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موزه هنرهای معاصر
مروری بر آثار امان اله طریقی
۱۲ اردیبهشت  الی ۱۷ خرداد

تئاتر ماهی های نُه ماهی
کارگردان: کوروش شمس

۱3 الی 3۱ اردیبهشت
عمارت سعدی/ تماشاخانه ماه

جشن میانه بهار؛
ما االن وسط فصل بهاریم! امروز 
بهاری ترین روز ساله ! بهتره از 

هوای بهاری  لذت ببریم.
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احتمال رویت هالل ماه، صفر نیست

  استاندار اصفهان خواستار بسته شدن شعب اضافی بانک ها در استان  شد؛ 

مسابقه باجه ها در خط پایان
3

 کالس های فرسوده
 روی خط هشدار

   بر اساس اعالم رییس هیئت مدیره مجمع 
خیرین مدرسه ساز بیش از 9 هزار کالس درس 

در اصفهان نیاز به بازسازی دارد؛ 
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    سپاهان در کورس مدعیان قهرمانی
 باقی ماند؛

 لیگ چهاردهم برای طالیی 
پوشان تکرار می شود؟

به غیر از مهار پساب در 
کمترین زمان به موضوع 
دیگری فکر نمی کردیم

در گفت وگو با نماینده مدیریت  بحران شرکت 
آبفای اصفهان مستقر در اهواز مطرح شد:
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 تدارک برنامه های ویژه مدیریت شهری برای استقبال از ماه میهمانی خدا؛

شهر رنگ خدایی به خود می گیرد
ثانیه های پایانی ماه شعبان به شــمارش در آمده و نسیم خنک و سعادت بخش 
ماه میهمانی خدا وزیدن گرفته است. زمان زیادی باقی نمانده تا صدای قدم های 
رمضان شنیده شود، ماهی که جان مردمان در نهر پاک روزه داری آن شست و شو داده شده و دل 
آماده وصال محبوب می شود. این روزها مردم به تکاپو افتاده اند تا خود را برای بهره گیری از سفره 

رحمت الهی که امشب گشوده می شود، آماده سازند. ...
صفحه   ۷

پسران سندباد  
کارگردان:رضـا حـائـری

سینما سیتی سنتر

روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان اصفهان

نشست مربوط به خرید پساب تعدادی از روستاهای اطراف ذوب آهن اصفهان توسط این شرکت با حضور حجت االسالم والمسلمین سید 
ناصر موسوی الرگانی، نماینده مردم فالورجان در مجلس ، مهندس هاشم امینی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان و مهندس 
منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و جمعی از مسئوالن این دوسازمان، چهارشنبه 11 اردیبهشت ماه در این شرکت برگزار شد .

 در این نشست، توافقات الزم برای خرید پساب روستاهای مذکور توســط ذوب آهن اصفهان  صورت گرفت و مقرر شد قرارداد مربوطه بین 
ذوب آهن اصفهان و شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به زودی امضا شود.

نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی در این نشست گفت : ذوب آهن اصفهان از جمله شرکت های مهم و اثرگذارکشور است که 
توسعه آن تاثیر بسیاری بر شرایط اقتصادی دارد و نباید ظرفیت های تولید این شرکت خالی بماند .

وی افزود : افزایش و تداوم تولید در شرایط فعلی در این منطقه با مشــکل تامین آب مواجه است؛ لذا صنایعی مانند ذوب آهن طبق مصوبه 
 شورای عالی آب ، باید ظرف 5 ســال آینده ، آب مورد نیاز خود را از طریق پساب شــهرهای اطراف تامین کنند که این جلسه نیز در همین 

راستاست. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان نیز گفت : این جلسه در راستای برنامه ریزی ذوب آهن اصفهان برای تامین پایدار آب جهت 

حفظ و تداوم تولید این صنعت فوالدی مهم کشور برگزار شد و نتایج بسیار خوبی در برداشت .
هاشم امینی افزود : مقرر شد شرکت آب و فاضالب استان اصفهان براساس مصوبات شورای عالی آب کشور ، شبکه فاضالب بخشی از روستاهای 
حاشیه ذوب آهن را اجرا کند و پساب حاصله در اختیار این شرکت قرار گیرد. این اقدامات باعث می شود تولید در صنعت مهمی مثل ذوب آهن 

با اطمینان خاطر تداوم یابد و این امر یک اقدام استراتژیک و بلند مدت در جهت تداوم تولید فوالد کشور است .
مهندس یزدی زاده نیز در این جلسه ضمن تقدیر از حمایت های نمایندگان استان اصفهان از صنایع و همچنین همکاری شرکت آب و فاضالب 
استان در جهت استفاده بهینه از آب ، گفت : این شرکت اقدامات جدی برای تامین آب مورد نیاز خود از پساب شهرهای اطراف آغاز کرده است 

و تا چهار سال آینده ، برداشت آب از زاینده به حداقل می رسد.

 برگزاری نشست تامین آب ذوب آهن اصفهان
 از پساب روستاهای اطراف

عمران مرادی
عضو شورای علمی مرکز آموزش نجوم ادیب اصفهان

 رصد هالل ماه رمضــان از نوع رصد بحرانی اســت، با این حال 
احتمال رویت هالل صفر نیست، اما ســخت و دشوار است.باید 
منتظر اعالم رسمی آغاز رمضان از سوی بیت مقام معظم رهبری 
باشیم. در حال حاضر پیش بینی می شود، هالل اول ماه رمضان 
غروب یکشنبه)امروز( پانزدهم اردیبهشــت، ساعت 20:07 با 
چشم مسلح دیده  شــود و فردا اول ماه رمضان باشد. رصد هالل 
آخر ماه قمری در سحرگاه پیش از طلوع خورشید قابل مشاهده 
است. بر اساس تقویم رسمی کشور، یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 
1398 مصادف است با 29 شعبان 1440 هجری قمری و بر 
اساس تقویم، دوشنبه اول ماه رمضان اعالم شده که 
مشروط به رویت هالل درعصر امروز است و اگر این 

اتفاق بیفتد، فردا اول رمضان است.
رویت هــالل اول ماه رمضــان از اهمیــت ویژه ای 
برخوردار است. امسال شرایط رویت دشوار است، از 

این رو باید منتظر بمانیم و ببینیم گروه های رصدی چه روزی را 
اعالم می کنند. در ایران ستاد استهالل در بیت رهبری فعال است 
که هر ساله گروه های زیادی به مناطق کوهستانی که بتوانند ماه 
را به خوبی رصد کنند، می روند و هر کدام مشــاهدات خود را به 
دفتر مرکزی می فرستند و رصدگران برتر پس از بررسی گزارش ها 
و اثبات صحت و ارســال به بیت رهبری در صورت تایید مسائل 
شرعی، روز نخست ماه رمضان را اعالم می کنند. از لحاظ نجوم، 
رویت هالل ماه های قمری با یکدیگر متفاوت است و ممکن است 
گاهی شرایط رصد ساده و گاهی دشوار باشد. پارامترهایی برای 
رصد هالل اول ماه وجود دارد که نشان می دهد، رصد هالل ماه 
سخت اســت یا آســان. این آیتم ها در ماه های مختلف متفاوت 
است. ضخامت هالل ماه، زمان حضور ماه در آسمان و فاصله ماه 
با خورشید از جمله آیتم هایی اســت که شرایط رصد را متفاوت 
می کند. این پارامترها موجب می شود، شرایط رصد متغیر شود. 
در مورد رویت هالل ماه هیچگاه با قطعیت نمی توان صحبت کرد؛ 
لذا احتمال رویت هالل ماه در عصرگاه امروز با چشم غیرمسلح 

بدون دوربین و تلسکوپ تقریبا صفراست. 

مادر شهیدان طهرانی مقدم، به رحمت ایزدی پیوست
مادر شهیدان حسن و علی طهرانی مقدم، شــامگاه جمعه دار فانی را وداع گفت. مراسم تشییع این مادر مؤمنه و ایثارگر، امروزاز مقابل منزل ایشان 

برگزار خواهد شد.

عکس خبر
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گروه طالبان و آمریکا، رابطه پر فراز و نشیبی طی دو 
دهه اخیر داشته اند. از همکاری و حمایت آمریکا از 
این گروه در افغانستان گرفته تا جنگ و لشکر کشی 
برای نابودی آن و در نهایت شکســت عملیات های 
ایاالت متحده در برابر طالبان. از ســال 2015 که 
برای اولین بــار طرح گفت وگوی صلــح با طالبان 
مطرح شــد تا به امروز، دو طرف پیشــرفت  زیادی 
نداشته اند؛ اما دو طرف انعطاف زیادی برای نزدیکی 
منافع نشان داده اند و رسیدن به تفاهم چند جانبه با 
این گروه محتمل است. به تازگی سخنگوی طالبان 
از کاهش اختالفات در مذاکراتش با فرستاده ویژه 
آمریکا بر ســر چارچــوب زمانی خــروج نظامیان 

آمریکایی از افغانستان خبر داد. 
سخنگوی طالبان در دوحه در پیامی صوتی مدعی 
شد:» دو طرف پیشنهادهای جدیدی را برای روند 
خروج نظامیان آمریکا و ناتو از افغانســتان مطرح 
کرده اند. این یک گام اولیه مهم به سمت رسیدن به 
یک توافق برای پایان دادن به حدود 1۸ سال جنگ 
در افغانســتان و همین طور طوالنی ترین مداخله 

نظامی تاریخ آمریکاست«. 
با این حال» زلمی خلیلزاد«، فرســتاده ویژه صلح 
آمریکا همچنان بر درخواستش برای یک آتش بس 
تاکید دارد. هر چند هنوز شرط اصلی طالبان برای 
خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان عملی 
نشــده و این گروه همچنان در خاک افغانســتان 

حمالت تروریستی انجام 
می دهــد؛ امــا طالبان و 
آمریکا در نهایت ناچار به 
سازش هســتند. طالبان 
به عنوان بزرگ ترین گروه 
شورشــی در افغانستان 
پس از سرکوب گسترده 

طی یک دهه گذشــته دوباره در حال قدرت گیری 
است. 

در ماه های گذشــته نظامیان این گروه در قندوز، 
بغالن، غزنی، ننگرهار و ســایر شهرهای افغانستان 

پیشــروی های زیــادی 
داشــته اند. اســتراتژی 
طالبــان در ســال های 
گذشته نشــان داده است 
که این گروه با پیشــبرد 
همزمان گسترش نفوذ و 
افزایش تهدیدات در قالب 
عملیات های نظامی، خواســتار نمایش قدرت خود 
به دولت افغانستان و نیروهای خارجی به خصوص 

آمریکاست.
 از ســوی دیگر هزینه های آمریکا در افغانستان نیز 

همچنان افزایشی است و به رغم درخواست ترامپ 
مبنی بر خروج نیروها اما سنا با این مسئله مخالفت 
کرده و دولت به دنبال راهی برای باال بردن امنیت 
در افغانســتان و خروج نیروهاســت. به هر حال، 
گزینه حضور صفــر آمریکا در افغانســتان بعید به 
نظر می رسد؛ چرا که واشــنگتن در قالب مبارزه با 
تروریســم، به حضور اطالعاتی در افغانستان ادامه 
خواهد داد و این می تواند بزرگ ترین چالش بر سر 
راه توافق میان طالبان و این کشــور باشد چون این 
گروه اولین شرط کنار گذاشــتن سالح ها را خروج 
کامل نیروهای عراقی از افغانستان عنوان کرده است؛ 
اما به نظر می رسد تا کنون توافقی میان دو طرف در 

این زمینه صورت نگرفته است .
کارشناسان معتقدند دو طرف این مذاکره در نهایت 
ناچار به اتخاذ یک رویکرد بینابین خواهند شد و در 
نهایت آمریکا از روند مذاکره مستقیم با طالبان کناره 
گیری می کند و دولت وقت به عنوان نماینده رسمی 
این کشور با طالبان به توافق خواهد رسید. یکی از 
ســناریوهای محتمل در خصوص نتایج مذاکرات 
 آمریــکا و طالبان این اســت که گفــت وگوهای

 مذکور در نهایت، به نتایج موردنظر طرفین برســد 
و از طریق دستیابی به توافق رسمی بین المللی در 
ارتباط با موضوع صلح افغانســتان کــه مورد تایید 
ســازمان ملل متحد نیــز قرار می گیــرد، به پایان 
برسد؛ اما باید دید دو طرف تا چه حد بر سر مواضع 
و خواســت های خود در جریان مذاکرات منعطف 

خواهند بود.

وزارت دفاع عراق:
» بغدادی« قید خالفت را زده و 

قصد انتقام دارد
وزارت دفاع عراق در واکنش به آفتابی شدن اخیر 
سرکرده داعش، تاکید کرد که این آفتابی شدن 
بیانگر آن است که این گروه تروریستی استراتژی 
اصلی خود را از دست داده و به دنبال انتقام و آغاز 
جنگ فرسایشی است. محمد العسکری، مشاور 
رسانه ای وزارت دفاع عراق افزود: اینگونه به نظر 
می رســد که مکان این فیلم دور افتاده و مخفی 
باشد و این ویدئو سه بار مونتاژ شده بود و تالش 
زیادی برای اینکه ویدئوی مذکور به بهترین شکل 

ارائه داده شود، به عمل آمده بود.

دبیرکل سازمان ملل خواستار 
خلع سالح حزب ا... لبنان شد

»آنتونیو گوتــرش« در اظهاراتی مداخله جویانه 
بار دیگر خواســتار خلع ســالح حزب ا... لبنان و 
توقف عملیــات نظامی این جنبش در ســوریه 
شد. دبیر کل ســازمان ملل در گزارش مربوط به 
نیم سال نخســت میالدی این سازمان، بار دیگر 
خواستار خلع سالح حزب ا... لبنان و متوقف شدن 
فعالیت های نظامی این جنبش در کشور همسایه 
آن سوریه شد. وی با اشاره به اینکه دولت جدید 
لبنان وضع اقتصادی را اولویــت خود قرار داده، 
تاکید کرد: مهم اســت این کشور به آماده سازی 

راهبردهای دفاعی و ملی اش بپردازد.

تشدید درگیری های مسلحانه 
در جنوب لیبی

منابع رسانه ای از تشدید درگیری های مسلحانه 
در محور جنوبی لیبی خبر می دهند. بر اساس این 
گزارش، آخرین اخبار حاکی از وقوع درگیری های 
شدید در منطقه »ســهبا« واقع در جنوب لیبی 
است. طبق اعالم منابع رسانه ای، درگیری های 
مسلحانه هم اکنون در اطراف میادین نفتی سبها 
در جریان اســت. این درحالی است که به دنبال 
عملیات نظامی نیروهای حفتر در طرابلس لیبی، 
از حدود یک ماه گذشــته تاکنون، 55 هزار نفر 

آواره شده اند.

انهدام شبکه جاسوسی اماراتی 
در عمان

به گــزارش منابع خبــری، کشــور عمان یک 
شــبکه جاسوســی جدید اماراتی را که در این 
کشــور فعالیت می کرد، شناسایی و منهدم کرد. 
دستگاه های امنیتی عمان مدتی پیش، اطالعاتی 
از یک شبکه جاسوسی اماراتی که علیه این کشور 
فعالیت می کرد به دســت آوردند. این اطالعات 
باعث شد تا دســتگاه امنیتی عمان جزئیات این 
شبکه جاسوسی و اسامی همه افراد و شرکت هایی 
که با این شبکه همکاری داشتند را به دست آورده 
و این افراد را دســتگیر کند. االخبار گزارش داد: 
»محمد بن راشد«، حاکم دبی شخصا در موضوع 
این شبکه جاسوسی دخالت داشته و این مسئله 

باعث »تنش بزرگی« میان دو کشور شده است.

»جاکارتا« در خطر غرق شدن
پژوهشــگران زیســت محیطی مرکز باندونگ 
تکنولوژی اندونزی در ســال های اخیر با انتشار 
گزارشی هشدار دادند جاکارتا، پایتخت اندونزی 
بیش از همه شــهرهای جهــان در معرض خطر 
غرق شدن قراردارد. طی یک دهه آینده، جاکارتا 
ساالنه 2/5 سانتی متر و در مجموع 10 سال، 25 
سانتی متر در آب های اقیانوسی فرو خواهد رفت. 
این موضوع در سال های اخیر به یکی از مهم ترین 
چالش های زیست محیطی و اقتصادی دولت های 
مختلف اندونزی به ویــژه دولت جوکوی تبدیل 
شده است. برخی رســانه ها از جاکارتا به عنوان 
»سریع ترین شهر در حال غرق شدن جهان«نام 

برده اند.

توافق نزدیک است
با حکم رهبر انقالب صورت گرفت؛

انتصاب نماینده ولی فقیه در 
امور حج و زیارت و سرپرست 

حجاج ایرانی
حضــرت آیــت ا...خامنــه ای در حکمــی 
حجت االســالم ســیدعبدالفتاح نواب را به 
نمایندگی ولی فقیه در امور حــج و زیارت و 

سرپرستی حجاج ایرانی منصوب کردند.
متن حکم رهبر انقالب اســالمی به این شرح 

است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

جناب حجه االسالم آقای سید عبدالفتاح نواب 
دامت توفیقاته

اکنــون که جنــاب حجــه االســالم آقای 
قاضی عســکر پس از یک دوره تالش موفق 
در سرپرســتی حجــاج از این مســئولیت 
کناره گیری کرده اند با تشکر فراوان از خدمات 
گسترده ایشــان، جنابعالی را که برخوردار از 
صالحیت های وافر و تجربه های ارزشمند در 
امر خطیر حج و اتقان و کارآمدی در ســابقه 
فعالیت های خود می باشید به نمایندگی خود 
و سرپرســتی حجاج محترم ایرانی منصوب 
می کنم. فریضه حج، موهبت بزرگ خداوند بر 
مومنان و فرصت بی نظیر فردی و اجتماعی و 
بین المللی برای آنان است. مهم آن است که ما 
قدر این نعمت را شناخته و ظرفیت بهره مندی 
از آن را در مقیاس فرد و جامعه افزایش دهیم. 
چگونگــی هدایــت و مدیریت ایــن رویداد 
عظیم، می تواند نقش آفرین در این شناخت و 
بهره مندی باشد و امید است جنابعالی در این 
عرصه حساس مشمول توفیق و کمک خداوند 

بوده و آزمون شایسته  ای را بگذرانید.

برگزاری جلسه فوق العاده 
شورای نگهبان برای بررسی 

قانون انتخابات
سخنگوی شورای نگهبان اعالم کرد: پنجشنبه 
هفته جاری، جلسه فوق العاده ای برای بررسی 
مصوبات مجلس درباره اصالح قانون انتخابات 
مجلس برگزار خواهیم کرد. کدخدایی، درباره 
زمان بررســی طرح اصالح قانــون انتخابات 
مجلس شورای اسالمی در شــورای نگهبان، 
گفت: ما این هفته بررســی این طــرح را در 
دستور کار داشتیم که به دلیل طوالنی شدن 
مصوبه درباره اجرای سیاســت های اصل ۴۴ 
قانون اساسی نتوانســتیم طرح اصالح قانون 
انتخابات را بررســی کنیــم. وی تاکید کرد: 
به دلیل طوالنی بودن مصوبــه اصالح قانون 
انتخابات مجلس و حساس بودن این موضوع 
قطعا جلســات فوق العاده ای برگزار خواهیم 
کرد تا نتیجه را در موعــد مقرر برای مجلس 

ارسال کنیم. 

معاون حقوقی رییس جمهور:
جنبه حقوقی آثار تحریم ها 

بررسی می شود
معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: پیشنهاد 
معاونت حقوقی برای رییس جمهوری این است 
که بر جنبه حقوقی آثار تحریم ها تاکید کرده 
و بر دعوای مسئولیت مدنی و خسارت ناشی از 
تحریم ها تمرکز شود. وی ادامه داد: در رابطه 
با دعوای مسئولیت مدنی، تیم کارشناسی در 
معاونت حقوقی در حال بررسی است همچنین 
منتظر نظر وزارت خارجه و دادگســتری در 
این خصوص هســتیم. جنیدی اظهار داشت: 
بر اســاس بررســی های معاونت حقوقی، در 
خصوص دعوای حقوقــی در مراجع داخلی 
با اینکــه از نظر اصل صالحیــت کلی که در 
جرم وجود دارد، ممکن بــود بتوانیم مبنای 
اقامه دعــوا را احراز کنیم؛ امــا در این زمینه 

مالحظاتی وجود دارد. 

محمدرضا عارف
رییس فراکسیون امید مجلس:

رییس شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی گفت: 
برخی فکر می کنند که باید دل مردم را خالی کنند و 
بگویند دشمن خیلی نیرومند است. آنها می گویند ما 
نمی توانیم در برابر نیروی دشمن مقاومت کنیم و به 

شکلی باید با آنها کنار بیاییم.
 جنتی ادامه داد: ما در صف حسینیان و عاشوراییان 
و غدیریان قرار گرفته ایم و باید این را بدانیم؛ البته که 
امور به تدریج انجام می شود همانطور که برای پیامبر 
اسالم هم موفقیت ها به تدریج پیش آمد. اینطور نبود 
که اول بسم ا... ، خداوند تمام دشمنان حضرت موسی 
را غرق دریا کند. رییس شورای هماهنگی تبلیغات 
اســالمی تاکید کرد: دل ما به دست خداست و دل 
آمریکایی ها و اسراییلی ها نیز به دست خداست و این 
خداست که دلی را محکم نگه می دارد و دل دیگری 
را خالی می کند. ما جوانانی را دیدیم که در تشکیالت 
رژیم گذشته رشــد کرده بودند و از اسالم دور بودند 
و خیابانگرد شده و به دنبال فساد رفتند، یک دفعه 
دل شــان با امام خمینی)ره( همراه شد و به صحنه 

انقالب آمدند.

 برخی در پی خالی کردن 
دل مردم هستند

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی:

کافه سیاست

عکس  روز 

مجسمه مرغ به جای دادستان 
کل آمریکا!

اســتفان کوهن، یکی از نماینــدگان مجلس 
نمایندگان آمریکا در پی عدم حضور دادستان 
کل این کشــور در کمیته قضایــی مجلس به 
 منظور پاسخ به ســواالت درباره گزارش مولر، 

به جای او مجسمه مرغ سرامیکی قرار داد.

راه فروش نفت بسته  نیست

پیشنهاد سردبیر:

رییس فراکســیون امید مجلس شــورای 
اسالمی با تاکید بر اینکه »کشور بدون اتکا 
به منابع نفتی و حتی با تحریم، پتانســیل 
اداره خود را به بهترین نحــو دارد«، گفت: 
درآمد کشــور تنها به فــروش نفت محدود 
نمی شــود، البته که اگر تصمیم به صادرات 
نفت داشته باشیم می توانیم این کار را تحت 
هر شرایطی انجام دهیم و راه بسته نیست؛ 
خودمان تصمیم گیرنده نهایی هســتیم و 
مطمئنا کشور تسلیم تحریم ها نخواهد شد. 
محمدرضا عارف افزود: طبــق بهره مالکانه 
دولت تنها می تواند بخشــی از درآمدهای 
نفتی را به عنوان سهم دولت و شرکت نفت 
برداشت کند و مابقی باید در حساب ذخیره 
ارزی و یا صندوق توسعه برای توسعه کشور 
ذخیره شود تا نسل های بعد هم بتوانند از آن 

بهره مند شوند.

 راه فروش نفت بسته 
نیست

محمود واعظی
رییس دفتر رییس جمهور:

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظــام گفت: ما به 
هر میزان که جلو می رفتیم، استدالل »دلواپسان« 
درباره FATF غلبه پیدا می کرد و االن خود بنده هم 
دلواپس شده ام. نبوی درباره سرنوشت »پالرمو« در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: »ما در آستانه 
سال جدید و آخرین جلسه مجمع بودیم که شاید اگر 
رای گیری می شد، چنین نظری رای نمی آورد، چون 
طبق ضوابط مجمع تشــخیص، به دو سوم رای نیاز 
بود. ارزیابی من این بود که دو-سوم اعضای مجمع 
رای نمی دهند«. مرتضی نبوی تصریح کرد: مجمع 
در مورد عضویت در FATF در موضع تصمیم نیست، 
بلکه مسئله لوایح مورد تصمیم است. کار لوایح باید 
در مجلس و شورای نگهبان انجام شود، یعنی دولت 
الیحه ارائه می دهد، مجلس بررســی و به شــورای 
نگهبان ارســال می شــود بنابراین مجلس شورای 
اسالمی اصالحات و تغییرات را انجام داده و شورای 
نگهبان نسبت به آن ایراد گرفته است. ما دو الیحه 
داخلی یعنی ایرادهایی که شورای نگهبان گرفته و 

به مجلس ارجاع کرده بود را حل کردیم.

 FATF تردیدم درباره 
به دلواپسی تبدیل شد

عضو مجمع تشخیص مصلحت:

رییس دفتر رییس جمهور بــا اعالم حمایت 
از طرح استانی شــدن انتخابات گفت: فکر 
می کنیم با این کار اگر نماینده مجلســی در 
یک استان بتواند رای بیاورد او بیشتر به مسائل 
کالن کشــور توجه می کند و مسائل ملی را 
می بیند، تا اینکه از یک جای کوچکی بیاید.  
محمود واعظی درخصوص موضع دولت درباره 
استانی شدن انتخابات اعالم کرد: مخالفتی با 
این طرح نداریم. رییس دفتر رییس جمهور 
اضافه کــرد: نمی خواهم دربــاره نماینده ای 
قضاوت کنم و یا خدایی ناکرده بخواهم بین 
نمایندگان مجلس بر اساس رای شان صحبت 
کنم ولی  به صورت کلی وقتی کسی بتواند در 
یک استان از همه مردم استان رای بیشتری 
بگیرد او به مسائل ملی بیشتر توجه می کند و 
مجلس هم در این زمینه بررسی هایی کرده و 

ما هم مخالفتی نداریم.

 از استانی شدن انتخابات 
حمایت می کنیم

پیشخوان

بین الملل

»الیگ راژکوف« معاون مدیر بخش عدم گسترش و کنترل تسلیحات 
وزارت امور خارجه روســیه اعالم کرد که تمایل آمریکا برای متعهد 
کردن ایران به اجــرای محدودیت های جدید هســته ای، به غیر از 
مواردی که در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( برعهده 
مقامات تهران است، تاثیر غیرســازنده ای بر پیمان مربوط به عدم 
گسترش هسته ای خواهد گذاشت. این دیپلمات روس گفت: »به طور 

خاص تاکید می کنم که تمایل آمریکا برای تقویت محدودیت های 
هســته ای و اعمال تعهدات مضاعف بر ایران که در چارچوب برجام 
گنجانده نشده و همچنین تالش برای بازکردن مسائلی که پیش از این 
آژانس بین المللی انرژی اتمی آنها را بسته شده اعالم کرده، از جمله 
ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران، اقداماتی کامال غیرسازنده 
و مخرب اســت.« این دیپلمات تاکید کرد که خــودداری آمریکا از 

اجرای تعهداتش در چارچوب برجــام و تهدید به اعمال تحریم های 
علیه سازمان ملل، آژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورهای شرکت 
کننده در برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( به خاطر حمایت و اجرای 
این توافق نامه، اقدامی غیرقانونی و غیرقابل قبول است و مقامات مسکو 
مصرانه از دولــت آمریکا می خواهند تا درباره عواقب اقدامات شــان 

اندیشیده و به اجرای تعهدات بین المللی خود بازگردند.«

روسیه از قصد واشنگتن علیه تهران خبر داد

  طالبان از کاهش اختالفاتش با آمریکا خبر داد؛ 

تصمیم ملی نیازمند تدبیر 
ملی

حذف نفــت ایران ممکن 
نیست

فیلترینگ قیمت خودرو

وزیر نفــت: تهدید برخی 
اعضای اوپک را بی پاســخ 

نمی گذاریم

 این گروه اولین شرط کنار 
گذاشتن سالح ها را خروج 
کامل نیروهای عراقی از 

افغانستان عنوان کرده است

بررسی لغو معافیت های هسته ای به مجلس می رود
رییس کمیته هســته ای مجلس از بررســی لغو معافیت های هسته ای از ســوی آمریکا در کمیسیون 
امنیت ملی پارلمان خبر داد. حجت االسالم مجتبی ذوالنوری با اشاره به لغو برخی از معافیت های هسته ای 

کشورمان از سوی آمریکا، گفت: این اقدام قطعا خالف برجام است. 
وی با بیان اینکه هر خالف برجامی که آمریکا مرتکب شود برای ایران الزام آور نیست چون برجام آن را 
خالف ندانسته است، ادامه داد: هر اقدامی که برجام برای ایران مجاز دانسته است ما انجام خواهیم داد و 
به بدعهدی های آمریکا اعتنا نخواهیم کرد. رییس کمیته هســته ای مجلس با اعالم اینکه در کمیسیون 
امنیت ملی این لغو معافیت های هسته ای از سوی آمریکا را بررسی خواهیم کرد، عنوان کرد: هیئت نظارت 
بر اجرای برجام در روزهای آینده واکنش جدی به این اقدام آمریکا خواهد داشت. حجت االسالم ذوالنور 
تصریح کرد: هیئت نظارت بر اجرای برجام مسئول بررسی نقض آن است و باید در برابر بدعهدی طرف های 

مقابل تصمیم جدی اتخاذ کنند.

روایت جعفری دولت آبادی از نگاه منفی به دادستانی به خاطر مرتضوی
عباس جعفری دولت آبادی در مراسم معارفه دادستان جدید تهران که در مجتمع قضائی امام خمینی )ره( 
برگزار شد، گفت: مهم ترین وجهه و بعد کاری دادستان، تعقیب امر جزایی و پاسخ کیفری و مقابله ای با جرایم 
است.دادستان پیشین تهران گفت: در قضیه گران فروشی دیدید که دادستان حرف اول را در میدان تصمیمات 
می زد و به دولت حرف خوبی زدیم گفتیم شما کارتان را انجام دهید و ما حمایت می کنیم و در قضیه گوشت 
و مرغ گفتند که دادستان شــأن خودش را پایین آورد که وارد این موضوع شد در حالی که شأن مردم باالتر 
است. وی ادامه داد: وقتی من به داســتانی تهران آمدم، تهران در دود و آتش می سوخت و هر روز اعتراضات 
خیابانی و دستگیری داشتیم. عالوه بر این به دلیل قضیه مرتضوی دید خوبی به دادستان وجود نداشت. 1۸ 
ماه سختی بود که پشت سر گذاشتیم. جعفری دولت آبادی افزود: پس از روی کار آمدن دولت جدید، با پرونده 
 بابک زنجانی مواجه شــدیم. پرونده ای که شش سال است در حال بررسی اســت و هنوز زلزله بابک زنجانی

 پا بر جاست.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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 افزایش قیمت بنزین، مصوب سران قوا 
و الزم االجراست

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

افزایش نرخ تورم در اروپا
تا پایان ماه آوریل، متوســط نرخ تورم ســاالنه 
در ۲۸ کشــور عضو اتحادیه اروپا به ۱.۷ درصد 
افزایش یافت. پس از بخش انرژی، بخش خدمات 
با تورم ۱.۹ درصدی در ماه آوریل در مقایسه با 
تورم ۱.۱ درصدی ماه مارس و بخش نوشیدنی 
و مواد غذایی با تورم ۱.۵ درصدی در مقایسه با 
تورم ۱.۸ درصدی ماه قبل قرار دارند. کمترین 
نرخ تورم در بین بخش هــای مختلف متعلق به 
کاالهای غیر مرتبط با انرژی است که نرخ تورم 
آنها در ماه آوریل با ۰.۱ درصد افزایش در مقایسه 

با ماه مارس به ۰.۲ درصد رسیده است.

دالر کانادا جایزه اسکناس 
سال را گرفت

اســکناس ۱۰ دالری جدید کانادا که اواخر سال 
گذشته و منقش به تصویر یکی از فعاالن حقوق 
زنان منتشر شد، از سوی انجمن جهانی اسکناس 
برنده جایزه نوآورانه ترین اســکناس سال ۲۰۱۸ 
شناخته شد. اسکناس ۱۰ دالری جدید در زمینه 
خــود دارای تصویری عمودی منقــش به ویوال 
دموند، کارآفرین و فعال اجتماعی زن اهل استان 
»نوا اسکوشیا« این کشور اســت. روی دیگر این 
اســکناس نیز منقش به موزه حقوق بشــر شهر 
وینیپگ در منیتوباست. اسکناس جدید ۱۰ دالری 
کانادا دارای اندازه بزرگ تــر از همتای آمریکایی 
خود و از جنس پلیمر خواهد بود. طبق اعالم بانک 
مرکزی کانادا این اسکناس دارای استانداردهای 
فن آورانه و مشخصه های امنیتی متعددی است 
که کار جعل آن را دشــوار می ســازد. اسکناس 
۲۰۰ فرانکی ســوئیس، ۵۰۰ کرونی نروژ، ۱۰۰ 
روبلی روســیه و ۴۰ دالری جزایر ســولومون از 
دیگر گزینه های مطرح شده در مسابقه این دوره 
بودند. کانادا اعالم کرده است ۴ اسکناس جدید 
 دیگر این کشــور نیز به صورت عمودی منتشــر

 خواهند شد.

بازار

مچ بند هوشمند

 برای حمایت از کارگران 
خأل قانونی وجود ندارد

عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسالمی 
گفت: برای حمایت از کارگران، خأل قانونی وجود 
ندارد؛ اما الزم اســت مســئوالن نگاهی ویژه و 
حمایتی به این حوزه و رفع معضالت معیشــتی 
کارگران داشته باشند. ســمیه محمودی عضو 
فراکســیون اظهار کرد: اگر بــه کارگران توجه 
نشود، رونق تولید اتفاق نمی افتد و اقتصاد کشور 
با چالش جدی مواجه می شود. وی ادامه داد: همه 
مسئوالن باید از سرمایه گذاران دفاع کنند، قانون 
اختیاراتی را به وزارتخانه های متولی حوزه اشتغال 
و کارآفرینی تفویض کرده که باید از آن استفاده 

و مشکالت این بخش را رفع کنند. 
وی اضافه کرد: وقتی به وزیر پیشنهادی بهداشت 
و درمان رأی اعتماد دادیم که مطمئن شدیم از 
صندوق تامین اجتماعی و حقوق کارگران در این 
بخش دفاع و برای ارائه خدمات مناســب به آنان 

تالش می کند.

 آبگیری 43 درصد از حجم 
سد زاینده رود

در پی بارندگی های بهار، ۴3 درصد از حجم سد 
زاینده رود اصفهان آبگیری شــده است. معاون 
حفاظــت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای 
استان اصفهان، ذخیره کنونی سد زاینده رود را 
6۰۲ میلیون مترمکعب بیان کرد و گفت: این در 
حالیست که حجم آب ســد زاینده رود در مدت 
مشابه سال گذشته ۲۰6 میلیون متر مکعب بود. 
وی گفت: میزان بارندگی از اول مهر تاکنون در 
منطقه چلگرد ایستگاه شاخص زایندرود دو هزار 
و ۱۲6 میلیمتر گزارش شــده که درمقایســه با 
میانگین بلند مدت 6۱ درصد افزایش یافته است. 
سد زاینده رود ســال ۱3۴۹ در ۱۱۰ کیلومتری 
غرب اصفهان به عنوان یکی از اصلی ترین سدهای 
مرکز کشور با ظرفیت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون 

مترمکعب ساخته شده است.

شرایط ثبت نام مالکان 
خودروهای نو شماره و تعویض 

پالک های جدید
شرایط دریافت کارت سوخت برای خودروهای 
نو و تعویض پالک جدید اعالم شد. شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران با صدور اطاعیه ای 
در مورد نحــوه دریافت کارت ســوخت مالکان 
خودروهای نــو همچنین تعویض پالک شــده 
اعالم کرد؛ مالکان خودروهای نو شماره و تعویض 
پالک های جدید که تا کنــون موفق به دریافت 
کارت شناسایی خودرو نشده اند، هنگام ثبت نام 
کارت ســوخت در ســامانه می توانند با استفاده 
از شماره VIN )شناســه ۱6 رقمی( مندرج در 
شناسنامه مالکیت خودرو نسبت به ثبت نام کارت 
سوخت در سامانه دولت همراه، اپلیکیشن دولت 
همراه یا از طریق کد دستوری *۴# اقدام کنند.

افزایش قیمت بنزین، مصوب 
سران قوا و الزم االجراست

نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای 
اسالمی گفت: بر اســاس قانون بودجه سال ۹۸، 
بنزین با لیتری هزار تومان تصویب شده است؛ اما 
سران قوا تصمیماتی می گیرند که الزم االجراست 
و افزایش قیمت بنزین، جــزو همین تصمیمات 
است.رضا شیران خراسانی در مورد حواشی ایجاد 
شــده در خصوص افزایش قیمت بنزین، گفت: 
افزایش قیمت بنزین به مصوبــه مجلس نیازی 
ندارد و در سطح ســران قوا تصویب شده است.

نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای 
اسالمی خاطرنشــان کرد: ســران قوا زمانی که 
موضوعی را تصویب کنند با توجه به اختیاراتی که 
از مقام معظم رهبری دریافت کرده اند، می توانند 
موضوعی را بدون مصوبه مجلس تصویب کنند.

وی افزود: در کمیســیون تلفیــق مجلس به این 
نتیجه رسیدیم که باید مدیریت مصرف سوخت 
داشته باشیم و این امری بدیهی و عقالنی است؛ 
چرا که میزان مصرف سوخت در کشور زیاد است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه این روش به عدالت نزدیک است، اظهار 
کرد: اما این پیشــنهاد در کمیسیون تلفیق رای 
نیاورد، همچنین طرح دیگــری مورد بحث قرار 
گرفت کــه طبق آن تا ۸۰ لیتــر مصرف هر لیتر 
هزار تومان و از ۸۰ تــا ۱۲۰ لیتر ۱۵۰۰ تومان، 
عوارض بر مصرف دریافت شــود که این موضوع 

نیز رای نیاورد.

M3 مچ بند هوشمند مدل

 65,000
تومان

AB-M2 مچ بند هوشمند مدل

 120,000
تومان

مچ بند هوشمند شیائومی 
Mi Band 3 مدل

 345,000
تومان

تقریبا در همه نقاط شهر می توان یک شعبه از بانک 
را پیدا کرد. در برخی از خیابان ها هر چند قدم یک 
شعبه وجود دارد و این وضعیت در میدان های اصلی 
و خیابان های پر تردد، بدتر هم هست. شعبه هایی 
بزرگ در الکچری ترین خیابان های شهر، حتی در 
روستاها و شهرهای کوچک هم وضعیت همین گونه 
اســت. تقریبا اکثر فضاهای تجاری شهر در سایه 
رکود کســب و کارها حاال به شــعبه های پر زرق 
و برق بانکی تبدیل شــده اند. از بانک ها به عنوان 
یکی از چالش های بزرگ اقتصاد ایران نام می برند 
موسساتی که حاال تبدیل به بنگاه های غول آسای 
خرید و فروش، داللی و ساخت و ساز شده اند و در 
عمل، رسالت کمک به تسهیل چرخش اقتصاد را 

به حاشیه رانده اند.
اســتانداربهصفمخالفــانبانکها

پیوست
 اصفهان از جمله شهرهای مورد عالقه بانک هاست. 
تعداد جمعیت و البته کســب و کارهایی که حاال 
چندان پر رونق نیست، موجب شده تا سرمایه های 
سرگردان در استان راهی بانک ها شوند و البته این 
نهادها نیز برای جذب مشتریان بیشتر با هم رقابت 
کنند. این مسئله اگر چه بارها از سوی کارشناسان 
اقتصادی هشدار داده شــده بود؛ اما طی روزهای 
گذشته اســتاندار هم به جمع مخالفان گسترش 
بانک ها پیوست و صراحتا خواســتار بسته شدن 
شعب اضافی بانک ها در شهرها و روستاهای استان 
شــد. عباس رضایی با بیان اینکه سیستم بانکی 
کشور با قوانین نظام هماهنگ نیست، عنوان کرد: 
شــعب اضافی بانک ها باید جمع آوری شوند؛ زیرا 
یکی از مشــکالت بانک ها، اضافه بودن شعبه در 

برخی روستاها و شهرهاست.
بهازایهرنفر،چندبانکداریم؟

رشد آمار تعداد بانک ها در دو دهه اخیر، سرسام آور 
بوده است. بر اساس آخرین آماری که در وب سایت 
بانک مرکزی وجــود دارد، در مجموع ۲۲ هزار و 
۵۸3 شــعبه بانکی در سراسر کشــور وجود دارد 
همچنین باتوجه به اینکه آخرین آمار منتشرشده 
از جمعیت مردم ایران، حــدود ۸۱ میلیون نفر را 
تخمین زده است، درنتیجه می توان به این نتیجه 
رسید که تقریبا به ازای هر 3۵۸6 نفر، یک شعبه 

بانکی در کشور وجود دارد. تعداد واحدها و شعبات 
بانک ها نســبت به پانزده ســال پیش ۴۲ درصد 
افزایش یافته اســت. این تعداد به جز شعبه های 
موسسات مالی در حال اخذ مجوز و صندوق های 
قرض الحســنه می شــود. اصفهان پس از تهران 
بیشترین میزان شعب بانکی را دارد. بررسی تعداد 
شعب داخل کشور بانک ها و موسسات اعتباری به 
تفکیک استانی در پایان خرداد ماه سال ۱3۹۷ نیز 
نشان می دهد که استان های تهران، اصفــــهان و 
خراسان رضوی به ترتیب با ۴۰۴۹، ۱۴3۱ و ۱3۱۸ 
شعبه دارای بیشترین تعداد شعب هستند. فعالیت 
بانک های خصوصی در کشــور بســیار پررنگ تر 
از بانک های دولتی اســت. بر اســاس آماری که 
سال گذشته از ســوی بانک مرکزی منتشر شد، 
بانک های تجاری ۲۵ درصد، بانک های خصوصی 
شده ۲۱ درصد و موسســات اعتباری و بانک های 
خصوصی ۲6 درصد از شعبه های بانکی در کشور 

را دارا هستند.

شعببانکیدرمسیرعقبگرد
چند سالی اســت که تالش می شــود ترمز رشد 
بانک ها و موسسات مالی کشیده شود؛ به خصوص 
آنکه برخی از موسســات مالی پس از چند سال از 
تاســیس تبدیل به یکی از رسوایی ها و افتضاحات 
اقتصاد بانکی کشــور شــدند و عمل پول مردم را 
باال کشیدند. کاهش شــعب بانکی از سال گذشته 
رسما کلید خورد؛ اما این روند تنها شامل بانک های 
دولتی می شد و بر اساس آمار بانک مرکزی شعب 
بانک های خصوصی افزایش داشته است. برخی از 
کارشناسان معتقدند شــعب بانک ها و هزینه های 
ناشــی از آن، بهره وری را از بانک ها می گیرد. این 
مســئله به خصوص در مورد بانک هــای دولتی و 
قدیمی بیشــتر هم هســت؛ به عنوان مثال بانک 
ملــی دارای یکی از بیشــترین و گســترده ترین 
شبکه های شعب بانکی اســت؛ اما اغلب این مراکز 
ســاختمان هایی فرســوده و نیازمند به تعمیرات 
و نگهداری هستند و ســالیانه بخشی از اعتبارات 

بانکی را می بلعند که می تواند صرف تزریق بخش 
تولید و صنعت بشود. مسئله دیگر به رقابت بیهوده 
بانک ها بر سر بازگشایی شعب خود بر می گردد و 
اینکه هیچ انطباقی میان تعداد شــعب بانک ها با 
نیاز واقعی بخش پولی و مالی اقتصاد وجود ندارد. 
برخی، تعداد زیاد شعب بانکی را یکی از معضالت 
اقتصاد کشور برشمرده و معتقدند الزم است بانک ها 
و موسسات اعتباری غیر بانکی برای افزایش تعداد 
شــعب خود، با محدودیت هایی مواجه باشند. از 
طرف دیگر، برخــی دیگر نیز ایجــاد محدودیت 
برای بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی جهت 
گسترش تعداد شــعب خود را غیر قابل توجیه و 
مخالف با محیط مساعد کســب و کار می دانند و 
معتقدند این خود بانک ها و موسســات اعتباری 
غیر بانکی هستند که باید بر اساس میزان سرمایه، 
ســودآوری، سیاســت ها و برنامه هــای بازاریابی 
 خود نســبت به تعیین تعداد شعب تصمیم گیری

 کنند.

مسابقه باجه ها در خط پایان
استانداراصفهانخواستاربستهشدنشعباضافیبانکهادراستانشد؛

نماینده مردم شهرستان خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بیش از 3 میلیون کارگر زیرزمینی داریم، 
گفت: از ظرفیت ماده ۴۱ قانون کار به خوبی اســتفاده نکرده ایم. قانون روی قانون وضع می کنیم؛ اما قانون های قبلی 
اجرایی نمی شوند.سید محمدجواد ابطحی با اذعان به اینکه با افزایش حقوق کارگر در شرایط کنونی، تورم در جامعه 
ایجاد نمی شود و اراده کافی برای اجرای چنین قوانینی در کشور باید به وجود آید، ادامه داد: متاسفانه در کشور ظرفیت 
ماده ۴۱ قانون کار را به خوبی استفاده نکرده ایم، قانون روی قانون وضع می کنیم؛ اما قانون های قبلی اجرایی نمی شود.

وی با ابراز اینکه کارگری که ۴۴ ساعت کار می کند نباید برابر با کارگری که ۱۰ ساعت کار می کند حقوق بگیرد، تصریح 
کرد: باید نسبت به کارگر به عنوان یک نیروی شریف که ستون فقرات اقتصاد را هدایت می کند، دید انسانی داشته باشیم.

وجود بیش از 3 میلیون 
کارگر زیرزمینی

نمایندهمردمشهرستان
خمینیشهردرمجلسخبرداد:

ان
لم

پار
     

حیات خودروسازان در گروی چرخیدن چرخ تولید است
رییس انجمن صنفــی کارفرمایی صنایع قطعات خودرو و نیرومحرکه اصفهان گفت: رشــد کیفیت خودرو و 
فناوری پیشرفته، یک شبه به دست نمی آید. افزایش کیفیت خودرو، نیاز به برنامه زمان بندی، سرمایه گذاری و 
ماشین آالت نوین دارد تا به مرور شاهد بهبود کیفیت تولیدات باشیم.ابراهیم احمدی اظهار داشت: در وضعیت 
فعلی هر کاالیی که در کشور درصدد تولید آن باشیم، قطعات آن به هیچ وجه وجود ندارد و اصال شرایطش نیست 
که کیفیت محصوالت را افزایش دهیم.احمدی با تصریح به اینکه اگر بخواهیم کیفیت خودروهای داخلی را ۵ 
درصد بهبود دهیم ۱۰ درصد بر قیمت آنها اضافه می شود؛ چرا که افزایش کیفیت خودرو نیازمند هزینه کردن 
است، گفت: نرخ دالر و دستمزد کارگران با سیر صعودی روبه رو بوده و بدون شک این امر بی تأثیر بر قیمت خودرو 
نیست.وی با بیان اینکه پیش از این در حوزه خودرو، برندهای باکیفیت وارد می شد؛ اما اکنون ورود خودروهای 
چینی اشتغال در صنعت خودرو را با خطر روبه رو کرده، اظهار داشت: این خودروها از نظر کیفیت، امتیاز کمتری 
نسبت به خودروهای ساخت داخل دارند؛ اما قیمت آنها سبب اصلی گرایش مردم به خرید خودروی چینی است.

آمادگی صندوق ضمانت صادرات برای ارائه خدمات به اصفهانی ها
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران از آمادگی این صندوق برای افزایش سطح پوشش خدمات تا سقف 
یک میلیارد دالر در سال جاری برای صادرکنندگان اصفهانی خبر داد و گفت: یکی از مهم ترین استراتژی های 
وزارت صمت توسعه صادرات به کشورهای همسایه است و در سال گذشته سهم ایران از این بازار بسیار ناچیز 
و تنها ۲.۵ درصد بود. وی ابراز امیدواری کردکه با حمایت ها و تعامل بیشتر صندوق و صادرکنندگان بتوانیم 
شاهد توسعه سهم کشور از بازارهای صادراتی کشورهای همسایه باشیم. وی همچنین از آمادگی این صندوق 
برای افزایش سطح پوشــش خدمات تا سقف یک میلیارد دالر در ســال جاری برای صادرکنندگان اصفهانی 
خبر داد.مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران، نوسانات و شوک ارزی سال گذشته کشور را به رغم ایجاد 
مشکالت معیشتی برای شهروندان، فرصت مناسبی برای توسعه صادرات کشور دانست و تصریح کرد: با تعامل 
بیشتر صندوق ضمانت صادرات و اتاق بازرگانی و فعاالن اقتصادی اصفهان، می توان گام های ارزشمندی جهت 

توسعه صادرات برداشت. 

آنیبانکانصارخدمتــینویندر
عرصهبانکداریالکترونیکاســت
کهبااستفادهازآنمیتوانخدمات
بانکیبســیاریرابهانجامرساند.
سرویسهایقابلارائهدرآنیبانک
انصارعبارتنداز:خریدشارژتلفن
همراه،انتقالوجهکارتیشــتابی،
انتقالوجهسپردهبهسپرده،پرداخت
قبوضبــابارکدخوانودســتی،
مشاهدهموجودیسپرده،مشاهده

موجودیکارتو...
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*763#

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیهمحبرسول

رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: ایجاد تعامل مناسب بین سازمان های دولتی، بخش خصوصی و 
تشکل های اقتصادی، تنها راهکار حمایت عملی از رونق تولید است. مسعود گلشیرازی، در نشست 
بررسی توسعه خدمات صندوق ضمانت صادرات و رفع مشکالت صادرکنندگان گفت: ایجاد تعامل 
مناسب میان سازمان های دولتی، بخش خصوصی و تشکل های اقتصادی، تنها راهکار حمایت عملی 
از رونق تولید است. وی تاکید کرد: صندوق ضمانت صادرات نیز به عنوان یکی از متولیان حمایت از 
صادرات کشور می تواند حمایت های مناســبی از فعاالن اقتصادی استان در جهت توسعه بازارهای 
صادراتی و ارزآوری انجام دهد که متاســفانه تاکنون صادرکنندگان اصفهانی نتوانستند از امکانات 
این صندوق به نحو مناسبی بهره مند شوند. رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به نام گذاری سال 

۹۸ به عنوان »سال رونق تولید«؛ این رونق را فزونی تولید برعرضه، ایجاد بازارهای جدید به همراه 
توسعه بازارها به نحوی که چرخ تولید و تجارت آسان تر از گذشته بچرخد، دانست و توسعه صادرات 
را یکی از راه های کمک به توسعه بازارها و رونق تولید عنوان کرد. وی با ارائه گزارشی از شاخص های 
فضای کسب و کار استان تصریح کرد: متاسفانه اصفهان در کنار ۴ استان محروم کشور و در رتبه های 
آخر از نظر فضای کســب و کار قرار دارد؛ به گونه ای که نرخ بیکاری صنعتی ترین استان کشور 3.۲ 
درصد باالتر از میانگین نرخ بیکاری کشور است. گلشــیرازی در ادامه تصریح کرد: صنایع استان در 
سال های گذشته از ظرفیت های خالی بسیاری برخوردار بودند وچنانچه بازارهای مناسبی ایجاد و 
تامین مالی درستی برای این صنایع انجام می شد، شاهد استفاده حداکثری از ظرفیت های تولیدی 
این واحدها و در نتیجه افزایش اشــتغال و ارتقای سطح معیشت شهروندان در استان بودیم. رییس 
اتاق بازرگانی اصفهان باالبودن نسبت سپرده گذاری به GDP از میانگین کشوری همچنین پایین 
بودن نسبت تسهیالت دریافتی به GDP در این استان از میانگین کشور را یکی از نشانه های تامین 
نامناسب مالی بخش های تولیدی و صنعتی و خروج نقدینگی و سرمایه های استان دانست و افزود: 
یک سری از بانک های تجاری غیر مسئول در اســتان وجود دارند که منابع را از قطب های صنعتی 
دریافت و به موضوع های غیر مولد گســیل می کنند. وی خاطرنشان کرد: مقرر شده که این بانک ها 
دست کم بر مبنای نسبت ملی ۸۲ درصد، نسبت به پرداخت تســهیالت در این استان تامین مالی 
کنند. گلشیرازی افزود: تامین مالی صنایع و بخش های تولیدی در شرایط تحریم سخت تر و تجارت 
مستقیم با طرف های تجاری شناسنامه دار محدودتر است؛ بنابراین هیچ راهی جز توجه به صادرات 

غیر نفتی و حمایت از صادرکنندگان نداریم.

رییساتاقبازرگانیاصفهان:

تعامل بین سازمان های دولتی، بخش خصوصی و تشکل های اقتصادی، تنها راهکار حمایت از رونق تولید است
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مفاد آراء
 2/202 شــماره: 139821702022000359 آگهــی موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر با آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت بادرود، تصرفات مالکانه متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل جهت اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می گردد و در صورتی که افراد نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند، از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک بادرود ارائه و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تسلیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. همچنین 

صدور سند مالکیت مانع مراجعه معترضین به محاکم قانونی نخواهد بود.
1- برابر رای شماره 139860302022000006 مورخ 1398/01/29 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی چراغی بادی 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 234/26 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
 198 اصلی واقع در مزرعــه خیرآباد نو بادرود جزء بخش 9 حــوزه ثبتی بادرود خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی آقای احمد علی محققی محرز گردیده است.
2- برابر رای شماره 139860302022000007 مورخ 1398/01/29 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نصرت اله نجفی 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 255/85 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
 198 اصلی واقع در مزرعــه خیرآباد نو بادرود جزء بخش 9 حــوزه ثبتی بادرود خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی آقای احمد علی محققی محرز گردیده است.
3- برابر رای شماره 139860302022000008 مورخ 1398/01/29 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید شاهدی در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 177/38 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 198 
اصلی واقع در مزرعه خیرآباد نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه 

از مالک رسمی آقای احمد علی محققی محرز گردیده است.
4- برابر رای شماره 139860302022000009 مورخ 1398/01/29 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای مهدی ذاکری 
بادی در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 270/75 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 198 اصلی واقع در مزرعه خیرآباد نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی آقای احمد علی محققی محرز گردیده است.
5- برابر رای شماره 139860302022000010 مورخ 1398/01/29 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محســن ذاکری 
بادی در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 188/45 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 198 اصلی واقع در مزرعه خیرآباد نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی آقای احمد علی محققی محرز گردیده است.
6- برابر رای شماره 139860302022000011 مورخ 1398/01/29 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صانع قربیان بادی 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 192/75 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
 198 اصلی واقع در مزرعــه خیرآباد نو بادرود جزء بخش 9 حــوزه ثبتی بادرود خریداری

 مع الواسطه از مالک رسمی آقای احمد علی محققی محرز گردیده است.
7- برابر رای شماره 139860302022000012 مورخ 1398/01/29 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین ساربان در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 206/4 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 198 
اصلی واقع در مزرعه خیرآباد نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه 

از مالک رسمی آقای احمد علی محققی محرز گردیده است.
8- برابر رای شماره 139860302022000013 مورخ 1398/01/29 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای امراله مهریان 
بادی در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 242/25 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
 پالک 198 اصلی واقع در مزرعه خیرآباد نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری

 مع الواسطه از مالک رسمی آقای احمد علی محققی محرز گردیده است.
9- برابر رای شماره 139860302022000014 مورخ 1398/01/29 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رحمت یوســفی 
فرد بادی در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 203/2 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 198 اصلی واقع در مزرعه خیرآباد نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی آقای احمد علی محققی محرز گردیده است.
10- برابر رای شماره 139860302022000015 مورخ 1398/01/29 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن کفاشی در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 145/85 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 198 
اصلی واقع در مزرعه خیرآباد نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه 

از مالک رسمی آقای احمد علی محققی محرز گردیده است.
11- برابر رای شماره 139860302022000016 مورخ 1398/01/29 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای موسی عابدیان در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 243/2 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 198 
اصلی واقع در مزرعه خیرآباد نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه 

از مالک رسمی آقای احمد علی محققی محرز گردیده است.
12- برابر رای شماره 139860302022000017 مورخ 1398/01/29 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای عباس زمانیان 
بادی در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 293/95 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 198 اصلی واقع در مزرعه خیرآباد نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی آقای احمد علی محققی محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/02/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/30

م الف: 453694 ســید مجتبی موســی کاظمی محمدی رئیس اداره ثبت اسناد و 
امالک بادرود

فقدان سند مالکیت
2/222 شماره: 98/2027004389 - 1398/2/10 چون آقای محمد حسین امین راسخ 
فرزند اکبر به شناسنامه شــماره 272 صادره از اصفهان و کد ملی شماره 1291133607 
به موجب وکالتنامه شماره 118411 مورخه 1397/08/01 دفترخانه اسناد رسمی شماره 
149 اصفهان بــه وکالت از طرف مــوکل )مالک( آقای کیارش اســتیری فرزند عباس 
نسبت به سهم خود از کل ششدانگ با تســلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا 
شهود رسما طی شماره 36312 مورخه 1398/02/09 گواهی شــده و به تایید دفتر 12 
اصفهان رسیده مدعی است که با جزء ســهم 2358 از کل سهم 27379 بعنوان مالک دو 
 هزار و سیصد و پنجاه و هشــت سهم مشاع از بیســت و هفت هزار و سیصد و هفتاد و نه
 ســهم عرصه و عیان متن ســهم: دویســت و چهارده ســهم و چهار یازدهم ســهم 
مشــاع از یکهزار و یکصد و هفتاد و نه ســهم مشــاع از دو هزار و چهارصد و هشــتاد 
و نــه ســهم ششــدانگ قطعــه زمیــن شــماره 12812 بخش 5 بــه اســتثناء بهاء 
ثمنیه اعیانی آن – ثمنیه با شــماره مســتند مالکیت 145597 تاریــخ 1383/12/05 
موضوع ســند مالکیت اصلی به شــماره چاپی 253663 ســری ســال که در صفحه 
261 دفتــر امالک جلد 154 ذیــل ثبت شــماره 26954 بنام وی ثبت و ســند  صادر و 
 تســلیم گردیده و طبق گواهی دفتــر امالک معاملــه دیگری انجام نشــده و در رهن
 و وثیقه نمی باشــد.  به علت جابجایی ســند مالکیت مفقود گردیده اســت و تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی نموده اســت طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه 
 قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این
 آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شد.م الف: 451532 شبان رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )349 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/223 شماره: 98/2027002788- 1398/2/11 چون شرکت تعاونی مسکن کارمندان 
شهرداری اصفهان با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی 
شده و به تایید دفتر 3 اصفهان رسیده مدعی شــده اند که سند مالکیت ششدانگ پالک 
10353/752 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان که در صفحه 206 دفتر 31 ذیل شــماره 
3322 به شــماره چاپی 223583 سری ت ســال 73 به نامش ثبت و سند صادر گردیده 
و طبق گواهی دفتر امالک در رهن و بازداشــت نبوده  و  به علت جابجایی سند مالکیت 
مفقود گردیده اســت و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده طبــق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام 
معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نســبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 453160 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )217 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

 2/224 شــماره: 98/2027002789- 1398/2/11 چــون شــرکت تعاونی مســکن 
کارمندان شهرداری اصفهان با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما 

گواهی شده و به تایید دفتر 3 اصفهان رســیده مدعی شده اند که سند مالکیت ششدانگ 
 پالک 10353/680 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان که در صفحــه 215 دفتر 31 ذیل 
شــماره 3325 بــه شــماره چاپــی 223586 ســری ت ســال 73 به نامــش ثبت 
 و ســند صادر گردیــده و طبــق گواهــی دفتر امــالک در رهــن و بازداشــت نبوده 
و  به علت جابجایی ســند مالکیت مفقود گردیده اســت و تقاضای صدور سند مالکیت 
 المثنی نموده طبــق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامــه قانون ثبت مراتب آگهی 
 می شــود که هر کس مدعــی انجام معاملــه ) غیر از آنچــه در این آگهی ذکر شــده(
 نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 
 اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید
  تا مراتــب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد. اگــر ظرف مهلت
  مقرر اعتراضی نرســد یــا در صورت اعتــراض اصل ســند ارائه نگردد المثنی ســند
  مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 453161 شبان رئیس 

منطقه  ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )217 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/225 شماره: 98/2027002786- 1398/2/11 چون شرکت تعاونی مسکن شهرداری 
اصفهان با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به 
تایید دفتر 3 اصفهان رسیده مدعی شده اند که اسناد مالکیت ششدانگ پالک 10353/678 
 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان کــه در صفحه 209 دفتــر 31 ذیل شــماره 3323 به
 شماره چاپی 223584 سری ت سال 73 به نامش ثبت و سند صادر گردیده و طبق گواهی 
دفترامالک در رهن و بازداشت نبوده و  به علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است 
و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این 
 آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزدخودباشد از تاریخ انتشار این آگهی
 تا ده روز بــه این اداره مراجعه و اعتــراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و 
 سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.
 اگر ظــرف مهلت مقــرر اعتراضی نرســد یــا در صورت اعتــراض اصل ســند ارائه 
 نگــردد المثنی ســند مالکیــت مرقوم صــادر و بــه متقاضی تســلیم خواهد شــد. 
م الف:453162 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )216 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/226 شماره: 98/2027002785- 1398/2/11 چون شرکت تعاونی مسکن شهرداری 
اصفهان با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به 
تایید دفتر 3 اصفهان رسیده مدعی شده اند که سند مالکیت ششدانگ پالک 10353/679 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که در صفحه 212 دفتر 31 ذیل شماره 3324 به شماره چاپی 
223585 سری ت سال 73 به نامش ثبت و سند صادر گردیده و طبق گواهی دفتر امالک 
در رهن و بازداشت نبوده و  به علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 453164 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک شرق اصفهان  )216 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
2/206 شماره: 3047/97 حل3، مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 04:40 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1398/03/25 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مهــدی ملکوتی ، نام پدر: 
منصور ،نشانی: خمینی شهر خیابان ساعی روبروی فروشگاه روز کوثر ؛ مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: شرکت تعاونی آســای خلیج فارس ، 2- نام و نام خانوادگی: سید 
 داوود محمدیان ، نام پدر: سیدناصر ، خواســته و بهای آن: مطالبه تضامنی 2 فقره چک

 به شــماره های 217/7362086 مــورخ 95/10/5 و 217/7362101 مورخ 95/8/20 
عهده بانک توسعه تعاون به انضمام کلیه خســارات هزینه دادرسی و تاخیر تادیه ، دالیل 
خواهان: کپی مصدق چکهــا و گواهینامه عدم پرداخت ، گــردش کار: خواهان.خوانده 
 را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از طریق

  نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار 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 دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر 
گردد.  م الف: 449733 رئیس شعبه ســوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 

)223 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/208 شــماره: 120/97 حل2 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: امان اله 
ابدالیان ، نام پدر: مهدی ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکــوم له: نام و نام 
خانوادگی:محمدهاشم ظهیری ، نام پدر: محمدرضا ، نشانی: خمینی شهر دوشاخ سنگبری 
نگین ایران، محکوم به:به موجب رای شماره 3599 تاریخ 97/10/10 حوزه دوم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: 
پرداخت مبلغ 50/000/0000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/715/000 
ریال به عنوان هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان 
پرداخت در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشر دولت در حق صندوق دولت ضمنًا 
در اجرای حکم تبصره2 ماده 306 رعایت گــردد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 450312 محمد رضایی قاضی شعبه دوم شورای 

حل اختالف خمینی شهر  )212 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/209 شــماره: 94/98 حل11 ، مرجع رســیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 09:45 صبح روز شنبه 
مورخه 1398/03/18 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: منصور روح الهی ، 
نشانی: خمینی شهر خ سلمان فارســی کوچه میالد 5 پ19 ؛ مشخصات خوانده: 1-نام 
و نام خانوادگی: سیدحسین میرمعصومی کرمی ، خواســته و بهای آن: مطالبه وجه یک 
فقره چک بانک تجارت به شماره 2395/387336-95/11/12 به مبلغ صد میلیون ریال 
، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و گواهینامه 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 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: 450401  رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر )195 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/210 مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: شهسوار یبلویی ، نشانی: مجهول 
المکان ؛ مشــخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: محمود محمدی جوی آبادی ، نام 
پدر: عباســعلی ، نشــانی: خ کهندژ جنب کالنتری 13، محکوم به:به موجب رای شماره 
2536 تاریخ 97/10/17 حوزه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که 
قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم اســت به: حضور خوانده در دفترخانه و انتقال 
سند اتومبیل به شماره انتظامی 23 – 494 و 15 به نام خواهان رای صادره غیابی است و 
پرداخت نیم عشر دولت. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به 
از آن میسر باشــد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم 
 نماید.  م الف: 450839 ایمان بختیاری قاضی شــعبه دوازدهم شورای حل اختالف 

خمینی شهر  )180 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/211 شماره: 2303/97 حل12 ، مرجع رســیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 09:30 صبح روز دوشنبه 
مورخه 1398/03/20 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محسن رستمی ، نام 
پدر: محمدعلی ، نشانی: خمینی شهر دســتگرد قداده نبش ک 51 ؛ مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: رســول امینی ، نام پدر: احمد ، خواســته و بهای آن: مطالبه مبلغ 
100/000/000 ریال هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه ، دالیــل خواهان: کپی 
چک و گواهینامه عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانــده را مجهول المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشــار وفق مــاده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده اســت. لــذا 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: 451254  رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر 

)193 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/212 شماره: 128/98 حل8 ، مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ســاعت 04:15 بعدازظهر روز شنبه 
 مورخه 1398/03/25 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: ناصر پرخان ، نام پدر: 
فضل اله ، نشانی: خوانسار پایتخت ابتدای خ آیت اله صفایی ؛ مشخصات خوانده: 1-نام 
و نام خانوادگی: شاهین حسینی عاشق آبادی ، خواسته و بهای آن: مطالبه خسارت ناشی 
از تصادف به مبلغ 20/000/000 ریال و خسارات دادرسی ، دالیل خواهان: کپی کروکی 
و کارشناســی، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعــالم 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: 451201 رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر )191 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/213 آگهی ابالغ اخطاریه حضور در جلسه رسیدگی ، از شورای حل اختالف 5 خمینی 
شهر مستقر در کوشــک به:آقایان 1-غالمرضا آئینی بشــماره ملی 59898445530 و 
2-آزاده بدائی بشماره ملی 4559962618 با توجه به اینکه در دادخواست پرونده کالسه 
13/98 این شورا مجهول المکان اعالم شــده اید اخطار می گردد در روز دوشنبه تاریخ 
98/03/20 راس ساعت 6 بعدازظهر جهت رسیدگی به دادخواست آقای محمود جاللی 
فرزند مرتضی بطرفیت شما مبنی بر انتقال سند و تحویل مدارک خودرو پراید 132 مدل 
1390 رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 228 س 44 ایران41 و پرداخت 5/000/000 
ریال خالفی مورد توافق در محل شورای حل اختالف 5 خمینی شهر به نشانی شهرستان 
خمینی شهرـ  شهر کوشکـ  بلوار امامـ  قبل از کوچه 17 جنب بیمه پاسارگاد حاضر شوید. 
در غیر اینصورت غیابی رای صادر خواهد شد در ضمن نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن 
در دفتر شورا موجود می باشد جهت دریافت به شورا مراجعه نمائید. م الف: 451288  

شورای حل اختالف 5 خمینی شهرـ  کوشک  )167 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/215 شماره: 2316/97 حل4، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: عبدالعلی 
حجاری ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی:حسین 
هادی زاده ، نام پدر: عباس ، نشــانی: خمینی شهر خ شریعتی شــمالی خ هادی پ70 ، 
محکوم به:به موجب رای شماره 2958 تاریخ 97/12/05 حوزه چهارم شورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 
150/000/0000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/935/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم در حق 
محکوم له و پرداخت مبلغ نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 451369 عمار امیری آرانی قاضی شعبه 

چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر  )201 کلمه، 2 کادر(
 ابالغ وقت رسیدگی

2/216 شماره: 223/98 حل11 ، مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:30 صبح روز دوشنبه مورخه 
1398/03/20 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: عبدالعلی مالکی ، نام پدر: 
محمدعلی ، نشانی: شهرک صنعتی محمودآباد خ18 سنگبری فیروز ؛ مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: حسن بخشی ، خواســته و بهای آن: مطالبه مبلغ 150/000/000 
ریال بابت چک به انضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل ، 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 شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
 حاضر گردد. م الف: 451380   رئیس شــعبه یازدهم حقوقی شــورای حل اختالف 

خمینی شهر )187 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
2/214 شماره: 3114/97 حل3 ، مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 04:50 بعدازظهر روز یکشنبه 
مورخه 1398/03/26 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: فیض الرحمان غالمی، 
نام پدر: سخی داد ،نشانی: خمینی شهر خ امام شــمالی اول ک81 ؛ مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: فضل احمد سروری ، نام پدر: سیداحمد ، خواسته و بهای آن: مطالبه 
وجه یک فقره چک 323911 مورخ 97/5/21 عهده بانک صادرات به انضمام خســارات 
دادرســی و تاخیر تادیه ، دالیل خواهان: کپی مصدق چــک و گواهینامه عدم پرداخت ، 
گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت 
 رسیدگی حاضر گردد. م الف: 451309 رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف

 خمینی شهر  )204 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت 

2/217 شماره نامه: 139885602006000912 ، تاریخ: 1398/02/11 ، خانم مرحمت 
آخوندی به اســتناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شــهود رسمًا گواهی 
شده مدعی است تمامت سه سهم و پنجاه و ســهـ  هفتاد و پنجم سهم مشاع از 85 سهم 
ششدانگ یک قطعه زمین پالک شــماره 575 فرعی از 111 اصلی واقع در خمینی شهر 
بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل دفتر 103 صفحه 379 به نام نامبرده فوق مسبوق به 
ثبت و سند می باشد که در اثر جابه جایی مفقود شده است و چون درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 452932 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر  )214 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/218 شــماره: 88/2027004655- 1398/2/11 نظر به اینکه آقای سید محمد باقر 
قاضی عسگر فرزند سید علی  با تسلیم دو برگ استشهاد شــهود به شماره 4340 مورخ 
97/11/07 دفترخانه اسناد رسمی شماره 365 اصفهان، مدعی شده یک جلد سند مالکیت 
دفترچه ای به شماره چاپی 534157 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین پالک 
362 باقیمانده فرعی از 15190 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنامش سابقه ثبت و صدور 
سند مالکیت دارد مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب 
 به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ  نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 453177 شبان رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک شرق اصفهان  )202 کلمه، 2 کادر(
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هتک حیثیت با انتشار شماره تلفن در فضای مجازی

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

ثبت احسان ماندگار زوج 
ایرانی- آمریکایی در کاشان

رییــس اداره اوقاف و امور خیریه کاشــان گفت: 
زوج ایرانــی- آمریکایی موقوفــه ای قرآنی وقف 
امورخیریــه در شهرســتان کاشــان کردنــد. 
حجت االسالم اصغر توسلی اظهار کرد: این واقفان 
نیک اندیش از کشــور آمریکا، مجتمع فرهنگی، 
قرآنی، آموزشی و مذهبی را در شهر برزک کاشان 
به مساحت ۸۰۰ مترمربع وقف امور خیریه کردند. 
وی ارزش این موقوفه را بیش از ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون ریال بیان کرد و افزود: نماینده تام االختیار 
این واقفان خیراندیش با مراجعه به اداره اوقاف و 
امور خیریه کاشان وقف جدیدی را به نام این زوج 
ایرانی  - آمریکایی در سامانه جامع موقوفات و بقاع 
متبرکه به ثبت رســاند. وی گفت: براساس وقف 
نامه تنظیم شده این موقوفه برای امور فرهنگی، 

قرآنی، آموزشی و مذهبی وقف شده است.

روان شناسی

پیامدهای ناشی از اضطراب 
دانش آموزان جدی گرفته شود

بی توجهی به استرس ها و اضطراب دانش آموزان 
در زمان امتحانات که عالوه بر افت درسی و هوشی 
آنها به اعتقاد شماری از روان شناسان زمینه ساز 
اعتیاد به داروهای آرام بخش و روان گردان در آنها 
می شود، معضلی است که باید از سوی والدین و 
برنامه ریزان و مدیران مدارس جدی گرفته شود. 
مشــاوره تربیتی مدارس اصفهان گفت: منشأ و 
عامل اســترس و اضطراب در درجه نخســت به 
رفتار والدین و خانواده در هنگام برخورد با مسائل 
مهم زندگی بر می گردد. طاهــره مهدوی افزود: 
رفتارهای نســنجیده و توام با نگرانی و اضطراب 
والدین و اعضــای خانواده در انجام بســیاری از 
امور به ویژه مواقع حســاس موجب می شود که 
فرزندان به تقلید این رفتار ناشایست بپردازند. وی 
اظهارداشت: تبعات این استرس عالوه بر نگرانی و 
افت تحصیلی دانش آموزان از سوی دیگر موجب 
ایجاد مشکالت و بیماری های روحی و روانی در 
بین دانش آموزان می شود. این روان شناس با بیان 
اینکه بی توجهی به کاهش استرس دانش آموزان 
در زمان امتحانات می توانــد در آینده برای آنها 
بسیار مشکل ساز باشد، گفت: دلهره و نگرانی های 
بیش از حد، موجب گرایــش به مصرف داروهای 

آرامبخش و یا روان گردان می شود.

رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان 
خبر داد:

هتک حیثیت با انتشار شماره 
تلفن در فضای مجازی

فردی که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
شماره تلفن همراه یکی از شــهروندان را به همراه 
مطالب کذب و دروغ منتشــر کرده بود، دســتگیر 
شــد. رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: با وصول 
شــکایت بانویی جوان از اینکه فردی ناشناس در 
یکی از شــبکه های اجتماعی مجازی اقدام به درج 
شــماره تلفن فرد شــاکی به همراه نشــر اکاذیب 
کرده، بررسی موضوع در دستور کار این پلیس قرار 
گرفت. سرهنگ سید مصطفی مرتضوی افزود: در 
بررسی های تخصصی کارشناسان پلیس فتا متهم که 
از اقوام شاکی بود شناسایی و دستگیر شد. وی گفت: 
متهم انگیزه خود را انتقام جویی به دلیل اختالفات 

خانوادگی بیان کرده است.

توسط شرکت دانش بنیان اصفهانی 
صورت گرفت؛

دستگاه »ایکس ری« کامال ایرانی 
تحویل نیروی انتظامی شد

محققان یک شرکت دانش بنیان موفق به ساخت 
دســتگاه ایکس ری کانتینری شدند؛ این دستگاه 
با مجوز ســازمان انرژی هســته ای تحویل نیروی 
انتظامی شد. دکتر محمدحسین بهشتی با اعالم این 
خبر اظهار کرد: محققان در یک شرکت دانش بنیان 
که در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان فعالیت 
می کنند، توانستند دستگاه ایکس ری کانتینری 
را از صفر تا صد با تجهیــزات بومی طراحی کنند. 
رییس مرکز طرح های کالن ملی فناوری گفت: به 
واسطه این دستگاه ایکس ری کامیونی، نیاز نیست 
که بار کامال باز شود؛ بلکه از این دستگاه رد می شود 
و محتویات آن مشخص خواهد شد. وی با بیان اینکه 
هنوز هیچ شرکتی در ایران نتوانسته به طور کامل 
این دستگاه ایکس ری را به صورتی که کامال داخلی 
باشد بسازد، بیان کرد: البته شرکت های دانش بنیان 
دیگری در این زمینه ورود پیدا کرده اند ولی برخی 

تجهیزات شان وارداتی است.

در حالی که همیشه صحبت از کالس های فرسوده و 
نبود امکانت برای نوسازی و بازسازی این نوع از مدارس 
در خبرها دیده و شنیده ایم؛ اما اینکه برای 7۰۰ کالس 
درس در شهر به ظاهر پیشــرفته و برخورداری مانند 
اصفهان دستور تخلیه صادر شود، به نظر عجیب و حتی 
غیر قابل باور می آید. بار نوسازی و تجهیز مدارس در 
استان بیشتر به دوش خیران مدرسه ساز است و این 
برای آموزش و پرورشی که تقریبا ده درصد از بودجه 
کل کشور را هر ساله به صورت صد درصدی دریافت 
می کند و نه پــول آب و برق و تجهیــزات مدارس را 
می دهد و نه برنامه و توانی برای ایجاد مدرسه های نو 

نوار و ایمن دارد، مایه تاسف است.
700 کالس خطرآفرین در اصفهان

طی همایشی که اخیرا برگزار شد، مدیرکل نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس اســتان اصفهان با اشاره به 
بحرانی بودن وضعیت برخی از کالس های درســی 
در اصفهان گفت: 7۰۰ کالس درس در سطح استان 
اصفهان خطر آفرین اســت و باید تخلیه شود. سید 
مهدی میربد، ادامه داد: فضای فیزیکی خود بخشی 
از آموزش وپرورش و یادگیری است و دانش آموزانی 
داریم که بعضا در فضاهای آموزشــی نا ایمن در حال 
تحصیل هستند، آموزش وپرورش همانطور که رکن 
نرم افزاری دارد، رکن سخت افزاری هم دارد که همان 
ساختمانی است که بنا می شود، اگر خیرین در حیطه 
ساخت مدارس دخیل نباشند، سیستم ما هم از انجام 
وظیفه خود آن طور که باید در این زمینه قاصر و ناتوان 

می ماند. وی تصریح کرد: از سال ۱۳7۸ تا پایان سال 
۱۳۹7 یک هزار و ۱۱۸ پــروژه از پروژه های مردمی 
و مشــارکتی به آموزش وپرورش تحویل داده شــده 
که شــش هزار و ۶۵7 کالس درس و مساحتی با زیر 
بنای یک میلیون و ۱۱۲ هزار و ۶۲۱ متر مربع در این 
پروژه ها ساخته شده است. مدیرکل نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس اســتان اصفهان گفت: تعداد مدارس 
احداثی مردمی و مشــارکتی توســط خیرین و اداره 
نوسازی مدارس استان اصفهان در حال افزایش است 
تا جایی که در سال ۹7 طرح های مشارکتی و مردمی 
به ۸۸ درصد و کالس های تحویل شده به حدود ۹۲ 
درصد رســیده اســت. همچنین زهره میردامادیان، 
رییس هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان 

اصفهان نیز می گوید برای حل مشکل مدارس قدیمی 
و فرسوده در استان به تخریب و بازسازی ۹ هزار و ۴۸۶ 
کالس نیاز است تا این فضا ها بهسازی و تکمیل شوند.

بودجه سه برابری که هنوز کافی نیست
 بر اســاس آمار بیش از ۲۰ درصد نوســازی و ساخت 
مدارس بر عهده خیرین بوده، این در حالی است که بر 
اساس مصوبه مجلس قرار است امسال آموزش و پرورش 
۳ برابر بیشتر از سال گذشته برای نوسازی مدارس بودجه 
دریافت کند؛ اگر چه رییس نوسازی و توسعه و تجهیز 
مدارس کشور مدعی اســت که در طول برنامه پنجم 
و چهارم توســعه چهار میلیارد دالر از محل اعتبارات 
ذخیره ارزی برای نوسازی مدارس تخصیص داده شد 
که این امر موجــب مقاوم ســازی 7۰ درصد مدارس 

شــده و تنها ۳۰ درصد مدارس نیاز به بازسازی دارند؛ 
اما باید گفت وضعیت و تعداد آماری از این مقدار بیشتر 
و بودجه برای تجهیز مدارس با وجود چند برابر شدن، 
همچنان ناکافی است. به تازگی عضو کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس شورای اسالمی  اعالم کرده که صد 
هزار کالس درس در کشــور نیاز به بازســازی و مقاوم 
ســازی دارد. مهدی زاهدی اظهار کرد: متوسط سرانه 
هر کالس حداکثر ۵۰ متر است؛ اما اتاق مدیر، راهرو و.. 
نیز در مدرسه وجود دارد و به همین علت متوسط سرانه 
هر کالس را ۱۴۰ متر محاســبه می کنند و اگر حداقل 
سه میلیون تومان بودجه برای هر متر مربع نیاز باشد، 

اعتباری حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان نیاز دارد.
مدارس غیر دولتی هم ناایمن است

این نگرانی البته تنها مختص به مــدارس دولتی در 
شهرهای کوچک و روســتاها هم نیست بلکه ایمنی 
کالس ها در بســیاری از مدارس غیــر انتفاعی هم با 
سهل انگاری مواجه شده است. نکته قابل تامل اینکه 
 این مدارس تنها در ابتدای تاســیس و شروع به کار از 
سوی آموزش و پرورش و ســازمان نوسازی از لحاظ 
ایمنی و استحکام مورد تایید قرار می گیرند؛ اما در طول 
دوره بهره برداری نظارت ها به شدت کمرنگ می شود.

در نهایت اینکه بودجه آمــوزش و پرورش در اولویت 
هیچ کدام از دولت ها در سال های اخیر نبوده است و 
این نهاد عظیم هر ساله برای تامین بودجه و نیازهای 
اولیه خود به تقال و کشمکش چه با والدین و چه با سایر 
 نهادهای متولی و غیر متولی گرفتار است. ایمنی و نبود
 امکانات نیز هر ازگاهی جــان دانش آموزان را تهدید 

می کند.

کالس های فرسوده روی خط هشدار

 مدیر گروه بهبود تغذیه مرکز جامع بهداشت اصفهان گفت: روزه داران 
حتما باید سحری بخورند چون وعده سحری حکم ناهار را دارد و از 

گرسنگی طول روز جلوگیری می کند.
سکینه جعفری، با اشاره به تغذیه ماه رمضان اظهار داشت: روزه داری 
نقش موثر و مهمی در ســالمت به ویژه تنظیم فشار خون، کاهش 
سطح چربی خون، کنترل وزن و بیماری های مختلف دارد به شرطی 

که براساس یک برنامه ریزی صحیح و درســت در طول ماه رمضان 
پیش برویم.

وی افزود: به هر حال دســتگاه گوارش چندین ساعت در طول روز 
خالی می ماند و این خالی ماندن سبب بهبود عملکرد دستگاه گوارش 
می شود، اگر ما عادات غذایی را در این یک ماه بتوانیم اصالح کنیم هم 
تغذیه مناسبی داریم و هم از برکات معنوی این ماه بهره مند می شویم.

وی با بیان اینکه فاصله افطار تا سحر این امکان را به ما می دهد که با  
انتخاب مواد غذایی مناسب و آشامیدن آب و مایعات سالم، نیازهای 
بدن را به درســتی برآورده کنیم، گفت: اگر در این فاصله درســت 
تغذیه کنیم هیچ مشکلی پیش نمی آید و افرادی که اضافه وزن دارند 
اگر از برنامه صحیح تغذیه در این ایام پیــروی کنند، مقداری از این 

چربی های اضافه سوخته می شود و به وزن متعادل تری می رسند.

 مدیر گروه بهبود تغذیه مرکز جامع بهداشت اصفهان:
خوردن سحری شرط روزه گرفتن نیست بلکه موکد است 

   بر اساس اعالم رییس هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز بیش از 9 هزار کالس درس در اصفهان نیاز به بازسازی دارد؛ 

تحدید حدود اختصاصی
2/219 شماره: 98/2027004459-1398/2/10 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
ســاختمان پالک 39/183 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان که طبق پرونده به نام فاطمه 
سادات کازرونی فرزند ســید باقر و بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز یک شــنبه مورخ 1398/03/19 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضــور یابند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این اداره تسلیم نماید.  م الف:452964 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)164 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/220 شماره: 98/2027004445-1398/2/10 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
مغازه و انبار پالک 39/187 واقع در بخش 18 ثبت اصفهــان که طبق پرونده به نام زاله 
و شهرزاد افشــار نیا فرزند حسین و بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز یک شــنبه مورخ 1398/03/19 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضــور یابند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این اداره تسلیم نماید.  م الف:452967 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)166 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/221 شماره: 98/2027004458-1398/2/10 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
ســاختمان پالک 39/185 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان که طبق پرونده به نام حسین 
افشارنیا فرزند حسن و بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز یک شــنبه مورخ 1398/03/19 ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید.  م الف:452970 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)161 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2/203 خواهان: عبدالصمد شــهبازی نشانی: اصفهان خ هشــت بهشت غربی صندوق 
کارآفرینی امید , وکیل: عزت دهقانی نشــانی: اصفهان خ هشــت بهشت شرقی جنب 
داروخانه عباسی ؛ خوانده: سیدمهدی موســوی اندانی نشانی: مجهول المکان ، خواسته: 
مطالبه وجه چک ، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم 
شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
 رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوای صندوق کارآفرینی امید با وکالت

 عزت دهقانی به طرفیت آقای ســیدمهدی موســوی اندانی به خواســته مطالبه مبلغ 

30/000/000 ریــال وجه چک بــه شــماره 431441 - 94/04/09 از چــک به مبلغ 
150/000/000 ریال عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای 
اصول مســتندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و دفاع خوانده مبنی بر اینکه بالوجه/
بالدلیل تلقی می گردد شــورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد 
مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی حکم بر محکومیت خواندگان متضامنًا بــه پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت 150/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای 
تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 94/4/9 لغایت تاریخ وصول 
که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از ســوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر 
عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره در 
خصوص خوانده ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 
در دادگاه هــای عمومی حقوقــی اصفهان می باشــد. م الف: 448111  شــهریار 
 غفاریون قاضی شعبه سوم شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر  )294 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

2/205 شماره دادنامه: 1956/97، شــماره دادنامه: 3-98/1/17 ،مرجع رسیدگی: شعبه 
12 شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: رحیم آلویی نشانی: خمینی شهر میدان 
 آزادی کوشکباج بن بست16 , وکیل: زهرا عسگری نشانی: خمینی شهر خیابان آزادگان
 روبروی ایــران خودرو ؛ خواندگان: 1-مهــدی زادگان مامودان زهرا نشــانی: مجهول 
المکان 2-نریمان بیرقی نشانی: مجهول المکان ، خواســته: مطالبه وجه چک )غیابی( 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای 
 رحیم آلویی به طرفیت آقایان 1- مهدی زادگان 2- نریمان بیرقی به خواسته مطالبه مبلغ 
یکصد میلیون ریال وجــه یک فقره چک به شــماره 474422-97/01/30 عهده بانک 
ملی شعبه خام کرج بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات 
 پرونده دادخواســت تقدیمی مالحظه رونوشــت مصدق چک و با توجــه به عدم حضور 
خواندگان در جلسه رسیدگی مورخه 97/12/20 و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی 
شــورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخــت وجه چک نماید ارائه 
نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/12/20 
و با احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب بقای دین مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 
 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و
 تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
198و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
 تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم که توســط دایره محترم اجرای احکام حقوقی
 بر اساس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت مبلغ 
1/280/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا 
 و ســپس ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی
 خمینی شهر می باشد. م الف: 449788  ایمان بختیاری قاضی شعبه دوازدهم شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر  )379 کلمه، 4 کادر(
ابالغ اجراییه

2/207 شــماره پرونــده: 139704002121000884/1 ، شــماره آگهــی ابالغیــه: 
 139703802121000124 ، شــماره بایگانــی پرونــده: 9701202 ، تاریــخ
 صدور: 1397/12/25 ، آگهی ابالغ اجرائیه پرونده اجرایی 9701202 بدین وســیله به 

ریحانه اکبری ، نام پــدر: علی ، تاریخ تولد: 1362/05/21 شــماره ملی:1141283972 
شماره شناسنامه: 1353 به نشــانی: خمینی شــهر منظریه خ پیمان خ راجی کوچه الله 
 شمالی کوچه 221 و عبدالرسول عمادی اندانی ، نام پدر: حسین ، تاریخ تولد: 1342/09/23 
 شماره ملی:1141573921 شماره شناسنامه: 126 به نشانی: خمینی شهر منظریه خ پیمان 
خ راجــی و زهرا حاجــی مــرادی ورنوســفادرانی ، نام پدر: حســینعلی ، تاریــخ تولد: 
 1348/11/01 شماره ملی:1141042487 شماره شناسنامه: 485 به نشانی: خمینی شهر 
منظریه خ پیمان کوچه 305 ابالغ می شود که صندوق کارآفرینی امید خمینی شهر  جهت 
وصول اصل طلب: 3/000/000 ریال خســارت تاخیر تادیه: 1/000/000 ریال خسارت 
تاخیر روزانه:48/000 ریال تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1397/12/09 حق الوکاله : 0 
ریال شرح طبق تعرفه علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 9701202 
 در این اداره تشــکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1397/12/13 مامــور محل اقامت 
 شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار 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 محســوب می گردد نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام
 ننماید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. م الف : 448117   نبی اله یزدانی رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر  )242 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/204 شــماره: 846/97 حل2 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: مژگان 
ابراهیم بابایی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی:رضا 
 ماهوش محمدی ، نام پدر: علی ، نشــانی: خمینی شــهر خ شریعتی شــمالی روبروی
 مســجد، محکوم به:به موجب رای شــماره 3924 تاریخ 97/11/15 حوزه دوم شورای 
 حل اختالف شهرســتان خمینی شــهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم
 است به: پرداخت مبلغ 29/026/0000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 2/000/000 
ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشر دولت ضمنًا 
در اجرای حکم تبصره2 ماده 306 رعایت گردد. مــاده34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
 اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم
  و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خــود قادر به اجــرای مفاد 
 اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید.  م الف: 448425 محمد رضایی قاضی شعبه دوم 

شورای حل اختالف خمینی شهر  )193 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/233  آقای محمد مزرعه خطیری دارای شناســنامه شماره 7326 به شرح دادخواست 
به کالسه  41/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان پری مزرعه خطیری به شناسنامه 49 در تاریخ 96/9/28 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- بتول خانم خســرو 
نطنزی فرزند محمد به شماره شناســنامه 23 مادر متوفی 2- رحمت اله مزرعه خطیری 
فرزند محمدآقا به شماره شناسنامه 54 همســر متوفی 3- مژگان مزرعه خطیری فرزند 
رحمت اله به شــماره شناســنامه 11347 فرزند متوفی 4- مجید مزرعه خطیری فرزند 
رحمت اله به شــماره شناســنامه 23192 فرزند متوفی 5- مریم مزرعه خطیری فرزند 
رحمت اله به شــماره شناســنامه 27523 فرزند متوفی 6- محمد مزرعه خطیری فرزند 
رحمت اله به شماره شناســنامه 7326 فرزند متوفی می باشــد و به جز نامبردگان فوق 
ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 453979 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز  )195 کلمه، 

4 کادر(

آگهی تغییرات شرکت طرح کیهان لنجان شرکت 
 سهامی خاص به شماره ثبت 2070 

و شناسه ملی 14008096455
 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/12/15 آقای 
مهدی نصیری به شماره ملی 1289728623 به سمت مدیرعامل 
و خانم اکرم نصیری فیالورگانی به شــماره ملی 1111459061 
به ســمت رییس هیات مدیره و خانم سمیرا نصیری فیالدرگانی 
به شماره ملی 1292947705 به سمت نایب رییس هیات مدیره 
برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسالمی 
و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فالورجان 

)453965(

آگهی تغییرات شرکت طرح کیهان لنجان شرکت 
 سهامی خاص به شماره ثبت 2070 

و شناسه ملی 14008096455
 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/12/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقای مهدی نصیری به 
شماره ملی 1289728623 خانم اکرم نصیری فیالورگانی به شماره 
ملی 1111459061 خانم سمیرا نصیری فیالدرگانی به شماره ملی 
1292947705 به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو ســال 
انتخاب گردیدنــد. آقای مصطفی کرمی بجگردی به شــماره ملی 
5659848575 به سمت بازرس اصلی و آقای محمد شفیع زاده زفره 
به شماره ملی 1110092271 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال مالی انتخاب شــدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجاری فالورجان 

)453967(

آگهی تغییرات شرکت آبان مهاب سپاهان شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 50266 و شناسه ملی 10260687434

 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/04/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1- آقای اکبر قربانی ســینی1288128002 بعنوان عضو هیــات مدیره 2- آقای امیر 
ربیعی 0069701814 بعنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت 3- خانم مریم 
مســتوفی 4072756814 بعنوان نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر 
است. مدیر عامل شرکت مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )453586(

سمانه سعادت
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 »مسی« تا 45 سالگی
 بازی می کند

درخشش لیونل مســی در مســابقات اخیر به 
خصوص بازی چهارشنبه 
با لیورپول در دیدار 
مرحلــه  رفــت 
نهایــی  نیمــه 
لیــگ قهرمانــان 
اروپــا، باعث شــد 
کارشناســان  برخی 
نظر بدهند. آخرین نفری که در مورد ابرســتاره 
آرژانتینی کاتاالن ها حرف زده، »خوسیپ ماریا 
بارتومو«، رییس بارسلوناســت. وی در مصاحبه 
با روزنامه ورزشی اســپورت اظهار داشت: »در 
زمانه ای زندگی می کنیم که نابغه ای حضور دارد و 
می درخشد. سال هاست بازی های مسی را دنبال 
می کنیم. او همیشه در باالترین سطح می درخشد 
و این موردی است که در تصور جای نمی گیرد«. 
او در مورد تداوم فوق ستاره تیمش نیز عنوان کرد: 
اکنون برخی می پرسند مسی چه زمانی دوران 
فوتبالش را به پایان می رساند؟ فکر می کنم مسی 

بتواند تا 45 سالگی هم فوتبال بازی کند.

ادعای آ اس؛ 
 »یوویچ«

 با 60 میلیون یورو در رئال
روزنامه اســپانیایی »آ اس« مدعی شد رئال 
مادرید بــا آینتراخت 
فرانکفورت درباره 
انتقال لوکا یوویچ، 
مهاجــم صرب و 
پدیــده گلزن این 
فصل باشگاه آلمانی 
به توافق رســیده و با 
شروع فصل نقل و انتقاالت تابستانی، یوویچ با 
قراردادی به ارزش 60 میلیون یورو به مادرید 
رفته و پیراهن رئال را به تن خواهد کرد. از این 
مبلغ 48 میلیون یورو به باشــگاه آلمانی تعلق 
گرفتــه و 12 میلیون یورو بــه بنفیکا خواهد 
رسید؛ چرا که در قرارداد بنفیکا، باشگاه سابق 
یوویچ،  ذکر شده بوده که از هر انتقالی که در 
آینده برای یوویچ انجام شــود 20 درصد مبلغ 
قرارداد به باشــگاه پرتغالی خواهد رســید. به 
ادعای آ اس، بر اســاس قــراردادی که رئال با 
آینتراخت خواهد بست، یوویچ به مدت شش 
سال به رئال ملحق می شود و بازیکن این تیم 

خواهد بود.

آغاز مذاکرات منچستریونایتد 
با لیون برای جذب »دمبله«

نشریه فرانســوی »اکیپ« گزارش داد باشگاه 
یتد  نا یو منچســتر
مذاکرات رســمی 
خــود با باشــگاه 
لیون بر سر جذب 
موســی دمبله را 
آغاز کــرده، این در 
حالی است که باشگاه 
اتلتیکومادرید هم نسبت به جذب این مهاجم 
22 ساله عالقه مند است. »اکیپ« گزارش داد 
سران باشگاه منچستریونایتد در نظر دارند با 
پیشنهادی 4۳ میلیون پوندی، مدیران باشگاه 
لیون را بــرای فروش مهاجم فرانســوی خود 
متقاعد کنند. آرسنال هم دیگر مشتری موسی 
دمبله است، بازیکنی که تا سال 202۳ با لیون 
قرارداد دارد. موسی دمبله پس از اینکه در ماه 
آگوست 2018 در ازای 1۹.۷ میلیون پوند از 
سلتیک به لیون پیوست، با عملکرد خوبش در 
این تیم، نظر باشــگاه های بزرگ اروپایی را به 

خود جلب کرده است.

سرمربی پاری سن ژرمن:
 اصال به جدایی فکر نمی کنم

پاری سن ژرمن در فصل جاری با توماس توخل 
آلمانی نتایــج خوبی به 
دست نیاورده است. 
حــذف از لیــگ 
قهرمانــان اروپــا 
در یــک هشــتم 
نهایــی، باخت در 
فینــال جــام حذفی 
فرانسه و شکست های پیاپی 
در بازی های پایانی لیگ فرانســه باعث شده تا 
انتقاد از توماس توخل، ســرمربی آلمانی پاری 
سن ژرمن بسیار زیاد شــود. توخل به احتمال 
جدایی خود از پاری سن ژرمن این گونه واکنش 
نشان داد و در این باره توضیح داد: هیچ وقت به 
جدایی خود از پاری سن ژرمن فکر هم نکرده ام. 
من مسئول نتایج تیم هســتم. هیچ مشکلی با 
مدیریت باشگاه ندارم. دلیل چنین وضعیتی را 
می دانم و نهایت تالشم را به کار می گیرم تا تیم را 

از چنین وضعیتی نجات دهم.

»امیر علی اکبری« وارد سازمان UFC شد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان:
همه هزینه های ورزش کشور 

صرف دو تیم شده است
رییس مجمــع نمایندگان اســتان اصفهان در 
نخســتین آیین تجلیل از قهرمانــان و نام آوران 
کشــتی اســتان اصفهان اظهار کرد: کشتی در 
اصفهان پیــش از انقالب جایگاه ارزشــمندی 
داشــت که پس از آن در مقطعی افــت کرده و 
 اکنون بار دیگر شاهد رشد این رشته در اصفهان

 هستیم. 
ســیدناصر موســوی الرگانی افزود: چند سال 
اســت که بر یک ورزش و دو تیــم تمرکز و همه 
هزینه ها را صرف آن کرده ایم؛ اما آنها نتوانسته اند 
نتیجه مطلوبی داشــته باشــند درحالی که باید 
ورزش هایی که با هزینه کمتر، افتخار بیشــتری 
می آفرینند را حمایت کرده و نگذاریم به حاشیه 

بروند.

مبلغ قرارداد »دایی« با سایپا 
چقدر بود؟

 مدیرعامل ســابق ســایپا اخیرا در گفت و گوی 
تلفنی با برنامه» سالم و صبح بخیر« حرف های 

جالبی به زبان آورده است.
 درویش گفت: » به تازگــی یک میهمان آلمانی 
داشــتم که وقتی فهمید من ورزشــی هستم و 
با دایی همــکاری کرده ام گفت خیلی دوســت 
دارد او را ببینــد و عکــس یــادگاری بگیــرد. 
دو روز بعد دقیقــا علی دایی اخراج شــد و من 
تالش کردم تــا او خبر اخراج دایــی را نفهمد تا 
نبیند ما با اســطوره هایمان چه رفتاری داریم.« 
وی در این برنامه همچنین فــاش کرد قرارداد 
علی دایی با ســایپا یک میلیارد و 200 تا ۳00 
 میلیون است که بخشی از آن برای مالیات صرف 

می شود.

 قضاوت تیم داوری ایران 
در لیگ قهرمانان آسیا

دیدار دو تیم سانفرســه هیروشــیما و گوانگژو 
چین از گروه F رقابت های لیگ قهرمانان آســیا 
201۹ روز چهارشــنبه 18 اردیبهشــت ماه در 
شهر هیروشیما ژاپن در حالی برگزار می شود که 
با اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا علیرضا فغانی 
به عنوان داور، محمدرضا منصوری و محمدرضا 
ابوالفضلی به عنوان کمک هــای او،  قضاوت این 
بازی را برعهده خواهند داشــت. همچنین پیام 
حیدری به عنــوان داور چهارم در این مســابقه 

حضور دارد.
 ناظر داوری از اردن و نماینده مســابقه از کشور 

مالزی است.

در حاشیه

 »امیر علی اکبری«
 وارد سازمان UFC شد

نخستین نشست خبری امیر علی اکبری، مبارز 
ایرانی حاضر در رشته رزمی MMA در هتل آزادی 
تهران برگزار شــد. علی اکبری در این نشست با 
بیان اینکه یک اتفاق و جشن بزرگ برای جامعه 
رزمی در حال رخ دادن اســت گفت: بعد از چهار 
سال مبارزه، این هفته با UFC قرار داد بستم  که 
یک سال و نیم طول می کشــد و 4 بازی برگزار 

خواهد شد و بازی به بازی پیش می رویم.
الزم به ذکر اســت که برای اولین بار یک ایرانی 
به سطحی از مهم ترین مســابقات حرفه ای دنیا 

رسیده که تاکنون انجام نشده بود. 

منهای فوتبال

بازیکن تیم ملی پارکور در رابطه با برگزاری مسابقات پارکور، اظهار 
کرد: مسابقات کشوری بندرعباس در دو بخش فری استایل و سرعت 
برگزار شد. هفتاد نفر شــرکت کننده در بخش فری استایل و 100 
نفر شرکت کننده در بخش سرعت داشــت که از هر دو بخش چهار 
نفر برای مسابقات ملی دعوت شــدند. متین امامی، با بیان اینکه در 
مسابقات کشوری از هر اســتان دو بازیکن می توانند، شرکت کنند، 

افزود: اصفهان دو نماینده خود را عازم این مسابقات کرده بود که از 
طرف استان چهارمحال بختیاری در این مسابقات شرکت کردم. ملی 
پوش اصفهانی  تصریح کرد: هشت سال است که در این رشته فعالیت 
دارم و در سال ۹۷ توانســتم به تیم ملی راه یابم و قهرمان چند دوره 
از مسابقات کشوری و استانی شوم. امامی، با اشاره به اینکه اهدافش 
کسب مقام های بهتر و شرکت کردن در مســابقات کشوری است، 

خاطرنشان کرد: پارکور قانونی ندارد، بازیکنان در پارکور در نوع لباس، 
سن، جنســیت و دیگر موارد قانونی ندارند و این رشته ورزشی آزاد 
است. بازیکن تیم ملی پارکور در رابطه با پیوستن این رشته ورزشی 
زیر نظر هیئت ژیمناستیک، اظهار کرد: هیئت ژیمناستیک تا حدودی 
حمایت هایی انجام داده؛ اما بعضی از افراد قدیمی پارکور با اضافه شدن 

این رشته به زیر شاخه ژیمناستیک مخالف هستند. 

ملی پوش اصفهانی پارکور:
هیئت ژیمناستیک برای پارکور عملکرد خوبی داشته است

فاصله ســه امتیازی ســرخ های تهرانی با طالیی 
پوشان نصف جهان طی دو هفته مانده به پایان این 
دوره از رقابت های لیگ برتر، سرنوشت قهرمان این 
فصل را به بازی های باقی مانده این دو تیم و نتایج 
رقم خورده در آن گره زده اســت. ســپاهان برای 
قهرمانی عالوه بر کســب امتیازات کامل دو دیدار 
باید چشــم انتظار لغزش حریف دیرینه نیز باشد، 
اتفاقی که در لیگ چهاردهم برای سپاهانی ها رقم 
خورده است و روی دادن آن در این دوره از مسابقات 
چندان نمی تواند دور از دســترس باشــد. تجربه 
چندین دوره لیگ که مسیر جام قهرمانی در هفته 
آخر تغییر کرده، نشان می دهد که در لیگ هجدهم 
نیز نمی توان از حاال درباره فاتح لیگ به طور قاطع 
نتیجه گیری کرد، همچنان که در چند دوره لیگ، 

تک امتیازها جای تیم اول و دوم را تغییر داده اند.
هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ برتر در حالی 

عصر امروز با برگزاری دیدار تیم های سایپا و پدیده 
شهر خودرو به پایان می رسد که در این هفته تیم 
پرســپولیس تهران مقابل تیم تراکتور ســازی به 
کسب تساوی در دقایق پایانی بازی رضایت داد تا 
فاصله امتیازی اش با تیم های سپاهان و استقالل با 
توجه به برتری این دو تیم مقابل رقبای شان کمتر 
شود. با نتایجی که در این هفته رقم خورد، تعیین 
تکلیف قهرمان به بازی آخر کشیده شد تا هیجان و 
جذابیت رقابت ها تا آخرین هفته ادامه یابد. در دو 
دوره از رقابت های لیگ برتر که کار قهرمانی به روز 
آخر کشیده شده بود، تیم سپاهان یک پای قهرمانی 
در این مســابقات بود که در یک دوره جام از دست 
آنها خارج شد و در دوره دیگر طالیی پوشان نصف 
جهان جام قهرمانی را باالی سر بردند. در گزارش 
پیش رو نگاهی خواهیم داشت به این دو دوره لیگ.

لیگی که جام از دست سپاهانی ها پرید
در هفتمین دوره رقابت های لیگ برتر که تیم های 
ســپاهان اصفهان و پرســپولیس تهــران رقابت 

تنگاتنگی برای کســب عنوان قهرمانی داشــتند 
تکلیف تیم قهرمان به بازی آخــر این دو تیم که از 
قضا بازی رودررو بود کشیده شد. طالیی پوشان که 
تا یک هفته مانده به پایان لیگ، شانس اول و مسلم 
قهرمانی بودند برای باال بردن جام قهرمانی تنها به 
یک امتیاز نیاز داشتند، تک امتیازی که در جریان 
بازی و حتی تــا پایان نود دقیقه قانونی به دســت 
آمده بود ولی گل دقیقه ۹۷ »سپهر حیدری« آن را 
محو کرد. سرخ پوشان تهرانی در آن دوره با هدایت 
افشین قطبی موفق شدند تا جام قهرمانی را از دست 
سپاهانی ها که روی نیمکت ژوران ویرای برزیلی را 

نشانده بودند، خارج کنند.
لیگی که ســپاهانی ها جام قهرمانی را 

تصاحب کردند
هفت ســال بعد دوباره طالیی پوشان نصف جهان 
یک پای کسب عنوان قهرمانی در رقابت های لیگ 
برتر بودنــد؛ اما این بار بر خــالف دوره هفتم، تیم 
تراکتور سازی شانس اول قهرمانی بود و لغزش این 

تیم جام قهرمانی را به سپاهانی ها هدیه می کرد که 
این اتفاق هم افتاد و سرخ پوشــان تبریزی مقابل 
تیم نفت تهران به کسب تســاوی رضایت دادند تا 
شــاگردان فرکی با برتری مقابل تیم سایپا به یک 
قهرمانی ناباورانه دست یابند. تیم سپاهان در لیگ 
چهاردهم در حالی موفق به کسب پنجمین عنوان 
قهرمانی این تیم در رقابت های لیگ برتر شــد که 
این تیم با به کار گیری حسین فرکی در نیم فصل 
 دوم، روند صعودی به خود گرفته و تا پای قهرمانی

 پیش آمد.

و حاال در هجدهمین دوره رقابت های لیگ برتر بار 
دیگر تیم سپاهان در حالی در کورس قهرمانی قرار 
گرفته که شانس تیم پرســپولیس تهران برای باال 
بردن جام بیشتر از این تیم است؛ اما طالیی پوشان 
امیدوارند که اتفاقات دو هفته پایانی به گونه ای برای 
آنها رقم بخورد که آنها جام قهرمانی را مقابل چشم 

هوداران شان در نقش جهان باال ببرند.

 لیگ چهاردهم برای طالیی پوشان تکرار می شود؟
   سپاهان در کورس مدعیان قهرمانی باقی ماند؛ 

الدحیل می آید؛ اما بدون دو ستاره اش
در یکی از حساس ترین دیدارهای دور برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، دو تیم فوتبال استقالل 
و الدحیل به مصاف هم خواهند رفت. این دیدار روز دوشــنبه و به میزبانی استقالل در ورزشگاه آزادی 
برگزار خواهد شد. روزنامه الرای از دو غایب بزرگ الدحیل در این دیدار حساس سخن به میان آورد. الرای 
نوشت: الدحیل آماده دیدار برابر تیم فوتبال استقالل است و تمرینات خوبی را برگزار کرده است. کریم 
بوضیاف، کاپیتان الدحیل و سلطان بریک، دو بازیکن کلیدی این تیم نمی توانند به خاطر آسیب دیدگی 
الدحیل را در تهران همراهی کنند و بدون شــک غیبت این دو بازیکن در عملکرد کیفی الدحیل تاثیر 
خواهد گذاشت؛ البته الدحیل بازیکنان جایگزین خوبی برای این دو ستاره خود دارد. جدال رفت دو تیم 

با پیروزی سه بر صفر نماینده قطر به پایان رسید.

مدافع پرسپولیس در راه بازگشت به لیگ بلژیک
»محمد نادری« در نقل و انتقاالت زمســتانی ســال گذشــته با قرارداد قرضی 6 ماهه از کورتریک بلژیک به 
پرسپولیس پیوست تا در خط دفاعی سرخ پوشان بازی کند. نادری که توانایی حضور در دفاع وسط و راست را 
دارد با مصدومیت محمد انصاری و شایان مصلح خیلی زود به ترکیب اصلی پرسپولیس راه یافت. عملکرد مطلوب 
نادری باعث شده تا کادر فنی پرسپولیس خواهان عقد قرارداد قطعی باشگاه با این بازیکن شوند. باشگاه بلژیکی 
برای صدور رضایت نامه نادری مبلغ باالیی را در نظر گرفته که این موضوع کار را برای عقد قرارداد رســمی او با 
پرسپولیس سخت کرده است. باشگاه پرسپولیس با توجه به مشکالت مالی فعلی اش حاضر نیست برای دریافت 
رضایت نامه نادری دالر خرج کند و این موضوع را بر عهده خودش گذاشته است. مدافع پرسپولیس در صورتی که 

نتواند برگه توافق خود با باشگاه بلژیکی را دریافت کند مجبور است به کورتریک باز گردد.

سمیه مصور

پرونده ای که کم کم داشــت بسته می شــد و می رفت که به 
فراموشی ســپرده شــود، با اظهار نظر مدیرعامل استقالل 
دوباره باز و ابهامات تازه ای پیرامون آن ایجاد شد. ساشا شفر 

،آنالیزور استقالل پس از تعلیق، بار دیگر مدعی شد مشکالت 
تیم از پنالتی دربی آغاز شد. پسر سرمربی برکنار شده تیم 
اســتقالل در این رابطه حتی اینگونه عنوان کرد که »وقتی 
بازیکنان داخل زمین تصمیــم می گیرند پنالتی زن را عوض 
کنند آنها )اعضای کادر فنی( بیرون زمین چه می توانستند 
بکنند.« امیر حسین فتحی، مدیرعامل باشگاه استقالل ضمن 
انتقاد از صحبت های شفر در نشست خبری پس از دربی در 

دفاع از کاپیتان آبی ها گفت: رحمتی فقط به منشا گفته شفر 
فرد دیگری )پاتوسی( را مامور زدن پنالتی کرده است. با این 
اظهار نظر، یک سوال و ابهام بزرگ پیش می آید. سوال اینکه 
چرا رحمتی همانطور که به منشا گفت شفر بازیکن دیگری را 
برای زدن پنالتی تعیین کرده، پیغام سرمربی را به اسماعیلی 
نرساند تا مثل منشا مانع از پنالتی زدن وی شده و در نهایت 

خواسته سرمربی در زمین اجرا شود.

 پرونده ای که »فتحی«
 دوباره آن را در استقالل باز کرد

چلسی فوتبال
-

 واتفورد
ساعت 
17:30

شبکه 
ورزش

آرسنالفوتبال
- 

 برایتون
ساعت

20

شبکه 
ورزش

ناپولیفوتبال
 - 

کالیاری
ساعت

23

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

یکشنبه 15 

اردیبهشت

فوتبال یک سکه طالیی، براق و درخشان است؛ 
سکه ای خوش شــانس که یک روی آن صنعت 
سرگرمی و سالمتی اســت و روی دیگر اقتصاد. 
این ادعای یک مربی ایرانی دانش آموخته فوتبال 
در اروپا )دانشــگاه تورورگاتا( است، در واقع این 
روزها با گسترش و فراگیر شدن فوتبال، به غیر از 
جذابیت، هیجان فوتبال برای عموم مردم از لحاظ 
اقتصادی مورد توجه صاحبان سرمایه قرار گرفته است. هجوم خانواده ها به سمت 
آکادمی های فوتبال، رونق گرفتن روزافزون اخبارســلبریتی های فوتبال و تلفیق 
سینما و فوتبال دالیل عمده این نکته هستند. به همین دلیل می توان گفت فوتبال 

عالوه بر یک ورزش پرهیجان به دنیای تجارت هم تبدیل شده است.
فوتبال، جزو ورزش هایی است که دارای گردش مالی بسیار ، تجارت و سودهای 
کالن است. مالکان باشــگاه ها تالش می کنند در کنار جلب رضایت عموم مردم 
برای تماشــای یک بازی زیبا، نظر موسسات و شــرکت های تجاری را هم 
به دست آورند تا از لحاظ مالی به مرز مناســب و مطمئن برسند. درحال 
حاضر باشگاه های اروپایی به شرکت ها و موسسات تعلق یافته است و 
باشگاه ها به صورت خصوصی اداره می شوند، همین امر باعث شده 
که باشگاه ها مبالغ قابل توجهی را به عنوان مالیات به دولت خود 
بدهند و از این منظر هم می توان صنعت فوتبال را بازویی قدرتمند 

در جریان اقتصادی حمایت از دولت برشمرد.

این روزها شاهدیم که باشگاه ها در کشــورهای پیشرفته سعی می کنند در حوزه 
فعالیت خود به رده های باال برسند، آنها با فروش بلیت برای تماشاگران، تبلیغات 
تجاری داخل زمین و یا روی لباس ورزشــکاران به روند توسعه مالی خود کمک 
می کنند، البته باید توجه داشت که هدف مدیران صرفا کسب درآمد نیست، چرا 
که فوتبال، ورزشی مردمی است و نمی توان مردم را با دستمزد باالی ورزشکاران 

راضی نگه داشت.
 یکی دیگر از نکاتی که کشورهای پیشرفته در فوتبال به آن توجه می کنند، اهمیت 
دادن به بازیکنان جوان و پرورش آنهاســت، توجه به این امر نه تنها باعث بازیکن 
سازی و پیشرفت نسل جوان کشورها و در نهایت پیشرفت در فوتبال می شود، بلکه 
خود باعث ایجاد یک تجارت پر سود خواهد شد. در رقابت های جام جهانی و یا جام 
ملت ها، کشورها سعی دارند بازیکنان جوان خود را معرفی کنند. به طور حتم هر 
بازیکن جوانی که در جام جهانی و یا در جام ملت ها شناخته شود، می تواند خود را 
در یکی از تیم های مطرح جهان تصور کند و این یعنی پیشرفت فوتبالی آن کشور، 

از نظر مالکان باشگاه یعنی یک تجارت پر سود.
این موارد در حالی است که متاسفانه اقتصاد در فوتبال ایران به دلیل متکی بودن 
باشگاه ها به اقتصاد دولتی و نداشتن اســتقالل مالی و کمبود دانش مدیریت در 
سطح باالیی قرار ندارد و یکی دیگر از دالیل ضعیف بودن اقتصاد فوتبال ایران عدم 

توجه به تیم های پایه است.

علی عابدی، سرمربی فوتسال المپیوس )سری آ( ایتالیا

ورزشی که چرخ های صنعت 
سرگرمی و سالمت را به خوبی 

می چرخاند؛

 اقتصاد ملی و
 فوتبال پایه
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فعالیت سه خودروی ثبت تخلفات در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

شهرستان

خـبر

شهردار فالورجان:
شوراها نقش مهمی در آبادانی 
شهرها و روستاها ایفا می کنند

به مناســبت 9 اردیبهشــت ماه و گرامیداشت 
سالروز تشــکیل شوراهای اســامی شهرها و 
روســتاها، شــهردار فاورجان و تنــی چند از 
کارکنان شهرداری فاورجان با حضور در صحن 
شورای اسامی شهر فاورجان از زحمات ریاست 
و اعضای شورای اسامی این شهر تقدیر و تشکر 
کردند. به گزارش روابط عمومی شــهرداری و 
شورای اسامی شــهر فاورجان، جواد نصری 

در این مراسم با تبریک فرا رسیدن گرامیداشت 
سالروز تشــکیل شوراهای اســامی شهرها و 
روستاها به اعضای شورای شهر فاورجان گفت: 
شــوراهای اســامی، نقش مهمی در توسعه و 

آبادانی شهرها و روستاها ایفا می کنند.

 همزمان با گرامیداشت روز کارگر
 برگزار شد؛

 تجلیل از مقام کارگران 
شهرداری فالورجان

 همزمان با 11 اردیبهشت ماه و گرامیداشت روز 
کارگر از زحمات کارگران شهرداری فاورجان با 
حضور حجت االسام قدوسی، امام جمعه شهر 
فاورجان تقدیر شــد. به گزارش روابط عمومی 
شهرداری و شــورای اسامی شــهر فاورجان، 
حجت االسام قدوســی دراین مراســم که در 
فرهنگسرای غدیر شــهرداری فاورجان برگزار 
شد به تجلیل از مقام واالی کارگران زحمتکش 
پرداخت و گفــت: کارگــران در راه ســعادت، 
سربلندی و پیشــرفت امور شهر با جدیت گام بر 
می دارند. در ادامه این مراسم نیز شهردار و ریاست 
شورای اسامی شهر فاورجان ضمن گرامیداشت 
و عرض تبریک به مناسبت این روز بر زحمات و 
تاش های شبانه روزی کلیه کارگران ارج نهادند. 
در پایان مراســم نیز با حضور امام جمعه محترم 
شهر، ریاســت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان، مدیرعامل شرکت بازیافت و مدیریت 
پسماند شهرستان، حاج سید رضا موسوی امام 
جماعت شهرداری، شــهردار، ریاست و اعضای 
شورای اسامی شهر فاورجان از کارگران شاغل 
در شــهرداری با اهدای لوح ســپاس و هدایایی 

مراتب تقدیر و تشکر به عمل آمد.

 اجرای 15 برنامه در هفته 
کار و کارگر در اردستان

در هفته کار و کارگر تعداد پانزده برنامه از سوی 
اداره کار تعــاون و رفاه اجتماعی شهرســتان 
اردستان برگزار شــد. مهدی خانی سرپرست 
این اداره در این زمینه اظهار داشــت: حضور 
کارگــران در نماز سیاســی عبــادی جمعه و 
غربالگری آنان توسط شبکه بهداشت، عیادت از 
کارگران بیمار در بیمارستان، دیدار از خانواده 
شهدای کارگر، بازدید از تعدادی از واحدهای 
کارگری و گفت وگو با کارگران، تجدید بیعت 
و غبارروبی گلزار شهدای کارگر، ارسال پیامک 
به جامعه هدف تخفیــف ویژه جهت حضور در 
ســینما، برگزاری مراســم تجلیل از کارگران 
نمونه شهرستان با حضور مسئوالن کارفرمایان 
و کارگــران، دیدار بــا امام جمعه اردســتان، 
شــرکت در جشــن های کارگری ادارات و ... 
از اهم برنامه های برگزار شــده در طول هفته 
کار و کارگر از 4 الی 11 اردیبهشــت در سطح 
شهرستان است. الزم به ذکر است این برنامه ها 
با همکاری اداره تامین اجتماعی برگزار شــده 

است.

شهردار اصفهان:
 مدیریت مصرف آب 

در هر شرایطی، ضروری است
شــهردار اصفهــان در برنامه رادیویی »ســام 
اصفهان« بــا توصیه به شــهروندان در خصوص 
مصرف بهینــه آب اظهارکرد: امســال همچون 
سال گذشته باید در مصرف آب مدیریت داشته 
باشیم، درست است که آب در زاینده رود جاری 
است و امیدواریم مستدام باشــد؛ اما باید به این 
نکته توجه کرد که هنوز کمبود آب جبران نشده 
و زیرساخت های مورد نیاز برای تامین آب مورد 
نیاز تکمیل نیســت، پس در هر شرایطی باید در 

مصرف بهینه آب توجه کنیم.
 قدرت ا... نوروزی افزود: از شــهروندان اصفهانی 
می خواهم به احترام تاش کارگران عزیز با فهم و 
درایت خود و با رعایت نظافت شهر، حفظ فضای 
سبز و... در کاهش آالم کارگران در محیط شهر 
موثر باشند. وی با تاکید بر حفظ پاکیزگی شهر با 
همکاری شهروندان، تصریح کرد: هر زباله ای که 
به زمین انداخته می شود، به ازای آن قامت انسانی 
برای جمع آوری آن خم می شــود؛ بنابراین همه 
باید در حفظ زیبایی های شهر کمک کرده و تاش 
کنیم شــهر زیباتر و پاکیزه تر از همیشه مناسب 
برای زندگی باشــد. نوروزی پیشــاپیش حلول 
ماه مبارک رمضان ماه »میهمانی خدا« که روح 
معنویت را در شهر نمایان می کند و زیبایی های 
زیادی دارد، تبریک گفــت و ابراز امیدواری کرد 
همه مردم از خیر و برکات و زیبایی های این ماه به 

خوبی بهره مند شوند.

مدیر کل میراث فرهنگی استان خبر داد:
24 بنای تاریخی اصفهان در 

 انتظار واگذاری 
به بخش خصوصی

مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان اصفهان در خصوص آخرین 
وضعیت واگذاری آثارتاریخی به بخش خصوصی 
در اســتان، اظهار کرد: واگذاری آثار تاریخی در 
دو قالب انجام می پذیرد؛ یکی از قالب ها صندوق 
احیاســت که بناها، خانه ها و کاروانســراها را با 
مصوبه دولت به بخش خصوصی واگذار می کند؛ 
البته این اتفاق بر اساس کارشناسی انجام خواهد 
شــد. فریدون الهیاری افزود: قالــب دیگری که 
این واگذاری ها بر اســاس آن رخ می دهد، ماده 
27 است که در آن مشخص شده که پروژه ها به 
دو سطح ملی و استانی تقســیم و پس از تعیین 
کاربردی برای آن بنا، واگذاری انجام می شــود. 
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان ادامه 
داد: بر اســاس صندوق احیا دو کاروانسرای گز 
و جهاد آباد و خانه تاریخی بخردی واگذار شــده 
اســت. همچنین 24 بنا در سطح استان در ماده 
27 در حال تعیین کاربری هستند تا واگذار شوند 
که اکثر آنها خانه تاریخی هســتند؛ اما حمام و 

کاروانسرا نیز در میان آنها وجود دارد.
 الهیــاری با بیــان اینکه فرآیندهــای واگذاری 
به دلیل جدیــد بودن امر، کمی کند اســت؛ اما 
واگذاری ها انجام می پذیــرد، تصریح کرد: به جز 
بناهای شاخص، سرمایه گذاران می توانند برای 
این موضوع وارد شــوند و اصفهــان از این نظر 

ظرفیت باالیی دارد.

ثانیه های پایانی ماه شــعبان به شــمارش در آمده و 
نسیم خنک و سعادت بخش ماه میهمانی خدا وزیدن 
گرفته است. زمان زیادی باقی نمانده تا صدای قدم های 
رمضان شنیده شود، ماهی که جان مردمان در نهر پاک 
روزه داری آن شست وشو داده شده و دل آماده وصال 
محبوب می شود. این روزها مردم به تکاپو افتاده اند تا 
خود را برای بهره گیری از سفره رحمت الهی که امشب 
گشوده می شود، آماده سازند. آماده شدن برای پذیرایی 
از این ماه که خوابش نیز عبادت شــمرده می شــود، 
قدمتی به درازای تاریخ اســام دارد، رسمی که سال 
به سال با نزدیک شدن به رمضان، تمام شهر را با خود 

همراه می کند و آن را رنگ خدایی می بخشد.
پاکسازی معابر شهر در آستانه ماه مبارک 

رمضان
شهرداری اصفهان نیز به رسم هر ســاله به استقبال 
از ماه میهمانی خدا رفته اســت. به گفته رییس اداره 
خدمات شهری شهرداری اصفهان در آستانه ماه مبارک 
رمضان با همکاری نیروهای خدمات شهری، پاکسازی 
همه معابر شهر، شست وشوی المان ها و به خصوص 
مکان های مذهبی، شست وشوی مساجد، غبارروبی 
گلزار شهدای شــهر اصفهان، جمع آوری نخاله های 
ساختمانی از ســطح معابر و آذین بندی ویژه با نصب 
پاکاردها و بنرهای ویژه مــاه مبارک رمضان صورت 

گرفته است.
برگزاری جنگ های شبانه در نیمه ماه مبارک 

رمضان
تدارک برگزاری برنامه های ویژه در ماه مبارک رمضان 
از دیگر اقدامات شهرداری برای استقبال از ماه میهمانی 
خداست که رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شــهرداری اصفهان، آنها را تشــریح می کند.نفیسه 
گلشــیرازی در این باره می گوید: ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان در تاش است 
تا با برگــزاری برنامه های متنوع از جملــه برگزاری 
جشن، مسابقات مختلف، ایستگاه های بازی کودکان و 
برنامه های جزء خوانی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان 
اوقات فراغت بهتری را برای همشهریان عزیز اصفهانی 

فراهم کند.برگزاری جنگ های شبانه همزمان با نیمه 
ماه مبارک رمضان و میاد امام حســن مجتبی )ع( با 
همکاری باغ بانوان پردیس، جزیره بازی، باغ تجربه از 
دیگر برنامه هایی است که قرار است ماه رمضان امسال 
به همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 

اصفهان برگزار شود.
آموزش جمع آوری پسماندهای ترو خشک 

در لیالی قدر
توزیع مخزن هایی برای جمع آوری پســماندهای ترو 
خشــک و آموزش چگونگی جمع آوری پســماندها 
از دیگــر برنامه هایی اســت که شــهرداری اصفهان 

برای ماه مبــارک رمضان ترتیب داده اســت. رییس 
اداره خدمات شهری شــهرداری اصفهان در این باره 
می گوید: هماهنگی الزم با متولیان مکان های برگزاری 
مراسم های ویژه لیالی قدر انجام شده و در اطراف این 
مکان ها، مخــازن ویژه جمع آوری پســماندهای تر و 
خشک به صورت ویژه انجام می شود. غامرضا ساکتی 
به هدف اجرای این برنامه اشــاره می کند و می افزاید: 
در این گونه مراســم  که حضور مردم پررنگ تر است، 
نیروهای واحد آموزش مدیریت پسماند درصدد هستند 
تفکیک و جداسازی پسماندهای تر و خشک، همچنین 
کاهش تولید پسماند و دیگر مباحث اقتصاد مقاومتی 

در خدمات شهری را به شهروندان آموزش دهند.
برگزاری مراسم جزءخوانی در بقاع متبرکه 

شهر
برگزاری مراسم جزءخوانی قرآن کریم در بقاع متبرکه 
شهر از جمله برنامه هایی اســت که هرساله به همت 
اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در شهر برگزار 
می شود تا جان شــهروندان را به تاوت آیاتی از کام 
ا... مجید در ماه نــزول قرآن روشــن گرداند. حجت 
االســام و المســلمین مهدی طاهری، رییس اداره 
اوقاف و امــور خیریه ناحیه یک شهرســتان اصفهان 
با بیان اینکــه همزمان با ماه مبارک رمضان مراســم 
جزءخوانی قرآن کریــم در 17 بقعه متبرکه اصفهان 
برگزار می شــود، می گوید: طرح ضیافت الهی با هدف 
ایجاد فضای معنوی جهت اســتفاده از برکات این ماه 
مبارک همچنین تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی 

اجرا می شود.

شهر، رنگ خدایی به خود می گیرد

مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اصفهان در برنامه 
رادیویی »سام اصفهان« اظهارکرد: شهرداری اصفهان امسال تاش 
کرد تا راه های ارتباطی خود با تمام سطح این نهاد از جمله کارگران 
را توســعه دهد. وی با بیان اینکه سال گذشــته به مناسبت »شب 
یلدا« تعدادی از مدیران شــهری در کنار کارگران شهرداری این 
شب را جشن گرفتند، افزود: امسال نیز به مناسبت روز کار و کارگر 

جشنی با عنوان »ســحرخیزتر از صبح« ویژه کارگران شهرداری 
همراه با خانواده آنها در شهر رویاها تدارک دیده شده است. ایمان 
حجتی خاطرنشان کرد: جشن »سحرخیزتر از صبح« به مدت پنج 
روز در شهر رویاها همراه با برنامه های شاد و متنوع برگزار می شود 
که در این برنامه، کارگران پس از حضور در جشن، به صورت رایگان 
از امکانات تفریحی این شهربازی اســتفاده می کنند. وی تصریح 

کرد: این جشــن تا امروزیکشنبه 1۵ اردیبهشــت ماه سال جاری 
ادامه دارد تا تمام کارگران شهرداری در بخش های مختلف همراه با 
خانواده های خود بتوانند در آن شرکت کنند. حجتی کارگران را مایه 
افتخار و مباهات دانســت و تاکید کرد: شهرداری اصفهان قدردان 
زحمات کارگران خود در تمام بخش ها بوده و همواره سعی کرده تا 

به مناسبت های مختلف از آنها قدردانی کند.

مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری مطرح کرد:
»سحرخیزتر از صبح« جشنی برای پاسداشت کارگران

 تدارک برنامه های ویژه مدیریت شهری برای استقبال از ماه میهمانی خدا؛

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان:
فعالیت سه خودروی ثبت تخلفات در اصفهان

مدیر مرکز کنترل ترافیک شــهرداری اصفهان با بیــان اینکه ترافیک ســنگین در برخی معابر 
شهر به ویژه خیابان های مرکزی از مشکات کان شهرهاســت، اظهار کرد: دلیل این مشکات، 
 تقاضای باالی ســفر یا ظرفیت محدود معابر تحت تاثیر تخلفات رانندگــی از جمله پارک دوبل

 است. 
هادی کریمی با بیان اینکه با توجه به تعداد زیاد معابر و کمبود نیروهای پلیس، تخلفاتی همچون 
پارک دوبل در معابر مرکزی شهر نهادینه شده است، افزود: شهرداری اصفهان پروژه ای تعریف و 
خودروهایی با عنوان سامانه ثبت تخلفات ایستایی در خیابان های پر تردد مجهز به سه دوربین را 
به کار گرفته است تا تخلفاتی همچون پارک دوبل، تخلف در ایستگاه های اتوبوس و تاکسی، حریم 

تقاطع ها و میدان ها را ثبت و اعمال جریمه کند. 
کریمی با بیان اینکه خودروهای سامانه ثبت تخلفات مکانیزه از نوع پژو 2۰۶ سفیدرنگ است که با 
سه دوربین نصب شده روی آنها، تخلفات به صورت مکانیزه ثبت می شود، تصریح کرد: پس از ثبت 

پاک خودروها، برای راننده پیامک اعمال جریمه ارسال خواهد شد.
 مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه هدف از نصب این سامانه ها افزایش 
ایمنی و روان شــدن معابر شهر اســت، گفت: همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، سه سامانه ثبت 
 تخلفات مکانیزه در خیابان های شلوغ شهر تردد و تخلفات پارک دوبل خودروها را اعمال جریمه 

می کند.
 وی با بیان اینکه طی 1۰ روز آینده تعداد دو خودرو به این خودروها اضافه می شود، ادامه داد: در 

سال 9۸ تعداد این خودروها به 12 دستگاه افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان با بیــان اینکه قانون، خواســت مردم، 
پرداخت هزینه و مســئولیت اجتماعی از ارکان 
مهم حفاظت از محیط زیســت و افزایش سطح 
ســامت جامعه اســت، اظهار کرد: مسئولیت 

اجتماعی در ارتباط فــرد با جامعه 
و مسئولیت حقوقی و ســازمانی او 
معنا پیــدا می کند. علــی دهنوی با 
اشاره به ارتباط نزدیک همه نهادها 
با محیط زیســت و ســامت افزود: 
چنانچه هر فرد نقش خود در جایگاه 
فردی و حقوقی را به درستی ایفا کند، 
نتایج بهتری برای سازمان و جامعه 
به دست می آید. مدیرعامل سازمان 

مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، بی توجهی 
به محیط زیست را ناشی از نبود آموزش و آگاهی 
دانست و عنوان کرد: روزانه حدود یک هزار تن 

پسماند در شهر اصفهان تولید می شود. دهنوی با 
اشاره به فعالیت های سازمان پسماند در راستای 
تعهد به مسئولیت های اجتماعی گفت: با توجه 
به آلودگی آلی چند صد برابری شیرابه پسماندها 
نســبت به فاضاب خانگی، مدیریت این مایع 

خطرناک به منظور جلوگیــری از نفوذ به منابع 
 آبی زیرزمینی و خاک در دستور کار قرار گرفته

 است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان:

شیرابه پسماندها مدیریت می شود
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
وضعیت برخی خانه های قدیمــی نگران کننده 
است، اظهار کرد: با توجه به بحث مالکیت خصوصی 
و ثبت تاریخــی خانه ها، امکان ورود شــهرداری 
برای حل مشــکات آنها آســان نیست. حسین 

کارگر با تاکید بر اینکه احیای خانه های تاریخی 
نیازمند مدیریت واحد شهری است تا دستگاه های 
متولی مانند میراث فرهنگی، اوقاف و شهرداری با 

همکاری و برنامه ریزی مناسب، خانه های تاریخی 
شهر را نجات دهند، تصریح کرد: مالکان خانه های 
تاریخی می توانند از ایــن خانه ها به عنوان مکان 
گردشــگری اســتفاده کنند؛ در صورتی که این 
خانه ها با کمک بخش خصوصــی مرمت و مورد 
استفاده قرار گیرند، شــهرداری نیز 
حمایت های الزم را انجام خواهد داد. 
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه تعــداد ۵۰۰ خانه تاریخی 
در ســطح این منطقه وجود دارد که 
هیچ کدام از ایــن خانه ها در مالکیت 
شهرداری نیست، گفت: برخی هنوز 
ثبت میراث نیستند؛ اما همه اینها منبع 
درآمد خوبی در بخش گردشــگری 
به شمار می روند. وی افزود: شــهرداری برای هر 
اقدامی در خصوص آثار تاریخی، از میراث فرهنگی 

استعام می کند.

مدیر منطقه سه شهرداری خبر داد:

وجود 500 خانه تاریخی در منطقه سه شهرداری

                   هیئت مدیره 

شرکت ذوب روی اصفهان)سهامی عام(   
آگهی تکمیل اطالعات سهامداران حقیقی

با توجه به موافقت شرکت فرابورس ایران با پذیرش شرکت ذوب روی اصفهان ) سهامی عام (، بدینوسیله از کلیه 
سهامداران حقیقی این شرکت درخواست می شود که به منظور تکمیل بانک اطاعاتی سهامداران وارائه به شرکت 

سپرده گذاری مرکزی ایران،  نسبت به ارسال مشخصات فردی خود  به یکی از روش های زیر اقدام نمایند.
اطاعات بایستی حاوی نام، نام خانوادگی، نام پدر، شــماره شناسنامه، سری شناسنامه، سریال شناسنامه، محل 

صدور، کد ملی، جنسیت، شماره تلفن همراه و ثابت، آدرس و کد پستی باشد.

1- ارسال از طریق پست به آدرس  
استان اصفهان – شهرستان فاورجان – بخش پیربکران – دهستان گرکن شمالی – بعد از شرکت معدنی باما – 

کدپستی ۸4۵9179119 – شرکت ذوب روی اصفهان .
2- ارسال از طریق نمابر به شماره ۰31-372۵23۰4

3- ارسال از طریق پست الکترونیکی  saham@zoberoy.ir  امور سهام .

برگزاری بزرگداشت 
چهاردهمین قرن شهادت امام 

علی )ع( در اصفهان
مدیر مرکــز تحقیقات رایانــه ای حوزه علمیه 
اصفهان در نشســت خبری ارائــه برنامه های 
ستاد برگزاری چهاردهمین قرن شهادت مولی 
الکونین االمام علی بن ابیطالب )علیه السام(  
گفت: این بزرگداشت به صورت مردمی برگزار 
می شود و مجموعه های دولتی در برگزاری آن 

نقش ندارند.
حجت االســام »سید احمد ســجادی« نشر 
مبانی فکری و اعتقادی امام علی علیه السام 
را از جملــه مهم تریــن اهداف برگــزاری این 

بزرگداشت توصیف کرد.

 نرگس طلوعی
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امام علی )علیه السالم(:
   بهترين خرد، ادب است.
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عکس روز

دوخط کتاب

وقتی کسی را دوست داریم، 
خوشــی اش را می خواهیم 
نه رنجش را. وقتی کسی را 
دوســت داریم، تنها یک چیز 
را مــی خواهیم: عشــق را، 
حتی بــه قیمت رنــج. پس، تو 
به عمــد مرا رنج مــی دهی؟ 
بله، بــرای اینکه از عشــقت 

مطمئن بشوم.

بارون درخت نشین
 ایتالو کالوینو

را  کســی  وقتــی 
دوست داریم

و دوباره عشق، همان گونه 
توفانــی کــه خشــم، آغــاز 
می شــد. در حقیقت، این هر 
دو یکی بــود؛ امــا کوزیمو 
ســر در نمی آورد.چرا رنجم 
مــی دهــی؟ چــون دوســتت 
دارم.آنــگاه او خشــمگین 
می شد. نه. دوســتم نداری. 

ازدواجی که به عنوان طوالنی ترین ازدواج بین دو مبتال به ســندرم داون لقب 
گرفته بود با مرگ شوهر ۵۶ ساله پایان یافت؛ مرگ »پل شارون«، پس از گذشت 
۲۵ سال از ازدواج، این زوج آمریکایی را از هم جدا کرد.کریس و پل در نیویورک 
متولد شــده و مبتال به ســندرم داون بودند. خانواده  آن دو، مشاوره و توصیه 
پزشکان را مبنی بر اینکه فرزندان خود را به موسسه های مربوطه بسپارند، نادیده 
گرفتند.این دو فرد در سال ۱۹۸۰ میالدی برای نخستین بار همدیگر را دیدند 
و پس از چند سال آشنایی در سال ۱۹۸۸ تصمیم گرفتند با هم ازدواج کنند. 
کریس به پل پیشنهاد ازدواج داد وآن دو ۲۵ سال درکنارهمدیگر زندگی کردند.

طوالنی ترین ازدواج سندروم داونی ها پایان یافت

بسیاری از افراد تالش های زیادی برای درست کردن مکعب روبیک و حل کردن 
این معمای دشوار انجام می دهند تا پس از حل کردن آن، احساس رضایتمندی 
داشته باشند و خوشحال شوند؛ اما این کار خیلی دشوار است. این در حالی است 
که بسیاری از افراد هم هستند که این مکعب را به راحتی و در زمان کوتاه حل 
می کنند و هر سال به فکر شکستن رکورد زمان حل این مکعب هستند. این بار 
یک سرباز روسی تالش کرد تا این مکعب جادویی را با چشمانی بسته حل کند. 
این  سرباز روسی در ابتدا محاسباتی انجام می دهد؛ اما بعد از آن سر خود را روی 

میز می گذارد و بدون اینکه ببیند، شروع به حل روبیک می کند.

رکورد جدید سرباز روسی در حل مکعب روبیک

پژوهشگران»دانشــگاه ایالتی آریزونا« )ASU(، نوعی درخت مکانیکی ابداع 
کرده اند که می تواند دی اکســید کربن را جذب کند تا از آن برای کاربردهای 
صنعتی و کشاورزی استفاده شود.در این فناوری، از صفحه هایی با قدرت مکش 
استفاده شده که در ستون ها قرار گرفته اند. با باال رفتن درخت های مکانیکی، 
صفحه ها در معرض هوای محیط قرار می گیرند و دی اکسید جو را جذب می کنند. 
صفحه ها پس از پر شدن، به ســمت پایین حرکت می کنند و در ستون ها قرار 

می گیرند. سپس دی اکسید کربن، از ستون ها خارج می شود تا به فروش برسد.

ابداع درختی که دی اکسید کربن را ذخیره می کند

آیین گل  غلتان 
نوزادان در امیریه

آیین گل غلتان نوزادان 
یکی از رســوم دیرینه 
استان سمنان است که 
در شهر امیریه دامغان و 
در نخستین بهار زندگی 
نوزاد برگزار می شــود. 
این آییــن به عنوان اثر 
معنوی استان سمنان به 
شماره ۱۷۷ در سال ۸۹ 
در فهرست آثار ملی به 

ثبت رسیده است.

در نیمه فروردین ماه سال جاری که اســتان خوزستان به دلیل بارش های 
بی امان دچارسیل شد و این حادثه غیر مترقبه تبعاتی همچون پس زدگی 
فاضالب در خیابان ها،معابر،کوچه ها و منازل مردم به بار آورد، اکیپ بحران 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با هدف امداد رسانی به مردم خوزستان 
و مهار این حادثه به شــهر اهواز اعزام شــدند. براین اســاس گفت وگویی 
با محمد جمشــیدیان  نماینده مدیریت  بحران شــرکت آبفای اصفهان، 
درخصوص اقداماتی که در راســتای مهار فاضالب جاری  شده در برخی از 

مناطق شهر اهواز انجام دادند، صورت گرفت.
۱.پس از ورود اکیپ بحران آبفای اصفهان به شهر اهواز، پس از 7۲ ساعت 
خبر از مهار پساب فاضالب شــرق اهواز توسط این اکیپ اعزامی آمد؛ لطفا 
پیرامون این موضوع توضیحات بیشتری دهید؟ساعت  ۱۵بیستم فروردین 
ماه اکیپ بحران آبفای اصفهان که مجهز به پمــپ کف کفش،موتور برقی 
و تجهیزات بحران بود به شهر اهواز اعزام شد و در ساعت ۲ بامداد روز ۲۱ 
فروردین به شهر اهواز رسیدیم و با مشاهده اینکه برخی از نقاط شهر غرق 
در پساب است، طی اســتراحت کوتاهی در ســاعت ۶ صبح عملیات مهار 

پساب فاضالب را آغاز کردیم.
۲.افراد و تجهیزات را در مناطق آســیب دیده تقســیم کردیــد و به طور 
هماهنگ مهار پســاب فاضالب را در ســطح شــهر آغاز کردید؟ دقیقا، به 
محض ورود به اهواز اکیپ بحران آبفای اصفهان به ۹ گروه تقسیم شد که هر 
گروه با در اختیار گرفتن تجهیزات،مهار پساب را عملیاتی کردند؛ به عنوان 
مثال پیکاپ بحــران منطقه یک اصفهان عملیــات تخلیه و پمپاژ فاضالب 
محله های کوی ملت،کارون،کوروش،دانیال و انتهای کوچه مســجد امام 
حســن)ع( زرگان، پیکاپ بحران منطقه ۲ اصفهان عملیات تخلیه و پمپاژ 
فاضالب محله های کوی ملت،کارون،کوروش،دانیال و انتهای کوچه فرهاد 
زرگان، پیکاپ بحــران منطقه ۵ اصفهان عملیــات تخلیه و پمپاژ فاضالب 
محله هــای کــوی ملت،کارون،کوروش،دانیال و انتهــای کوچه ۱،3و4 
پاستوریزه،پیکاپ بحران منطقه 3 اصفهان عملیات تخلیه و پمپاژ فاضالب 
محله های کوی ملت،کارون،کوروش،دانیــال و انتهای کوچه ۵،۶،۸،و ۹ 
پاستوریزه،بادیســان بحران آبفای اصفهان عملیــات تخلیه و پمپاژکوچه 
شــماره ۱ پاستوریزه،بادیســان بحران عملیات تخلیــه و پمپاژ فاضالب 
منهول،نبش چهارراه گلبهار و بنــز ۱۹۱ عملیات تخلیه و پمپاژ فاضالب با 

پمپ خودمکش و مخزن ذخیره را اجرایی کردند.
3.این ۹ اکیپ در طی 3 روز موفق به مهار بخشــی از پساپ فاضالب  شهر 
اهواز شدند به غیر از فعالیت شبانه روزی آنها چه عاملی باعث این فعالیت 
جهادگونه شــد؟ اگر بگویم در 3 روز اول، برخی از افــراد گروه به صورت 
شــبانه روزی فعالیت می کردند، مبالغه نکرده ام؛ چون وقتی می دیدیم از 
منهول ها به صورت جوشان فاضالب در ســطح شهر سرازیر می شود و این 

رویداد زندگی مردم را با مخاطراتی روبه رو می کند، نمی توانستیم به غیر 
از مهار پساب در کمترین زمان به چیزی دیگری فکر کنیم وهمه همراهان 

فقط درصدد رفع  سریع این حادثه بودند.
4.برخی از  مردم  در مواقعی که خساراتی بابت وقوع بحران در زمینه های 
مختلف می بینند، دچار تنش هایی می شــوند آیا مردم  آسیب دیده اهواز 
در هنگامی که شــما قصد کمک به آنها را داشــتید، همکاری می کردند؟ 
قســمت هایی از شــهر اهواز  که اکیپ بحران آبفای اصفهان مهار پســاب 
فاضالب آن را برعهده گرفته بود، کامال عرب نشــین بودنــد. این گروه از 
هموطنانمان معتقد بودند که ما از اصفهان آمدیم تا به آنها کمک کنیم پس 
نهایت همکاری را با اکیپ بحران اصفهان داشــتند و با رفتار خوبی که با ما 

داشتند، گروه را در امر امداد رسانی یاری می کردند.  
۵.شما به عنوان مدیر اکیپ اول بحران آبفای اصفهان ۱۰ روز در شهر اهواز 
مستقر بودید به غیر از توان فنی و تخصصی در مقابله با حوادث غیر مترقبه،  
چه عامل دیگری را بسیار موثر در مهار سریع بحران  می دانید؟ من به غیراز 
حضور در شهر اهواز به جهت کمک به مردم آسیب دیده این شهر،در زمان 
وقوع زلزله غرب کشــور به منظور اصالح شبکه آب به کرمانشاه اعزام شدم 
و نیز در استان اصفهان بحران کم آبی در شــهرهای نایین و خوروبیابانک 
همچنین بحران ریزش شبکه فرسوده فاضالب شاهین شهر راتجربه کردم 
بر این اســاس می توان گفت آنچه در مواقع مهار بحران بیش از پیش نیاز 
است، در نهایت آرامش، خونســردی همدردی کردن  و تسلی بخشیدن به 
آسیب دیدگان است و نیز مدیر گروه باید با انگیزه دادن وارائه رهنمودهای 
الزم به همراهان، اکیپ را در انجام موفــق  ماموریت محوله یاری کند؛ این 
درحالی است که موفقیت در مهار فاضالب جاری شده در شهر اهواز را نیز 
مرهون توصیه و پیگیری های شبانه روزی مهندس امینی مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان  می دانیم  و حضور خود در اکیپ بحران آبفای 

اصفهان را ناشی از توجهات خداوند و آقاامام زمان)ع( می دانم.
۶.اصفهان، معین اهواز در مواقع وقوع بحران اســت؛ براین اســاس استان 
اصفهان چقدر موفق در امدادرســانی به هموطنانمان در شــهر اهواز بوده 
اســت؟به غیر از اکیپ بحران آبفای اصفهان، مهندس غالمی معاون امور 
هماهنگی عمرانی اســتانداری اصفهــان، مدیرکل حــوادث غیر مترقبه 
استانداری اصفهان و دیگر مســئوالن استان حضور داشتند همه مسئوالن 
هنگامی که از نزدیک نظاره گر آسیب های ناشــی از سیل بودند، بی وقفه  
راه های  به حداقل رساندن خسارات این حادثه غیر مترقبه را توصیه کردند 
و در این زمینه از هیچ کوششی دریغ نکردند.  بی تردید اصفهانی ها در مهار 
حوادث ناشی از ســیل در استان خوزستان و دیگر اســتان ها نقش موثری 
داشــتند؛ چراکه با همدلی و همکاری می توان بر بسیاری از مشکالت در 

کشور  غلبه کرد.

یادداشت

چندوقت پیش سفره شام راپهن کردم و اعضای محترم خانه را  
برای صرف غذا صدا زدم.باتوجه به گرانی های ادامه دار اخیر، 
برنج ومرغی تهیه ودرسفره نهادیم. پسرنوجوانم باقیافه حق به 
جانبی روبه من کرد وگفت: چرابلدنیســتی غذادرست کنی؟ 
با تعجب نگاهش کردم و ادامه داد: تــو تبلیغ فالن روغن مگه 
ندیدی که مرغ هاراچطورســرخ کرده بود؟ و من تازه فهمیدم 
که موضوع  از چه قرار اســت!جواب دادم:این آشپزخانه و این 
مواد واین هم تو، بروببینم اصال چنین  چیزی قابل پخت هست 
یا نه.این ماجراکم و بیش تمام شــد تا اینکه دومین تیرغیب 

ازسمت تبلیغات، قلب من را هدف گرفت.
ساعت ده شــب یکی ازروزهای نوروزبود و به دخترم گفتم که 
بایدآماده خواب شود ولی دخترکم شــروع کرد به نق  زدن و 
درآخردادزدکه »اصال نمی خوام بخوابم و یکی ازاون تخت هایی 

رو می خوام که توی تلویزیون نشون می ده«. 
تصویرکودکی خودم رادرذهن تصور کردم،تلویزیونی ســیاه  
وسفیدکه دوشبکه بیشترنداشت وشبکه ۲ برای ما مثال برنامه ای 
به نام کودک پخش می کرد؛ برنامه هایی که بیشترعروســکی 
بودند و پرازنکته های آموزشی.آن روزها خبری از تبلیغات نبود 
ولی االن به لطف شبکه های مختلف وساعت های مداوم پخش، 
رنگارنگی تصاویر و محصوالت برای مامعضلی بزرگ ترازجنگ به 
وجود آورده است.برای تبلیغ یک پنیرساده،آشپزخانه آنچنانی 
ورختخواب وبــازی وتصویرهای جذاب تدارک دیده شــده و 
بازنده بزرگ این بازی، بچه هایی هستندکه همه چیزراآماده 
وحاضرمی بینند و انتظارســختی وتیرگی راازدنیــا ندارند.از 
شــبیخون فرهنگی زیادشــنیده بودم؛ اما تا این حدملموس 
ونزدیک درک نکرده بودم.بچه های ما وآینده سازان کشورمان 
عمال  به مصرف کننده هایی صرف تبدیل شــده وچهارچوب 
 مغز آنهــا درحباب هایی رنگــی به نام آگهــی بازرگانی غرق

 شده است. 

 تاثیری که آگهی های بازرگانی 
روی کودکان می گذارند

فریبا حقیقی

در گفت وگو با نماینده مدیریت  بحران شرکت آبفای اصفهان مستقر در اهواز مطرح شد:

به غیر از مهار پساب در کمترین زمان به موضوع دیگری فکر نمی کردیم
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