مبنی بر اینکه  
بانوان کم خون هستند، در بین مردم شایعه شده است 
که بنا بر دالیل علمی، قابل قبول نیست. زینلی با بیان 
اینکه برای بانوان به ویژه کسانی که برای اهدای خون 
مراجعه می کنند، تست »هموگلوبین« انجام می شود، 
افزود: اگر کمتر از 1۳ باشد، خونگیری انجام نمی شود؛ 
البته  این موضوع صرفا به دلیل کم خونی نیست و به 

دالیل دیگــری  در آقایان 
نیز وجــود دارد. او در ادامه 
تاکید کرد: سازمان انتقال 
خون بابت خــون اهدایی و 
فرآورده های خونی، وجهی 
دریافت نمی کنــد و فقط 
۹6 درصــد خدمات انتقال 
خون را بیمه باید پرداخت 
کند. مدیرکل انتقال خون 

استان، با اشاره به مرکز »سپاس« که فعالیت خود را از 
شهریورماه ۹5 شروع کرد، گفت: این مرکز از افراد واجد 
شرایط  که تمایل دارند سلول های بنیادی خون ساز 
اهدا کنند، پذیره نویسی می کند که در سال ۹5 تعداد 
2۹0 نفر، در ســال ۹6 تعداد 7۹1 نفر پذیرش شدند 
و امســال ظرفیت ۸00 نفر برای پذیره نویسی اقدام 
کردند. این اقدام، کار جدیدی اســت که در آینده ای 
نزدیک،  به دور از هزینه های بسیار سنگین، نیاز بیماران 
به سلول های بنیادی خون ساز تامین خواهد شد. البته 
ناگفته نماند با استناد به دالیل علمی، این روش هیچ 

عوارضی برای اهداکننده نخواهد داشت.

زینلی در بخش دیگری از 
ســخنان خود، به کمبود و 
فرســوده بودن تجهیزات 
انتقال خون اســتان اشاره 
کرد و متذکر شــد: انتقال 
خون اســتان یک سازمان 
حاکمیتــی اســت، ولی 
اعتبارات  دولتی نمی تواند  
جوابگــوی به روزرســانی 
تجهیزات فرســوده باشــد؛ برای این مهــم، حمایت 
مســئوالن و خیرین می تواند نقش موثری در ارتقای 
کیفیت خون استان ایفا کند. او در ادامه تصریح کرد: 
یکی از معضالت ما کمبود مرکز جامع اهدای خون در 
شهر اصفهان بوده؛ حال آنکه برای پاسخگویی به نیاز 
خونی بیمارســتان ها و مراکز درمانی، به چهار مرکز 
اهدای خون در شــهر اصفهان نیاز است. برای مثال، 
تعداد بیماران تاالسمی در استان 120۳ نفر است که 
1100 نفر دچار بیماری تاالسمی ماژور هستند و نیاز 
شــدید به خون دارند و  ازآنجاکه ماهی چند بار خون 
می گیرند، بعد از گذشت مدتی، به خون واکنش نشان 

می دهند؛  برای نیاز ایــن بیماران باید خون های فاقد 
»آنتی ژن« تزریق کرد که بــرای تهیه این خون 100 
کیسه خون مورد آزمایش قرار می گیرد تا یک کیسه 
انتخاب شود. این عمل توسط دستگاه کوچکی انجام 
می گیرد که متاسفانه یک سال است خراب شده و هنوز 

تعمیر نشده است.  
زینلی ادامه داد: درحال حاضر تهیه  خوِن فاقد آنتی ژن، 
به شیوه دستی انجام می شود که بسیار زمان بر، سخت 

و طاقت فرساست.
او افزود:  از خیرین درخواســت همکاری برای تامین 
تجهیزات ضروری  داریم تا بتوانیم جان انســان ها را 
نجات دهیم. »محمدعلی حریری« مدیرعامل انجمن 
خیریه ترویج اهدای خون سالم استان اصفهان نیز پیرو 
ســخنان »زینلی«، از راه اندازی و فعالیت این انجمن 
سخن گفت و افزود: نزدیک به یک سال است که انجمن 
خیریه ترویج اهدای خون ســالم اصفهــان، با هدف  
مرتفع سازی کمبود و محدودیت های سازمان انتقال 
خون استان، راه اندازی شده و  اقدام به بررسی و برطرف 
ساختن  مشکالت را می طلبد. حریری ادامه داد: اعضای 
این انجمن  متشــکل از خیرین و تعدادی از پزشکان، 
دانشگاه علوم پزشــکی، مدیران برخی دستگاه های 
اجرایی، فرماندار و تعدادی از اعضای شــورای شــهر 
اصفهان است و همچنان نیازمند حضور بیشتر خیرین 
در این انجمن هســتیم. حریری با صراحت بر اینکه 
تحقق حمایت صد هزار خیر اصفهانی می تواند سازمان 
انتقال خون  را به مراتب، یکی از بهترین بانک خون های 
جهان کند، به کمبودهای سازمان انتقال خون استان 
اشاره و عنوان کرد: کمبود تجهیزاتی مانند سیلربرقی 
برای خون گیری، شــیکر خون برای فریزکردن خون 
و فرآورده های خونی، به روزرسانی تجهیزات از 50 تا 
۴00 میلیون تومان، واگذاری زمین از ســوی خیرین 
برای احداث چهار مرکز انتقال خون )هر کدام با حداقل 
متراژ دو هزار مترمربع( در چهار نقطه شــهر اصفهان، 
موجب دسترسی آسان مردم به این مراکز برای اهدای 
خون می شود.  گفتنی اســت مانور بررسی توانمندی 
بیمارستان ها و مراکز درمانی، روز 11 مرداد ساعت 10 

صبح در سازمان انتقال خون اصفهان برگزار می شود.

تامین خون بیماران تاالسمی به حمایت خیرین نیاز دارد
 مدیر کل سازمان انتقال خون استان اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه اعالم کرد: 

در دیدار مدیران منطقه 6 شهرداری اصفهان با نماینده ولی 
فقیه در اســتان، امام جمعه اصفهان الزمه آبادی و یکسان 
سازی بافت های فرسوده شهری همچون »همت آباد« را همت بلند مدیران 
بزرگ و کارآمد خواند و میزان رضایتمندی مردم را مالک سنجش کار مدیران 

شهری دانست.
 آیت ا...»سید یوسف طباطبایی نژاد« با اشاره به اینکه هر کاری برای زیبایی 
شهر و رفع معایب و کاستی ها انجام شود باز هم کم است، گفت: باید به مردم 
رسیدگی کنیم و مالک خدمت به انســانیت هیچ گاه نباید مادیات و میزان 
حقوق دریافتی باشد؛ چراکه مالک میزان رضایتمندی مردم است. ما امروز 
در برابــر دنیای کفر با همه تحریــم ها و مقاصد شومشــان بیش از پیش به 
رضایتمندی مردم نیاز داریم؛ باید هوشیارانه عمل کنیم و با دست خود آب در 
آسیاب دشمن نریزیم و تالش کنیم با خدمات خوب رضایت مردم را حاصل 
کنیم. امام جمعه اصفهان بر توجه ویژه به اهالی و ساکنان بافت های فرسوده 
همچون محله همت آباد تاکید کرد و گفت : تغییر بافت فرسوده و آبادی همت 
آباد ، همت بلند می خواهد که با شناختی که از شــهردار این منطقه دارم و 
همواره با همت بلند خود کارهای بزرگی انجام داده اســت، امیدوارم هر چه 

زودتر شاهد یکنواخت سازی و توسعه شهری در این محله باشیم. وی افزود: 
باید فضای سبز مکفی برای تنفس مردم منطقه با استفاده از درختان مقاوم 
و پهن برگ، برای تولید اکسیژن بیشــتر در نظر گرفته شود. البته باید توجه 
داشت، خانه هایی که در بافت فرسوده طراحی و ساخته می شود، متناسب 
با شان خودتان باشد و از نظر مساحت و امکانات کیفیت خوبی داشته باشد تا 
مردم این مناطق نیز طعم خوب زندگی را بچشند. طباطبایی نژاد با تاکید بر 
اینکه پروژه مرکز همایش های بین المللی امام خامنه ای )مدظله العالی( باید 
بیشتر مورد توجه مسئوالن باشد، گفت: از همه دستگاه ها می خواهم برای 
تکمیل این پروژه ملی، از تمام توان خود استفاده کنند تا در آینده ای نزدیک 
شاهد بهره برداری از آن باشیم. مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان در دیدار با 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، رضایتمندی شهروندان را 
اولویت اول مدیریت شهری در خط مقدم خدمت به مردم یعنی شهرداری ها 
دانست و گفت: رضایتمندی شــهروندان تنها با کار و تالش جهادی در کنار 
برنامه ریزی دقیق با استفاده از علم ، فناوری و تکنولوژی روز محقق می شود 
و این ایجاد رضایت  در جامعه، می تواند بهترین کمک ما به مردم عزیز و نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران باشد .»محمدرضا برکت« با اشاره به پیشینه 
خود و همکارانش در مناطق 11 و 12 شهرداری اصفهان در طول چند سال 
گذشته گفت: به لطف الهی و حمایت شورای اسالمی شهر اصفهان، مجموعه 
مدیریت شهری و دیگر دســتگاه ها طی چهار سال در منطقه 11 شهرداری 
موفق شدیم با همراهی خانواده های معزز شهدا و اهالی محترم بیش از 110 
پروژه عمرانی را برای مردم این منطقه و شــهروندان عزیز تکمیل کنیم و به 

بهره برداری برسانیم.
 همچنین در منطقه 12 شهرداری نیز در طول چهار سال با اجرا و تکمیل 220 
پروژه عمرانی به طور میانگین هر 6 روز یک پروژه را افتتاح و برای اســتفاده 
شهروندان به بهره برداری رساندیم که از میان این پروژه ها می توان به پروژه 
بزرگ »میدان استقالل« اشاره کرد که با تالش شبانه روزی همه تالشگران 

عرصه خدمت طی 2۴ ماه به بهره برداری رسید.

در دیدار مدیران منطقه 6 شهرداری اصفهان با نماینده ولی فقیه در استان مطرح شد:

»همت آباد«؛ همت بلند می خواهد

برای بانوانی که برای اهدای 
خون مراجعه می کنند، تست 

»هموگلوبین« انجام می شود 
که اگر کمتر از 13 باشد، 
خونگیری انجام نمی شود 

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:
گلوله کشف شده در چهلستون، قدمتی بیش از ۱۰۰ سال دارد

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: گلوله توپ جنگی که در روزهای گذشته در کاخ تاریخی 
چهلستون کشف شد، قدمتی بیش از 100 سال دارد.»فریدون ا...یاری« با اشاره به کشف یک گلوله جنگی 
در کاخ چهلستون اصفهان اظهار داشت: کاخ موزه چهلستون در دوره پهلوی اول، مرکز استقرار توپخانه 
دارد. وی افزود: میراث فرهنگی استان اصفهان طی برنامه های مرمتی خود، کف سازی معابر و خیابان های 
داخلی چهلستون را مدنظر قرار داده بود که در یکی از خیابان های ضلع شمال غربی این گلوله توپ جنگی 
یافت شد. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان تاکید کرد: این گلوله توپ 
بنا بر نظر کارشناسان میراث فرهنگی مربوط به بیش از 100 سال پیش است که در دوره پهلوی در کنار 
توپ های جنگی مستقر بوده که به دالیلی زیر خاک مدفون شده است. او افزود: بررسی های دقیق تر در 
این زمینه و اطالعات بیشتر در این ارتباط با بررســی های کارشناسی مشخص شده و در روزهای آینده 

اعالم می شود. 

مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان:
بسته های تشویقی، رونق ساخت و ساز را به دنبال دارد

مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان گفت: با اهدای بسته تشویقی به شهروندان اصفهانی، فصل نوینی در رونق 
ساخت و ساز مسکن آغاز می شــود. »نادر آخوندی« به مصوبه اخیر شورای اسالمی شهر اشاره و اظهار کرد: 
بسته تشویقی پیشنهادی که از روز یکشنبه هفتم مرداد ماه سال جاری و برای یک فرصت سه ماهه آغاز شده، 
فصل نوینی در رونق ساخت و ساز مسکن ایجاد خواهد کرد. وی افزود: هدف راهبردی این طرح، ایجاد و تقویت 
انگیزه های تشویقی برای رونق ساخت و ساز مسکن و ورود سرمایه گذاران به این حوزه فعالیت اقتصاد شهری 
است. آخوندی اضافه کرد: شهروندانی که برای دریافت پروانه ساختمانی به شهرداری های مناطق مراجعه 
می کنند، در بخش تراکم می توانند از بسته تشویقی استفاده کنند. آخوندی با بیان اینکه امسال بسته تشویقی 
ساخت و ساز تخصصی تر و در نیمه نخست سال در نظر گرفته شد، گفت: در سال جاری دوره بسته تشویقی 
از زمان تصویب سه ماه در نظر گرفته شده است، اما دستورالعمل اجرایی آن را فراهم می کنیم تا شهروندان ۹ 

ماه برای دریافت پروانه فرصت داشته باشند.

 آگهی  دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت پي تاش ایرانیان )سهامی خاص (                                                              
   به شماره ثبت 45534

بدینوســیله از کلیه صاحبان سهام شرکت فوق دعوت می شود که در جلســه مجمع عمومي فوق العاده ساعت ۹ 
صبح مورخ 1۳۹7/05/22 که در محل استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزي - شهر اصفهان-محله 
 اشرفي اصفهاني-کوچه شهید محسن آقااسماعیلي]66-1[-خیابان شهیدآیت اله اشرفي اصفهاني-پالک 111-

طبقه دوم- تشکیل می گردد حضور به هم رسانید.
دستورجلسه: مجمع عمومي فوق العاده ساعت ۹ صبح  

هیئت مدیرهانحالل شرکت

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شــهرداری اصفهان، از جمع آوری 20۸ متکدی طی چهار ماهه 
نخست سال جاری از سطح شهر اصفهان خبر داد و گفت: این متکدیان برای غربالگری به مرکز ساماندهی و 

توانمندسازی آسیب دیدگان اجتماعی شهر اصفهان انتقال داده شدند.
»حسن محمدحســینی« اظهارکرد: از مجموع متکدیان جمع آوری شده از سطح شهر اصفهان ۳0 نفر زن، 
2۳ نفر کودک زیر ۹ سال، ۳2 نفر نوجوان زیر 1۸ سال و مابقی مرد بودند. وی با بیان اینکه 70 نفر از متکدیان 
جمع آوری شده از اتباع بیگانه بودند که به اداره اتباع استانداری اصفهان تحویل داده شدند، افزود: متکدیان 
زن به اورژانس اجتماعی سازمان بهزیســتی، معتادان به کمپ ترک اعتیاد، متکدیان بیمار به دانشگاه علوم 

پزشکی و افراد سابقه دار به مراجع قضای تحویل داده شدند.
مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری شــهرداری اصفهــان تاکید کــرد: پیش از ایــن به صورت 
جدی به آســیب های اجتماعی که خروجــی آن متکدیان، کودکان کار و زنان خیابانی رســیدگی نشــده 
 اســت، اما در حال حاضر بــا پیگیری های انجام شــده پایــان چرخه تکــراری حضور متکدیان در شــهر

 رقم خورد.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان خبر داد:
جمع آوری ۲۰۸ متکدی در ۴ ماه
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یادداشت

 اگر به اتــاق فرزند خــود نگاه کنید، بســیاری از وســایل 
غیرضروری را خواهید دید. شاید وقتی به دلیل تهیه آن فکر 
کنید، به هیچ نتیجه ای نرسید. حال اگر چند روزی فرزندتان 
را به جایی که این امکانات در آن نیست ببرید، چه می کند؟ 
حداقل کاری که می کند این است که بهانه آن ها را می گیرد. 
بهانه تبلت، لپ تاپ، وســایل بازی، گوشی، ماشین شارژی و 

بسیاری از وسایل دیگر.
اما تا بــه حال فکر کرده ایــد کدام یک از وســایلی که برای 
 فرزندتان تهیــه می کنید، ضروری و جزو نیازهای اساســی

اوست؟
شاید امروزه تشخیص »نیازها« و »شــبه نیازها« کارآسانی 
نباشــد؛ به خصوص که بعضــی از این شــبه نیازها را مراکز 
آموزشی از جمله مدارس به خانواده ها تحمیل می کنند. اما 

غیرضروری بودن بسیاری از این وسایل واضح است.
با این حال، افراد به برخی وســایل بچه ها، به چشم شبه نیاز 
نگاه نمی کنند و برای تهیه آن، ساعت های متمادی بیرون از 
خانه کار می کنند؛ غافل از اینکه در ازای تهیه شــبه نیازها، 

نیازهای اساسی فرزندشان روی زمین می ماند.
نیاز اساسی غیرجسمانی یک کودک، عالوه بر نیاز به محبت 
و رسیدگی مادر، حضور پدر در خانه است. به خصوص برای 

فرزندان پسر، این نیاز ضروری تر به نظر می رسد.
طبق روایاتی، دوران زندگی افراد به سه دسته تقسیم می شود: 
هفت سال اول را »محبت پذیری کودک از مادر«  و هفت سال 
دوم را »ســال تربیت« او  می دانند. وظیفه هفت سال دوم، 
بیشتر به عهده پدران گذاشته شده است. شاید به همین دلیل 
باشد که در بحث حضانت بچه های طالق، بعد از هفت سال، 

حضانت کودک را به پدر می دهند.
کودکانی که از حضور پدر در خانه محروم می شــوند، روند 

استقالل و خوداتکایی را دیرتر طی می کنند.
اگر نگاهــی به جامعــه امــروزی بیندازید، مــی بینید که 
پســران امروزی، بیشــتر تمایل دارند که ظاهــر و رفتاری 
شــبیه مادران خود داشــته باشــند. مــدل مــو و رنگ و 
 اصالح صــورت پســران امــروزی، بیشــتر زنانه اســت تا 

مردانه.
شــاید یکی از دالیلی که برای این موضوع می توان برشمرد، 

الگوگیری پسران از مادر، در خانه باشد.
وقتی پدری چند شــیفت کار می کند و خانــه برای او حکم 
خوابگاه را دارد، نمــی تواند نقش الگو را برای پســرش ایفا 
کند و مادر که بیشــتر در معرض دید او قرار دارد، به عنوان 
 الگو قرارمــی گیرد و پســر، رفتارهــای مــادرش راتقلید 

می کند.
این موضوع باعث می شود که ما در جامعه با پسرانی دخترنما، 

روبه رو باشیم.
این تغییرات، فقط در ظاهر او جلوه گر نیست؛ بلکه روی سایر 
رفتارهای او نیز اثر می گذارد و باعث می شــود که او نتواند 
در آینده نقش همسر و سرپرست خانواده را ایفا کند. مردی 
منفعل بار می آید که رفتارهای زنانه از خود بروز می دهد؛ به 
راحتی قهر می کند و نمی توانــد در مواقع مقتضی، تصمیم 
بگیرد و عکس العمل مناســب بروز دهد و نقش تکیه گاه را 

ایفا نماید.
پس بهتــر اســت بــه جــای شــیفت های کاری طوالنی 
جهت بــرآوردن نیازهــای غیرضــروری و شــبه نیازها، با 
حضور کافــی در منــزل، به تربیــت صحیــح فرزندانمان 
 بپردازیم تــا فرزندانی شایســته و کارآمــد تحویل جامعه

 دهیم.

 وقتی نیازهای اصلی کودکان را تشخیص
 نمی دهیم!

 ریحانه علی عسکری

دهکده چوبی 
زیبای نیشابور 

دهکــده ای چوبی که 
سازه های آن، هنر یک 
معمار چیره دست بوده 
و نخستین مسجد تمام 
چوبی را در خود جای 
داده اســت. دهکده 
ای که فخر نیشــابور و 
خراســان شده است و 
همه ساله گردشگران 
بــرای  را  زیــادی 
بازدیــد از آثار چوبی 
به  منحصربه فــردش 

خود جذب می کند.

عکس روز

دوخط کتاب

قهرهــا و آشــتی هــا و 
هیجان های تند ،هم ســنگ 
نیســت. ایــن دوســتی هــا 
تکرار نمی شــوند. کســی 
که نهال بلوطی به این امید 
می نشــاند که بــه زودی در 
سایه اش بنشیند، خیالی خام 

می پرورد...!

»آنتوان دو سنت اگزوپری« 
از رمان: زمین انسان ها

هیــچ چیــز جــای یــک 
دوســت قدیمــی را پر 

نمی کند
به راســتی هیچ چیز هرگز 
جای رفیــق گمشــده را پر 
نخواهــد کــرد. نمــی توان 
بــرای خود دوســتان قدیمی 
درست کرد. هیچ چیز با این 
گنجینــه خاطرات مشــترک، 
این همه رنج هــا و مصائِب 
با هــم چشــیده، ایــن همه 

نقاشــی روی هرچیزی می تواند زیبایی خاص خودش را داشــته باشد. 
هنرمندی خالق با نام »آکی ناکاتا« با ظرافت تمام روی ســنگ ها تصاویر 

جالبی را به جا گذاشته است.
نقاشــی روی ســنگ نیاز به کالس و مهارت آن چنانی ندارد؛ با چند تکه 
سنگ، رنگ و قلم می توان نقاشی کرد. این هنر یک روش بسیار جالب، زیبا 
و کم هزینه برای پرورش خالقیت و ساختن وسایل دلچسب و زیباست که 
کاربرد فراوانی در زیباسازی منزل یا محل کار افراد می تواند داشته باشد. 

»ناکاتا« به نوعی، سنگ های بی جان را جان می بخشد. 

خالقیت هنرمند ژاپنی برای جان بخشی به سنگ ها

مرد جوان تایوانی برای اینکه بتواند از فامیل، دوســت و آشنا برای مراسم 
ختمش پول بگیــرد، خودش را به مردن زد. او با همدســتی همســرش 
 چندیــن عکس از بــدن خودش کــه روی زمیــن دراز کشــیده بود در
 فیس بوک منتشر کرد و همســرش به همه اطالع داد که شوهرش بر اثر 
سرطان و آسم مرده اســت و برای مراسم خاکســپاری او، احتیاج به پول 
دارد؛ اما هنوز چند روز از این اتفاق نگذشــته بود کــه همه متوجه دروغ 
 این زن و شوهر شــدند و حاال همگی از این اتفاق و دروغ بسیار خشمگین

 هستند.

مردی که  خودش را به مردن زد!

در نقاط مختلف دنیا از چه ورزش هایی برای تناسب اندام استفاده می کنند؟
عالقه های ورزشی در هر فرهنگی متفاوت است و تمرین های ورزشی متفاوتی نیز در نقاط مختلف دنیا وجود دارد.» زومبا«، »هیت« و بسیاری 
ورزش های جذاب دیگری که با دیدنشان ترغیب می شوید آن ها را امتحان کنید.»پارکور«: ورزش پارکور که توسط یک مرد فرانسوی به نام 
»دیویدبال« اختراع شده است، به مدت ۱۰ سال است که در فرانسه رایج شده. این ورزش در انگلیس نیز به رسمیت شناخته می شود . پارکور در 

انگلیس نوعی آموزِش موانع در ارتش است که افراد، هنر باال رفتن از دیوار، حفظ تعادل روی نرده ها 
و پریدن از روی پشت بام ها را تمرین می کنند. ورزش پارکور باعث تقویت تعادل، قدرت و هماهنگی 

ذهن و جسم می شود.
کاپوئرا؛ برزیل

»کاپوئرا« یک هنر رزمی در برزیل است که شامل حرکات رقص و آکروباتیک می شود. تاریخچه این 
ورزش به قرن ۱۶ باز می گردد؛ زمانی که برده های آفریقایی تمرین های رزمی خود را با نشان دادن 
حرکات آکروباتیک از دیگران پنهان می کردند. »کاپوئرا « یک ورزش قوی اســت که باعث تقویت 

تمرکز، قدرت و پویایی فرد می شود.
باسبال، اسپانیا:باسبال یکی از محبوب ترین ورزش ها در اسپانیاست و ترکیبی از ورزش های والیبال، 
فوتبال و کاپوئراست. ورزشکاران روی یک ترامپولین بادی بزرگ بازی می کنند و باید تعادل خود را 

هنگام پرتاب کردن توپ از روی تور حفظ کنند. باسبال اکنون به کشورهای زیادی از جمله آلمان، پرتغال و فرانسه راه یافته است.
یک چرخه سواری؛ بریتانیا

حفظ تعادل بسیار مهم است؛  اما انگلیسی ها بیش از دیگر ممالک به این موضوع  اهمیت می دهند. آن ها ورزشی دارند به نام »یک چرخه سواری« 
که انجام آن، نیاز به تعادل و تمرکز زیادی دارد. این ورزش در کوهستان ها، پیاده روها و پیست های دوچرخه سواری تمرین شده و باعث تقویت 

عضالت پاها می شود.

وبگردی

باستان شناس ها تاکنون اشیای مختلفی را از دل زمین بیرون آورده اند که 
در برخی از مواقع اشیای به دست آمده، خیلی خاص بوده اند؛ مثل کشف 
یک »دندان شیری«. باستان شناسان فرانسوی و اسپانیایی، دندان شیری 
کودکی را که متعلق به 5۶۰ هزار ســال پیش بود، پیدا کردند. براســاس 
گزارش »خبرگزاری فرانسه«، این فســیل در غار »آراگو« واقع در رشته 
کوه »پیرنه« در جنوب غربی اروپا و مرز میان فرانسه و اسپانیا کشف شد. 

محققان می گویند: این دندان متعلق به یک کودک 5 یا ۶ ساله است!

کشف دندان شیری 560 هزار ساله!

اینستاگردی

رفقایی که »برزو ارجمند« آن ها را با دنیا عوض  نمی کند

»پژمان بازغی« نامزد بهترین چهره تلویزیونی جشن حافظ

»برزو ارجمند« با انتشار عکسی در اینستاگرامش نوشــت: رفقای درجه یک من که با دنیا 
عوضشون نمی کنم. جای مهرداد، همایون، فرخ، آرش، نوید و مرتضی هم خالی.

پژمان بازغی در اینســتاگرام خود نوشــت: » در معرفی نامزدهای بهترین چهره تلویزیونی 
»جشــن حافظ«، بهترین چهره تلویزیونی امســال، توســط مردم انتخاب خواهد شــد. 
»پژمان بازغی« با برنامه »کودک شــو«. عالقه مندان می توانند برای انتخاب چهره برگزیده  
سال، در نظرسنجی شرکت کنند. همچنین برای افرادی که در نظرسنجی شرکت می کنند، 
پنج گوشی تلفن همراه )آیفون x( و ده کارت ورود به جشن حافظ در نظر گرفته شده است که 
به قید قرعه به افراد برنده اهدا می شود.«  جشن حافظ، بیست و دوم مردادماه برگزار می شود.

شــاید برای خارجی ها جالب باشــه که 
عابر بانک های مــــا حداکثر ٢۰ دالر پول 

میدن بهمون!
 لبنیات ۳٢درصد گرون شــــد! دیگه 
بــرو دوغتو بنوش که یک حرکت الکچری 

محسوب میشه!
 لقمه هــای مامانم شــــبیه آوازهای 
ســــنتی می مونه. باید یک ربع نون خالی 

بخوریم تا برسیم به مواد اصلیش!
 من حساب کردم اگر تاریخ کره ۱۰ هزار 
سال هم قدمت داشته باشد، قاعدتا تا  حاال  

باید دیگه سریال هاشون تموم می شد!
 یک بار نصف شــب تو شمال بین راه یه 
ســاندویچی دیدم، رفتم بخورم. بعد یکی با 
مازراتــی اومد دقیقــا مثل مــن بندری 
ســفارش داد. اون تنها باری بود که حس 

الکچری بودن کردم!
چرا تو تابستون سرما می خوریم ولی تو 

زمستون گرمازده نمی شیم؟!

لبخندک
آگهی مزایده مرحله اول و سوم

شهرداری اردستان در راســتای مصوبات هیئت محترم وزیران و آیین نامه اجرایی وزارت محترم کشور و 
به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شــهر در نظر دارد موضوعات ذیل را از طریق مزایده عمومی و با 
بیشترین و بهترین پیشنهاد، واگذار نماید . لذا متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 97/۰5/۱۳ 
جهت دریافت اطالعات و اخذ اسناد مزایده به شهرداری اردستان مراجعه نموده و قیمت پیشنهادی خود را 

به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند . شهرداری در رد  یا قبول یک یا تمام پیشنهادها مختار است .
1( مزایده بهره برداری از محل تجمع پسماند شهری جهت انجام عملیات تفکیک پسماند خشک در مبدا 

و تفکیک و دفن اصولی زباله در مقصد. )مرحله اول(
2( مزایده فروش ۶ قطعه زمین با کاربری تجاری از امالک شــهرک شــهید بهشتی واقع در ضلع شمالی 

بیمارستان. )مرحله سوم(

محسن حیدری -  شهردار  اردستان

نوبت اول
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