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روز جهانی روان شناس و مشاور؛
امروز سعی کنیم به آرامش روانی  
خودمون کمک کنیم، می تونیم از 

 کتاب های روان شناسی 
یا یک مشاور کمک بگیریم.
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 چراغ بی مجوزها خاموش می شود 
  هشدار پلیس به  اقامتگاه های بوم گردی بدون مجوز؛ 

  معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان: 

بیکاری در اصفهان کاهش یافت
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گردهمایی 4 روزه 
بزرگان صنعت سنگ ایران 

در اصفهان

3

  باید از اشتباهات گذشته درس گرفت؛

 » گیتی پسند «
 محکم استارت زد

حج و زیارت با دفاتر زیارتی 
متخلف برخورد می کند

مدیرکل حج و زیارت اصفهان:

5

6

بررسی عوامل تهدیدزای امنیت شهری دردستورکارشهرداری قرارگرفت؛

آینده روشن درانتظارشهروندان اصفهانی
بهبود کیفیت زندگی شهری از آن دســته مفاهیمی است که به دنبال گسترش 
شهرنشینی در جوامع مورد توجه قرار گرفت تا زمینه های ایجاد شهرهای پایدار و 
توسعه یافته در جوامع فراهم شود؛ چرا که رشد و توسعه یافتگی شهرها ارتباط تنگاتنگی با کیفیت 
زندگی شهروندان دارد و بدون توجه به این مهم، تحقق شــهرهای پایدار امکان پذیر نیست. در 
میان عوامل موثردر افزایش بهبود کیفیت زندگی شهری، پرداختن به موضوع » امنیت شهری« 

صفحه   7اهمیت ویژه ای می یابد...

گالری سایان
آغاز یک پایان / مدیا:عکس

۳۰ فروردین الی ۱۰ اردیبهشت

گالری اکنون
قاب های همدلی/ مدیا:عکس
۶ الی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

تئاتر کنت دراکوال
کارگردان: رادنوش مقدم

2۸فروردین الی ۱5 اردیبهشت
پردیس سیتی سنتر
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»ظریف« در ســال های ریاســت خود بر دستگاه 
دیپلماسی ایران بارها به آمریکا ســفر کرده است. 
این سفرها بخشــی همان رویه ای بوده که سال ها 
وزاری امور خارجه پی می گرفته اند و بخشــی هم 
جزو مذاکرات برجام و دیدار بــا مقامات آمریکایی 
بوده اســت که البته می توان به نوعی این حجم از 
ســفر به آمریکا را در تاریخ جمهوری اسالمی ایران 
برای یک وزیر امور خارجه بی ســابقه دانست. سفر 
اخیر ظریف اما گذشته از اهداف و برنامه های از پیش 
اعالم شده برای آن از سوی برخی از رسانه ها اندکی 
عجیب و غیر متعارف) به دلیل شرایط تحریمی (  و 
به نظر برخی از موافقان اما یک حرکت بجا و درست 
برای رساندن پیام و اهداف ایران و ابعاد ظلمی است 
که آمریکا علیه ملت ایران اعمال کرده است. ظریف 
در این سفر به روش سایر سفرهای خود تالش کرد 
تا عالوه بر حضور در برنامه های رسمی با رسانه های 
آمریکایی هم ارتباط بگیرد و مصاحبه او با برخی از 
رسانه های آمریکایی که اتفاقا جزو اندک رسانه های 
محبوب ترامپ هم محسوب می شوند جالب و بسیار 
پر سر و صدا بود. ظریف در این سفر تالش کرد تا به 
نوعی به پراکندگی خبری و شایعات پیرامون روابط 
ایران و آمریکا پاسخ دهد، موضوع مذاکرات مستقیم با 
آمریکا و گمانه زنی ها در مورد میانجی گری بین ایران 
و آمریکا توسط کشورهای ثالث از جمله مباحثی بود 
که وزیر امور خارجه آن را صراحتا رد کرد؛ اما تبادل 
زندانیانی که ظریف آن را به عنوان گزینه روی میز 
ایران برای تعامل با آمریکا عنوان کرد، نشان داد که 
نه تنها ایران بلکه آمریکا هم همچنان به برتری یک 

جانبه در تعامل با یکدیگر می اندیشد.
 بــه گفتــه ظریــف، ایــران از شــش مــاه پیش 
پیشــنهاد تبــادل زندانیــان را مطرح کــرده، اما 
پاســخی نگرفته اســت. البتــه، به گفتــه وبگاه 
 المانیتــور، ظریــف در ایــن خصوص نامــه ای از 
رابرت ابراین، نماینده ویژه آمریکا در امور گروگان ها، 
دریافت کرده است. وی با بیان اینکه نامه »ابراین« 
یک طرفه اســت، تصریح کرد: واشنگتن انتظار دارد 
که ایران اقداماتی یک جانبه انجام دهد. پیشــنهاد 
مبادله از ســویی به عنوان راهکاری جدید برای باز 
کردن باب گفت وگو با آمریکا و تلطیف فضای میان 
دو کشــور برای رفع خطر درگیــری نظامی عنوان 
شــد و در دیدگاهی دیگر به ضعف ایران و دستگاه 

دیپلماسی کشور نســبت داده شد. از جمله روزنامه 
کیهان در گزارشی مدعی  شــد که راهبرد مذاکره 
برای تبادل زندانیان به نوعی پیــام ضعف ایران در 
مقابله با آمریکاســت. به نوشــته این روزنامه، حال 
سوال اینجاست که چرا دســتگاه دیپلماسی کشور 
با تشکیالت و ســاختار عظیم خود و ردیف بودجه 
مفصل و صدها کارشــناس و دیپلمات و دانشکده و 
اتاق فکر و... این چنین ابتکار عمل خود را در حوزه 
دیپلماسی )آن هم در شــرایط اعالم جنگ عملی 
نظام سلطه علیه کشــور( به یک اندیشکده خارجی 

واگذار کرده است؟!
 این رسانه افزود:  »ظریف در روزهای گذشته گفته 
بود که »از توافقات قبلی ســودی حاصل نشد، چرا 
وارد توافق جدیدی شــویم«. با این حــال و به رغم 
عهدشکنی های مستمر آمریکا- که آخرین نمونه آن 
برجام است- وزیر امور خارجه در اقدامی تامل برانگیز، 
از موضع ضعف و انفعال، پیشنهاد مذاکره می دهد!« 
نکته قابل تامل دیدار و گفت وگو میان ظریف و برخی 
از روزنامه نگاران طرفدار ترامپ هم بود. شاید بتوان 

پاسخ این پرسش را از دیپلماســی عمومی ظریف 
در آمریکا استنباط کرد. ظریف، در اقدامی نادر، به 
محافل رسانه ای محبوب ترامپ نزدیک شده است. 
او در برنامه »فاکس نیوز ساندی« با کریس واالس، 
مجری برجسته شبکه فاکس نیوز، گفت وگو کرده و 
گفته است که جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، 
اسراییل، عربستان و امارات می خواهند آمریکا را به 
جنگ با ایران بکشــانند، ولی ترامــپ دنبال جنگ 
نیست. به گفته ظریف، این طرف ها حداقل به دنبال 

»تغییر رژیم« در ایران هستند.
عالوه بر ایــن، ظریف با جرالدو ریــورا، روزنامه نگار 
آمریکایی طرفدار ترامپ، هم دیدار و گفت وگو کرده 
است. »ریورا« عکسی از این دیدار را در توئیتر خود 
منتشر کرد. برخی معتقدند هدف ظریف از مصاحبه 
با این شبکه ها، نزدیکی به شخص ترامپ و دور زدن 
برخی از تندروهای کاخ ســفید مانند پمپئو است. 
ظریف، در آخرین مصاحبه پیش از خروج از آمریکا 
گفت که اگر ایران تحت فشار بیشــتر قرار بگیرد از 
NPT  خارج خواهد شــد. وی افــزود: انتخاب های 

جمهوری اسالمی متعدد است، مقامات کشور در حال 
بررسی آن هستند، حسب اینکه چگونه اقدام شود 
انتخاب های متعددی وجود د ارد و آنچه مطرح شد، 
یعنی خروج از »ان پی تی« یکی از آنهاست. وزیر امور 
خارجه کشورمان  درباره اینکه ایران دکترای عبور 
از تحریم ها را دارد، عنوان کرد: عبــور از تحریم ها،  
دشواری هایی دارد، در این مسیر شاید هیچ کشوری 
به اندازه ایران به دلیل نیاز، دارای تجربه نباشــد و 
ان شاءا... با استفاده از این تجربیات و با اتکا به مردم 

میزان فشار این تحریم ها به حداقل خواهد رسید. 
به نظر می رسد محمد جواد ظریف تالش می کند تا با 
استفاده از قدرت خود در رسانه ها بخشی از فشارهای 
آمریکا بر ایران را بکاهد هر چند او در داخل منتقدان 
جدی نسبت به این رفتار خود دارد؛ اما از دیپلماسی 
رسانه ای به عنوان ابزاری برتر در مواجهه با فشارهای 
بین المللی استفاده می کند؛ فرمولی که بار قبل در 
مورد برجام جــواب داد و حال بایــد دید تا چه حد 
 می توانــد در مقابل تندروهای آمریکایی کار ســاز

 باشد.

نگرانی ها از افزایش میزان نفوذ 
امارات در موریتانی

روابط رو به رشد میان موریتانی و امارات و حجم 
نفوذ ابوظبی در نواکشوت و همچنین قراردادها 
و توافق هــای صورت گرفته میان دو کشــور در 
زمینه های مختلــف، نگرانی و تــرس نخبگان 
موریتانی را به همراه داشــته اســت.تالش های 
جدی مقامات ابوظبی برای گذاشــتن پایه های 
قدرت و توســعه از طریق انجام معامالت با نظام 
در حال افول موریتانی روشن و آشکار شده است؛ 
نظامی که این امکان را برای امارات فراهم کرد تا با 
قدرت وارد تمامی عرصه های اقتصادی، فرهنگی، 

نظامی و حتی رسانه ای نواکشوت شود.
تعــدادی از ناظران مســائل موریتانــی معتقد 
هستند، محمد ولد عبدالعزیز، رییس جمهوری 
این کشور بارها اعالم کرده اســت پس از پایان 
دوره ریاســت جمهوری خود و ترک کاخ ریاست 
جمهوری نقش سیاسی و اقتصادی خود را حفظ 
می کند و در این راه از حمایت امارات برخوردار 

خواهد بود.

عذرخواهی نیویورک تایمز از 
انتشار »کاریکاتوری ضد یهودی«

روزنامه نیویورک تایمز بابت انتشار کاریکاتوری 
سیاســی در بخش تحلیل و گــزارش خود که 
شامل »فاکتورهایی ضد یهود« بود، عذرخواهی 
کرد.این روزنامه در توئیتی نوشــت: این تصویر 
توســط ســندیکا و ســرویس اخبار نیویورک 
 تایمز تهیه شــد کــه از آن زمان حذف شــده

 است.
امام محمــد توحیدی، مدافع صلح مســلمانان 
در اســترالیا این کاریکاتــور را در توئیتر مورد 
محکومیت قرار داد و گفت که این یک دستورکار 

داعشی است.

 خستگی ناشی از شمارش آرا 
در اندونزی جان بیش از ۳۰۰ نفر 

را گرفت!
بیــش از ۳۰۰ نفــر در اندونزی تاکنــون بر اثر 
خستگی ناشــی از روند طوالنی شمارش آرای 
انتخابــات ریاســت جمهوری و پارلمانی در این 
کشــور، جان خــود را از دســت داده اند.تعداد 
فوت شــدگان از اعضای کمیته هــای نظارت بر 
انتخابات حدود ده روز پیش در اندونزی به ۳۲۶ 

نفر افزایش یافت. 
علت مــرگ این تعــداد از اعضــای کمیته های 
نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی 
اندونزی، خستگی ناشــی از شمارش تعداد زیاد 
آراست.۱۶۰۰ نفر از اعضای این کمیته ها هم به 
علت خستگی شــدید و نداشتن خواب کافی، به 
بیمارستان منتقل شدند. شمارش آرای انتخابات 
ریاست جمهوری و پارلمانی در اندونزی در ۷۲۰۰ 

حوزه انتخاباتی ادامه دارد.

آمریکا و انگلیس از ادامه 
حمالت به یمن حمایت کردند

نشســت چهارجانبه آمریکا، انگلیــس، امارات 
متحده عربی و عربســتان ســعودی در لندن با 
انتشار بیانیه مشترک در خصوص جنگ یمن و 
حمایت این دو کشور غربی از این ائتالف متجاوز 

به یمن پایان یافت.
 نگاهی به بیانیه وزارت خارجه انگلیس در پایان 
این نشست مشــترک ۴ کشور در خصوص یمن 
نشان می دهد که لندن و واشنگتن حمایت خود را 
از ادامه حمالت ائتالف متجاوز سعودی-اماراتی 
اعالم کرده اند. در بیانیه مشــترک ۴ کشور آمده 
که آنها »تعهدشــان را در زمینه حصول به یک 
راه حل جامع سیاســی برای درگیری در یمن و 
همچنین حمایت شان از توفقات حاصل شده بین 
طرف های یمنی در استکهلم در دسامبر ۲۰۱۸ را 

اعالم کردند«.

بازی در زمین رسانه های »ترامپ«

رییس ستاد کل نیرو های مسلح بیان کرد:
 شرط ایران 

برای باز نگه داشتن تنگه هرمز
رییس ســتاد کل نیرو های مســلح جمهوری 
اسالمی ایران درباره بسته شــدن تنگه هرمز 
توضیحاتی داد. سرلشکر باقری گفت: اگر نفت ما 
از تنگه هرمز عبور نکند، نفت کشور دیگری هم 
عبور نمی کند و این به معنی بسته شدن تنگه 
هرمز نیست، البته تا زمانی که دشمنی دشمنان 
ما به حدی برسد که چاره دیگری وجود نداشته 
باشــد. وی ادامه داد: هــر روزه ناو های نظامی 
و نفتکش های آمریکایی از تنگــه هرمز عبور 
می کنند و به سپاه پاسداران که مسئول تامین 
امنیت این تنگه است، پاسخ می دهند و این روند 

ادامه داشت و تغییری شاهد نبودیم.

چرا استانی شدن انتخابات 
مجلس به شورای نگهبان 

ارسال نشده است؟
یک عضــو هیئت رییســه مجلس شــورای 
اســالمی نســبت بــه ارسال نشــدن طرح 
استانی شدن قانون انتخابات مجلس از سوی 
معاونت قوانین پارلمان به شــورای نگهبان 
انتقاد کرد. امیرحســین قاضی زاده هاشمی 
گفت: مصوبــه مجلس برای اصــالح موادی 
از قانون انتخابــات، در روز سه شــنبه )دوم 
اردیبهشت( در مجلس پایان یافته؛ اما هنوز 
این مصوبه از سوی معاونت قوانین، به شورای 
نگهبان ارســال نشده اســت.وی افزود: پنج 
روز از اتمام رســیدگی به طرح استانی شدن 
انتخابات مجلس در صحن پارلمان می گذرد؛ 
اما نمی دانم چرا این مصوبه از ســوی مجلس 
به شورای نگهبان ارسال نشده که این مسئله 
جای بحث و توضیح دارد. متاسفانه ما هم از 
این موضوع بی اطالع هستیم و نمی  دانم چرا 
معاونت قوانین به وظیفه اش برای ارسال این 
مصوبه عمل نکرده است.عضو هیئت رییسه 
مجلس تصریح کرد: نمی خواهم درباره تعلل 
معاونت قوانین مجلس برای ارســال نکردن 
طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس 
به شورای نگهبان، قضاوت کنم؛ اما به هر حال 

این تاخیر معنادار است.

مدیرکل انتخابات وزارت کشور:
1۰ اردیبهشت تقویم 
انتخابات ابالغ می شود

مدیرکل انتخابات وزارت کشــور با اشاره به 
اینکه تقویم زمان اجــرای انتخابات در روز 
دهم اردیبهشــت)فردا( به فرمانداری ها و 
بخشداری های سراسر کشور ابالغ می شود، 
گفت: طرح استانی شــدن انتخابات اگر به 
قانون تبدیل شــود، الزم االجرا خواهد بود. 
سیداســماعیل موسوی در پاســخ به این 
پرسش که انتخابات مجلس شورای اسالمی 
بر اساس چه قانونی اجرا می شود، بیان کرد: 
مجلس در حال اصالح قانون انتخابات است، 
اما هنوز شــورای نگهبان آن را تایید نکرده 
اســت؛ بنابراین انتخابات بر اســاس قانون 
موجود انتخابات مجلس شــورای اسالمی 
برگزار می شــود، اما اگر طــرح مجلس به 
تایید شــورای نگهبان رسیده و نهایی شود، 
برای وزارت کشــور قانون جدید الزم االجرا 

خواهد بود.

کافه سیاست

عکس  روز 

»پوتین« در مراسم عید پاک
ارتش آماده مقابله با تهدیدات احتمالی است

پیشنهاد سردبیر:

پیشخوان

بین الملل

  دستاوردهای ظریف از سفر به نیویورک؛  
مصاحبه ظریف با رســانه 

دوست ترامپ

ایــران تســلیم تحریم 
نمی شود

قطعنامه 2231 پاشــنه 
آشیل ترامپ

ورود بــه حریم خصوصی 
دانشجویان ممنوع

ورود نهادهای نظارتی به جنجال دفتر  وزیر نفت
مسئوالن دفتر وزیر نفت ظاهرا با این توجیه که گروه های  واسطه ای برای انجام کار شما تشکیل می شود 
و وجه دریافتی نیز برای انجام کار توسط آن گروه هاست، از مراجعان درخواست کشیدن کارت می کردند 

و دریافت وجه داشتند. 
عضو کمیسیون انرژي مجلس گفت: در حال حاضر موضوع باز کردن حسابی جداگانه توسط مسئوالن 
دفتر زنگنه را پیگیری و بررســی می کنیم و البته نهادهای امنیتی هم این مســئله را پیگیری خواهند 
کرد. هدایت ا... خادمی افزود: نیروهای خدماتی از اصل ایــن جریان بی خبر بوده و یا مجبور و وادار به باز 
کردن حسابی برای واریز وجوه دریافتی از مراجعه کنندگان، افراد دارای قرارداد با وزارت نفت، موسسان 
شرکت های نفتی و گازی و دیگر موارد شده اند. وی در ادامه اعالم کرد که نهادهای نظارتی وارد موضوع 

شده اند لذا باید فرصت داد تا از جزئیات این ماجرا دقیق تر مطلع شویم.

 آگهی مزایده شماره 368-98 مورخه 98/1/28 
)مرحله اول(

شهرداری مشکات در نظر دارد طی تشریفات مزایده عمومی و حسب ضوابط و مقررات آیین 
نامه مالی شهرداریها، مغازه مســتقر در پارک گل نرگس را طی قرارداد اجاره به مدت یکسال 
به متقاضیان واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست می گردد از تاریخ 
نشر اولین آگهی با در دست داشتن اصل فیش بانکی به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال واریزی به شماره 
حساب ۱۶۲۸۰۷۱۴۳۴ بانک تجارت شعبه مشکات جهت بازدید از محل مورد اجاره و دریافت 

اسناد شرکت در مزایده به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهی حداکثر به مدت ۱۰ روز می باشد.

2- هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4- برندگان اول و دوم و ســوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در 

مزایده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
5- پیشنهاد دهندگان می بایســت 5 درصد کل مبلغ اجاره بها، سالیانه را تحت عنوان سپرده 
شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی، اســناد خزانه و یا فیش نقدی به حساب شماره 

۱۲۲۸۰۷۱۴۳۴ نزد بانک تجارت شعبه مشکات واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

شماره های تماس: ۰۳۱-55۶۸۳۷۳۷ 

م الف: 438000احسان کوزه گر- شهردار مشکات

نوبت  دوم

کدخدایی
 سخنگوی شورای نگهبان: 

دبیرکل جمعیت آبادگران جوان با اشاره به انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی به بیان 
ارزیابی خــود از ورود برخی احزاب فعال اصولگرا و 
شخصیت های این جریان به عرصه انتخابات پیش رو 
پرداخت. حســن بیادی با اشاره به صف بندی های 
انتخاباتی اصالح طلبان و اصولگرایان در انتخابات 
اسفندماه اظهار کرد: انتخابات آینده از پیچیده ترین 
رقابت های سیاســی بین مردم و آنان خواهد بود 
بنابراین حنای صف بندی  گروهای سیاسی بسیار 
کم رنگ شده اســت.این فعال سیاسی اصولگرا در 
پاسخ به این سوال که به نظر شما امسال کدام یک 
از شــخصیت های اصولگرا در رأس و محوریت این 
جریان قرار می گیرند؟ گفت: این اشخاص نزد مردم 
فرقی باهم ندارند، فقط شــاید در نتیجه کارشان 
کمی شدت و ضعف وجود داشــته باشد. مهم این 
است که نارضایتی عمومی به وقوع پیوسته است و 
چه کنیم که مردم این کشور باحیا و مقاوم هستند 
و انقالب را دوســت دارند؛ اما یــک روز جواب این 

نامهربانی ها و بی عدالتی را به ما خواهند داد.

 حنای صف بندی  گروه های 
سیاسی کم رنگ شده است

دبیرکل جمعیت آبادگران جوان:

سخنگوی شــورای نگهبان درباره اینکه گفته 
می شود برخی شورا را برای تایید مصوبه استانی 
شدن انتخابات تحت فشار گذاشته اند،  گفت: 
هیچ وقت فشــار بر ما اثر نمی گذارد و اگر هم 
جایی به شــما چنین گفتند بگویید شــورای 

نگهبان تابع فشار نیست.
عباسعلی کدخدایی   در پاســخ به این سوال 
که گفته می شــود در بحث طرح اصالح قانون 
انتخابات فشارهایی به شــورای نگهبان وارد 
شده است،  اظهار داشت: شورای نگهبان تابع 

فشار نیست.
سخنگوی شورای نگهبان  افزود: هیچ گاه فشار 
روی شــورای نگهبان اثری نخواهد داشت و 
از این بابت مطمئن باشــید.وی اضافه کرد:هر 
کسی می تواند حرف بزند؛ اما مطمئنا چارچوب 
شورای نگهبان شــرع مقدس و قانون اساسی 

است.

فشار روی شورای نگهبان 
اثری نخواهد داشت

دریادار سیاری
معاون هماهنگ کننده ارتش:

رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اتحادیه 
اروپا نشان داده، وزن کافی برای نگهداری معاهدات 
بین المللی را ندارد،گفت: در مسئله هسته ای ایران، 
بارها گفتند ما هســتیم؛ اما عمال چیــزی ندیدیم. 
الریجانی ادامه داد: ایرانی هــا پای جنگ تحمیلی 
ایستادند و نگذاشتند شما سرزمین شان را بگیرید، 
پس معلوم اســت که مقابل تحریم های شــما هم 
می ایستند. ما راهی جز مقاومت دربرابر دشمن نداریم 
و مردم ایران این مهم را به خوبی می دانند، شما هم 
خســارت می بینید و مشــکالت منطقه هم بیشتر 
می شــود. وی با اشاره به اقدامات ســران عربستان 
ســعودی و امارات متحده در همراهــی آمریکا در 
تحریم نفتی ایران گفت: برخی از کشورهای منطقه ای 
حواس شان باید جمع باشد، ملت ایران رفتار آنها در 
تحوالت منطقه را فراموش نمی کنــد، انگار برخی 
حرف حساب به گوش شان نمی رود. رییس مجلس 
افزود: دشــمنان ما در شــرق و غرب کشور برخی 
گروه های تروریستی را تجهیز می کنند تا صدماتی 

را به این و آن بزنند که البته بی پاسخ نمی مانند.

 در عمل چیزی از اروپاییان 
ندیدیم

رییس مجلس:

معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه ارتش 
جمهوری اسالمی از آمادگی بسیار باالیی برای 
مقابله با تهدیدات احتمالی برخوردار است، گفت: 
نمی شود لحظه ای از آمادگی رزمی غافل شد. امیر 
دریادار حبیب ا... سیاری درباره میزان آمادگی 
ارتش جمهوری اســالمی ایران برای مقابله با 
تهدیدات احتمالــی، با توجه بــه درگیر بودن 
بخشی از یگان های آن در امدادرسانی به مردم، 
اظهار داشــت: ارتش جمهوری اسالمی ایران از 
آمادگی بســیار باالیی برای مقابله با تهدیدات 
برخوردار اســت. وظیفه اصلی ارتش، حفاظت 
و حراســت از مرزهای کشــور و حفظ تمامیت 
ارضی کشور اســت و در کنار همه کارهایی که 
در امدادرسانی به مردم انجام می دهد، نیروهای 
مسلح آمادگی رسمی خود را حفظ می کنند و به 
خوبی می دانند که نمی شود لحظه ای از آمادگی 

رزمی غافل شد.

ارتش آماده مقابله با 
تهدیدات احتمالی است

چهره ها

علیرضا کریمیان
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گردهمایی 4 روزه بزرگان صنعت سنگ ایران در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

با مسئوالن

معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان:

بیکاری در اصفهان کاهش یافت
معاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتانداری 
اصفهان گفت: نرخ بیکاری اســتان در پاییز سال 
گذشــته 14/1 درصد بود که در انتهای زمستان 
97 به میزان 1/8کاهش پیدا کرد و با حرکت های 
اصولی به 12/3 درصد رسید.قاضی عسگر گفت: 
برای ایجاد هماهنگی و هم افزایی در بخش هایی 
که بر عهده هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان اســت، به دنبال رفع مشکالت صنایع و 
بررسی مسائل و مشــکالت صنعتی، کشاورزی 
و خدماتی هســتیم که در این حوزه مســائل و 
مشکالت انباشته ای در استان وجود دارد که کار را 
سخت کرده؛ اما با استفاده از تجربه های موجود و 
ظرفیت دستگاه های اجرایی مختلف می توانیم بر 
معضالت اساسی موجود فائق آییم. وی اذعان کرد: 
بخشی از وقت ما به رفع مسائل و مشکالت حادث 
شــده در صنایع، خدمات و کشاورزی تخصیص 
یافته که به این منظور برنامه سفر به شهرک های 
صنعتی در نظر گرفته شــد که در مرحله آنالیز 
نتایج سفرها هســتیم تا مشکالت تک به تک در 
استان و اگر الزم است در سطح ملی مطرح شود. 
قاضی عسگر ادامه داد: در کشــورهای پیشرفته 
حدود 80 درصد حمل و نقــل ریلی روی زمین 
و 20 درصد از طریق مترو اســت، ما نیز به دنبال 
ترویج این ذهنیت در استان و ایجاد خطوط ریلی 
روی زمین هستیم، چون به ازای هر 10 کیلومتر 
روی زمین یک کیلومتر مترو ســاخته می شود، 
همچنین همه موارد تراموای دروازه تهران تا دروازه 
شیراز آماده شده که بقیه موارد بعد از تامین مالی 
فاینانس سریعا راه اندازی شود.معاون هماهنگی 
امور اقتصادی اســتانداری اصفهان یادآور شــد: 
شاه کلید توسعه اقتصادی استان طرح های محرک 
و پیشران اســت که به دنبال انجام آن هستیم و 
پروژه قطار سریع السیر اصفهان-تهران هم به 

این مجموعه اضافه می شود.

بازار

فرکننده مو

رییس سازمان صمت استان:
 مواد اولیه تولید اکریلیک
 جزو موارد تحریمی است

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
اصفهان با بیان اینکه مواد اولیه تولید اکریلیک جزو 
موارد تحریمی بوده و واردات آن به کشور با موانعی 
روبه رو است، گفت: با توجه به رقابت سایر کشورها در 
تولید اکریلیک و جایگاه ویژه پلی اکریل در کشور و 
خاورمیانه، برنامه دقیقی باید برای تولید اکریلیک در 
نظر گرفته شود.اسرافیل احمدیه اظهار کرد: کارخانه 
پلی اکریل توان تولید 40 هــزار تن اکریلیک و 9۵ 
هزار تن پلی استر در سال را دارد، تخصیص ارز برای 
تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید اکریلیک با حمایت 
دولت انجام می شود. وی خاطر نشان کرد: با توجه 
به مشکالت پلی اکریل، هزینه ریالی ثبت سفارش 
ارز باید به وسیله شــرکت های طرف قرار داد پلی 
اکریل تامین شود. احمدیه با اعالم عضویت مدیریت 
این ســازمان در هیئت اجرایی پلی اکریل، افزود: 
برای ثبت ســفارش ارز مورد نیاز کارخانه، مشکل 
خاصی وجود ندارد و این ثبت سفارش بی وقفه انجام 
می شود؛ اما بانک مرکزی باید فرآیند تخصیص ارز 

را انجام دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: 
بازآفرینی وزارت بازرگانی 
خاتمه دادن به گرانی های 

مصلحتی است
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس 
برای کنترل گرانی ها طرح تفکیک وزارتخانه های 
معدن و تجارت را در دستور کار قرار داده تا با تشکیل 
وزارت بازرگانی به رها بودن بازار و رشد خودسرانه 
قیمت ها خاتمه دهد. سید ناصر موسوی الرگانی با 
اشاره به وضعیت رشــد قیمت ها و گرانی گفت: هر 
چند پاره ای از اقدامات برای کنترل گرانی پیش از 
تعطیالت نوروز صورت گرفت؛ اما به نظر می رسد بازار 
آشفته و قیمت ها به حال خود رها شده است؛ چراکه 
تدبیری از سوی مســئولین برای کنترل قیمت ها 
دیده نمی شود. وی خاطر نشان کرد: سیاست دولت 
برای کنترل قیمت مرغ نشان داد در صورتی که اراده 
واقعی برای کنترل قیمت و کاهش فشار بر معیشت 
مردم وجود داشته باشــد، امکان تحقق آن وجود 
دارد .نماینــده فالورجان در مجلس خاطر نشــان 
کرد: از آنجا که  افزایش قیمت دالر و رشد آن درآمد 
قابل توجهی نصیب دولت می کند،به نظر می رسد 
مصلحت کنونی بازار از سوی دولت گرانی های بی 
ضابطه و عدم کنترل قیمت هــا به ویژه قیمت دالر 

تشخیص داده شده است.

رییس اتحادیه صنایع دستی استان:
 قیمت مواد اولیه 

ثانیه ای حرکت می کند
رییس اتحادیه صنایع دســتی اســتان اصفهان به 
مهم ترین مشکالت موجود در زمینه صنایع دستی 
اشاره کرد و گفت: کمبود مواد اولیه و قوانین ازجمله 
مشــکالت موجود در حوزه صنایع دســتی است. 
عباس شــیردل ادامه داد: متغیر بــودن قیمت ارز 
یکی از مهم ترین معضالتی است که در همه موارد 
ازجمله صنایع دســتی چالش جدی ایجاد کرده و 
درواقع همه چیز درجامعه ما به چالش تبدیل شده و 
چالشی بدتر از این وجود ندارد که االن هیچ چیزی 
در جای خود نیست. وی افزود: قیمت مواد اولیه در 
صنایع دستی ثانیه ای حرکت می کند و هیچ تاجری 
 نمی تواند قیمتی که امروز می دهد را فردا هم عرضه 

کند.

ممانعت از ورود زودهنگام 
عشایر در گلوگاه ها

مدیر کل امور عشایر اســتان اصفهان گفت: هم 
اکنون تمامی گلوگاه های اســتان با اســتقرار 
ایســتگاه های انتظامی ثابت و ســیار به منظور 
جلوگیری از ورود زود هنگام عشــایر و دام های 
آنان تحت کنترل اســت. مختار اســفندیاری با 
اشاره به اینکه بر اساس تقویم ملی، ورود عشایر 
به مراتع 2۵ تا 30 اردیبهشــت اســت، گفت: با 
عشایری که به هر طریقی قصد ورود زود هنگام به 
مراتع استان را داشته باشند، برخورد قانونی و دام 
آنان نیز به استان های جنوبی برگشت داده و برای 

آنها پرونده قضایی تشکیل می شود.
عشــایر بختیــاری و قشــقایی از اســتان های 
خوزستان، بوشهر، فارس و کهگیلویه و بویر احمد 
وارد شهرستان های سمیرم، شــهرضا، دهاقان، 
دامنه و چادگان می شوند.عشایر استان اصفهان 
با جمعیتی بیش از ۵3 هزار نفر در قالب 9 هزار و 

۶0۵ خانوار هستند.

فر کننده چرخشی سورکر 
HB-738d مدل

 140,000
تومان

فرکننده مو مک استایلر 
MC-2380 مدل

 200,000
تومان

4545K فرکننده مو پرومکس مدل

 450,000
تومان

تقابل ایران بــا آمریکا پس از اعمــال تحریم های 
اقتصادی و قرار دادن ســپاه در لیســت گروه های 
تروریستی، شکل جدی تری به خود گرفت. مجلس 
تالش کرد تــا در حد توان برنامه هــای مقابله ای 
همه جانبه ای را با آمریکا تدویــن و تصویب کند 
و نتیجه ایــن تالش طرحی برای تنبیــه آمریکا و 
شرکت های وابســته به آن شــد. به صورت کلی 
این طرح به دنبال ممنوعیت ثبت ســفارش ورود 
محصوالت اپل در گمرک، عدم رجیستری آیفون و 
دیگر محصوالت سیم کارت خور، ممنوعیت فروش 
و ارائه خدمات جانبی بــه این محصوالت در خاک 
ایــران و همین طور ممنوعیت اســتفاده از آیفون 
توسط مقامات دولتی است. این طرح البته چندان 
بازخوردهای مثبتی نداشت و بسیاری این حرکت را 
به نوعی نمایش از سوی نمایندگان مجلس دانستند 
آن هم در شرایطی که بسیاری از همین نمایندگان 
از گوشی های ساخت شرکت اپل استفاده می کنند.
آیا ممنوعیت ورود آیفون به ایران برای 

شرکت اپل ضرر خواهد داشت؟
اپــل، از جمله برندهــای محبوب در بــازار ایران 
هستند. در سال 9۶ ایرانی ها بیش از یک میلیارد 
دالر گوشــی آیفون خریداری کردند که این آمار 
در سال 97 اندکی کاهش پیدا کرده است. همین 
خرید و فروش میلیاردی از ســوی نمایندگان به 
عنوان یکی از اصلی ترین توجیهــات مقابله با این 
شرکت آمریکایی عنوان شده اســت و البته نمونه 
هایی مانند ممنوعیت فروش آیفون در چین و ضربه 
مالی آن برای شرکت اپل هم در توجیه این مدل از 
ممنوعیت عنوان شده اســت.  بر اساس آماری که 
سال گذشته منتشر شد، شرکت اپل در سال 2018 
چیزی نزدیک به 130 میلیارد دالر در سال درآمد 
داشته است؛ چیزی بیشتر از دو برابر میزان فروش 
نفت ایران. پس نمی توان مدعی شــد که بازار یک 
میلیارد دالری ایران، ضرری به این شــرکت وارد 
کند. از سوی دیگر بسیاری این تحریم ها را متوجه 
ایرانیانی می دانند که عالوه بر پرداخت هزینه های 
بیشتر به دلیل کاهش ارزش پول ملی برای خرید 
تکنولوژی روز دنیا حاال باید عمال از خرید و داشتن 

آیفون هم محروم باشند.
تحریم آمریکا یا محرومیت ایرانیان؟

در صورت تصویب نهایی طرح مقابله و ممنوعیت 
استفاده از محصوالت اپل، وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات مکلف است از زمان الزم االجرا شدن این 
قانون از ثبت تلفن همراه گوشی های متعلق به این 
شــرکت آمریکایی خودداری کرده و ارائه هرگونه 
خدمات به این شرکت و شرکت های وابسته به آنها 
و نمایندگی های آنان ممنوع و مسئولیت اجرای این 
قانون به عهده شخص وزیر است. این قانون اما مورد 
اعتراض بســیاری از فعاالن بازار قرار گرفته است؛ 
رییس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان 
تلفن ثابت و همراه در اســتان اصفهــان از جمله 
مخالفان این طرح اســت. به گفته میر شمشیری؛ 
رایزنی های بسیاری با مسئوالن و نماینده ها صورت 
گرفته تا به این طرح دو فوریتــی رای ندهند، زیرا 
ضرر و زیان بسیاری را با توجه به وضعیت اقتصادی 
کشور به مردم به ویژه جوانان وارد می کند.رییس 
اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن 
ثابت و همراه در استان اصفهان با بیان اینکه نزدیک 

به 20 درصد از واحد های صنفی به طور مســتقیم 
در حوزه اپل فعالیت می کننــد و لوازم جانبی این 
محصول به عنوان ســرمایه آنهاست، گفت: با منع 
خرید و فروش اپل در ایران، بیشترین ضرر شامل 
همکاران و جوانانی می شود که در این حرفه فعالیت 

می کنند.
بازار پر رونق آیفون در سایه محرومیت 

احتمالی
گشــت و گذاری در بازار موبایل اصفهان نشان از 
کسادی و عدم رونق بازار دارد. نبود موبایل و پایین 
آمدن قدرت خرید مشــتریان از جمله اصلی ترین 
چالش های فروشندگان اســت؛ اما با زمزمه های 
محرومیت بازار از ورود گوشــی هــای آیفون حاال 
مشتریان بیشتری برای خرید این برند گران قیمت 
وارد بازار شــده اند. میالد فروهــان، صاحب یکی 
از فروشــگاه های ارائه دهنده گوشــی های آیفون 
به »زاینده رود« گفت: ورود گوشــی های آیفون 
طبق روال ادامه دارد؛ اما مشــتریان این گوشی ها 

در روزهای اخیر بیشتر شده اســت. به گفته وی؛ 
اصفهان و تهران بیشترین میزان مشتری این گوشی 
ها در کشور را دارند و عمال بخش بزرگی از سرمایه 
های فروشگاه های ارائه دهنده آیفون و لوازم جانبی 
آن در خطر قرار دارد. این فروشــنده،  اخباری  که 
به تازگی در مورد محدودیت شرکت اپل برای اپ 
های ایرانی در خبرها منتشــر شده را درست نمی 
داند و می گوید:به صــورت کلی هر اپ و برنامه ای 
برای دانلودهای باال باید مبلغی را به این شــرکت 
بپردازد؛ اما شرکت های ایرانی به دلیل نپرداختن 
حق ارائه روی اپ اســتور از این اپلیکیشن حذف 
شده اند و این مسئله ربطی به تحریم ها و کارشکنی 
آیفون برای ایرانی ها نــدارد. فروهان تصریح کرد: 
اگر قانون مجلس تصویب شــود پــس از 30 روز 
هیچ گوشــی آیفونی در ایران فعال نمی شود و با 
توجه به جامع بودن سامانه رجیستری عمال راهی 
 بــرای دور زدن این ممنوعیت نیــز وجود نخواهد 

داشت.

جدال بدون برنده
  افزایش مشتریان آیفون در بازار اصفهان به دلیل مصوبه ممنوعیت استفاده از محصوالت اپل؛  

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان اصفهان گفت: اختیارات بانکی استان اصفهان محدود است 
و نیاز واحدهای بزرگ را تامین نمی کند به همین منظور درخواست افزایش اختیارات شبکه بانکی داده شده است.

ایروانی مطرح کرد: ساالنه مانده تسهیالت شبکه بانکی بیش از 80 هزار میلیارد شده و مانده شبکه بانکی از مرز 
90 هزار میلیارد گذشته که تقریبا سالی حدود 1۵ هزار میلیارد تسهیالت جدید به استان پرداخت می شود. برای 
ایجاد 100 هزار فرصت شغلی نیاز به منابع بیشتری است که شبکه بانکی کنونی استان نمی تواند آن را تامین کند 
و نیاز به کمک افزایش منابع شبکه بانکی، هدایت سپرده مردم به شبکه های بانکی، وصول معوقات شبکه بانکی 

و استفاده از منابع دیگر برای تامین پروژه هاست.

اصفهان نیاز به افزایش 
اختیارات بانکی دارد

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از 
سرمایه گذاری استان: خبر

 

برداشت ذوب آهن از آب زاینده رود صحت ندارد
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی آب، هرگونه برداشت 
از رودخانه زاینده رود در دو استان اصفهان و چهار محال بختیاری ممنوع است. محسن کوهکن با اشاره به 
اخباری مبنی بر برداشت ذوب آهن اصفهان از آب زاینده رود که چندی است در فضای مجازی دست به 
دست می شود، اظهار کرد: چنین موضوعی صحت ندارد.وی با بیان اینکه مسئوالن ذوب آهن باید توجه 
داشته باشند که هرگونه برداشتی از رودخانه با هماهنگی و کسب مجوزهای الزم صورت گیرد، تصریح 
کرد: اطالعیه ای به اشتباه منتشر شــده بود که ادعا می کرد آب دریاچه برای ذوب آهن است.نماینده 
مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: اظهارات آن مسئولی هم که در خصوص برداشت آب 
از دریاچه اعالم کرده بود این کار پدافند غیرعامل است و برداشت آب تلقی نمی شود هم مورد تایید ما 

نیست.

گردهمایی 4 روزه بزرگان صنعت سنگ ایران در اصفهان
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته از یازدهم اردیبهشت ماه در اصفهان آغاز می شود و به 
مدت چهار روز ادامه خواهد داشت. شرکت های فعال در زمینه های سنگ کوپ خام، فرآوری، ماشین آالت، تجهیزات، 
اسلب و سنگبری از استان های تهران، اصفهان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، قم، لرستان، فارس، البرز و 
خراسان رضوی در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته حضور خواهند داشت. همچنین 
نمایندگانی از کشورهای انگلستان و آلمان به ارائه توانمندی های خود می پردازند.کشور چین نیز با برپایی پاویون 
اختصاصی خود در این نمایشگاه، تالش می کند شــرایط مطلوبی برای افزایش ارتباطات و مبادالت تجاری میان 
شرکت های ایرانی فعال در زمینه سنگ و معدن و شرکت های مستقر در شرق آسیا فراهم آورد. در حاشیه برگزاری 
این نمایشگاه، عالوه بر تجلیل از پیشکسوتان صنعت ســنگ ایران، چهار کارگاه آموزشی نیز برگزار خواهد شد تا 

عالقه مندان و فعاالن عرصه سنگ و معادن، با  این صنعت آشنا شوند. 

دخل و خرج و امور مالی خود را در 
موبایل تان مدیریت کنید

با ایــن برنامــه جزئیات مالــی مثل 
حقــوق، جایزه هــا و تخفیف هــا را 
 Money Lover .مدیریــت کنیــد
مثل یک تقویم عمــل کرده و عملیات 
مشخصی را به موقع برای شما یاد آوری 
می کند. می توانیــد گروه های دلخواه 
خود را نیــز اضافه کنید. پشــیتیانی 
 از dropbox از ویژگــی کارای ایــن

 نرم افزار است.

Money Lover

شن مالی
معرفی اپلیکی

رییس اتاق بازرگانی اســتان اصفهــان گفت: برای 
رونق تولید، هیچ راهــی نداریم مگــر اینکه تمام 
توان خود را در راســتای بهبود شــاخص های 
کسب وکار بگذاریم. مسعود گلشیرازی در 
نشست اصالح قانون کار، اظهار 
کرد: شــاخص های 

محیط کسب وکار کشور، پیام خوشایندی را مخابره 
نمی کنند و در آخرین گزارش منتشر شده از سوی 
نهادهای جهانی، وضعیت اکثر مناطق کشــور در 
شاخص های کســب وکار، بحرانی بوده است. وی 
یادآور شد: استان اصفهان که در گزارش های قبلی 
نیز وضعیتی نامطلوب داشت، همچنان با مشکالت 
فضای کسب وکار مواجه است و موضوعات مالیاتی، 

تامین اجتماعی و 
نحوه برخــورد ادارات دولتی با فعاالن اقتصادی در 
صدر مشکالت این استان است. رییس اتاق بازرگانی 
اصفهان تاکید کرد: اصالح نظام بانکی، اصالح نظام 
مالیاتی و اصالح قانون کار، ســه رکن اصلی برای 
بهبود فضای کسب وکار است. وی خاطرنشان کرد: 
در تاریخ قانون کار آمده کــه مجلس برای تصویب 
این قانون، از امام خمینی )ره( حکم اجرای موقت 
گرفت و متعهد شد که ســریعا اشکاالت آن را رفع 
کند؛ اما مصلحت اندیشی سیاسی و تقدم سیاست 
بر اقتصاد باعث شد تا از این اصالحات غفلت صورت 
گیرد.به گفته گلشــیرازی، همیــن غفلت موجب 

شــده تا در حال 
حاضر بــا بحــران بیکاری 
در کشــور مواجه باشــیم و نرخ بیکاری در استان 
اصفهان نیز 2 درصد باالتر از متوسط کشوری باشد.

گلشــیرازی همچنین با بیان اینکه بیانیه گام دوم 
انقالب اســالمی، حاوی نکات مهمی است، تاکید 
کرد: این بیانیه باید از سوی اهالی کسب وکار مورد 
بررســی قرار گیرد و در راســتای رفع نقصان های 
موجود در فضای کســب وکار به کار گرفته شــود.

وی خاطرنشــان کرد: برای رســیدن به جامعه ای 
شــاد، نیازمند رفع مشــکالت اقتصادی هستیم و 
 این اقدامات بایــد در فضایی جهــاد گونه صورت

 پذیرد.

رییس اتاق بازرگانی استان:
در قانون کار فعلی مالحظات سیاسی بر کارشناسی 

غالب است

مرضیه محب رسول
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ابالغ وقت رسیدگی
2/129 شــماره: 3/98 حل12 ، مرجع رســیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 09:15 صبح روز دوشنبه 
 مورخه 1398/03/20 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمدرضا طاهران ،
 نام پدر: شــکراله ،نشانی: خمینی شهر خ سلمان فارســی ک میالد2 پ18 ؛ مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: مهــران موالیی آرپناهی ، نام پدر: مهراب  ، خواســته و 
بها: مطالبه مبلغ 180/000/000 ریال هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه ، دالیل 
خواهان: کپی چــک و گواهی عدم پرداخــت ، گــردش کار: خواهان.خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 445469 رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)192 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/130 شماره: 168/98 حل2 ، مرجع رســیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 06:20 بعدازظهر روز چهارشنبه 
مورخه 1398/03/29 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علی جمالی ، نام پدر: 
ستار ،نشانی: خمینی شهر بلوار امیرکبیر 200 متر مانده به سه راه آتشگاه خوزستان اگزوز ؛ 
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی:مسلم سهرابی ، نام پدر: مجتبی  ، خواسته و بها: 
مطالبه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و 
وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف: 445531 رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر)177 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/135 شماره: 134/98 حل8 ، مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 04:15 بعدازظهر روز یکشنبه 
مورخه 1398/03/19 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علی حاج هاشمی ، نام 
پدر: عباسعلی ،نشانی: خمینی شهر منطقه صنعتی دوشاخ گیوتین سپاه ؛ مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی:شرکت تجهیز گران پوران صفا ، 2- نام و نام خانوادگی: احمدرضا 
قربانی ، نام پدر: حسین ،خواسته و بها: مطالبه وجه چک  ، دالیل خواهان: کپی چک و کپی 
گواهی عدم پرداخت، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف: 444088 رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر)193 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
2/131 شماره: 1516/97 حل8 ، مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 04:30 بعدازظهر روز یکشنبه 
مورخه 1398/03/19 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: غالمرضا رئیسی فر ، 
نام پدر: قدمعلی ،نشانی: خمینی شهر خ شریعتی شمالی سه راه معلم ک146 ؛ مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی:روح اله عابدینی ، نام پدر: غالمرضا ، 2- نام و نام خانوادگی: 
حمید جوکار ،خواسته و بها: مطالبه وجه چک  ، دالیل خواهان: کپی چک و کپی گواهی عدم 
پرداخت، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئین دادرســی 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 نموده و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف: 445548 رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر)193 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/132 شماره: 2533/97 حل12 ، مرجع رسیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه 
مورخه 1398/03/21 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علی حاجی حیدری 
، نام پدر: محمد ،نشــانی: خمینی شهر بلوار پاسداران ؛ مشــخصات خوانده: 1-نام و نام 
خانوادگی:ایمان ملکوتی ورنوســفادرانی ، نام پدر: جمشید  ، خواســته و بها: مطالبه مبلغ 
128/000/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ، دالیل خواهان: کپی چک و 
گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 445468  رئیس شعبه دوازدهم حقوقی 

شورای حل اختالف خمینی شهر)189 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/133 شماره: 1577/97 حل1، مرجع رسیدگی: شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 04:30 بعدازظهر روز یکشنبه 
مورخه 1398/03/12 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: عزت اله پورمحمدی 
، نام پدر: یداله ؛ مشــخصات خوانده: 1-نام و نــام خانوادگی:محمدامین نقدی ، نام پدر: 
حسن ،خواســته و بها: مطالبه مبلغ 45/000/000 ریال بابت وجه سه فقره چک شماره 
های 168818 و 168817 و 168819 قرض الحسنه شهدا ، گردش کار: خواهان.خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.
 م الف: 445577  رئیس شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر)180 

کلمه، 2 کادر(

ابالغ اجراییه
139704002121000873 ، شــماره آگهــی 2 شــماره پرونــده: 1/ /134 

 ابالغیــه: 139803802121000003 ، شــماره بایگانی پرونــده: 9701189 ، تاریخ 
 صدور: 1398/02/03 دفتر ازدواج 53 شــهر خمینی شــهر اســتان اصفهــان، آگهی
 ابــالغ اجرائیه پرونــده اجرایــی 9701189 بدین وســیله به آقــای مرتضی حیدری 
جوآبادی ، نام پدر: رضا ، تاریخ تولد 1353/11/01 شــماره ملی:1140849085 شماره 
 شناسنامه: 1219 به نشــانی: خمینی شــهر جوی آباد قدیم پارک گلشن کوچه آسیاب 
پالک1 ابالغ می شــود که خانم ســکینه میرلوحی جوآبادی جهــت وصول هدیه یک 
جلد کالم اهلل مجید 100 هزار ریال و مبلغ 262 ریال و 50 دینار مهرالســنه و 30 مثقال 
طالی ســاخته 18 عیار و 14 عدد ســکه طالی تمام بهار آزادی و مبلغ 5 میلیون ریال 
بابت خریداری باغ و زمین و  3 دســت لباس عــروس مقوم به 600 هــزار ریال و مبلغ 
300 هزار ریال بابت خریداری لوازمــات زنانه جمعًا بر ذمه زوج اســت که عندالمطالبه 
زوجه بپردازد به اســتناد مهریه مندرج در ســند ازدواج شــماره 1376/1/19-14844 
دفترخانه ازدواج 53 خمینی شــهر اســتان اصفهان علیه شــما اجرائیه صــادر نموده و 
پرونده اجرائی به بایگانی 9701189 در این اداره تشــکیل شــده و طبق گزارش مورخ 
1397/12/9 مامور ابالغ واقعی به شــما میســر نبود لذا بنا به تقاضای بســتانکار طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شــود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت 
 بدهی خود اقــدام ننماید عملیات اجرائــی جریان خواهد یافــت. م الف : 445669 
  نبی الــه یزدانــی رئیــس اداره ثبت اســناد و امــالک خمینــی شــهر )251 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/136  شماره: 139821702027003500-98/2/5 آقای حمیدرضا تیموری زاده فرزند 
اصغر مالک ششــدانگ پالک 15241/328 واقع در بخش 5 با ارائه دو برگ استشهادیه 
 محلی مدعی می باشــد که در صفحــه 561 دفتر 297 ذیل ثبــت 56885 بنام نامبرده 
سابقه ثبت دارد که بعلت جابجایی سند مالکیت اولیه مفقود شده و  درخواست صدور سند 
 المثنی نموده اند. لذا طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شــود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده( نسبت 
به آن یا وجود اســناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل اســناد مالکیت و ســند معامله 
 تسلیم نماید تا مراتب صورت  مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
 مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صــورت اعتراض اصل ســند ارائه نگــردد المثنی 
تســلیم خواهــد شــد.  متقاضــی  بــه  و  مرقــوم صــادر  مالکیــت   ســند 
م الف: 446839 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد شــمال شرق اصفهان )171 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

2/127  آقای حســین یزدیان دارای شناسنامه شماره 5 به شــرح دادخواست به کالسه  
 45/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
گل محمد یزدیان به شناســنامه 2 در تاریخ 89/1/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
 گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- محسن یزدیان فرزند گل محمد، 
 ش.ش 4 نســبت فرزند 2- عباس یزدیــان فرزند گل محمد، ش.ش 3 نســبت فرزند

 3- حســین یزدیان فرزند گل محمد، ش.ش 5 نســبت فرزند 4- زهــره یزدیان فرزند 
گل محمد، ش.ش 5 نســبت فرزنــد 5- جیــران یزدیان فرزنــد گل محمد، ش.ش 8 
نســبت فرزند 6- ایران یزدیان فرزند گل محمد، ش.ش 4 نســبت فرزنــد 7- توران 
یزدیان فرزنــد گل محمد، ش.ش 3215 نســبت فرزنــد 8- معصومــه یزدیان فرزند 

گل محمــد، ش.ش 1 نســبت فرزند 9- زهــرا یزدیــان فرزند گل محمــد، ش.ش 
 138 نســبت فرزند 10- لیال یزدیــان فرزند گل محمــد، ش.ش 139 نســبت فرزند
 11- فاطمه یزدیان فرزند گل محمد، ش.ش 1 نسبت فرزند 12- صدیقه کچوروستاقی 
 نســبت همســر. اینک با انجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک
 مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الف: 447117 شــعبه اول حقوقی شــورای حــل اختــالف زواره )221 کلمه، 

2 کادر(

مفاد آراء
2/126 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین/ 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ 
رسید ، ظرف /مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند 
1- رأی شــماره 3507مورخ 97/12/9 هیأت : اقای مهدی سالکیان نوش آبادی فرزند 
جواد شماره شناسنامه 5786ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 215مترمربع شماره پالک 
393فرعی از 318فرعی از پالک 8اصلی واقع در معین اباد نوش اباد بخش 2حوزه ثبتی 

آران وبیدگل  . ابتیاعی از مالک رسمی میرزا جان طاهرزاده. 
2- رأی شــماره3369مورخ 97/11/30 هیأت :شهرداری آران وبیدگل به شماره شناسه 
ملی 14000277330با نمایندگی اقای محمد حاجی زادگان بیدگلی ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 146/15مترمربع  شماره پالک3141فرعی مجزا از شماره192 از پالک 3 اصلی 
واقع در معین اباد بیدگل  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی علی 

ناظمی.
3- رأی شــماره 3514مورخ 97/12/9. هیأت : خانم مطهره فینی بیدگلی فرزند عباس 
شماره شناسنامه 27 ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 159/75مترمریع شماره پالک 
3144فرعی مجزا از شــماره 67فرعی  از پالک 3 اصلی واقع در معین اباد بیدگل بخش 

3حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی مع الواسطه از مالک رسمی حمیده رئیسی.
4- رأی شــماره3368مورخ 97/11/30 هیأت : آقای علی محمد رحیمی بیدگلی فرزند 
حسن شماره شناسنامه 222 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 439/2مترمربع شماره پالک 
3142فرعی از پالک 1و61فرعی از 3اصلی واقع در معین اباد بیدگل بخش سه حوزه ثبتی 

آران وبیدگل .مالک رسمی.
5- رأی شماره3367مورخ 97/11/30 هیأت : آقای علیرضا مومنی بیدگلی  فرزند عباس 
شماره شناسنامه 9778 ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 191/60مترمربع شماره پالک 
3143فرعی از پالک 3اصلی واقع در معین ابــاد بیدگل بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل 

ابتیاعی از مالکین رسمی عباس مومنی و افضل مومنی .
6- رأی شــماره 3512مورخ 97/12/9 هیأت : خانم سکینه آذرنگ فرزند محمود شماره 
شناسنامه 31ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 144مترمربع شماره پالک 3145فرعی از 
پالک 1فرعی از پالک 3اصلی واقع در معین اباد بیدگل بخش سه حوزه ثبتی آران وبیدگل 

ابتیاعی مع الواسطه از مالک رسمی حسین شاطریان..
7- رأی شماره3364و3365مورخ 97/11/30هیأت اقای حمیدرضا محمدرضائی بیدگلی 
فرزند غالمعلی شماره شناسنامه 1682و خانم ســمانه فرمانیان آرانی فرزند عزیز شماره 
شناسنامه 1819)بالمناصفه(ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 144مترمربع شماره پالک 
968فرعی از 102فرعی از پالک 6اصلی واقع در حسین اباد بیدگل بخش سه حوزه ثبتی 

آران وبیدگل ابتیاعی از مالک رسمی نصراله راعی  
8- رأی شماره 3363 مورخ 97/10/30 هیأت : آقای علی مهربانی فرزند عباس شماره ملی 
1250013313ششدانگ یکبابخانه بمساحت 75/80مترمربع شماره پالک 969فرعی از 
پالک 106فرعی از پالک 6اصلی واقع در حســین اباد بیدگل بخش سه حوزه ثبتی آران 

وبیدگل  ابتیاعی از مالک رسمی احمد ناظمی.
9- رأی شماره 3371مورخ 97/11/30 هیأت : اقای حســن بختی آرانی فرزند قربانعلی 
شــماره شناســنامه 284سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان بمساحت 
116/90مترمربع شــماره پالک 224فرعی از پالک 3فرعی از پــالک 112اصلی واقع 

در اماکن بخش سه حوزه ثبتی آران وبیدگل ابتیاعی از مالک رسمی فاطمه سیفی پور. 
10- رأی شماره 3730مورخ 97/12/22هیأت : اقای علی اکبر خادم بیدگلی فرزند علی 
محمد شماره شناسنامه 394ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 124مترمربع شماره پالک 
225فرعی از پالک 3فرعی از پالک 112اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبتی آران 

وبیدگل .ابتیاعی از مالک رسمی عباس یتیمی..
11- رأی شماره3345مورخ 97/11/29 هیأت : اقای محمد نگاری فرزند ماشااله شماره 
شناسنامه 136ششدانگ یکباب طویله بمساحت 111مترمربع شماره پالک 100فرعی از 
پالک 4فرعی از 235اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبتی آران وبیدگل مالک رسمی. 
12- رأی شماره3344مورخ 97/11/29 هیأت : خانم اسیه ربیعی فرزند عباسعلی شماره 
شناسنامه 282ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 76/10مترمربع شماره پالک 32فرعی از 
پالک 1و4وقسمتی از مشاعات فرعی از پالک 244اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه 

ثبتی آران وبیدگل ابتیاعی از مالک رسمی عذرا حقوقی 
13- رأی شماره 3352و3354مورخ 97/11/30 هیأت : آقای حمیدرضا منجمی بیدگلی 
فرزندابوالقاسم شماره شناســنامه 1922و خانم اعظم منعمی بیدگلی فرزند حسن شماره 
شناســنامه 7951نسبت به 4و2دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ســاختمان بمساحت 
104مترمربع شماره پالک 2فرعی از 974و973اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبتی 

آران وبیدگل ابتیاعی از محمد قدیریان آرانی مالک رسمی  
14- رأی شــماره 2612و2613مورخ 97/9/24 هیأت :خانم مهین ســجادی بیدگلی 
فرزند سیدعلی اکبر شماره شناسنامه 336واقای محمد حسن زاده بیدگلی فرزند ماشااله 
شماره شناسنامه 50)بالمناصفه(ششدانگ یکبابخانه بمساحت 209/73مترمربع شماره 
 پالک 3فرعی از پالک 1فرعی از 1073اصلی واقع در مســعود ابــاد بخش 3حوزه ثبتی

 آران وبیدگل. مالک رسمی.
15- رأی شماره3335مورخ 97/11/29 هیأت : اقای علی اکبر آفتابی آرانی فرزند محمد 
شماره شناسنامه 515 ششدانگ یکباب ساختمان  بمســاحت24مترمربع شماره پالک 
14فرعی از 9فرعی از پالک 1142اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل. 

مالک رسمی.
16- رأی شماره 3502و3501مورخ 97/12/9 هیأت : اقای علی مهدی نژاد فرزند علی 
اکبر شماره شناســنامه 434و خانم مریم مکار پور آرانی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 
118)بالمناصفه(ششدانگ یکبابخانه بمساحت 193/28مترمربع شماره  پالک 1فرعی 
از 1900اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل ابتیاعی از مالک رســمی 

علی اکبر بیل باز. 
17- رأی شــماره3496و3497ومورخ 97/12/8 هیأت : اقای روح الــه فرخ نژاد آرانی 
فرزند علی محمد شماره شناسنامه 314و خانم اسماءآقائی زاده آرانی فرزند حسین شماره 
شناســنامه 188)بالمناصفه(ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 167مترمربع شماره پالک 
3261فرعی از 2638اصلی واقع در احمداباد اران بخش ســه حــوزه ثبتی آران وبیدگل.

ابتیاعی مع الواسطه از مالک رسمی محمد علی سعیدی. 
18- رأی شــماره 3495مورخ 97/12/8 هیأت : اقای حســین مرنجابیان آرانی فرزند 
رمضانعلی شماره شناسنامه 469ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 81/95مترمربع شماره 
پالک 1964فرعی از 288فرعی از پالک 2640اصلی واقع در آران دشت بخش سه حوزه 

ثبتی آران وبیدگل .ابتیاعی از مالکین رسمی رمضانعلی مرنجابیانو عذرا زهتاب. 
19- رأی شماره 3334مورخ 97/11/29 هیأت : اقای عبدالکریم کریمیان فرزند علی اکبر 
شماره شناسنامه 260ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 38/74مترمربع شماره پالک 
1391فرعی از 1391اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبتی آران وبیدگ.مالک رسمی  .
20- رأی شماره 3336مورخ 97/11/29هیأت : اقای ابوالفضل خدام حضرتی آرانی فرزند 
نعمت اله شماره شناسنامه 312ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 109/8مترمربع شماره 
پالک 6فرعی از 1647اصلی واقع در اماکن بخش ســه اران وبیــدگل ابتیاعی از مالک 

رسمی زهرا خدام حضرتی.. 
21- رأی شماره3333مورخ 97/11/29 هیأت : اقای علی کرمی منفرد فرزند محمدعلی 

شماره شناسنامه 79ششدانگ یکبابخانه بمساحت 74/50مترمربع شماره پالک 16فرعی 
از پالک 2و3و4فرعی از پالک 1693اصلی واقع در اماکن بخش سه اران وبیدگل ابتیاعی 

از مالکین رسمی گوهر فخرالدین ومحمد برزگر و اصغر برزگر وخانم تاج برزکی . 
22- رأی شــماره 3339مورخ 97/11/29 هیأت : اقای عبدالکریم کریمیان فرزند علی 
اکبر شماره شناسنامه 260ششدانگ یکبابخانه بمساحت 269/48مترمربع شماره پالک 
86فرعی از 20فرعی از پالک 2081اصلی واقع در اماکن بخش سه اران وبیدگل .ابتیاعی 

از مالکین رسمی علی اکبر کریمیان و عزت خانم عابداف. 
23- رأی شماره 3342ورخ 97/11/29 هیأت :اقای شهرام منصوری آرانی فرزند علی آقا 
شماره شناسنامه 226ششدانگ یکبابخانه بمساحت 185/32متربع شماره پالک 20فرعی 
از 19و14فرعی ازپالک 2423اصلی واقع در اماکن بخش سه اران وبیدگل  مالک رسمی.
24- رأی شــماره 3710مورخ 97/12/21مورخ هیأت : اقای ســید مرتضی ســجادی 
 بیدگلی فرزند ســید محمد شــماره شناســنامه 29ششــدانگ یکباب کارخانه و زمین 
متصل بــه ان بمســاحت 4614/1مترمربع شــماره پــالک 885فرعــی از پالکهای 
250و468فرعی از پــالک 2876اصلــی و 672و673و675و639فرعی از 2اصلی واقع 

در ایوب اباد بخش سه اران وبیدگل .ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری اران وبیدگل ..
25- رأی شــماره 3503مورخ97/12/9مورخ هیأت : اقای اصغر محمدی فرزند رحمت 
اله شماره شناسنامه 377ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 132/50مترمربع شماره پالک 
6312فرعی از 454فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار اران بخش سه 

اران وبیدگل .مالک رسمی . 
26- رأی شــماره 3505و3506و3504مــورخ 97/12/9مــورخ هیــأت : اقــای 
 سیدعباس ســیاری فرزند مسلم شــماره شناســنامه 141وخانم زهرا صباغیان بیدگلی 
 فرزند رضــا شــماره شناســنامه 117)هرکدام نســبت به یــک و نیم دانگ مشــاع(
 وسید مهدی ســیاری فرزند سیدعباس شماره شناســنامه 1250047927نسبت به سه
  دانــگ مشــاع از ششــدانگ قســمتی از یکبابخانــه بمســاحت 255/90مترمربع 
 شماره پالک 6311فرعی از 100و101و98فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان 

دیمکار اران بخش سه اران وبیدگل .ابتیاعی از مالک رسمی اصغر دادخواه  
27- رأی شماره 3384مورخ 97/12/1مورخ هیأت : خانم صدیقه مسیبی بیدگلی فرزند 
اقا علی شماره شناسنامه 7278ششدانگ یکبابخانه بمساحت 211مترمربع شماره پالک 
5273فرعی از پالک 423فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار اران بخش 

سه اران وبیدگل .ابتیاعی از مالک رسمی علیرضا علی زاده آرانی ..
28- رأی شماره 3349مورخ 97/11/30مورخ هیأت : اقای محمد دادخواه فرزند حسینعلی 
شماره شناسنامه 201ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 387/50مترمربع شماره پالک 
413فرعی از پالک 413فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار اران بخش 

سه اران بیدگل ابتیاعی از مالک رسمی حسینعلی دادخواه. 
29- رأی شــماره 3361مورخ 97/11/30مورخ هیأت : اقای حمیدرضا صفرزاده فرزند 
محمد شماره شناسنامه 22ششدانگ یکباب مغازه بمســاحت 50مترمربع شماره پالک 
 4162فرعی از پالک 4131فرعــی از پالک 2715اصلی واقع در ابوزیداباد بخش ســه

 اران وبیدگل ابتیاعی از مالک رسمی رضا سرافرازی . 
30- رأی شــماره 3362مورخ 92/11/30 مورخ هیأت : اقای احمدرضا صفرزاده فرزند 
محمد شماره شناسنامه 3170ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 49مترمربع شماره پالک 
4161فرعی از 4131فرعی از پالک 2715اصلی واقع در ابوزیداباد بخش سه اران وبیدگل 

.ابتیاعی از رضا سرافرازی مالک رسمی .
31- رأی شماره 3358و3359مورخ 92/11/30 مورخ هیأت : اقای حسین فرمان بر آرانی 
فرزند حسن شماره شناسنامه 6190023282وزهرا شکوری فرزند مجید شماره شناسنامه 
6190093361)بالمناصفه(ششدانگ قسمتی از یکبابخانه بمساحت 34مترمربع شماره 
پالک 3256فرعی از 2638اصلی واقع در احمداباد بخش سه اران وبیدگل ابتیاعی از مالک 

رسمی یحیی شکوری  
32- رأی شــماره 3728ورخ 92/12/22 مورخ هیأت : اقای علــی اکبر محمدی فرزند 

علی شماره شناسنامه 261ششدانگ یکبابخانه بمساحت 268/52مترمربع شماره پالک 
12فرعی از پالک 1740اصلی واقع در اماکن بخش سه اران وبیدگل ابتیاعی از علیخان 

محمدی  و علی محمدی )مالکین رسمی(
33- رأی شــماره 3350مورخ 97/11/30 مورخ هیأت : اقای عبداله نساج یگانه فرزند 
عباس شماره شناسنامه 1250059331ششدانگ یکبابخانه قدیمی بمساحت 165مترمربع 
شــماره پالک 9557فرعی از پالک 552فرعی از پالک 2637اصلی واقع در مسعوداباد 

بخش سه اران وبیدگل ابتیاعی از مالک رسمی مهران هاشمی . 
34- رأی شماره 3771مورخ 97/12/25 مورخ هیأت : اقای محسن احسن زاده آرانی فرزند 
قربانعلی شماره شناسنامه 1101ششدانگ یکبابخانه قدیمی بمساحت 151/50مترمربع 
شماره پالک 1965فرعی از 278فرعی از پالک 2640اصلی واقع در اران دشت بخش سه 

اران وبیدگل ابتیاعی از عباس عظیمی )مالک رسمی ( 
97 مــورخ هیــأت : اقــای /11 3338مــورخ 29/  35- رأی شــماره 3337و
 میثم میرزازاده آرانی فرزند احمدرضا شــماره شناســنامه 747وخانم معصومه جعفرزاده 
 آرانی فرزند علی شــماره شناســنامه 451)بالمناصفه(ششــدانگ یکباب ســاختمان
 بمســاحت 154مترمربع شــماره پالک 19فرعی از پالک 2630اصلی واقع در اماکن 
بخش سه اران  رأی شــماره 3771مورخ 97/12/25 مورخ هیأت : اقای محسن احسن 
زاده آرانی فرزند قربانعلی شماره شناسنامه 1101ششدانگ یکبابخانه قدیمی بمساحت 
151/50مترمربع شماره پالک 1965فرعی از 278فرعی از پالک 2640اصلی واقع در اران 

دشت بخش سه اران وبیدگل ابتیاعی از عباس عظیمی )مالک رسمی ( 
36- رأی شماره 3513مورخ 97/12/9 مورخ هیأت : خانم مریم طهماسبی نوش آبادی 
فرزند عبداله شماره شناسنامه 123ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 200مترمربع شماره 
پالک 1813فرعی از 37فرعی از 41اصلی واقع در نوش اباد بخش 4اران وبیدگل )مالک 

رسمی( 
37- رأی شماره 3510و3509و3508مورخ 97/12/9 مورخ هیأت : اقای معاد طبری فرزند 
فرامرز شماره شناسنامه 1019وســمانه نادری کروندان فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 
3267وسعید حبیب اله شماره فرزند حسین شماره شناسنامه  22621)بالسویه(ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 363/65مترمربع شماره پالک 3942فرعی از پالک 3033فرعی از 
پالک 40اصلی واقع در نوش اباد بخش 4اران و بیدگل ابتیاعی از وراث سید جواد مرکبی 

)مالکین رسمی ( 
38- رأی شــماره 3511مورخ 97/12/9 مورخ هیأت : اقای مرتضی صداقتی فرزند علی 
محمد شماره شناسنامه 5328ششدانگ یکبابخانه بمساحت 158/5مترمربع شماره پالک 
3941فرعی از 2897فرعی از 40اصلی واقع در نوش اباد بخش 4اران وبیدگل .ابتیاعی از 

علی محمد صداقتی مالک رسمی . 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:98/1/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/9

م الف: 428102 عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل

آگهی تغییرات موسسه خیریه امام علی ع شهر طرقرود به 
شماره ثبت 68 و شناسه ملی 14005301851 

به استناد صورتجلســه هیئت امنا مورخ 1398/01/08 به استناد نامه شماره 
2061/1/186 مورخ 1398/01/17 فرمانداری شهرســتان نطنز تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - ترازنامه منتهی به ســال های 1395 و 1396 و 1397 به 
تصویب گردید رسید. - احمد فرج زاده جاللی به شماره ملی 1239682867، 
اصغر طالبی طرقی به شماره ملی 1239757115، اکبر توکلی طرقی به شماره 
ملی 1239800975، محمد آقامحمدی به شماره ملی 1239833636، حمید 
علی زاده حیدری به شماره ملی 1239358938 به سمت اعضای اصلی هیئت 
مدیره، عبداله رحیم طرقی به شــماره ملی 0037065361 و مرتضی رحیم 
طرقی به شــماره ملی 1239821743 به ســمت اعضای علی البدل هیئت 
مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. - علی نجف طرقی به شــماره 
ملی 1239808518 به سمت بازرس اصلی و سید حسن رفیعی طباطبائی به 
شماره ملی 1239663889 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
 مالی انتخاب شدند. اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری نطنز )441652(

 آگهی تغییرات موسسه خیریه امام علی ع شهر طرقرود به
 شماره ثبت 68 و شناسه ملی 14005301851 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/01/08 به اســتناد نامه شماره 
2061/1/186 مورخ 1398/01/17 فرمانداری شهرســتان نطنز تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - اکبر توکلی طرقی به شماره ملی 1239800975 به سمت رئیس هیئت 
مدیره، حمید علی زاده حیدری به شماره ملی 1239358938 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره، احمد فرج زاده جاللی به شماره ملی 1239682867 به سمت خزانه 
دار، اصغر طالبی طرقی به شماره ملی 1239757115 به سمت مدیرعامل و عضو 
اصلی هیئت مدیره، محمد آقامحمدی به شماره ملی 1239833636 به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسالمی و مشارکتهای 
مدنی و آنچه برای موسسه ایجاد تعهد می نماید و یا موسسه را بری سازد با امضای 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود و در 
غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای خزانه دار همراه با مهر موسســه معتبر خواهد 
بود. همچنین کلیه اوراق عادی و اداری موسسه با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نطنز )441650(

اعالم مفقودی 
شناسنامه مالکیت )برگ سبز( اتوبوس شهاب به رنگ 
زرد مدل 1382به شماره شاسی c 96821532 و شماره 
موتور 000446 و پالک انتظامی 23-826 ع 22 متعلق به 
سازمان اتوبوسرانی اصفهان و حومه مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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دستگیری کالهبردار میلیاردی ۱۴ ساله

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

احداث بزرگ ترین مرکز 
درمان سرطان کودکان 

غرب آسیا در اصفهان
رییس بیمارســتان فوق تخصصی کودکان 
امام حسین)ع( گفت: با احداث مرکز سرطان 
کودکان، شاهد مرکز درمانی بی نظیری در 
غرب آسیا خواهیم بود.معمارزاده در تشریح 
طرح توسعه این مرکز درمانی ادامه داد: در 
صدد ساخت یک مرکز سرطان ویژه کودکان 
هســتیم که به همین منظور 15 هزار متر 
زمین خریداری و مجــوز مربوطه از وزارت 
بهداشت صادر شــد. وی افزود: برای شروع 
ســاخت این مرکز منتظر جلب کمک های 
مردمی هســتیم که در این رابطه شهرداری 
و جهادکشاورزی اصفهان در رابطه با زمین 
و موضوعات قانونــی آن، کمک های خوبی 
کردند. معمارزاده خاطر نشان کرد: در حال 
حاضر در بیمارســتان سیدالشهدا 35 تخت 
برای کودکان مبتال به سرطان وجود دارد که 
این میزان پاسخگو نیست؛ چرا که بیماران 
زیادی از تمامی استان ها به اصفهان می آیند 

و باید ظرفیت افزایش پیدا کند.

 کمبود 18هزار نفر
 نیروی انسانی برای 
سال تحصیلی آینده

آموزش و پرورش استان اصفهان برای سال 
تحصیلی آینده با کمبود 18هزار نفر نیروی 
انســانی مواجه اســت. مدیر کل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان در جمع تعدادی از 
فرهنگیان مدارس آران و بیدگل با اشــاره 
به اینکــه کمبود نیروی انســانی مهم ترین 
چالش حال حاضر آموزش و پرورش استان 
است، گفت: با بازنشسته شــدن 4 هزار نفر 
دیگر در پایان ســال تحصیلی جاری، برای 
ســال آینده با18 هزار نفر کمبــود نیروی 
انســانی در آموزش و پرورش استان مواجه 
هستیم.محمد اعتدادی افزود: کمبود نیروی 
اســتان با نیروهای حق التدریســی، خرید 
خدمات و اســتفاده از بازنشستگان جبران 
می شود.همچنین از پرداخت حق التدریس 
عقب افتاده سه ماهه معلمان و پرداخت 25 
درصد همــکاران خرید خدمــات در هفته 

جاری خبر داد.  

رقابت 75 دانشجوی پزشکی 
اصفهان در یازدهمین 

المپیاد سراسری
دبیر علمی یازدهمین المپیاد دانشــجویان 
علوم پزشــکی در دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: در مرحله انفرادی یازدهمین 
دوره المپیاد دانشــجویان علوم پزشــکی 
کشــور، تعداد 75 دانشــجو در اصفهان با 
یکدیگر به رقابت علمی پرداختند.نســرین 
شعربافچی زاده، اظهار کرد: این دانشجویان 
از سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد خوراســگان و نجف آباد 
به رقابت پرداختنــد. دبیر علمی یازدهمین 
المپیاد دانشجویان علوم پزشکی در دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان اعالم کرد: این دوره 
از المپیاد در شــش حیطه آموزش پزشکی، 
مدیریت نظام ســالمت، اســتدالل بالینی، 
کارآفریــن در دانشــگاه های بســتر هزاره 
سوم،  اســتدالل و تفکر علمی در علوم پایه 
و مطالعات میان رشــته ای، علوم انسانی و 

سالمت برگزار شد.

هر محصولی که بدون سم 
کشت شود، ارگانیک نیست

مدیرکل فرآورده های غذایی و آشــامیدنی 
سازمان غذا و دارو گفت: هر محصولی که در 
زمین بدون سم و کود، کشت می شود، لزوما 
ارگانیک نیست و برای اینکه یک محصول، 
ارگانیک قلمداد شود، زمین کشاورزی باید 
حداقل پنج سال دارای شرایط خاص باشد.

وحید مفید در مورد محصــوالت ارگانیک 
اظهار کرد: برداشت غلطی در این مورد وجود 
دارد که مردم تصــور می کنند هر محصولی 
که یک کشاروز برای کشت آن از سم یا کود 
شــیمیایی برای یک ســال زراعی استفاده 

نکرده باشد، ارگانیک است.
مدیرکل فرآورده های غذایی و آشــامیدنی 
ســازمان غذا و دارو با اشــاره به اینکه برای 
ایجاد شــرایط تولید محصــوالت ارگانیک 
واقعی به برنامه هدفدار نیاز است، عنوان کرد: 
در محصول ارگانیک باید باقی مانده موادی 
که برای سالمت مضر است، در حداقل باشد 
و این مورد در یک دوره مشخص شده تکرار 

شود.

توضیح وزیر کشور درباره  
پیامک های امنیت اخالقی پلیس

وزیر کشــور توضیحاتی را درباره  حواشی ایجاد 
شده پیرامون طرح امنیت اخالقی و پیامک های 

ارسال شده ارائه کرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی گفــت: ناجا باید قانون 
را رعایت کند و آنچه که باید از ســوی ناجا انجام 
شود، عمل به قانون است. تأمین امنیت شهروندان 
جزو وظایف ناجاست و این نیرو تاکنون با تدبیر و 
رعایت مصالح در این خصوص عمل کرده است.

وی ادامه داد: روشــی در زمان ســردار اشتری 
باب شــد که روش خوبی اســت و من نیز آن را 
می پســندم. در این روش به جای آنکه در کوچه 
و خیابان با مظاهر علنی برخورد شــود، ماموران 
پلیس ضمن اینکه گشــت های خود را داشته و 
اقدام به امر به معروف می کنند، برای افراد متخلف 
پیامکی را صادر می کنند و بر این اساس به افرادی 
که دچار خطا و اشتباه شــدند، تذکر می دهند و 
وقتی این موضوع به دو یا سه مورد می رسد، باید 

تعهد دهند.

ردیاب های هوشمند، بهترین 
ابزار پیشگیری از سرقت خودرو

رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان، با اشاره به 
مزیت های بسیار خوب ردیاب های هوشمند که 
روی خودروها نصب می شوند، استفاده از این ابزار 
را بهترین روش برای پیشگیری از سرقت خودرو 
عنوان کرد.سرهنگ سعید سلیمیان رییس پلیس 
آگاهی استان اصفهان اظهار داشت: ردیاب های 
هوشــمندی که هم اکنون در بازار وجود دارند 
بهترین ابزار برای پیشگیری از سرقت خودرو به 
شمار می آیند و به وسیله آنها می توان در صورت 

سرقت خودرو، آن را ردیابی کرد.
وی اذعــان کرد: برخــی از انواع ایــن ردیاب ها 
مجهز تر هستند و با توجه به نرم افزاری که روی 
گوشی تلفن همراه مالک خودرو نصب می شوند، 
او می تواند درصورت ســرقت خودرویش، آن را 
متوقف کرده و به طور اتوماتیک خودرو را خاموش 
کند.رییس پلیس آگاهی استان اصفهان با بیان 
اینکه برخــی از مردم به غلط تصــور می کنند با 
تهیه و نصب این ردیاب ها توسط پلیس، کنترل 
خواهند شد، گفت: تاکید می کنم این ردیاب ها 
کامال تحت اختیار و کنترل مالک خودرو اســت 
و تنها در صورت وقوع ســرقت آنها می توانند به 
پلیس مراجعه کرده و پلیس هم می تواند از آن در 
جهت دستگیری سارق خودرو بهره برداری کند.

دستگیری کالهبردار میلیاردی 
1۴ ساله

فرمانده انتظامی البرز گفت: نوجوان فروشــنده 
ارز دیجیتال در اســتان البرز با 14 ســال سن و 
اتهام 1۰ میلیارد ریال کالهبرداری، دستگیر شد. 
عباســعلی محمدیان اظهار کرد: این کالهبردار 
خود را به عنوان مدیر سایت های مشهور فروش 
ارز دیجیتال معرفی و اقدام به خرید و فروش ارز 
می کرده است. وی اضافه کرد: شگرد کالهبرداری 
این نوجوان به شکلی بود که با ایجاد اکانت های 
جعلی، اقدام به تبلیغ گسترده در فضای مجازی 
در خصــوص خرید و فــروش ارز کرده اســت.

محمدیان گفت: این نوجوان از طریق تبلیغات، 
مشتریان خود را جذب کرده و از آنها درخواست 
می کرد که وجه پرداختی را مستقیم به حساب 
یکی از ســایت های معتبر واریز؛ سپس خود را 
به عنوان نقش خریدار به آنهــا معرفی و ارزها را 
دریافت و به خریدار اصلی تحویل نمی داده است.

وی خاطرنشان کرد: متهم 14 ساله در اعترافات 
خود اذعان داشــت که با اکانت هــای جعلی و 
با اســتفاده از کارت شناســایی جعلی این عمل 

مجرمانه را انجام داده است.

 فرمانده انتظامی شهرستان کاشان 
خبر داد:

انهدام باند سارقان خودروهای 
پراید در کاشان 

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از انهدام باند 
ســارقان خودروهای پراید در کاشان در کمتر از 

24 ساعت خبر داد.
ســرهنگ علی پورکاوه اظهار داشــت: به دنبال 
وقوع چندین فقره سرقت داخل خودرو در سطح 
شهرســتان کاشــان موضوع به صورت ویژه در 
دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار 
گرفت که ماموران کالنتری 12 ولیعصر )عج( با به 
کارگیری یک سری اقدامات فنی و تخصصی چهار 
نفر سارق را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام 

محترم قضایی آنها را دستگیر کردند.

مسئول بیماری های واگیردار مراکز بهداشت استان 
اصفهان با بیان اینکه ســالک، 8۰ نقطه از اســتان 
اصفهان را تهدید می کند، گفت: برنامه ریزی برای 
پیگیری از ابتالی شهروندان به این بیماری در دستور 
کار قرار گرفته است.رضا فدایی گفت: برنامه ها برای 
کنترل بیماری سالک در استان اصفهان برقرار است، 
اجرای این برنامه ها در برخی سال ها نتیجه مطلوب 
و در برخی از موارد نتیجه نامطلوب می دهد از جمله 
اینکه در ســال گذشــته نتایج مطلوبی از اقدامات 
پیشگیرانه در این خصوص به دست نیاوردیم.وی با 
بیان اینکه بر اساس برآوردهای سال گذشته در سال 
جاری جونده کشی را در دســتور کار داریم، افزود: 
این اقدام از اسفندماه ســال گذشته آغاز شد، برای 
امســال هم چهار مرحله جونده کشی پیش بینی 
کردیم که مرحله اول از 31 فروردین شروع شده و 
اجرای سه مرحله دیگر هم در طول بهار و تابستان 
انجام می شود.متخصص بیماری های عفونی گفت: 
عالوه بر این موارد، برنامه های سم پاشی و محوپاشی 
نیز در نظر گرفته شده است که برای مبارزه با پشه ای 

که گزش آن باعث ایجاد بیماری ســالک می شود 
در نقاطی حســاب شــده این عملیات سم پاشی و 
محوپاشــی انجام می گیرد.وی یادآور شد: در روند 
برنامه ها هم اکنون اعالم کردیــم باید جریان های 
رو باز فاضالب مهار شوند و در بین مناطق مسکونی 
نباید فاضالب شکل رو باز جاری باشد؛ به دلیل اینکه 
شکل روباز فاضالب ها باعث وفور موش و پشه در این 

مناطق می شود.

مسئول بیماری های واگیردار مراکز بهداشت استان اصفهان:

سالک، شهروندان 8۰ نقطه از اصفهان را تهدید می کند
مدیرکل حج و زیارت اصفهان گفــت: زائرانی که 
نسبت به ســفرهای زیارتی خارج از کشور شکایت 
دارند، می توانند به ســازمان حج و زیارت مراجعه 
کنند و به طور رسمی و قانونی پیگیر شکایت خود 
باشند.غالمعلی زاهدی در پاسخ به شکایت برخی از 
شهروندان اصفهانی از بعضی از شرکت های زیارتی 
مبنی بر دریافت هزینه اضافه، توزیع نادرست غذا و 
عدم مدیریت درست، اظهار کرد: برنامه های اجرایی 
و محتوایی دفاتر زیارتی که زیرمجموعه ســازمان 
حج و زیارت هستند، کامال مشخص و یکسان است 
و از همان ابتدا زائران در جریان برنامه خواهند بود و 
به اختیار خودشان، سفر و برنامه های آن را انتخاب 
می کنند.مدیرکل حج و زیارت اصفهان با تاکید بر 
آنکه همه دفاتر مربوط به عتبات باید مجوز رسمی 
از سازمان حج و زیارت داشته باشند، بیان داشت: 
ممکن اســت یک ســری دفاتر غیرمجاز در سطح 
شهر وجود داشته باشد که مجوزی از سازمان حج و 
زیارت ندارند و در زمینه عتبات فعالیت دارند، این 
دفاتر مورد تایید سازمان نیستند و اگر موردی در 

این خصوص گزارش شود، ســازمان حج و زیارت 
موظف است از طریق مراجع قانونی ازجمله اماکن، 
نیروی انتظامی و دادســتانی با آنهــا برابر با قانون 
برخورد کند.مدیرکل حج و زیارت اصفهان افزود: 
البته یک ســری از دفاتر زیرمجموعه حج و زیارت 
از قانون بند »ب« برخوردار هستند که مسئولیت 
رســیدگی این بخش از دفاتر هم بــا اداره میراث 

فرهنگی و گردشگری است.

مدیرکل حج و زیارت اصفهان:

حج و زیارت با دفاتر زیارتی متخلف برخورد می کند

حج وزیارتبهداشت

پیج آفر تورهای گردشگری داخلی را که باز می کنم 
عکســی از محل اقامت تور برای جدیدترین برنامه 
طبیعت گردی، نظرم را جلب مــی کند. لیدر تور 
پس از توضیحات زمان و مکان ســفر نوشته است: 
این هم عکســی از محل اقامت ما؛ ســمت راست 
خانم ها سمت چپ آقایان، ساختمان وسط هم برای 

مختلط ها و چند استیکر خنده و ....
کار و بــار بســیاری از تورهای داخلــی این روزها 
ســکه اســت؛ مردمی که حاال پول رفتن به ترکیه 
و دبی و گرجســتان را ندارند، ترجیــح می دهند 
تورهای طبیعــت گردی داخلــی را انتخاب کنند 
و البته از ســایر مزایای آن ماننــد دیجی و رقص و 
گردش های آزادانه بهره ببرند. اگر چه بارها در مورد 
نوع برگزاری این نوع از تورها انتقادات و راهکارهایی 
مطرح شده اســت؛ اما حاال عالوه بر برگزاری این 
تورها توســط افراد بدون مجوز، محل های اسکان 
و اقامتگاه های بــوم گردی نیز به لیســت نگرانی 
ها و چالش های جدیــد تورهای داخلــی افزوده 
اســت. افزایش سرســام آور هزینه های اقامت در 
هتل ها و کمبود امکانات و  نبود دسترســی آسان 
به این مکان ها و البته جذابیت های خانه های بوم 
گردی موجب شد تا خانه های اســتیجاری و بوم 
گردی مورد استقبال مسافران قرار بگیرد. اگر چه 
خانه های اقامتی و استیجاری برای مسافران تقریبا 
در همه کشور فراگیر شده است؛ اما در اصفهان این 
مسئله در چند سال اخیر رواج بیشتری یافته است. 

جمشید حمزه زاده )رییس جامعه هتل داران کشور( 
بابیان اینکه باالی ۹۰ درصد خانه های مسافری که 
در حال حاضر فعالند، غیرمجاز هستند، ادامه داد: 
حتی اقامتگاه های بوم گردی نیز باید برای فعالیت 
خود از سازمان میراث فرهنگی مجوز بگیرند ولی ما 
بعضا می بینیم که آنها تابلوی اقامتگاه های بوم گردی 
دارند ولی هیچ گونــه مجوزی از جایــی نگرفته و 
به نوعی غیرمجاز به شمار می آیند. آنچه خانه های 
بوم گردی را به یک چالش تبدیل کرده، این است 
که اصوال این مکان هــا از تعریف های متداول خود 
خارج و به محلی بــرای اقامت های خارج از نظارت 
تبدیل شــده اند. در همین زمینه مدیرکل میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
نیز از برخورد با این نوع از اقامتــگاه ها خبر داده و 
گفته است که برخورد با سوء استفاده گرانی که بدون 
مجوز اقامتگاه های بوم گــردی را ایجاد می کنند، 
وظیفه ما و اداره اماکن است که به صورت جدی به 

این قضیه ورود پیدا می کنیم.
فریدون اللهیاری با اشــاره به فعالیت اقامتگاه های 
بوم گردی بدون مجوز اســتان اصفهان اظهار کرد: 
اقامتگاه های بدون مجوز در اســتان تا حد زیادی 
کنترل شــده اند و اداره اماکن نیروی انتظامی هم 
در صورتی که اطالعاتی از این اقامتگاه ها به دست 
بیاورد،باآنها برخــورد می کند. مدیــرکل میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
با بیان اینکــه برخی از اینها از طریق ســایت های 
اینترنتی به صــورت غیرمجاز مســافر را پذیرش 
می کنند، گفت: اقامتگاه های بــوم گردی با توجه 
به توسعه، اشتغال و گردشگری، جایگاه مهمی در 
اســتان پیدا کرده اند.وی ادامه داد: تعداد زیادی از 
خانه های عادی هم دارند فعالیــت پذیرش انجام 
می دهند که تاکنون مجوزهای الزم را اخذ نکردند؛ 
در اقامتگاه های روستایی کمتر می توانیم انگیزه های 
تخلف پیدا کنیم و شــاید بهتر باشد بگوییم در این 
مناطق آگاهی از قوانین وجود ندارد. این ســخنان 
در حالی بیان شــده اســت که نه تنها از محل های 
اقامتی مجوز دار چندان آمار درست و شفافی ارائه 
نشده است؛ بلکه اطالع رسانی در مورد اقامتگاه های 
غیر مجاز و هشــدارهای الزم نسبت به آن هم داده 
نشده اســت. از ســوی دیگر تعطیلی آژانس های 
مســافرتی به دلیل عدم توجیــه اقتصادی موجب 
رواج تورگردانی توسط افراد بدون مجوز و از طریق 
تبلیغ در فضای مجازی شده است. مسافرت هایی 
که اتفاقا چندان هزینه سنگینی هم ندارد و به دلیل 
اســکان در اقامتگاه های بدون مجــوز با نظارت ها 
و چهارچوب هــای خاصی هم همراه نیســت. این 
مســئله اگر بدون نظــارت و پیگیری رها شــود، 
می تواند به یکی از معضالت آینده گردشــگری در 
ایران بدل شــود؛ اتفاقی که حتی می تواند فرصت 
طالیی افزایــش اقامتگاه های بوم گــردی و رونق 
 اقتصادهای محلی و روســتایی را هــم به تعطیلی 

بکشاند.

چراغ بی مجوزها خاموش می شود

رییس پلیس فتای اســتان اصفهان گفت: بیشــترین جرائم فضای 
مجازی مربوط به تخلیه موجودی حساب های بانکی افراد بوده و مابقی 
جرائم مربوط به افشای اطالعات خصوصی و اخاذی و هتک حیثیت 
افراد بوده است.رییس پلیس فتای استان اصفهان تصریح کرد: فضای 
مجازی مانند یک چاقوی دولبه، هم سرشار از فرصت است و هم در 
مواردی می تواند آسیب به شمار آید، با وجود این آشنایی و حساس 

کردن کاربران با اصطالحی به نام »امنیت در فضای مجازی« بسیار 
حائز اهمیت بــوده و می تواند به میزان قابل توجهی از آســیب های 
ناشی از عدم بی توجهی به این مقوله مهم بکاهد.رییس پلیس فتای 
استان اصفهان در ادامه سخنرانی خود فضای مجازی را فضایی بدون 
محدودیت عنوان کرد و گفت: کاهش آسیب ها در این فضا فقط منوط 
به رعایت اصول اخالقی و امنیتی توسط خود کاربران است.مرتضوی 

در ادامه با بیان اینکه جنگ سایبری خط مقدم جنگ های امروز است، 
گفت: گروهک منافقین پس از اینکه از اردوگاه اشرف در کشور عراق 
اخراج شدند به کشورهایی مثل آلبانی رفتند و هم اکنون در فضای 
مجازی به تولید و انتشار اخبار و مطالب کذب گمراه کننده و ناامید 
کننده می پردازند؛ اکثر اخبار و شایعات مطرح شده در خصوص سیل 

اخیر نیز از ناحیه این گروه ضاله در فضای مجازی منتشر می شد.

رییس پلیس فتای استان اصفهان :
شایعات مجازی مربوط به سیل ،کار منافقین بود

 هشدار پلیس به  اقامتگاه های بوم گردی بدون مجوز؛

در سال ۹۷؛
فوت ناشی از گازگرفتگی کاهش داشته است

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: در سال گذشته سه هزار و 382 جسد در مراکز پزشکی قانونی 
استان اصفهان تشریح شده است.علی سلیمانی پور در خصوص مرگ و میر ناشی از گازگرفتگی در سال گذشته 
اظهار کرد: در سال 13۹7 آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان با تشخیص علت مرگ 
مسمومیت با گاز مونواکسید کربن ، 47 نفر شامل دو زن و 45 مرد بوده که آمار آن نسبت به مدت مشابه سال قبل  
که ۶7 نفر و شامل 14 زن و 53 مرد بوده، کاهش داشته است. وی در خصوص فوت شدگان ناشی از سوختگی در 
سال ۹7 اضافه کرد: 1۶5 نفر در این بازه زمانی بر اثر سوختگی جان باختند که از این تعداد 81 نفر زن و 84 نفر 
مرد بودند.مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان همچنین با اشاره به مرگ و میر ناشی از حوادث کار در استان 

اصفهان در سال گذشته افزود: در این بازه زمانی در این گونه حوادث ۹2 مرد جان باختند.

با حضور معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛
سی امین جشنواره امتنان در اصفهان برگزار می شود

مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: سی امین جشنواره امتنان از نخبگان 
جامعه کار و تولید اســتان اصفهان با حضور معاون روابط کار وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی ۹ اردیبهشت 

ماه  در اصفهان برگزار می شود.
منصوره سلیمانزاده افزود: در سی امین جشنواره امتنان در اســتان اصفهان از کارگران نمونه از 3 گروه کار 
نمونه، سه واحد نمونه اقتصادی و ۶ نفر کارگر نمونه و 2 کارگر روشــن دل  و نفرات برتر مسابقات قرآنی در 

رشته های حفظ کل، قرائت، ترتیل و حفظ 1۰ جزء و 2۰ جزء تجلیل خواهد شد.
گفتنی است  سی امین جشنواره امتنان  روز دوشنبه ساعت 8:3۰ صبح در سالن نگین نقش جهان واقع در 

سپاهان شهر برگزار می شود.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف استان اصفهان گفت: از محل موقوفات 
منطبق و با کمک خیرین نیکوکار 1۰۰۰ بســته لوازم التحریر با اعتباری بالغ بر 
4۰۰ میلیون ریال بسته بندی و برای کمک به دانش آموزان پلدختر به این منطقه 
ارسال شد. ولی ا... روان، اظهار کرد: این محموله از محل موقوفات منطبق موجود 
در اســتان همچنین کمک های خیرین نیکوکار با اعتباری بالغ بر 4۰۰ میلیون 
ریال تهیه شده که هر بسته شامل؛ دفتر، مداد، خودکار و... است که این بسته ها 

برای کمک به 1۰۰۰ دانش آموز جهت پشت سرگذاشتن سال تحصیلی پیش رو 
تهیه و ارسال شد. معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان در ادامه خاطر نشان کرد: تا کنون محموله های زیادی از طرف اعضای 
هیئت امنای امامزادگان جلیل القدر سراسر استان، خیرین نیکوکار همچنین از 
محل موقوفات منطبق برای کمک به مردم سیل زده در جنوب کشور ارسال شده 

که این محموله ها شامل: مواد غذایی، چادر، پتو، پوشاک و... است.

اف
وق
ارسال 1۰۰۰ بسته ا

لوازم التحریر برای کمک 
به دانش آموزان پلدختر

پریسا سعادت
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هافبک بارسلونا:
8 قهرمانی در 11 فصل 

دستاوردی تاریخی است
در چارچــوب هفته ســی و پنجــم اللیگا در 
دیداری که بارســا در صورت پیروزی عنوان 
قهرمانــی را کســب 
می کرد، از ســاعت 
23 و15 دقیقه در 
ورزشگاه نیوکمپ 
به مصــاف لوانته 
رفت.بارسا در حالی 
که یک نیمه مسی را 
در ترکیب نداشت، در نیمه دوم با حضور نابغه 
آرژانتینی بــا نتیجه یک بر صفــر به پیروزی 
دست یافت و عنوان قهرمانی این فصل اللیگا 
را به خود اختصاص داد.ســرخیو بوسکتس، 
هافبک بارسلونا پس از این قهرمانی گفت: برای 
بارسلونا تکرار این رکورد که در 11 فصل 8 بار 
قهرمان شود خیلی ســخت خواهد بود. چون 
رقابت در اللیگا بسیار سخت و تیم های حاضر 
در لیگ برای قهرمانی در اروپا تالش می کنند. 
کاری که ما در این 11 فصل انجام دادیم یک 

دستاورد تاریخی است.

کاپیتان یوونتوس:
 با رونالدو موفقیت های 
زیادی به دست می آوریم

 یوونتوس در دیدار حســاس برابر اینتر با گلی 
که کریســتیانو رونالدو به ثمر رساند بازی را به 
تساوی کشاند.کیلینی، 
کاپیتــان یوونتوس 
بعد از بازی، گفت : 
درســت است که 
قهرمانی ما نهایی 
شــده؛ امــا در همه 
دیدارهای باقی مانده، 
نهایت توان خود را به کار می گیریم. خوشحالیم 
که نتایج خوبی به دست آورده ایم و در این دیدار 
مهم تن به شکست ندادیم. او در ادامه  اضافه کرد: 
با کریستیانو رونالدو همیشه یک گل از حریف 
جلو هستید. او بازیکنی با کیفیت باالی جهانی 
است و می تواند در آینده موفقیت های زیادی 
را برای تیم به ارمغــان آورد. کیلینی، درباره 

دیدار برابر اینتر، گفت : بعد از مدت ها توانستیم 
یک بازی بزرگ دیگر را به نمایــش بگذاریم و 

نشان دهیم که چرا بهترین هستیم. 

انتقاد تند »نیمار« از بازیکنان 
جوان پاری سن ژرمن

 پاری سن ژرمن در فینال جام حذفی فرانسه 
در ضربات پنالتی مغلوب رن شــد تا یک جام 
دیگر را در این فصل از 
دست بدهد. نیمار 
در این دیدار پس 
از ماه ها در ترکیب 
اصلی پاری ســن 
ژرمن قــرار گرفت؛ 
اما نتوانست قهرمانی 
را برای تیمش به ارمغان آورد. او پس از شکست 
تیمش به خبرنگاران گفت: باید مردانه تر رقابت 
کنیم و متحدتر باشیم. بازیکنان جوان زیادی را 
می بینم که بیش از این که عمل کنند صحبت 
می کنند. آنها باید بیش از همه گوش فرا دهند 
تا اینکه صحبت کنند. سرمربی صحبت می کند 
و آنها تکرار می کننــد. تیمی که می خواهد به 
عناوین بزرگی دســت یابد نبایــد این چنین 

باشد.

سپاهان و پدیده معادالت آقایان را بر هم زدند!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

یونس محمود، ستاره سابق تیم   ملی فوتبال عراق که سابقه پوشیدن 
پیراهن الغرافه را هــم دارد در گفت وگویی که با روزنامه الرای قطر 
داشــت تاکید کرد که مهدی طارمی  در الغرافه نتوانسته عملکرد 
خوبی از خود نشــان دهد.او در ادامــه درباره مهاجم ســابق تیم 
پرسپولیس گفت: او مهاجم با کیفیتی است که نیاز به تعریف ندارد. 

یک مهاجم گلزن است؛ اما در الغرافه خوب ظاهر نشد. 

انتقاد اسطوره عراقی ها از »مهدی طارمی«

در جریان نیمه اول مســابقه  اســتقالل تهران با پدیده مشهد، 09
داریوش شجاعیان توسط وینفرد شــفر تعویض شد. این تصمیم 
شفر باعث شد که داریوش شــجاعیان با اعتراض از زمین خارج 
شود. ناراحتی و اعتراض شــجاعیان اما باعث شده که رسانه ها از 
محاکمه او  بنویســند؛ چراکه او به نظر نظم تیمی استقالل را به 

هم ریخت .

»شجاعیان« مجازات می  شود
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رؤسای کانون هواداران 4 تیم 
ممنوع الورود شدند!

کمیته اخالق فدراسیون فوتبال طی اطالعیه ای 
از ممنوعیت ورود رؤسای کانون های هواداران 4 
باشگاه به ورزشگاه های کشــور خبر داد. سایت 
رسمی فدراسیون فوتبال در این باره می نویسد: 
باتوجه به حوادث بازی بین تیم های پرسپولیس 
و ســپاهان اصفهان و برخی دیگــر از بازی های 
لیگ فوتبال کشور در هفته های گذشته حسب 
بررسی ها و مطالعات صورت گرفته و گزارش های 
واصله، بخش عمــده ای از این حوادث و اتفاقات 
ناشی از رفتار غیر ورزشــی و غیر اخالقی و بعضا 
مجرمانه لیدرها و کانون هواداران باشگاه هاست. 
درحالی که این اشــخاص به طور خاص و ویژه 
از امکانات، بودجه و خدمات رفاهی باشــگاه ها 
برخوردار و بهره مند هستند ولی متاسفانه شاهد 
رفتار غیر مســئوالنه، غیر اخالقی و غیر ورزشی 
این اشــخاص در ایــام قبل و بعــد از بازی های 
حســاس و مهم و ایجاد التهاب و تنش در زمان 
برگزاری مسابقات روی ســکوها و ... هستیم که 
در همین راســتا طی نامه ای به وزارت محترم 
کشــور، مراجع انتظامی و اطالعاتی ضمن ابالغ 
حکم صادره از سوی این کمیته دستور ممنوعیت 
ورود رییس کانون هواداران تیم های پرسپولیس، 
سپاهان، استقالل خوزســتان و سپیدرود رشت 
درخواست شده و پرونده این اشخاص در کمیته 

اخالق در حال رسیدگی است. 

در حاشیه

کاپیتان ملی پوش اسکواش نامی نو:
ورزش بانوان به حامیان قوی 

چون »نامی نو« نیاز دارد
کاپیتان تیم ملی اســکواش بانوان و تیم نامی نو 
اصفهان در خصوص لیگ برتر اســکواش بانوان 
که به تازگی فصل 98-97 آن به پایان رســیده 
اســت، اظهار کرد: ســطح کیفی لیگ بد نبود و 
می توان گفت خوب بود و نســبت به ســال های 
گذشته ازاین جهت پیشرفت داشــته؛ اما ازنظر 
کمی خوب به نظر نمی رسید و این به دلیل تعداد 

کم تیم ها بود. 
البته در تمامی رشــته ها کاهش تیم داشتیم که 
به دلیل نبود اسپانسر و مشکالت اقتصادی است.
حدیث فرزاد در خصوص وضعیت تیمش در لیگ 
افزود:تیم نامی نو، اولیــن حضور خود در لیگ را 
تجربه کرد و فکر می کنم نتیجه خوبی گرفتیم، 
شاید اگر اتفاقات بهتری رخ می داد نتیجه بهتری 
هم می توانستیم بگیریم. فرزاد تاکید کرد: چقدر 
خوب بود که باشــگاه هایی امثال نامی نو حضور 
بیشتر و پررنگ تری در ورزش بانوان داشته باشند. 
خوشــحالم که اصفهان اسپانســرهای قوی در 
ورزش دارد و همیشه حضور پرقدرت در لیگ های 
ورزشی به ویژه در بانوان داشــتند. امیدوارم این 
حمایت برای فصل بعد تداوم داشــته باشــد که 
البته انتظاری جز این هم از مدیران این باشــگاه 

نمی رود.

پایان رقابت ساحلی بازان هندبال ایران 
در اصفهان؛ 

قهرمان ها معرفی شدند
هفتمین دوره مسابقات هندبال ساحلی نکوداشت 
هفته فرهنگــی اصفهان که از روز پنجشــنبه، 
پنجم اردیبهشــت ماه در زمین ســاحلی پارک 
ناژوان آغاز شده بود شامگاه شــنبه با برگزاری 
دیدارهای فینال به پایان رسید.در بخش بانوان 
و در رده سنی نوجوانان، تیم  ناحیه سه اصفهان 
قهرمان شد و تیم های شاهین شهر و هرمزگان به 
ترتیب دوم و سوم شدند.در رده سنی جوانان تیم 
هندبال ساحلی سپاهان بر سکوی نخست ایستاد، 
شاهین شــهر اصفهان دوم شد و خمینی شهر در 
جایگاه سوم قرار گرفت.این مسابقات در رده سنی 
بزرگســاالن نیز با قهرمانی تیم استان هرمزگان 
به پایان رسید و تیم پیمونه اســپادانا و سپاهان 

اصفهان دوم و سوم شدند.
اما در بخش مــردان و در رده ســنی نوجوانان، 
تیم هــای هندبال ســاحلی آمــوزش و پرورش 
خمینی شــهر، فــارس و درگزین همــدان به 
ترتیب اول تا سوم شــدند. در رده سنی جوانان 
تیم اصفهان جــام قهرمانی را باالی ســر برد و 
تیم های نجف آباد و فالورجــان مقام های دوم و 
سوم را کسب کردند.در رده ســنی بزرگساالن 
هم اصفهان به مقام قهرمانی رســید، شهرداری 
 انزلی نایب قهرمان شــد و بوشهر بر سکوی سوم 

ایستاد.

منهای فوتبال

» گیتی پسند « محکم استارت زد
  باید از اشتباهات گذشته درس گرفت؛ 

  قاب روز

اهدایلباس»لوکامودریچ«بهسلطانیفر
رییس کمیته ملی المپیک کرواســی، پیراهن شــماره 10 تیم ملی کرواسی را به مسعود 
ســلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان ایران اهدا کرد. ماتسا در این دیدار گفت: پیراهن شماره 
10 تیم ملی کرواسی متعلق به لوکا مودریچ، بهترین بازیکن جام جهانی، هدیه من به وزیر 

ورزش و جوانان و مردم ایران است.

 

سرمربی تیم فوتبال سپاهان در خصوص بازی پرسپولیس و سپاهان و حواشی که به وجود آمد، اظهار داشت: 
به نظر من اگر فوتبال را تعطیل کنند بهتر است، متاسفانه دوستان با ابزاری که داشتند تا توانستند به سپاهان 
تاختند. امیر قلعه نویی افزود: من می گویم هر کسی که مجرم است را محکوم کنند و اشد مجازات را برای او در 
نظر بگیرند. مگر ما به استقالل در دقیقه 97 نباختیم؟ رفتیم و به آنها تبریک گفتیم و بهترین رفتار را با تیم های 
میهمان داشتیم. مگر پرسپولیسی ها به اصفهان نیامدند؟ وقتی قبل از بازی یک نفر استوری می گذارد چرا با 
او برخورد نمی کنند؟ خودشان می دانند چه کسی از داخل باشگاه این کار را کرده است. وی ادامه داد: اگر قرار 
باشد برای رسیدن به یک جام سکوت کنند، خوب نیست. ما 14-15 میزبانی در اصفهان داشته ایم، قبول دارم 

چند بار هم ترقه زدند ولی آیا در اصفهان ســر کسی شکسته است؟ مگر 
استقالل ما را نبرد آیا اتفاقی افتاد؟ 

قلعه نویی تصریح کرد: شما چیزهای دیگر و الفاظ بد و گزارش گزارشگر را 
ندیدید. سپاهان و پدیده، معادالت آقایان را بر هم زدند ولی بعضی ها خوش شان 

نیامده است، این آقایان نمی توانند تحمل کنند.سوال من این است چرا »فتاحی« 
نمی گوید بودجه تیم ها چقدر بوده است؟ مگر ســقف قرارداد نگذاشتند؟ تنها 

کســی که با کمیته اخالق درگیر شــد من بودم چون گفتم من باالی سقف 
دریافتی داشته ام، چون دروغ نمی گویم. چرا قرارداد من و دایی را منتشر 

کردند ولی االن انتشــار آن خالف اســت؟ ما با بودجه یک سوم دیگر 
تیم ها فوتبال خوب ارائه کردیم ولی همه جای آقایان درد گرفته است!

محمد مهدی فردوسی - مدیر عامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد

آگهی مزایده)نوبت دوم(
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 97/4619 مورخ 1397/12/11 شورای اسالمی شهر 

اماکن زیر را با شرایط و مشخصات موجود از طریق مزایده به افراد واجد شرایط واگذار نماید.

 لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت بعمل می آید جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مربوط تا تاریخ 1398/02/22 در ساعات اداری 
به امور مالی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی واقع در بلوار شهید محسن حججی فرهنگســرای خارون مراجعه نمایند. شماره تلفن تماس: 

م الف: 42658053438371

سپرده شرکت در مزایده)ریال(مبلغ پایه ماهیانه )ریال(مساحت )متر مربع(مشخصاتردیف

103/000/0001/800/000 متر مربعاجاره فضای یک باب غرفه اغذیه فروشی واقع در پارک شهید کبیرزاده )منطقه سه(1

307/500/0004/500/000 متر مربعاجاره فضای یک باب غرفه اغذیه فروشی واقع در ضلع غربی پارک کوهستان )منطقه یک(2

307/500/0004/500/000 مترمربعاجاره یک باب غرفه اغذیه فروشی واقع درضلع شرقی پارک کوهستان )منطقه یک(3

23004/000/0002/400/000 متر مربعاجاره مجموعه شهرک ترافیک با حاشیه فضای سبز واقع در مجموعه تفریحی باغ بانوان4

353/500/0002/100/000 متر مربعاجاره یک باب غرفه واقع در پارک الله)منطقه یک(5

152/000/0001/200/000 مترمربعاجاره یک واحد تجاری جنب کتابخانه شهید محمد منتظری)منطقه پنج(6

اجاره یک باب واحد تجاری واقع در طبقه فوقانی )ضلع شمال 7
904/500/0002/700/000 متر مربعشرقی( تقاطع خیابان امام و میرداماد )منطقه دو(

53/500/0002/100/000 متر مربعاجاره فضای دو عدد تابلو تبلیغاتی چهار وجهی ساعت دار به ابعاد 3/80*1/20 متر8

203/000/0001/800/000 مترمربعاجاره فضای یک باب غرفه گل فروشی واقع در گلزار شهداء نجف آباد )منطقه یک(9 

302/500/0001/500/000 مترمربعاجاره فضای یک باب ایستگاه دوچرخه واقع در بوستان زندگی )منطقه یک(10

قلعه نویی: 
سپاهان و پدیده معادالت آقایان را بر هم زدند!

در حالی که طی ماه های گذشــته و پس از نایب 
قهرمانی تیم گیتی پســند در فصل اخیر رقابت 
های لیگ برتر فوتسال کشــور، شایعاتی مبنی بر 
عدم حضور این تیم در فصل جدید این مسابقات 
شنیده می شــد، باشــگاه  اصفهانی اولین گام در 
بازار نقل وانتقاالت پیش از شروع فصل را در میان 
تمام باشگاه های حاضر در این رقابت ها برداشت 
تا بر تمام این شایعات خط بطالنی کشیده باشد. 
باشــگاه گیتی پســند که کار خود در رقابت های 
لیگ برتر فوتسال کشــور را با خرید امتیاز لیگ 
برتری صدرای شیراز در سال 1389 آغاز کرد، پر 
افتخارترین تیم فوتســال ایرانی است که تاکنون 
توانســته دو بار به مقام قهرمانی و پنج بار به مقام 
نایب قهرمانی در لیگ برتر فوتســال ایران دست 
یابد و عنوان مقام قهرمانــی در رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا در سال 1391 و دو نایب قهرمانی در 
سال های 1392 و 1396 در این رقابت ها را یدک 
می کشد. این باشگاه در سال گذشته در حالی که 
با کسب 67 امتیاز در مرحله گروهی رکورد ویژه ای 
را به نام خود در تاریخ مسابقات لیگ برتر فوتسال 
کشور به ثبت رسانده بود، در آخرین گام از مرحله 
پلی اف این رقابت ها در مقابل چشــم هوادارانش 
قافیــه را بــه تیــم مس 

ســونگون، یکی دیگر از تیم های مطرح فوتسال 
کشور واگذار کرد تا از کسب سومین جام قهرمانی 
اش در این مســابقات جا بماند. بعد از ناکامی این 
تیم در رسیدن به مقام قهرمانی، شایعاتی  مبنی 
بر انصراف گیتی پســند از حضــور در رقابت های 
لیگ برتر فوتســال مطرح شــد؛ اما این باشگاه با 
تمدید قرار داد »سپهر محمدی« تحرکاتش برای 
 فصل جدیــد رقابت های لیگ برتــر را کلید زد و 
»حمید بی غم« را به عنوان ســرمربی جدید این 
تیم انتخاب کرد. »بی غم« که با کســب اکثریت 
آرا سکان هدایت نیمکت سرخ پوشان اصفهانی را 
بر عهده گرفت، سابقه قهرمانی در لیگ برتر و جام 
باشگاه های آسیا را  با تیم مس سونگون در کارنامه 
دارد. گیتی پسند در ادامه حضورش در بازار نقل 
وانتقاالت تا این لحظه قرادادهای بازیکنانی مانند 
مسلم اوالد قبا ، محمد شجری، مهران عالی قدر، 
سعید احمد عباسی  و محمد کشاورز  را تمدید کرده 
و محمدرضا سنگ سفیدی و حمید احمدی را به 
خدمت گرفته است تا با آمادگی بیشتری مهیای 
فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور 
شود. در ادامه این گزارش نگاهی خواهیم داشت 
به کارنامه بازیکنانی که قرار است در سال 98 برای 

تیم گیتی پسند به میدان بروند.
سپهر محمدی: این دروازه بان که همراه با تیم ملی 
فوتسال به قهرمانی در آسیا و سومی در جام جهانی 

رسیده، سابقه بازی و کســب عنوان های داخلی 
و آســیایی در تیم های فوالد ماهان و گیتی پسند 
اصفهان را نیز در کارنامه دارد. محمدی که از سال 
92 تاکنون در باشگاه گیتی پسند عضویت دارد، 
قراردادش با این تیم را به مــدت یک فصل دیگر 
تمدید کــرد. تمدید قرارداد محمدی با باشــگاه 
اصفهانی، اولین نقل وانتقال فوتســالی در فصل 

جدید رقابت های لیگ برتر نام گرفته است.
مســلم اوالد قبا: این بازیکن ســابقه بازی در 
تیم هــای ماهان تندیس قم ، یاســین پیشــرو 
قــم ، تاسیســات دریایی و شــهرداری ســاوه 
را دارد و از ســال 1390 در اختیــار تیــم ملــی 
 فوتســال بــوده و عناویــن متعــدد داخلــی و
 بین المللی با تیم های باشــگاهی و ملی به دست 

آورده است.
محمد شجری: محمد شجری سابقه حضور در 
تیم های شهرداری ساوه، حفاری اهواز، تاسیسات 
دریایی را دارد و از سال 2014 در خدمت تیم ملی 
فوتسال بوده و عناوین متعدد داخلی و بین المللی 
همراه با تیم ملی و باشگاهی خود کسب کرده است.
مهران عالیقدر: این بازیکن ســابقه قهرمانی 
با گیتی پســند در لیگ برتر فوتسال و همچنین 
عناوین متعدد داخلی و بین المللــی با تیم های 
باشگاهی و ملی از جمله کسب عنوان سومی جهان 

با تیم ملی فوتسال را دارد.

سعید احمد عباسی: عباسی که  فصل گذشته 
عملکرد درخشانی در گیتی پسند داشت، عناوین 
متعدد داخلی و بین المللی با تیم های باشگاهی و 
ملی از جمله کسب عنوان سومی جهان با تیم ملی 

فوتسال را در کارنامه خود می بیند.
محمد کشــاورز: کشــاورز  که با این قرارداد، 
هفتمین سال حضور خود در گیتی پسند را تجربه 
می کند در کارنامه خود 3 قهرمانی در این تیم را به 
همراه دارد. او در زمان حضور در تیم ملی عناوین 
متعدد بین المللی و کســب عنوان ســومی جام 

جهانی را به دست آورده است.
محمد رضا سنگ سفیدی: ســنگ سفیدی 
سابقه حضور در تیم های دبیری تبریز ، تاسیسات 
دریایی و مس سونگون را دارد و همراه با تیم ملی و 
باشگاهی خود عناوین متعدد داخلی و بین المللی 
از جمله کسب عنوان سومی جهان را در کارنامه 

خود ثبت کرده است.
 حمید احمدی: احمدی که فصل گذشته در تیم 
مس سونگون حضور داشــت و با این تیم به مقام 
قهرمانی در رقابت های لیگ برتر و جام باشــگاه 
های آسیا رسیده است، ســابقه بازی در تیم های 
علم و ادب مشهد، حفاری اهواز، منصوری قرچک، 
زمزم اصفهان و تاسیسات دریایی را در کارنامه دارد 
و همراه با تیم ملی نیز به عناوین مختلفی دست 

یافته است.

سمیه مصور
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معماری امروز نشانی از هویت ملی کشور ندارد
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

برپایی کارگاه »عکاسی در 
بحران« در اصفهان

مدیر فرهنگســرای تخصصی رســانه از برپایی 
کارگاه آموزشی »عکاسی در بحران« در گالری 
اکنون خبر داد. فاطمه شــفیعی اظهار کرد: از 
روز ششم اردیبهشــت ماه، نمایشگاه »قاب های 
همدلی« بــا همکاری فرهنگســرای تخصصی 
رســانه، جمعیت هالل احمر و فصلنامه عکاسی 
در گالری اکنون برپاشــده کــه 35 عکس را با 
موضوع سیل به نمایش گذاشته است.وی ادامه 
داد: ساتیار امامی، سمانه اصغری، آریا جعفری، 
خشــایار جوانمردی، ایمان حامی خواه، امین 
رحمانی، روزبه روزبهانی، سهیل زندآذر، آیتای 
شکیبافر، فرزام صالح، حسن غفاری و محمدعلی 
نجیــب، هنرمنــدان حاضر در این نمایشــگاه 
هستند.شــفیعی تصریح کرد: در شب نخست 
برپایی نمایشگاه »قاب های همدلی« دو میلیون 
تومان فروش داشــتیم که تمام این مبلغ برای 
کمک به سیل زدگان کشور، مستقیما به  حساب 
هالل احمر واریز شد.مدیر فرهنگسرای تخصصی 
رســانه با اشــاره به برپایی کارگاه آموزشــی 
»عکاسی در بحران« گفت: در حاشیه برپایی این 
نمایشگاه روز دوشنبه، نهم اردیبهشت ماه، راس 
ساعت 17، کارگاه آموزشی »عکاسی در بحران« 
با حضور آریا جعفــری و ابراهیم عرب بیگی در 
گالری اکنون برپا می شود که عموم عالقه مندان 

می توانند به صورت رایگان در آن شرکت کنند.

 همراهی دانش آموزان 
منطقه ۱۱ با سیل زدگان

مدیــر منطقه 11 شــهرداری اصفهــان گفت: 
همزمان با هفته نکوداشت اصفهان، ویژه برنامه 
»همدلی برای ایرانیان« در مدارس منطقه اجرا 
می شود.حمید اشــرفی اظهار کرد: این برنامه 
به همت معاونت فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
منطقه 11 و اداره توســعه فرهنگ شهروندی 
در قالب کارگاه و جشــن با حضور بیشتر از 1۰ 
مربی برگزار می شود.وی افزود: این برنامه ها ویژه 
دانش آموزان و با هدف فرهنگ سازی، کمک به 
همنوع و ترویج ایثار و ازخودگذشتگی پیش بینی 
شده است.وی ادامه داد : این ویژه برنامه از تاریخ 
پنجم اردیبهشت ماه لغایت 1۶ اردیبهشت و در 
۹ مدرسه از ساعت ۹:3۰ صبح اجرا می شود در 
پایان برنامه دانش آمــوزان هدایای خود را برای 

ارسال به مناطق سیل زده اهدا می کنند.

بازدید جوانان ترکیه ای از 
مدرسه علمیه تاریخی ناصریه 

رییس مدرسه علمیه ناصریه اصفهان در ارتباط 
با ســفر گروهی از جوانان ترکیه ای به اصفهان 
اظهار داشت: جوانان ترکیه در قالب یک گروه 
15 نفره شامل هشت نفر دانشجو در رشته های 
حقوق، تفسیر و اسالم شناسی به همراه چهار 
نفر از استادان، راهنما و راننده همگی از کشور 
ترکیه به قصد ســفر علمی و جهت آشنایی با 
حوزه های علمیه و مدارس دینی و علما به ایران 

و اصفهان سفر کردند.
حجت االســالم محســن اخوان،  در ارتباط با 
نحوه آشنایی گروه با مدرسه علمیه ناصریه ابراز 
داشت: راهنمای گروه پیش از این با گروه های 
مختلف در برنامه های مدرسه ناصریه از جمله 
گفت وگوهای دوســتانه و چهره بــه چهره با 
روحانیون شرکت کرده بود و این بار طی تماسی 
که در اواسط فروردین ماه برقرار کرد، تقاضای 
برگزاری این جلسه و شرکت در دوره آموزش 
کوتاه مدت )یک روزه( برای این گروه و آشنایی 
با اسالم را داشت.رییس مدرسه علمیه ناصریه 
اصفهان با بیان اینکه با هماهنگی های صورت 
گرفته با معاونت تهذیــب و تبلیغ حوزه علمیه 
اصفهان، هماهنگی های اولیــه و برنامه ریزی 
این سفر انجام شــد، بیان داشت: گروه جوانان 
ترکیه ای در ســفر بــه اصفهان، دیــداری با 
حجت االسالم مومنی معاونت تهذیب و تبلیغ 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان 
داشتند و طی جلسه ای که بیش از یک ساعت 
به طول انجامید در ابتدا به بیان نقاط اشتراک 
دینی و ملیتی دو کشور و ویژگی های فرهنگی 
مشترک اشاره شد و این نکته مورد تاکید قرار 
گرفت که وجود کتابخانــه های بزرگ دینی و 
مساجد اعظم در ترکیه و شهرهای ایران نشان 
از همسویی این دو کشور نسبت به اسالم دارد.

وی با تاکید بر اینکه یکــی از اهداف مهم این 
گروه علمی، آشــنایی با حوزه هــای علمیه و 
سیستم آموزشی حوزه علمیه اصفهان بود، ابراز 
داشــت: بدین ترتیب در ارتباط با این موضوع 
که در حوزه علمیه رشته های مختلف اسالمی 
چون فقه واصول، فلسفه، تاریخ، تفسیر و رجال 
آموزش داده می شود و این مطلب که آشنایی با 
اقوام و تاریخ ادیان توحیدی و آشنایی با فلسفه 
غرب نیز از مباحث آموزشی طالب ایرانی است، 

اشاره شد.

 
شهردار اصفهان مطرح کرد:

 ایجاد »فضاهای سبز مقاوم«
 با هدف توسعه پایدار

 قدرت ا... نوروزی، شــهردار اصفهان در صفحه 
توییتر خود نوشــت: در ســال ۹7 بیش از 2۰۰ 
هزار متر مربع از چمن های سطح شهر اصفهان 
را با چمن آبی مقاوم به کم آبی جایگزین کردیم. 
هدف گذاری جایگزینی چمن های مقاوم برای 
امسال، 52۰ هزار متر مربع و برای سال ۹۹حدود 
۹3۶ هزار متر مربع اســت. هدف کلی توســعه 
فضاهای ســبز با گونه های مقاوم در راســتای 

توسعه پایدار است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان مطرح کرد:
موقتی بودن سازه چوبی روی 

حوض مسجد امام
مدیر کل میــراث فرهنگــی صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان اصفهان گفت:ســازه چوبی 
اضافه شــده به حوض مســجد امام، یک ســازه 
دکوری چوبی برای ساخت سریال از یاد رفته ها 
به کارگردانی بهــرام بهرامیان و موقتی اســت.

فریدون الهیــاری افزود:این ســازه درچند روز 
آینده جمع آوری می شــود.این ســازه به تازگی 
روی حوض این مســجد تاریخی و ثبت جهانی 
ایجاد و باعث نگرانی دوستداران میراث فرهنگی 
شده؛ چرا که سازه اجرا شده منظر این اثر تاریخی 
را تغییر داده بود. مسجد جامع امام )ره( اصفهان 
مهم ترین مسجد تاریخی اصفهان و یکی از مساجد 
میدان نقش جهان است که در طی دوران صفوی 
ساخته شد و از بناهای مهم معماری اسالمی ایران 
اســت. این بنا، شــاهکاری جاویدان از معماری، 
کاشی کاری و نجاری در قرن یازدهم هجری است. 
این مسجد 15 دی 131۰ با شماره 1۰7 به عنوان 
یکی از آثار ملی ایران به ثبت رســیده و همراه با 
میدان نقش جهان، به عنوان یکی از میراث های 

جهانی یونسکو ثبت شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار 
اصفهان: 

معماری امروز نشانی از هویت 
ملی کشور ندارد

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با اشاره 
به مناســبت روز معمار اظهار کرد: »شیخ بهایی« 
مردی فراتر از زمان و مکان اســت که از او به عنوان 
معجزه ای در معماری و شهرسازی ایران یاد می کنند. 
این دانشــمند با طراحی و اجرای ابنیه گوناگون در 
تمام قالب ها از مســجد گرفته تا کاخ، پل، خیابان و 
باغ به دنبال کسب مانایی و پایداری و قدرت سخت 
تمدن ســازی  در گذر قرون و اعصار بود تا از مسیر 
معماری به رشد و شکوفایی تمدن اسالمی_ایرانی 
یاری کند.سیداحمد حســینی نیا افزود: بر همین 
مبنا سال 2۰۰۹ )13۸۸( از ســوی یونسکو به نام 
سال بزرگداشت شیخ بهایی نام گذاری شد و از این 
سال روز سوم اردیبهشت به طور رسمی به عنوان روز 
معماری در ایران پذیرفته و در تقویم رسمی ایران نیز 
ثبت شد.حسینی نیا با بیان اینکه معماری باید خالق 
و آفرینشــگر زیبایی، آرامش، هارمونی، ارتباطات 
معقول، خالقیت و نوآوری در شهر باشد، گفت: آنچه 
که در معماری امروزه بیش از 12۰۰ شــهر کشور 
می بینیم، نشــان دهنده زندگی قوام  یافته ایرانی و 
هویت ملی کشور نیست؛ زیرا انبوه سازی هایی که در 
کشور انجام می شود بدون توجه به اصول معماری، 
بافت اجتماعی، جامعه شناسی و آرمان های فرهنگی 
کشور است.وی ادامه داد: بدون تردید امروز اصالت 
میراث معماری ایرانی در شهرهای کشور گم شده و 
ما نتوانســته ایم میراث ملموس و ارزشمند بر جای 
مانده از گذشــتگان خود را در شهرها بسط دهیم و 
چیزی برای انتقال به آیندگان نداریم؛ در واقع آنچه 
در زمان فعلــی به عنوان معماری و ســاختمان در 
شهرها می بینیم هیچ گونه وجه مشترکی با گذشته، 
فرهنگ و هویت ملی نداشته و برگی از تاریخ و میراث 

ما نخواهد بود.

بهبود کیفیت زندگی شهری از آن دسته مفاهیمی 
است که به دنبال گسترش شهرنشینی در جوامع 
مورد توجه قرار گرفت تا زمینه های ایجاد شهرهای 
پایدار و توسعه یافته در جوامع فراهم شود؛ چرا که 
رشد و توسعه یافتگی شــهرها ارتباط تنگاتنگی با 
کیفیت زندگی شهروندان دارد و بدون توجه به این 
مهم، تحقق شهرهای پایدار امکان پذیر نیست. در 
میان عوامل موثردر افزایش بهبود کیفیت زندگی 
شــهری، پرداختن به موضوع » امنیت شــهری« 
اهمیت ویژه ای مــی یابد. امنیت یکــی از ارکان 
اساسی دســتیابی به یک جامعه ســالم و داشتن 
شهری پایدار اســت که زمینه ســاز بستر توسعه 

اقتصادی، اجتماعی و ... در شهرها می شود.
اهمیت توجه به شــاخص امنیت شهری در بهبود 
کیفیت زندگی شهروندان تا جایی است که سازمان 
ملل متحد هر ساله گزارشــی با نام گزارش انسانی 
منتشر می کند و در آن شــهرهای مختلف جهان 
را از نظر سطح امنیت شــهری مورد مقایسه قرار 

می دهد.
در دهه های پیشــین در باب امنیت شهری بیشتر 
به موضــوع جرائم و بزهکاری های شــهری توجه 
می شد؛ در حالی که امنیت، مقوله اي چند وجهي 
بوده که در چهارچوب عناصر مختلف توسعه معنا 
می یابد؛ از این رو توجه به سایر عواملی که در بحث 
امنیت شهری نقش تاثیرگذاری دارند، در دستور 

کار مدیران شهری قرار گرفته است.

گســتردگی بافــت های 
فرســوده در بســیاری 
از مناطق شــهر کــه با 
خطــرات مختلفــی از 
جمله آتش سوزی، زلزله 
و فرونشســت روبــه رو  
بوده، ضرورت پرداخت به 
شاخص امنیت شهری را 

اجتناب ناپذیر کرده است؛ از این رو  بررسی وضعیت 
موجود اصفهان و خطرات احتمالی که امنیت شهر 
را تهدید می کند در دستور کار شهرداری اصفهان 

قرار گرفته اســت.معاون 
برنامه ریــزی و توســعه 
سرمایه انســانی شهردار 
اصفهان با اشــاره به آغاز 
پژوهشــی در این راستا 
گفت: شرکتی که تهیه این 
پژوهش را برعهده گرفته، 
مورد تایید سازمان پدافند 
غیرعامل بوده و توسط این ســازمان معرفی شده 
است.علیرضا صادقیان با بیان اینکه شهر اصفهان 
به صورت طبیعی و غیرطبیعی در معرض حوادث 

متعددی قرار دارد، افزود: در حاشــیه کالن شــهر 
اصفهان مراکزی همچون پاالیشگاه و پتروشیمی 
وجود دارد که خطرات جدی را برای این شــهر به 
وجود می آورد یا حتی رودخانه زاینده رود علی رغم 
تمام برکاتی که برای این شــهر دارد، خشکی آن 

می تواند آسیب هایی به همراه داشته باشد.
به گفته معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
شــهردار اصفهان یکی از شــاخص های سازمان 
بهداشت جهانی برای افزایش کیفیت زندگی مردم 
»امنیت« است که بخش های متعدد و گسترده ای 
دارد و تامین ایمنی، امنیت و ســالمت شهروندان 
بخش مهمی از وظایف مدیریت شــهری به شمار 

می رود.
صادقیان  با بیــان اینکه  شــهرداری اصفهان در 
این دوره تالش می کند تا شــاخص امنیت را برای 
افزایش کیفیت زندگی شهروندان بهبود ببخشد، 
تا آنها بیشتر در شهر احساس امنیت کرده و آینده 
زندگی خود در این شهر را روشن ببینند، ادامه داد: 
از این رو تمام فاکتورهایی راکه موجب در معرض 
خطر قرار گرفتن مردم می شــود، مورد توجه قرار 

خواهیم داد.
وی با بیان اینکه انجام پژوهش برای اجرای پدافند 
غیر عامل در اصفهان یک اقدام جدید است، گفت: 
در آینده ساخت و ســازها و چشم انداز طرح جامع 
شهری باید تالش کنیم تا با توجه به این مطالعات 
و پژوهش ها میزان خطر برای شهروندان ساکن در 

شهر به حداقل برسد.

آینده روشن درانتظارشهروندان اصفهانی

ایرج مظفر، معاون عمران شهری شهردار اصفهان  درباره تکمیل 
بخش  شرقی حلقه حفاظتی شهر گفت: با توجه به اینکه ظرفیت 
رینگ ســوم زودتر از پیش بینی های صورت گرفته از عبور و مرور 
خودروها اشباع شد، شهرداری اصفهان در صدد احداث یک حلقه 
حفاظتی در دور تا دور شهر که به نوعی محدود کننده توسعه شهر 
است، برآمد تا بتواند ســربار ترافیک رینگ های اول، دوم و سوم 

شــهر را درخود جای دهد.با انجام مطالعات حلقه حفاظتی شهر، 
شهرداری اصفهان از نیمه دوم سال گذشــته به صورت جدی به 
احداث این حلقه ورود پیدا کرد.مظفربا بیان اینکه حلقه حفاظتی 
شهر به طول 7۸ کیلومتر اســت، اظهار کرد: حلقه حفاظتی شهر 
از تقاطع غیر همسطح کارخانه قند آغاز و از سمت خیابان شهید 
خاتون آبادی، بزرگراه شهید اردســتانی، خیابان آیت  ا... غفاری، 

خیابان بعثت، بزرگراه معلم، میدان استقالل، خیابان لوله )واقع در 
خمینی شهر(، خیابان آتشگاه، اتوبان ذوب آهن )محدوده زندان(، 
جنوب سپاهان شــهر و کمربندی شــرق اصفهان در جوار مرکز 
همایش های بین المللی، نمایشگاه بین المللی)سایت جدید(، شهر 
رویاها، میدان مرکزی میوه و تره  بار عبور و به تقاطع کارخانه قند در 

خیابان جی منتهی می شود.

معاون عمران شهری شهردار خبر داد:
تکمیل بخش شرقی حلقه حفاظتی شهر تا پایان سال ۹۹ 

  بررسی عوامل تهدیدزای امنیت شهری دردستورکارشهرداری قرارگرفت؛ 

رییــس کمیســیون حمل ونقــل و فنــاوری 
اطالعات شــورای اسالمی شــهر اصفهان  در 
هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسالمی 
شــهر اصفهان با اشــاره به روز شــوراها اظهار 
کرد: اســتقرار نظام شــورایی در کشور پس از 

انقالب به قدری مــورد توجه بوده 
که یک فصل و هشــت اصل قانون 
 اساســی به امــر شــورا اختصاص 

یافته است.
امیراحمد زندآور، شورا را یک اصل 
عقلی دانســت که کتاب و سنت بر 
آن صحه می گذارند و خاطر نشــان 
کرد: یک مدیر موفق مدیری است که 
بیشتر در انجام امور خود از رایزنی با 

خردپیشگان استفاده کند.
وی با بیان اینکه همراهی مردم با شوراها نیازمند 
فرهنگ سازی مناسب اســت که فراهم کردن 
بســتر این فرهنگ ســازی وظیفه شوراهاست 
توضیح داد: اگر بهترین قوانیــن برای حمایت 
از شوراها اتخاذ شده، بهترین افراد دارای منش 
شورایی به عضویت شورا درآیند و ارتباط شورای 
شهر با سایر نهادها در بهترین سطح انجام شود 
اما مردم در این مســیر جدی گرفته نشــوند، 
شوراها در رسیدن به اهداف خود ناتوان خواهند 

بود.
رییس کمیسیون حمل ونقل و فناوری اطالعات 
شورای اسالمی شــهر اصفهان با تاکید بر اینکه 

شورای پنجم در فرصت باقی مانده باید باالترین 
ســطح عدالت، نظارت و میزان رضایت مندی 
مردم را از عملکرد خود رقم بزنــد اضافه کرد: 
در شــهر اصفهان حفظ هویت و اصالت شهرها، 
ترویج فرهنگ قانون و نظم، گسترش نمادهای 

دین و اخالق و اهتمام در حوزه سالمت و محیط 
زیست، در سایه همت شورا محقق خواهد شد.

وی گفت: »روز جهانــی کار و کارگر« فرصتی 
برای قدردانی از کارگرانی اســت کــه با اعتقاد 
راســخ و همت واالی خود طرح هــای صنعت، 
عمــران و پاکیزگــی را بــه گــردش درآورده 
 و کار را عبــادت و آن را ســرلوحه خــود قرار 

داده اند.
زندآور افزود: مشکالت کارگران در زمینه تامین 
معیشت و شفاف ســازی قراردادهای کار باید 
مورد توجه مدیران شهری باشد تا این امر سبب 
ارتقای خالقیت آنان و توســعه و پیشرفت شهر 

اصفهان شود.

رییس کمیسیون حمل ونقل و فناوری اطالعات شورای شهر: 

همراهی مردم با شوراها نیازمند فرهنگ سازی مناسب است
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و 
حومه اظهار کرد: حمل و نقل عمومی در خدمت 
همه افراد جامعه بوده و بهبود و ارتقای کیفیت 
آن با کمک و همراهی شهروندان امکان پذیرتر 
است.قدرت افتخاری با بیان اینکه اتوبوس های 

دودزا و آلوده در شهر اصفهان شناسایی می شوند، 
افزود: ناوگان اتوبوسرانی برخی شهرهای حومه 
و مجاور اصفهان، در شهر تردد می کنند که این 
خود موجب آلودگی بیشتر هوای شهر می شود.

مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و 
حومه با اشــاره به افزایش هزینه های نگهداری 
و تعمیر اتوبوس ها، گفت: عمر متوســط ناوگان 
اتوبوسرانی ۹.5 سال است، با توجه به هزینه های 
ســنگین نگهداری و تعمیر ناوگان، تنها راه حل 
برای اســتفاده بهینه از اتوبوس ها، بازســازی و 
بهبود شرایط نگهداری و تعمیر آنهاست.افتخاری 
با اشاره به لزوم اســتفاده صحیح از اتوبوس ها، 
افزود: اقداماتی در زمینه نوسازی ناوگان انجام 

شده؛اما نسبت تعداد اتوبوس های نوسازی شده 
به کل اتوبوس های موجود بســیار پایین بوده و  
نگهداری و اســتفاده صحیح از اتوبوس ها تنها 
راهکار مدنظر این سازمان است.وی خاطرنشان 
کرد: ســال گذشــته اخــذ معاینه فنــی برای 
اتوبوس ها اجباری شد و بیشتر از ۹۰ 
درصد اتوبوس ها از بخش خصوصی 
و بخش دولتی، معاینه فنی دریافت 
کردند.مدیرعامــل شــرکت واحد 
اتوبوســرانی اصفهان و حومه ادامه 
داد: اتوبوس ها در مراکز معاینه فنی 
از نظر ایمنی و دودزایی مورد ارزیابی 
قرار می گیرند کــه این خود موجب 
بهبود ۹۰ درصــدی کارکرد ناوگان 
می شود.افتخاری تاکید کرد: فرسودگی ناوگان 
اتوبوسرانی قابل چشم پوشــی نیست به همین 
دلیل اقدامات اصالحی و پیشــگیرانه  در برنامه 
کاری این سازمان قرار دارد، در حالی که موضوع 
حمل و نقل عمومی و اثر بخشــی آن به مراتب 
بیشــتر از بحث آلودگی، مورد توجه است.وی با 
اشاره به مشاهده ذرات معلق و ذرات مشهود در 
ســوخت با کیفیت پایین، عنوان کرد: در تهران 
و کالن شــهرهای کشور از ســوخت یورو چهار 
استفاده می شــود، این ســوخت کمتر از 3۰ تا 
PPM ۴۰ آلودگی دارد؛ امــا کارکرد موتورها با 
فرســودگی باال موجب کارایی پایین اتوبوس ها 

می شود.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه:

بیش از ۹۰ درصد اتوبوس های اصفهان، معاینه فنی دارند

در حاشیه کالن شهر اصفهان 
مراکزی همچون پاالیشگاه 
و پتروشیمی وجود دارد که 
خطرات جدی را برای این 

شهر به وجود می آورد

آگهی مزایده

شهرداری آران و بیدگل به استناد مصوبه شماره 27۸۴ مورخ ۹7/12/1۴ شورای 
اسالمی شــهر آران و بیدگل در نظر دارد نســبت به اجاره و بهره برداری مجموعه 
غسالخانه و آمبوالنس متوفیات به مدت یکسال جمعا به مبلغ 1۶/5۰۰/۰۰۰ ریال 
متعلق به این شهرداری به شرح ذیل و از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه 
متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید تا حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ 
انتشار نوبت دوم این آگهی جهت اطالع از شرایط شــرکت در مزایده به شهرداری 
آران و بیدگل مراجعه نمایند. ضمنا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده است 

و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. 
1- اجاره مجموعه غسالخانه به همراه سایر تجهیزات متعلقه واقع در ضلع جنوبی 

پارک شادی به ازای هر ماه مبلغ ۶/5۰۰/۰۰۰ ریال و برای مدت یکسال.
 2- اجاره بهای یک دســتگاه خــودرو آمبوالنس مزدا 2۰۰۰ به شــماره انتظامی
 ۴3-۴25س 1۶ مدل ۸2 مخصوص حمل متوفیات دارای بیمه نامه شخص ثالث 
و فاقد عیب و نقص فنی به ازای قیمت پایه ماهیانه 1۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای مدت 

یکسال

م الف: 440743رضا رمضانی- شهردار آران و بیدگل

 مدیر منطقه چهار شهرداری خبر داد:نوبت   دوم
آمادگی کامل شهرداری برای رفع مشکل فاضالب شهرک زاینده رود

مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه موقعیت توپوگرافی و جغرافیایی شهرک زاینده رود، مشکالتی 
را برای حفاری و رفع مشکالت فاضالب این شهرک ایجاد کرده، اظهار کرد: متاسفانه زیرساخت های مورد نیاز در زمان 
آماده سازی این شهرک در نظر گرفته نشده است.اخوان ادامه داد: به دلیل تعدد متولیان شهرک و با توجه به اینکه قبل 
از واگذاری به شهرداری اصفهان، این منطقه در اختیار فرمانداری، بنیاد مسکن و برخی شرکت های خصوصی بود، 
انبوهی از مشکالت به شهرداری رسیده و اکنون نظارت فنی و مهندسی الزم برای آماده سازی و تفکیک اراضی انجام 
شده است.وی با بیان اینکه اگر شرکت آبفا برای ساماندهی فاضالب شهرک زاینده رود به میدان بیاید، شهرداری نیز 
برای صدور مجوز حفاری و دیگر مراحل مرتبط با شهرداری، همکاری و اقدامات الزم را انجام خواهد داد، تصریح کرد: 
در حال حاضر شهرداری منطقه چهار در روشن دشت و محالت روشن شهر، شهرک زاینده رود و شهرک گل ها به 
دنبال ساماندهی و هماهنگی میان ارگان های مربوطه است تا با همکاری، مشکالت ساکنان این بخش ها برطرف شود.

 نرگس طلوعی
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امام صادق علیه السالم:
گشاده دستى، زكات نیك بختى است و از خود 

گذشتگى، ايجاب كننده نام بزرگوارى.
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یادداشت 

با اینکــه از بچگی دســتی در نوشــتن داشــتم، به نظرم 
سخت ترین موضوع تکراری انشــای دوران مدرسه، بعد از 
تعطیالت مطرح می شد. کالفه کننده ترین ساعت مدرسه 
وقتی بود که معلم با گچ روی تابلو می نوشت: »تعطیالت را 
چگونه گذراندید؟« جواب این سوال را می شد در یک جمله 
و حداکثر یک پاراگراف نوشت که محتوایش چنگی به دل 
هیچ کارشناسی نمی زد و الیق نمره صفر بود: »مثل همیشه. 
پر از اوقات فراغت هدر شده. اصال نفهمیدم تعطیالت چطور 
گذشت. صبح شد، شب شد، چند تا برنامه تلویزیونی دیدیم 

و این آمد و آن رفت و تمام شد«. 
ســخت تر از نوشــتن انشــا با این موضوع، گوش دادن به 
انشای همکالسی هایم بود. تکرار پشــت تکرار. ادبیات ها 
کمی متفاوت بود ولی مشخص بود در تعطیالت هیچ کس، 
هیچ کجا، هیچ خبری نبوده اســت. تفاوت غنی و فقیر در 
تعطیالتی که گذشته بود، فقط یک مسافرت بود. همیشه 
آرزو می کردم کاش خانم معلم می نوشــت: »نیمه شعبان 
را چگونه گذراندید؟« فکر می کــردم برای این یکی خیلی 
حرف دارم و می توانم صدتا انشــای نمره بیست بنویسم. 
در هیچ کالس انشایی  آرزویم محقق نشد. امسال با خودم 
گفتم؛ چرا منتظر بمانم که کسی مشق بدهد برای انشایی 
که سال ها دوست داشتم بنویسم و ننوشتم. تصمیم گرفتم 
بنویسم. به خودم مشق دادم که چند روز بعد از نیمه شعبان 
بنویسم؛ » امسال  نیمه شعبان را چگونه گذراندیم؟ « قلم 
به دست، زدم به دل کاغذ؛  از تالش و تکاپوی شبانه روزی 
جوانان خوش ذوق محله ها و رقابت در چراغانی های سراسر 
کشورم نوشتم. گل و پرچم و بنر و المپ های رنگی که هر 
عابر بی خبری را وادار می کرد بگوید: »خبری در راه است«. 
نوشتم مثل ســال های قبل برای آمدن جشن و سرورش 
روز شــماری کردیم. از گرفتن برات برای مــرده هایمان، 
مالقات ها و صله رحمی رقم خورد کــه دل های مرده مان 
زنده شد. نوشتم  وتحسین کردم جوانان و خانواده هایی را 
که سهم زنده نگه داشتن شعائری اسالمی را با سهم کمک به 
سیل زدگان خلط نکردند و یاد گرفتند هر چیزی جای خود 
دارد و سهم خودش را. راهش این بود این جشن های باشکوه 
بین سیل زدگان هم برپا می شد تا بدانند عاطفه و نیکوکاری 
این مردم، جلوه ای از امام غایبشان است و همانطور که امام 
غایبمان ما و شما را از یاد نبرده اســت، ما هم شما را از یاد 
نبرده ایم. از تنوع ایده ها و تالش در شــاد کردن و نشاندن 
لبخند به لب پیر و جوان و کودک و نوجوان نوشتم. نوشتم به 
چشم خود دیدم ایران سراسر مملو از دل های جوان و پاکی 
بود که از هیچ تالشی برای برپایی جشــن میالد امامشان 
دریغ نکردند. نوشتم ندیدم جایی اقتصاد ناموزون اثری بر 
جلوه های عشق و محبت این ملت گذاشته باشد و هر کس 
در حد توان خود کاری کرده بود. یکی کودکش را شاد کرده 
بود به خریدن لباس نو و شــرکت در جشن ها، یکی در این 
روزهای سخت اقتصادی شربتی ســاخته بود و می ریخت 
به کام تلخ مردم. یکــی توانش را در نذر غذا و شــیرینی و 
آش جمع کرده بود. یکی کسب و تجارتش را تعطیل کرده 
بود. یکی تــالش و حضور در محــل کارش را وقف و هدیه 
موال کرده بود. خالصه همه بسیج شده بودند به هم کمک 
کنند در فهم »اندکی صبر ســحر نزدیک است«. خیلی ها 
دعای فرج را زمزمــه کردند. ختم صلــوات گرفتند، قرآن 
خواندند و تمام شب تولد موالیشان را بیداری کشیدند. به 
زیارتگاه ها و مسجدها پناه بردند تا شب عشق را زنده بدارند. 
قلم اینجا هم به اندازه نوشتن از تعطیالت ناتوان بود. چطور 
قلم ناتوانم می توانست عشــق و انگیزه و شکوه این ثانیه ها 
را به تصویر بکشد. می خواستم ننویسم از برخی ها. ننویسم 
برخی هایمــان معرفتمان به قطب عالم مــکان، به حافظ 
اسرار پروردگار جهانیان، به ذخیره خدا برای یاری دین، به 
تحقق بخشنده هر حقی، به نور خدا که خاموشی ندارد، به 
حجت خدا بر هرکس در زمین، به فرزند نورهای درخشان 
به ترجمان کتــاب ا...، به باب ا...، به نــور ا...، به حجه ا...، به 
سبیل ا...، به وعد ا...، به خلیفه ا...، به میثاق ا...، به ولی ا...، به 
رحمه ا...،  به بقیه ا...، به مصداق حاضر و ناظر جامعه کبیره 
تا حدی بود که جشــن میالدش را با کف و دف و پایکوبی 
و آهنگ و صوت و موســیقی و مداحی های حرام آمیختیم 
و از اختالط و نگاه حرام و گناه پرهیز نداشــتیم. سلیقه ها 
را مالک رفتار قرار دادیم و با الگو کردن اشــتباهات رسانه 
ملی، نبایدها را توجیه کردیم. عقده گشایی کردیم به جای 
گره گشایی.  جشــن تولدش را مثال جشن تولد کودک دو 
ساله مان انگاشتیم. عشق هایمان از عشق به فرزند و همسر 
و اســتاد و ... هم ناقابل تر بود که در این عشق ها رگه هایی 
از اطاعت و فرمانبری و رفتار مطابق میل او، دیده می شود 
ولی محبت به امام مان رنگی از اطاعت و گذشــتن از خود 
به خاطر او، نداشت. ســخت بود ولی نوشتم، نیمه شعبان 
امسال هم مثل همه نیمه شعبان های عمرمان که نه، مثل 
نیمه شعبان های هزار سال پیش گذشــت، برای پذیرش 
حکومت طاهران و والیت برترین فرد عالم آمادگی نداشتیم. 
 هنوز هم اندازه خواستن جرعه آبی در هنگام تشنگی، او را 

نخواستیم.

هنوز هم به اندازه جرعه آبی او را نخواسته ایم

 زهره جمالی زواره

عکس روز

دوخط کتاب

مى کنیــم بــراى آنکــه باالخــره 
کارى را کــه مى خواهیم انجام 
بدهیم، وقت زیــادى باقى مانده 
اســت؛ امــا ایــن طــور نیســت، 
زندگى ممکن است در یک ثانیه 
تغییــر کند، ممکن اســت در یک 
لحظه متالشــى شــود و در هم 
بریــزد و آن وقــت، بــراى انجــام 
دادن کارهایــى کــه بــه تاخیــر 

انداخته ایم، خیلى دیر است. 

 »وقتى خاطرات دروغ مى گویند«
سى بل هاگ

گاهى چقدر زود، دیر مى شود

ما همیشــه زندگــى را بدیهى 
فــرض مى کنیــم، نــه؟ فکــر 
مى کنیم سال هاى زیادى پیش رو 
داریم و براى تمام کارهایى که 
قرار اســت در آینده انجام دهیم 
برنامه ریــزى مى کنیــم. به این 
فکــر کردم کــه هر کــدام از 
ما چه زمان زیادى را بــا ناراحتى 
تلف مى کنیــم، کارهایى را که 
نمى خواهیــم انجــام مى دهیم 
و هرگــز خودمــان را راضــى 
فکــر  کــه  چــرا  نمى کنیــم؛ 

محققان دانشکده دندانپزشکی و مهندسی دانشگاه»پنسیلوانیا« با همکاری 
یکدیگر به بررسی ســاخت رباتی پرداختند  که ســطوح مختلف را از شر 
باکتری ها تمیز کرده و پالک های دندان را تجزیه  می کند.مهندسان پروژه 
از نانوذرات اکسید آهن اســتفاده کردند و میکروربات هایی ساختند که با 
استفاده از خاصیت مغناطیسی از راه دور کنترل می شود. این تیم دندانپزشکی 
دریافتند که ذرات اکسید آهن می تواند واکنش فعال سازی هیدروژن پراکسید 
را تسریع بخشیده تا به این ترتیب با آزاد شدن رادیکال های آزاد، مقاوم ترین 

باکتری ها از بین رفته و بیوفیلم های سطح دندان شکسته شوند.

ابداع میکرو رباتی که دندان را تمیز می کند

بیماری آلزایمر معموال در ابتدا با اختالل و مشکالت حافظه مشخص می شود، 
هرچند این مشکل به طور معمول در مرحله پیشرفته اتفاق می افتد. دانشمندان 
به منظور تشــخیص زودهنگام این بیماری، یک بازی ویدئویی ساخته اند که 
مهارت های ناوبری و مسیریابی فضایی بازیکنان را ارزیابی می کند. این بازی  که 
Deut�می توان آن راروی گوشی های هوشمند یا تبلت نصب کرد، با همکاری 

sche Telekom آلمان، گروه تحقیقاتی CNRS فرانســه، کالج دانشگاهی 
لندن و دانشگاه آنگلیای شرقی انگلیس توســعه یافته است.گفتنی است این 

بازی اولین بار در سال ۲۰۱۶ منتشر شد. 

تشخیص آلزایمر با یک بازی کامپیوتری

در قرن۱۶میالدی در چراگاه دره شام،کلیسایی ساخته شد که تاریخچه ای جالب 
دارد. دوکلیسا به دست دو برادر چوپان در دو سمت رودخانه ارس ساخته شده است؛ 
البته یکی از این کلیسا ها در سال های اخیر تخریب شد. گفتنی است کلیسایی که 
هم اکنون در دره شام قرار دارد با نام کلیسای چوپان شناخته می شود. ساختمان 
این کلیسا از خارج مربعی شکل و از داخل صلیبی شکل است؛کلیسای چوپان فاقد 
هر گونه حجاری است.کلیسای چوپان در ماه می سال۲۰۰۸ میالدی به ثبت جهانی 

رسید. این کلیسا هم اکنون تحت شورای خلیفه گری ارامنه آذربایجان است.

کلیسایی که به دست یک چوپان ساخته شد

نهمین جشنواره 
ملی کوچ عشایر 

مغان
نهمین جشــنواره ملی 
کوچ عشــایر مغان با 
محوریت معرفی آداب، 
رســوم، فرهنــگ و 
توانمندی های مختلف 
عشــایری  زندگــی 
روز جمعــه در منطقه 
 جعفرآباد شهرســتان

 بیله سوار مغان برگزار 
شد.

به بهانه بازگشت پیکر پاک شهید مجید قربانخانی؛

 قهوه خانه داری که
 شهید مدافع حرم شد

صدای قل قل قلیان به گوش و بوی تنباکوی میوه ای به مشام می رسید. روی 
تخت های دو نفره و سه نفره، کنار هم نشسته، چایی می خوردند و قلیان هم 
کنارشان بود. گاهی دودی از یک تخت باال می رفت و چند ثانیه بعد در هوا 
محو می شد. اینجا برای مجید نا آشنا نبود. بیشتر شب و روزهای جوانی اش 
را روی همین تخت ها با دوستانش گذرانده بود. مجید از راه رسید. یک دفتر 
و خودکار هم در دستش بود. با بیشتر آنهایی که روی تخت ها نشسته بودند و 
گپ می زدند، سالم و علیک داشت، گاهی بعضی از آنها حتی برای مجید بلند 
می شدند و جا برایش باز می کردند. یکی دو نفری هم نی قلیان را به سمت 
مجید کج می کردند و تعارفی به مجیــد می زدند.- آقا مجید، طعم پرتقال، 
بفرما+ نه داداش، من چند ماهی میشــه که دیگه نمی کشم.- ای بابا مجید 
جون بیا یه دم بزن، حالش رو ببر.+ می گم نمی کشم، تو میگی بیا یه دم بزن.

و بی آنکه پی حرف را بگیرد، کنار حاج مســعود رفت. حاج مســعود مداح 
هیئت بود. بیشتر محرم ها مجید در هیئت حاج مسعود سینه می زد و گاهی 
میدان دار هیئت هم می شد. حاج مسعود در دوران بچگی اش به حج مشرف 
شده بود و از همان روزها حاجی قبل از اسمش مانده بود.مجید سالم کرد و 
گفت:- حاجی بیا کارت دارم.حاج مسعود از اتاق بیرون آمد و با حوله کوچک 
دستانش را خشک می کرد.+جونم مجید، کاری داری.- بیا داداش، بیا حاجی 
جون چهارتا حرف قلمبه ســلمبه یاد من بده، من ســواد آنچنانی ندارم، 
می خوام وصیتم را بنویســم.+ مجید، این دیگه از اون حرف هاست. خودت 

باید بنویسی، من آخه چی بهت بگم؟
روی لبه یکی از تخت ها نشست و شروع به نوشتن کرد. مجید و حاج مسعود 
با هم زیاد خاطره داشتند. سال های زیادی بود که با هم بودند. اول هم صنف، 
بعد هم بچه محل بودن شان آن دو را کنار هم قرار داده بود. مسعود نگاهش 
کرد و یاد روزی افتاد که بچه های قهوه خانه خبردارشــده بودند مجید قرار 
اســت به ســوریه برود. دهان به دهان این حرف به گوش همه رسیده بود. 
خیلی ها تعجب کرده بودند و می گفتند:- نه بابا، این سوریه برو نیست. حاال 
هم می خواد یه اعتباری جمع کنه.- آخه اصالمجید رو سوریه نمی برن، مگه 

میشه، مگه داریم؟

روایت روز

 آغاز  فعالیت انجمن خیریه فرهنگ مصرف بهینه آب در اصفهان

در نشست انجمن خیرین اصفهان با معاونین و مدیران شرکت آب وفاضالب استان اصفهان چگونگی  فعالیت انجمن خیریه 
فرهنگ مصرف بهینه آب و احیاء زاینده رود اعالم شد .حسین موالیی یکی از اعضای انجمن خیریه فرهنگ مصرف بهینه آب 
و احیای زاینده رود در این باره گفت: در حال حاضر اصفهان 4۰۰ خیریه در بخش های مختلف دارد؛ اما با تاکید استاندار به 
مصرف بهینه آب توسط تمام بهره برداران، انجمن خیریه فرهنگ مصرف بهینه آب و احیای زاینده رود تشکیل شد.وی افزود: 
در چند سال اخیربخش  فالت مرکزی کشور به دلیل وقوع پدیده خشکسالی با چالش های بسیاری روبه رو شد؛ به طوری که 

بخش شرب،کشاورزی،صنعت و محیط زیست در این منطقه دستخوش تحوالتی شد.
موالیی، تشکیل گروه های مردمی را بسیار موثر در نهادینه سازی مصرف بهینه آب برشمرد و اعالم کرد:با ایجاد انجمن خیریه 
فرهنگ مصرف بهینه آب و احیای زاینده رود می توان به صورت تخصصی برنامه هایی به منظور فرهنگ سازی مصرف صحیح 

آب در جامعه ایجاد کرد.
این عضو انجمن خیریه فرهنگ مصرف بهینه آب و احیای زاینده رود با اشــاره به اهداف تشکیل این خیریه گفت:باپیگیری 
کارشناسانه مصرف بهینه آب در بخش  شرب، صنعت و کشــاورزی ،تالش برای فراهم آوردن بستر فرهنگی الزم به منظور 
جلوگیری هدر دادن آب و در نهایت تعامل با مسئوالن و کارشناسان؛ تدابیری جهت جاری شدن دائمی رودخانه زاینده رود 
در نظر گرفته شود. وی برگزاری نشست های هم اندیشی با کارشناسان و استادان را یکی از راه های چگونگی ترویج فرهنگ 
مصرف بهینه آب در جامعه برشمرد و اعالم کرد: با ارائه دستاوردهای علمی استادان، می توان زمینه های مصرف درست آب 
را درجامعه فراهم کرد ونیز استفاده از فضای مجازی در ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب میان اقشار مختلف جامعه بسیار موثر 
است.موالیی همکاری با رسانه های گروهی را بسیار حائز اهمیت دانست و خاطر نشان ساخت: نمی توان از نقش رسانه های 
گروهی در فرهنگ سازی مصرف بهینه آب چشم پوشی کرد؛ بنابراین باید از این ظرفیت در راستای  فرهنگ مصرف بهینه 

آب و احیای زاینده رود به خوبی استفاده کرد.
مصرف سرانه آب شرب در استان اصفهان، 154 لیتر در شبانه روز است

در ادامه این نشست معاون امور مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد: در حال حاضر میانگین 
سرانه مصرف آب شرب در کشور حدود ۲5۰ لیتر در شبانه روز است؛ در حالی که این رقم در استان اصفهان ۱54 لیتر در شبانه 
روز است.رضایی افزود: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با رویکردی که در نظر گرفته، درصدد است میزان مصرف سرانه 
آب شرب را به ۱۲۰ لیتر در شــبانه روز کاهش دهد. وی به اقداماتی که برای ترغیب مشترکین به مصرف صحیح آب انجام 
می شود، پرداخت و تصریح کرد: شناسایی و تشویق مشــترکین کم مصرف، شناسایی و جریمه مشترکین پر مصرف، چاپ 
و توزیع هشدارهای پر مصرف همراه با قبض آب بها به مشترکین با مصرف بیش از ۲۰ متر مکعب در ماه و برگزاری جلسات 
توجیهی مشترکین با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب از مهم ترین اقدامات در راستای ترویج مصرف بهینه آب بوده است.     
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