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ذوب آهن اصفهان برای ششمین سال پیاپی به عنوان برترین شــرکت فوالدی در رعایت حقوق مصرف کنندگان شناخته شد و برای دومین بار تندیس 
طالیی و لوح سپاس مربوطه را درهجدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان کسب کرد.

در این آیین توسط دکتر رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، تندیس طالیی و لوح سپاس حمایت از حقوق مصرف کنندگان به دکتر نعمت ا... محسنی 
معاون بازرگانی ذوب آهن اصفهان اهدا شد.

آیین گرامیداشــت روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، مســئوالن حوزه صنعت کشور و مدیران صنایع و 
سازمان های مختلف 15 اردیبهشت ماه در سالن کنفرانس نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.  

شایان ذکر است در بررسی های دقیق و کارشناسی ســازمان حمایت از مصرف کنندگان در طی سال گذشته و بر اســاس معیارهایی همچون رضایت 
مشتریان، وجود رویکردهای نظام مند جهت بررسی شکایات مشتریان، دارا بودن استانداردهای کیفیت، شفافیت در قیمت گذاری محصوالت، دارا بودن 
استانداردهای ایزو 2000 و ایزو ۴000 ، کسب تندیس ها و گواهینامه های بین المللی همچنین افزایش صادرات محصوالت نسبت به دوره های قبل، طراحی 
و توسعه محصوالت جدید، افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید، ارتقای کمی و کیفی کاالها و خدمات پس از فروش، خدمات مدرن و جلوگیری از 

واردات، داشتن واحد تحقیق، توسعه، نوآوری و ... این شرکت برای دومین بار مفتخر به کسب تندیس طالیی و لوح تقدیر شد.
دکتر نعمت ا... محسنی در این خصوص گفت: نوآوری وتوجه به حقوق مصرف کننده ازدیدگاه کیفیت محصوالت تولیدی، ایجاد شرایط دسترسی آسان 
و سریع به محصوالت تولیدی شرکت، توزیع گسترده محصوالت در تمامی بخش ها، توجه به نیازهای صنعتی از جمله تولید ریل ملی و آرک معدنی و انواع 
فوالدهای آلیاژی، محصوالت ساختمانی متناسب با تغییرات معماری و طراحی ساختمان های مســکونی از جمله تیرآهن های بال پهن و تولید مطابق 

استانداردهای روز جهانی از جمله استاندارد BS   از عمده دالیل موفقیت شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان است.
 وی افزود: با محصوالت ذوب آهن اصفهان می توان در کشــور زلزله خیز ایران، ســازه های پایدار و مطمئن ســاخت و از منابع ملی به خوبی محافظت

 کرد.
معاون بازرگانی ذوب آهن درادامه تصریح کرد: چنانچه ظرفیت ۴5 درصدی خالی تولید ذوب آهن با تامین مواد اولیه مناســب -که تمامی آن در کشور 
پهناور ایران یافت می شود- فعال شود، این شرکت می تواند تولیدات کیفی بیشترراکه الیق مردم ایران باشد، تولیدکند تا از این ظرفیت بالاستفاده کشور 

استفاده شود.

 برای ششمین سال پیاپی
 به عنوان شرکت برتر در رعایت حقوق مصرف کنندگان؛

 ذوب آهن اصفهان، تندیس طالیی
 رعایت حقوق مصرف کنندگان را کسب کرد
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  هزینه یک ماه سحری و افطاربرای هر نفر؛ 522 هزار تومان!
یک برآورد کلی از هزینه های ماه رمضان هر اصفهانی در حداقل ترین حالت ممکن، آمار خوشایندی نیست ؛

  ساعات کار صنوف اصفهان در ماه رمضان تعیین شد؛  

تخلف ممنوع!
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 حمایت می کردند
 لیگ برتری می شدیم

 گالیه مربی اصفهانی  فوتسال بانوان
 از بی توجهی ها؛
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 مدیرمنطقه 13 شهرداری اصفهان مطرح کرد:

 اختصاص بیشترین میزان 
بودجه برای اجرای 
پروژه های عمرانی

نذر خدایی در ماه خدا

 مدیرکل انتقال خون استان، از فعالیت 
 شیفت شبانه مراکز اهدای خون اصفهان

 در ماه رمضان خبر داد؛
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     بسم اهلل الرحمن الرحیم
 اللهّم َقّربْنی فیِه الی َمْرضاتَِک و َجّنْبنی فیِه ِمن َسَخِطَک و نَقماتَِک 

و وّفْقنی فیِه لقراءِه آیاتَِک برْحَمِتَک یا أْرَحَم الّراِحمین. 
پروردگارا! در این روز پربرکت مرا به رضایت و خشنودی خویش نزدیک ساز و از 
خشم و عذاب خود برهان. به من لیاقتی عطا کن تا خاضعانه تسلیم تو گردم و تو 

را از هرچه به اندیشه ام درآید بزرگ تر دانم. خدایا! در این ماه توفیق تالوت قرآن 
را بر من ارزانی دار تا چشمم به درخشش آیاتت منور گردیده، قلبم با هدایت 
کتابت تسکین یابد. به حق رحمتت. ای رحم کننده ترین رحم کنندگان! آمین!

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان می گوید 
ورودی مخزن سد زاینده رود به بیش از یک میلیارد 

مترمکعب رسیده است؛
رودخانه ُپر شد؛ اما بسته می شود

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت:میزان آب 
ورودی به مخزن ســد زاینده رود از ابتدای ســال آبی جاری 

تاکنون به بیش از یک میلیارد مترمکعب رسیده است.
مسعود میرمحمدصادقی با اشاره به اینکه میزان بارندگی های 
اســتان از ابتدای ســال آبی جاری تاکنون بــه حدود 189 
میلی متر رسیده است، ادامه داد: این رقم در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته بیش از 1۴1 درصد و در مقایسه با مدت 
متوسط بلندمدت حدود 25 درصد افزایش پیدا کرده است.
وی با تاکید بر اینکه میزان آب ورودی به مخزن سد زاینده رود 
از ابتدای ســال آبی جاری تاکنون به بیــش از یک میلیارد 
مترمکعب رسیده است، گفت: سال گذشــته در همین بازه 
زمانی ورودی به مخزن زاینده رود تنها 2۷5 میلیون مترمکعب 
بوده است، ولی بارندگی های مناسب سال آبی جاری موجب 
شده تا روان آب ورودی به مخزن این سد هم اکنون از مرز یک 
میلیارد مترمکعب نیز بگذرد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
اصفهان افزود: حجم آب موجود در مخزن سد زاینده رود نیز 
با افزایش 190 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
به ۶1۴ میلیون مترمکعب رسیده و در حال حاضر 50 درصد 
مخزن این سد پر اســت. میرمحمدصادقی با تاکید بر اینکه 
حدود نیمی از مخازن ســد های مهم اســتان پر است، ادامه 
داد: در حال حاضر ورودی به سد زاینده رود 1۶0 مترمکعب 
و خروجی 92 مترمکعب در ثانیه است.وی با تاکید بر اینکه 
روند رهاسازی آب ســد زاینده رود تا خردادماه سال جاری 
ادامه خواهد داشــت، گفت: از بهمن ماه سال گذشته تاکنون 
حدود 250 میلیون مترمکعب حقابه کشــاورزی رهاسازی 
شده که بر این اساس نیمی از حقابه کشاورزان در اختیار آنها 

قرار گرفته است.

ناگه

 در یک سالگی خروج آمریکا از برجام، منتظر 
اقدام متقابل ایران هستیم

 منطقه در آتش خشم و هیاهوی
 یک تاجر!

 دقیقا یک ســال پیــش در چنیــن روزی بود
 )18 اردیبهشت 139۷( که دولت ایاالت متحده 
به ریاست »دونالد ترامپ« به بهانه های واهی و 
ادعاهای بی اساس علیه برنامه هسته ای جمهوری 

2اسالمی ایران، از توافق بین المللی ...
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 دقیقا یک ســال پیش در چنیــن روزی بود
 )۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷( که دولت ایاالت متحده 
به ریاست »دونالد ترامپ« به بهانه های واهی 
و ادعاهای بی اســاس علیه برنامه هسته ای 
جمهوری اسالمی ایران، از توافق بین المللی 
برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به »برجام« 
خارج شده و تمام تحریم های هسته ای ذیل 
این توافق را در دو بازه ۹۰ و ۱۸۰ روزه مجددا 
اعمال کرد و تازه این آغاز راهی پرتالطم بود 
که درنهایت کار را به اینجا رســانده است؛ به 
اینجایی که در یک ســالگی بازگشت تمام 
تحریم ها و زیرپاگذاشــتن توافق هسته ای 
از ســوی ترامپ، آمریکا نــاو هواپیمابر به 
منطقه اعزام می کند و ســران ایاالت متحده 
در اظهارنظرهایی عجیــب و غریب، مدام از 
تهدیدات ایران و احتمال حمله نظامی سخن 
می گویند و همزمــان، پرزیدنت ترامپ، ماه 
رمضان را به مسلمانان جهان تبریک می گوید 
و آرزوی دنیایی صلح آمیز و بدون جنگ برای 

همه می کند!
خروج از برجام، تنها عهدشکنی و اقدام ضدآمریکایی 
ترامپ در یک ســال اخیر نبود و سیاســت فشــار 
حداکثری؛ استراتژی کاخ سفید علیه ایران بود که تا 
آخرین لحظه نیز دنبال شده است. تروریستی اعالم 
کردن سپاه پاســداران و اعمال تحریم های هفتگی 
علیه نهادها و اشــخاص ایرانی، لغــو معافیت نفتی 
خریداران نفت ایران، تالش برای به صفر رســاندن 
صادران نفت کشورمان و حاال هم اعزام ناو هواپیمابر.
۲۵ اردیبهشــت ۹۷ ، وزارت خزانــه داری آمریکا با 
صدور بیانیه ای »ولی اله سیف« رییس کل وقت بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران را به ادعای ارتباط با 
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی و تحت 
قانون »اقدامات ضد تروریستی« تحریم کرد. حدود 
یک هفته بعد )۳۱ اردیبهشت( »مایک پامپئو« وزیر 
امور خارجه آمریکا، طی ســخنرانی در اندیشــکده 

»بنیاد هریتج« از تغییر رویکرد واشــنگتن در قبال 
تهران و اتخاذ راهبرد جدید علیه جمهوری اسالمی 
خبر داد: » ما فشــارهای اقتصادی بی سابقه ای علیه 
رژیم ایران اعمال می کنیم سپس  با همکاران خود در 
وزارت دفاع و متحدان منطقه ای برای خنثی کردن 
ســتیزه جویی ایران، همــکاری نزدیکــی خواهیم 

داشت.«
۱۵ مرداد ۹۷؛ ترامــپ در نطــق تلویزیونی ضمن 
امضای دستور بازگشــت تحریم های هسته ای ذیل 
برجام- که در تاریخ ۲۳ تیر ۹۴ درپی حصول توافق 
هسته ای تعلیق شــده بودند - گفت: »این اقدامات 
شــامل احیای تحریم ها بر صنعت خودروســازی، 
تجارت طال و فلزات گرانبها و تحریم هایی مربوط به 

واحد پول ایران )ریال( می شود.«
پس از این اقدام؛ شرکت های مطرح و بزرگی همچون 
زیمنس و رنو اعالم کردند که از ایران خارج می شوند.

همزمان، »برایان هوک« مامور شــد تا »گروه اقدام 
ایران« را رهبری کند. »هوک« گفت: »راهبرد جدید 
ما تمام مصادیق تهدیدهای جمهوری اسالمی ایران 
را پوشش می دهد و گروه جدید اقدام ایران نیز روی 
اجرای این راهبر تمرکز می کنــد. ما تیم نخبه ای از 

کارشناسان امور خارجه در اینجا جمع کرده ایم.«
۲۳ مهر ۹۷ بــود که وزیر خارجه آمریکا در نشــریه 
»فارین افرز« با توصیف راهبرد جدید دولت آمریکا 
در قبال ایران تحت عنوان دکترین ترامپ، از اجرای 
کارزار »فشــار حداکثری« علیه جمهوری اسالمی 
نوشــت: »دولت ترامپ در حال اجرای کارزار فشار 
حداکثری است که برای قطع تمامی منابع درآمدی 
نظام )ایران( و مخصوصا ســپاه پاســداران انقالب 

اسالمی طراحی شده است.«
چندروز بعد و در ماه آبان؛ در راستای دستور اجرایی 
ترامپ برای بازگشــت کامل تحریم ها در بازه ۱۸۰ 
روزه، دفتــر کنتــرل دارایی های خارجــی وزارت 
خزانه داری آمریکا )OFAC( از احیای کامل مابقی 
تحریم های هسته ای تعلیق شده ذیل برجام خبر داد. 
همزمان برخی شرکت های روسی که با ایران همراهی 
داشتند، شامل جریمه های آمریکا شدند تا احتماال 

حساب کار دست بقیه هم بیاید!
در بهمن و اســفندماه، اعمــال تحریم های جدید 
همچنان ادامه داشــت، وزارت خزانــه داری ایاالت 
متحده عالوه بر دو لشــکر فاطمیــون و زینبیون، 
شرکت خطوط هوایی »قشــم فارس ایر« را به بهانه 

اعزام کمــک برای نیروهای دولتی ســوریه در نبرد 
با تروریســت ها تحریم کرد. همچنین دفتر کنترل 
دارایی های خارجی این سازمان، موسسه بین المللی 
»افق نو« و ۴ عضــو آن را به بهانــه ارتباط با نیروی 
قدس سپاه پاســداران انقالب اســالمی و برگزاری 
کنفرانس های جهانی جهت اســتخدام متخصصان 
ســایبری و جمع آوری اطالعات امنیتی از حاضران 
در این همایش ها به لیســت تحریم های خود اضافه 
کرد. در فروردین ماه امســال؛ ۱۴ شخص حقیقی و 
۱۷ شخص حقوقی ایرانی با ادعای ارتباط و همکاری 
با برنامه های هســته ای و موشــکی ایران به لیست 

تحریم ها اضافه شدند.
۱۹ فروردیــن ۹۸ هم در اقدامی بی ســابقه؛ دولت 
ترامپ با وجود هشدارها، نام سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی را به فهرســت ســازمان های موسوم به 
»سازمان های تروریستی خارجه« آمریکا اضافه کرد. 
این اولین بار بود که کاخ سفید نیروهای مسلح رسمی 
یک کشور خارجی را به عنوان »سازمان تروریستی« 
معرفی می کند. در اولین روزهای اردیبهشت هم در 
حالی که مقامات دولت ترامپ که پیش تر از احتمال 
پایین تمدید معافیت هــای تحریمی واردات نفت از 
ایران برای هشــت کشــور )هند، چین، ترکیه، کره 
جنوبی، ژاپن، تایوان و یونان و ایتالیا( صحبت کرده 
بودند، کاخ سفید اعالم کرد که رییس جمهور آمریکا 
در تاریخ دوم می )۱۲ اردیبهشت( این معافیت های 

نفتی را تمدید نخواهد کرد. 
حاال به یک سالگی خروج آمریکا از  برجام رسیدیم. 
دشمنی ها همچنان ادامه دارد. تهدیدات، تهمت ها 
از ســوی تیم B و متحدان شــان در منطقه افزایش 
پیدا کرده و این روزهــا احتمال درگیری نظامی هم 
گزینه ای اســت که روی میز قرار دارد. امروز رییس 
جمهور قرار است اقدامات متقابل ایران درخصوص 
خروج آمریکا از برجام را اعــالم کند. ترامپ هم دور 
جدیدی از تحریم ها را اعالم می کند. آتش خشــم و 
هیاهوی رییس جمهور آمریــکا درنهایت منطقه را 
می سوزاند؛ اما خب برای رییس جمهور تاجر مسلک 

هیچ اهمیتی ندارد. درست مثل »جرج بوش«!

نتانیاهو:
 قواعد جنگ در غزه را 

تغییر دادیم
 نخست وزیر رژیم صهیونیســتی گفت: پس از 
اشــراف بر وضعیت امنیتی در مقــر فرماندهی 
جنوبی، حماس می داند که اســراییل طی چند  
روز اخیر قواعــد درگیری در غــزه را تغییر داد.
طبق نوشــته روزنامه اورشلیم پســت، بنیامین 
نتانیاهو،مدعی شــد: »طی چند روز گذشــته 
سیاســت نابودی ابرتروریست ها را تمدید کرده، 
ده ها تن از »تروریســت های حمــاس و جهاد 
اسالمی« را کشته و برج های تروریست ها را ویران 
کردیم.«نتانیاهو تصریح کرد: قواعد بازی را تغییر 

داده ایم و حماس این را به خوبی می داند. 

اظهارات غیرمعمول دولت 
مستعفی یمن درباره آل سعود

احمد المیســری، معاون نخست وزیر و وزیر کشور 
دولت مستعفی یمن گفت: »همکاری با کشورهای 
ائتالف عربی در چارچوب جنگ علیه جنبش انصارا...
صورت می گیرد و شــراکتی در اداره اســتان های 
آزادشــده وجــود ندارد«.المیســری، قدرت های 
منطقه ای و بین المللی را مســئول چشــم طمع 
دوختن به شــهر عدن و هجمه به آن بــا توجه به 
موقعیت جغرافیایی عدن دانســت. وی در جریان 
سخنرانی خود که در شهر عدن با حضور شماری از 
مسئوالن دولت مستعفی یمن و سازمان های جامعه 
مدنی و سرشناسان عدن برگزار شد، گفت: برخی از 
قدرت های محلی با طرف های خارجی برای ممانعت 
از بهبود اوضاع و پیشرفت عدن و نیز وارد شدن این 
شهر به درگیری هایی که به این شهر ضرر وارد کرده و 

صلح در آن را تهدید کند، همکاری می کنند.

 وقتی خانم نخست وزیر 
شوکه می شود

 نخست وزیر نیوزیلند در یک مصاحبه تلویزیونی 
گفته از پیشنهاد شــریک زندگی اش برای ازدواج 
»شگفت زده« شده است. جاسیندا آردرن، ۳۸ ساله 
دومین زنی بود که هنــگام زمامداری خود باردار و 
صاحب فرزند شد. پیش از او بی نظیر بوتو، نخست 
وزیر اسبق پاکستان در سال ۱۹۹۰ هنگامی که اداره 

امور کشور را در دست داشت صاحب فرزند شد.

عربستان، خواستار خاورمیانه ای 
عاری از سالح هسته ای شد!

در ســومین کمیته مقدماتــی کنفرانس بازنگری 
معاهده منع اشاعه سالح های هســته ای در سال 
۲۰۲۰، عربستان خواســتار ایجاد منطقه عاری از 
سالح هسته ای و تسلیحات کشتار جمعی دیگر در 
خاورمیانه شد. کویت نیز ایجاد چنین منطقه ای را 
مسئولیت گروهی در سطح بین المللی عنوان کرد. 
ریاض از جامعه بین الملل، سازمان ملل و کشورهای 
عضو معاهده منع اشاعه سالح های هسته ای خواست 
در راســتای تقویت صلح، امنیت و ثبات به ویژه در 
خاورمیانه و نیز سراسر جهان به تعهدات خود درباره 

ایجاد این منطقه پایبند باشند.

 رسانه اماراتی» اردوغان« را
 به باد انتقاد گرفت

یک روزنامه اماراتی رییس جمهور ترکیه و طرح این 
کشوردر سوریه و استان ادلب را به باد انتقاد گرفت 
و یادآوری کرد که ادلب شــهری ســوری است نه 
ترکیه ای. روزنامه »الوطن« نوشت:»رییس جمهور 
ترکیه، هر چقدر هم سرسختانه تقال کند، باز دست 
خالی از سوریه خارج می شود.«. این روزنامه آورده 
است: اردوغان بارها از قصد خود برای اعطای تابعیت 
به آوارگان سوری که اکثرشان هم از ادلب هستند 
حرف زده؛ چون فکر می کند که با این وعده ها، به 

یک ذخیره انسانی دست پیدا می کند.

منطقه در آتش خشم و هیاهوی یک تاجر!

 سفر »پمپئو« به آلمان
 با محوریت ایران

وزیر خارجه آمریکا بــرای بحث درباره ایران 
به برلین سفر می کند. به گزارش دویچه وله، 
»مایک پمپئــو« وزیر خارجــه آمریکا برای 
دیدار با »هایکو ماس« وزیــر خارجه آلمان 
به برلین سفر می کند. وی در این سفر عالوه 
بر بحث و گفت وگو بــا هایکو ماس، با» آنگال 
مرکل« صدراعظم آلمان هــم دیدار خواهد 
داشت. بحران در ســوریه، ونزوئال، اتفاقات 
اوکراین و توافق هســته ای ایران محورهای 
احتمالی دیدار و گفت وگوی پمپئو با مقامات 

آلمانی است.

پیام معنادار جهانگیری به 
مناسبت فرارسیدن ماه رمضان

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، 
در حساب توییتری خود نوشت: »فرارسیدن 
ماه مبارک رمضان، ماه بندگی خدا وخودسازی 
انســان رابه مســلمانان جهان وهم میهنانم 
تبریک می گویم. از خــدای بزرگ می خواهم 
در شــرایط خطیرکنونی به ما مسئوالن فراتر 
ازمنفعت اندیشی های شــخصی و سیاسی، 
قدرت تشخیص منافع ملت وکشور وشجاعت 
بیان صادقانه نظرات یکسان و بدون تناقض در 

نهان وآشکار را عطا فرماید«.

واکنش »مطهری« به انتشار کلیپ های 
رقاصی در مدارس:

 مدیران این مدرسه ها
 برکنار شوند

نایب رییــس مجلس بــا انتقاد از انتشــار 
کلیپ های رقاصــی و آهنگ های مبتذل در 
برخی مدارس کشــور، گفت: وزیر آموزش و 
پرورش باید پاسخگو باشــد . علی مطهری 
افزود: مدیران این مدارس هم که در مدرسه 
آنها موارد این چنینی صــورت می گیرد نیز 

باید برکنار شوند.

خبرگزاری فرانسوی فرانس پرس:
پهپادهای سپاه ایران ، ناوهای 

آمریکا را رصد می کنند
خبرگزاری فرانســوی فرانس پرس با اشاره به 
انتشــار تصاویر پهپاد ســپاه از ناوگان جنگی 
آمریکا به ویژه ناو هواپیمابر این کشور در آب های 
خلیج فارس، گزارشی با عنوان جاسوسی پهپاد 
سپاه پاسداران ایران از ناوهای جنگی آمریکا، 
منتشــر کرد. این گزارش تصریح می کند: در 
تصاویر ویدئویی منتشر شــده، یک پهپاد که 
روی بال هایش به خط فارسی و التین نام ابابیل 
سه نوشته شده بود، دیده می شود. این پهپاد از 
پایگاهی بیابانی نزدیک دریا، به پرواز در می آید و 
پس از گذر از فراز یک ناو اسکورت، از باالی یک 
ناو هواپیمابر می گذرد که هواپیماهای جنگنده 
روی عرشه آن متوقف شده اند. نیروی دریایی 
سپاه از همه تحرکات نیروهای تروریست آمریکا 
در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس آگاهی دارد و 

از نزدیک و به دقت آنها را رصد می کند.

دنبال مچ گیری نیستیم
رییس قوه قضاییه در جلســه مسئوالن عالی 
قضایی با اشاره به قانون »رسیدگی به دارایی 
مقامات، مســئوالن و کارگــزاران جمهوری 
اســالمی ایران« مصوب ســال ۹۴ که پس از 
تصویب مجلس از سوی شورای نگهبان و مجمع 
تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی و به دستگاه 
قضایی ابالغ شده است، اظهار کرد: آیین نامه 
اجرایی این قانون که تهیه آن بر عهده دستگاه 
قضایی نهاده شده، در حال نهایی شدن است 
و به زودی این قانون که مبنای آن اصل ۱۴۲ 
قانون اساسی اســت، به مرحله اجرا درخواهد 
آمد.رییســی ادامه داد: هدف ما از اجرای این 
قانون، مچ گیری نیست بلکه در پی شفافیت و 

اقدامات پیشگیرانه هستیم.

حسین کنعانی مقدم
فعال اصولگرا:

بازار انتخابات مجلس در حال گرم شــدن اســت و 
شخصیت های سیاسی زیادی برای ورود به این عرصه 
خود را آماده می کنند. از محافل خبری و رســانه ای 
زمزمه هایی درباره تصمیم وزرای جداشــده از دولت 
روحانی همچون آخوندی، ربیعی و قاضی زاده هاشمی 
برای ورود به انتخابات مجلس شنیده می شود. علی 
صوفی، فعال سیاســی در واکنش به این خبر گفت: 
ســال ۹۲، ۹۴ و ۹6 رویکرد اصالح طلبان حمایت از 
گزینه حداقلی برای تحقق استراتژی سلبی بود، یعنی 
از نامزدهای حداقلی حمایــت کردند تا جلوی ورود 
تندروها را به مناصب تقنینی و اجرایی بگیرند؛ اما االن 
اگر اصالح طلبان همان رویکرد را پیش بگیرند دیگر 
مردم به لیســت اصالح طلبان اقبالی نشان نخواهند 
داد. دبیرکل حزب پیشروی اصالحات اظهار کرد: برای 
اجرای استراتژی ایجابی، افرادی که وسط و میانی مثل 
آقایان قاضی زاده هاشمی، آخوندی و ربیعی هستند 
و چهره شــاخص اصالح طلبی نزد مردم به حساب 
نمی آیند، پذیرش آنها در لیســت انتخاباتی جریان 

اصالحات نمی تواند مورد قبول قرار بگیرد.

وزرای کناررفته، انتخاب 
نمی شوند

فعال سیاسی اصالح طلب:

کافه سیاست

عکس  روز 

 رونق بازار غزه
 در استقبال از ماه رمضان

پس از توافق بر سر آتش بس در غزه، مردم به 
استقبال ماه مبارک رمضان رفته اند.

اگر مسئوالن خدا ترس باشند، مشکالت حل 
می شود

پیشنهاد سردبیر:

یک فعــال اصولگــرا، خواســتار اختصاص 
هزینه های افطاری سالیانه مسئوالن به مردم 
استان های سیل زده شد.حسین کنعانی مقدم، 
با اشاره به برنامه احزاب برای ماه مبارک رمضان 
گفت: ما یکی از جلسات شورای مرکزی خود 
را که افراد حاضر در آن نیز محدود هســتند 
مخصــوص افطاری قــرار دادیم؛ امــا به طور 
کلی هزینه ای کــه برای این قبیــل اقدامات 
کنار گذاشــته بودیم را طی یک نامه کتبی از 
رییس خانه احزاب خواستیم که به سیل زدگان 
اختصاص دهد.این فعال اصولگرا همچنین با 
اشاره به برنامه دولت برای ماه مبارک رمضان 
خاطرنشــان کرد:توصیه ام این است که دولت 
برنامه ای برای افطاری های ســالیانه خود در 
این ماه نداشته باشــد و هزینه هایش را صرف 
سیل زدگان کند، هرچند اگر هم دعوتی انجام 

شود من به شخصه حضور پیدا نخواهم کرد.

اگر به افطاری روحانی 
دعوت شوم، نمی روم

غالمحسین اسماعیلی
سخنگوی قوه قضاییه :

سیدمحمد حســینی، عضو هیئت علمی دانشگاه 
تهران و دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسالمی در 
برنامه تلویزونی »بررسی نقش معنویت و اخالق در 
گام دوم انقالب« گفت: ما قبل از انقالب نمازجمعه ای 
نداشتیم ولی االن نزدیک به هزار نمازجمعه در کشور 
داریم و دائم در خطبه اول و دوم مردم به تقوا توصیه 
می شوند همین تذکر، هشدار و یادآوری آثار خودش 

را خواهد گذاشت.
این استاد دانشــگاه تصریح کرد: شــما در آمریکا 
شــخصیت ترامپ را ببینید، خودشان می گویند او 
فردی اســت که روزانه فالن تعداد دروغ می گوید، 
مســائل اخالقی وی هم کامال مشخص است، البته 
فقط ترامپ نیست برای خیلی از رهبران دیگر دنیا هم 
تقوا و پاکدامنی معنایی ندارد. وی همچنین با اشاره به 
اهمیت بحث اخالق و معنویت در بین مسئوالن گفت: 
بیشتر اختالس، دزدی ها و سهل انگاری ها که می شود 
از جانب کسانی است که پایبندی به این مسئله ندارند 
اگر در میان مسئوالن مسئله خداترسی وجود داشته  

باشد، خیلی از مسائل حل خواهد شد.

اگر مسئوالن خدا ترس 
باشند، مشکالت حل می شود

دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسالمی:

 ســخنگوی قوه قضاییه در دومین نشست 
خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سوال 
ایسنا مبنی بر اینکه برخی نمایندگان مجلس 
خواستار »آزادی کارگران و معلمان بازداشت 
شده در مقابل مجلس«، شده اند، درباره پرونده 
افراد بازداشتی، علت بازداشت آنها و اینکه تا 
چه زمانی در بازداشــت خواهند بود، گفت: 
برابر گزارش نیــروی انتظامی، تجمع برگزار 
شده تحت این عنوان، فاقد مجوز قانونی بود 
و ما انتظارمان از مجلس این است که از قانون 
حمایت کنند.  غالمحسین اسماعیلی افزود: 
نیــروی انتظامی جمعی را به جرم مشــهود 
بازداشت کرد و گزارشــی را به مرجع قضائی 
منعکس کرد. بازداشت شــدگان اکثرا آزاد 
شده اند و در مورد سایر افراد اقدامات قانونی در 
شرف انجام است و برای آنهایی که قرار تامین 

صادر شده اگر آن را بسپارند، آزاد می شوند.

اکثر بازداشت شدگان 
مقابل مجلس آزاد شدند

پیشخوان

بین الملل

 در یک سالگی خروج آمریکا از برجام، منتظر اقدام متقابل ایران هستیم
۳میلیارد یورو در اختیار دو 

خانواده مشهور

بازگشت کارت سوخت

ایران بهشت قاچاقچیان

تنها راه غلبه بر شیاطین، 
ایستادگی است

اصالح طلبیم، نمی توانیم شترمرغ باشیم
فائزه هاشمی گفت: در موضوع تصویب ســهمیه برای حضور زنان در لیست های انتخاباتی احزاب شاهد 
بودیم تعدادی از فراکسیون امید رای ندادند که موجب شکست آن شد. مگر نه اینکه اصالح طلب به دنبال 
توسعه همه جانبه است و مگر نه اینکه در دنیای امروزی وضعیت و جایگاه زنان یکی از شاخص های توسعه 
است، پس اگر اصالح طلبیم دیگر نمی توانیم شترمرغ باشیم. این فعال سیاسی اصالح طلب درباره عواملی 
که باعث از دست رفتن همدلی در جامعه می شود گفت: برای مثال هنوز مدتی از وقوع سیل و این همدلی 
خوب نگذشــته بود که پیامک هایی برای تعداد زیادی از زنان و صاحبان اتومبیل ها و احضار آنها به دلیل 
مشکل حجاب در اتومبیل ها ارسال شد که یکسری حواشی را ایجاد کرد. در روز کارگر تعدادی از کارگران 
و معلمان بازداشت شــدند. همراهی و همدلی به صورت همه جانبه موجب استمرار و تحکیم همگرایی 

می شود، برای همدلی هر دو طرف باید قدم بردارند.

روابط شخصی نامتعارف تکذیب شد
دفتر محمد سرافراز، رییس سابق صدا و ســیما و عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با ارسال متنی برای 
سایت الف، خواستار انتشار توضیحات آقای سرافراز شد. یک مقام آگاه در سازمان اطالعات سپاه هم در گفت و گو 
با »فارس« وجود هرگونه ارتباط نامتعارف بین شهرزاد میرقلی خان و محمد سرافراز را تکذیب کرد. در بخشی از 
بیانیه دفتر سرافراز آمده است: »فردی مستقل هستم و سودای قدرت طلبی که دعوای اصلی سیاستمداران است، 
ندارم و کاندیدای ریاست جمهوری نه از طرف خودم و نه از طرف هیچ جریان سیاسی دیگر نیستم.« همچنین 
یک مقام آگاه در سازمان اطالعات ســپاه هم وجود هرگونه ارتباط نامتعارف بین شهرزاد میرقلی خان و محمد 
سرافراز را تکذیب کرد. این مقام آگاه در گفت وگو با فارس، با اشاره به سوابق شخصی و خانوادگی سرافراز، وی را 
از خانواده شهدا و دارای سالمت اخالقی دانست و گفت هیچ گونه پرونده ای در سازمان اطالعات سپاه در زمینه 

ارتباطات نامتعارف بین سرافراز و شهرزاد میرقلی خان مطرح نبوده و طرح ادعاهایی از این دست صحت ندارد.

چهره ها

زینب ذاکر
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هزینه یک ماه سحری و افطاربرای هر نفر؛ 522 
هزار تومان!

پیشنهاد سردبیر:

یادداشت

خـبر

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان 
اصفهان مطرح کرد:

جزییات قیمت گذاری زولبیا 
و بامیه و مرغ در رمضان

مدیر بازرســی و نظارت اصناف استان اصفهان 
گفت: قیمت زولبیا و بامیــه درجه یک 18 هزار 
تومان و درجه دو 15 هــزار تومان قیمت گذاری 
شده است.جواد محمدی فشــارکی عنوان کرد: 
طرح نظارت بر اصناف ویژه ماه مبارک رمضان از 
7 اردیبهشت آغاز شده و 95 نیروی متخصص و 
243 نیروی افتخاری در سه نوبت از 8:30 صبح 
تا 11 شب از واحدهای صنفی بازرسی می کنند.
از 7 تا 15 اردیبهشت 6 هزار و 37 بازرسی انجام 
شــده و 83 فقره پرونده تشــکیل و به تعزیرات 
حکومتی ارسال شده است، در این میان بیشترین 
تخلف عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و 
پس از آن عدم درج قیمت بوده و گران فروشــی 
رتبه ســوم آمار تخلفــات را دارد.وی بیان کرد: 
کاالها به ســه گروه تقسیم می شــوند که گروه 
کاالیی اول توسط کمیسیون نظارت و با پیشنهاد 
اتحادیه قیمت گذاری می شود، زولبیا و بامیه در 
این گروه قرار می گیرد که نوع درجه یک 18 هزار 
و نوع درجه دو 15 هزار تومان قیمت گذاری شده 
است. قیمت گوشت و مرغ روزانه است و بر اساس 
فاکتور خرید واحد صنفی قیمت گذاری می شود 
و قیمت مرغ شب گذشته 11 هزار و 700 تا 12 
هزار تومان برای مصرف کننده برآورد شد، قیمت 
گوشت سفید از فرمول )قیمت فاکتور+70 تومان 
هزینه حمل ونقل از کشتارگاه( ضرب در 8 درصد 
به دست می آید، قیمت گوشت قرمز همان قیمت 
فاکتور به اضافه 8 درصد سود مجاز واحد صنفی 
است و قیمت بیشتر از این مقدار مشمول جریمه 
می شود.فشارکی تاکید کرد: قیمت گوشت و مرغ 
را انجمن تولیدکنندگان با نظارت سازمان صمت 
و جهاد کشاورزی اعالم می کند و بر اساس قیمت 
جوجه و نهاده ها قیمت امروز با دیروز فرق می کند 

و مطمئنا با فردا متفاوت خواهد بود.

بازار

بشقاب غذای کودک

شهرداری اصفهان و چالش 
انتشار اوراق مشارکت مترو

مصطفی مصری پور*
انتشار اوراق در بازارهای مالی یکی از راه های تامین 
مالی پروژه ها توسط دولت، شــرکت های دولتی، 
نهادهای غیر دولتی و شرکت های خصوصی است 
که بسته به عمق بازار ســرمایه هر کشور، می تواند 
در ایجاد توازن بین بخش های مختلف تامین مالی، 
کنترل هزینه بهره و کاهش تنش های نقدینگی در 
اقتصاد کشورها تاثیرگذار باشــد. در ایران اما این 
راهکار به دالیل مختلفی هنوز در بین شــرکت ها 
و سازمان ها متداول نشــده و با وجود وضع قوانین 
مشوق در طی ســال های اخیر در سازمان بورس، 
همچنان اقبالــی به این نوع از تامیــن مالی وجود 
ندارد.آمارها نشــان می دهد ســهم بازار سرمایه از 
تامین مالی بنگاه های اقتصادی چیزی در حدود 10 
درصد بوده و بخش اعظم بار تامین مالی شرکت ها 
و نهادها بر دوش نظام بانکی اســت کــه این اتفاق 
منجر به چسبندگی نرخ سود و افزایش ریسک نظام 
بانکی شده است.دالیل زیادی را می توان برای این 
اتفاق بر شمرد که مهم ترین آن، عمق کم بازارهای 
مالی در ایران، عدم تدوین مبانی حقوقی مناسب، 
بی توجهی دولت به بازار ســرمایه، حاکمیت غلط 
دولت و بانــک مرکزی در تعیین نرخ ســود بدون 
ریســک و هزینه های فراوان تامین مالی از طریق 

بازار سرمایه است.
هر ساله ســقف مشــخصی برای این اوراق معین 
می شود و در قانون بودجه سال جاری، شهرداری های 
کشور، سازمان های وابســته به آنها با تایید وزارت 
کشور )سازمان امور شــهرداری ها و دهیاری های 
کشور( تا سقف 5 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق 
مالی اسالمی - ریالی  رابا تضمین خود و با پرداخت 
اصل و سود آن توسط همان شــهرداری ها منتشر 
کنند.از این رو، شهرداری ها در طی چند سال اخیر 
بارها از این ظرفیت استفاده کرده و به تامین مالی 
پروژه های خود پرداختند که در این بین شهرداری 
مشهد، شــیراز، تهران و تبریز جزو پیشتازان این 
عرصه بودند و شــهرداری اصفهان تنها یک بار در 
تاریخ 31 شــهریور 94 اوراق خود با نماد »مصفها 
712« را روانه بازار کرد.در تاریخ 7 اردیبهشت ماه 
ســال جاری نیز، معاون مالی و اقتصادی شهردار 
اصفهــان از دریافت مجــوز 500 میلیــارد تومان 
اوراق جدید خبر داد و گفت: شــهرداری اصفهان 
در تالش اســت از اوراق مشارکت که جزو برنامه ها 
و قانون دولت است برای اجرای پروژه های عمرانی 
به خصوص در قطار شهری استفاده کند.استفاده از 
ظرفیت انتشار اوراق مشارکت، اتفاق مبارکی است؛ 
اما ســوال اصلی در این خصوص در رابطه با توجیه 
پذیری انتشــار این اوراق و در بیانــی بهتر، صرفه 
اقتصادی خلق این بدهی است. اوراق شهرداری ها بر 
اساس قانون به میزان 50 درصد اصل و سود توسط 
دولت تضمین می شوند و از این رو، جذابیت زیادی 
برای ناشر در این خصوص ایجاد می شود؛ اما مسئله 
ای که وجود دارد؛ محل صرف این اوراق است.انتشار 
اوراق و خلق بدهی با بهره 20 درصدی تنها در زمانی 
با صرفه اقتصادی همراه است که در فعالیت هایی با 
بازدهی باالی 20 درصد صرف شــود و در غیر این 
صورت، انباشت این زیان ها، بدنه شهرداری را برای 
انجام سایر امور نیز ســنگین کرده و کلیه عملیات 
عمرانی در شــهر را مختل می سازد؛همان گونه که 
بارها از سوی مدیران شهری اصفهان مطرح شده، 
فعالیت مترو تا کنون زیانده بوده و فزونی هزینه ها بر 
درآمدهای مترو باعث شده تا حتی افزایش نرخ کرایه 
نیز به کاهش این زیان کمک نکند و سایر طرح های 
درآمدزا برای مترو نیز به دالیل متعددی به نتیجه 
نرسند.در چنین شــرایطی ایجاد بار مالی جدید با 
نرخ بهره 20 درصدی برای شهرداری در حالتی که 
محل مصرف این بدهی نه تنها سودی عاید شهرداری 
نمی کند؛ بلکه باعث زیان و افزایش هزینه های آن نیز 
می شود؛ اقدامی معقول و منطقی به نظر نمی رسد و 
کار را برای سال های بعد این نهاد سخت تر می کند.

ایجاد بدهی بدون توجه به بازدهی آن، اشتباهی است 
که تا کنون گریبانگیر بسیاری از بنگاه های اقتصادی 
و نهادهای عمومی شده و انباشت 700 هزار میلیارد 
تومانی بدهی های دولت و ســرایت مضرات آن به 
بخش بانکی و پیمانکاری کشور، مثال واضح نتایج 
چنین اقداماتی است.در مجموع پیشنهاد می شود 
شــهرداری اصفهان که در مدیریــت جدید، بارها 
انضباط مالی را به عنوان یک اولویت مطرح ساخته 
و خلق بدهی در مدیریت قبلــی را مورد انتقاد قرار 
داده به جــای خلق این بار مالــی جدید و در پیش 
گرفتن راه اشتباه »تامین مالی بدهی با خلق بدهی 
جدید« یا اصطالحا سیستم پانزی، هزینه های خود 

را مدیریت کند.
*کارشناس ارشد مدیریت مالی

بشقاب کودک مهروز طرح پو

 9,900
تومان

بشقاب غذای کودک 
والرین مدل پروانه

 32,000
تومان

ست 5 تکه ظرف غذای 
Cattle کودک طرح

 81,000
تومان

محمدرضا رضایی، رییس کمیسیون عمران مجلس ضمن حضور 
در فوالد مبارکه از نزدیک با توانمندی های این بنگاه صنعتی آشنا 
شد. وی ضمن تشکر از تالش ها و زحمات صادقانه مدیرعامل فوالد 
مبارکه خاطرنشان کرد: این شــرکت، یکی از واحدهای تولیدی 
بزرگ اقتصادی کشور است که هم برای کشور مفید فایده واقع 
شده و هم در منطقه، منشأ اثر بوده است.رییس کمسیون عمران 

مجلس با بیان اینکه خوشبختانه مهندس عظیمیان، مدیرعامل 
فوالد مبارکــه پیش از این معــاون وزیر و شــهردار بوده اند و با 
محدودیت منابع دولتی آشنایی دارند، ابراز امیدواری کرد در این 
شرایط، بنگاه های اقتصادی بزرگی مانند فوالد مبارکه بتوانند در 
حل مشکالت مردم، خصوصا مســاعدت در حوزه عمران و راه ها 
بیشتر از گذشته یاری رسان دولت باشند.رضایی ضمن قدردانی 

از تعامالت سازنده فوالد مبارکه با نماینده مردم شهرستان مبارکه 
در مجلس شورای اسالمی گفت: به ســبب حضور در کمیسیون 
عمرانی مجلس در جریان امور عمرانی کشور و به ویژه حوزه حمل 
بار در شهرســتان مبارکه، در همین راستا با توافق دکتر خادمی 
معاون وزیر راه و شهرسازی حل مشــکالت این حوزه در دستور 

کار قرار گرفته است.

رییس کمیسیون عمران مجلس:
اقدامات فوالد مبارکه در حوزه عمران، یک مزیت برای منطقه و کشور است

شایان مصلحی

 از تابستان سال گذشته بود که بحران کاغذ 
کم کم آغاز شــد. آنچه در این یک سال و در 
ارتباط با کاغذ رخ داد، مثل خودرو، مسکن 
و حتی ماکارونی، بیشتر »قیمت سازی کاذب 
بود تا قیمت گــذاری واقعی« و آنچه بیش از 
همه به چشم آمد، تعلل و بی تفاوتی مسئوالن 

نسبت به بحراِن پیش رو بود.
از تیر و مردادماه ســال گذشــته بود که به دنبال 
احتکار و گران فروشــی برخــی از واحدهای بزرگ 
و واردکنندگان بی شناســنامه و کم ســابقه کاغذ 
و مقوا وضعیت نابســامانی به وجــود آمد که بیش 
از همــه گریبان مطبوعــات و ناشــران را گرفت و 
ضربه های سنگینی به بدنه این دو صنف زد. از همان 
زمان، دســت اندرکاران حوزه مطبوعات و به ویژه 
سردبیران و مدیران مسئول که بار اصلی تهیه کاغذ 
و زینک را برعهده داشــتند، خواستار ورود سازمان 
تعزیرات حکومتی به معضل گران فروشی و برخورد 
با اخاللگران بــازار همچنین اقدامــات راهبردی و 

چاره ساز دولت شدند.
آن زمان هنوز صحبت از دالر دولتی و آزاد بود. اغلب 
کاغذها با دالر 3800 تومانی به کشــور وارد شده 
بودند و با قیمت های بازار آزاد به فروش می رسیدند. 
نماینده مصرف کنندگان کاغذ در همین باره گفته 
بود: »اگر هم فــردی در یک دوره بــا دالر 4000 
تومانی کاغذ به کشور وارد کرده است، 400 تومان 

مابه التفاوت آن را از دولت پس می گیرد و او موظف 
است که قیمت نهایی را بر اساس ارز 3800 تومان 
محاسبه کند.« وی با بیان اینکه برخی از فروشندگان 
کاغذ و گالسه در ارائه نرخ بی انصافی می کنند، گفت: 
این موضوع در کارگروه پایــش و تنظیم بازار کاغذ 
که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شــده 
و قرار است ســازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، تمام موارد واردات کاغذ را بررسی 
کند و در صورت نیاز از سازمان تعزیرات بخواهد به 

موضوع ورود پیدا کند.
کاغذها در انبار مانده بود و در بازار کاغذ پیدا نمی شد. 

حتی اعالم شد »سلطان کاغذ« هم دستگیر شده؛ اما 
بازهم قیمت کاغذ روز به روز باالتر رفت و کمیاب تر 
شــد. دغدغه مندان در این حوزه اعتقاد داشــته و 
دارند که هر تاجری که از ارز دولتی استفاده می کند 
باید فروش کاغذ را در اختیار تشــکل های رسمی 
مطبوعات، نشر و چاپ بگذارد تا آنها نیز بتوانند این 
کاالها را در اختیار اعضا و مصرف کنندگان واقعی و 

اصلی قرار دهند.
دغدغه ها اما روی زمین مانده اســت تا همین حاال 
که نرخ کاغذ به 15 هزارتومان هم رسیده و در بازار 
عرضه نمی شود. گفته می شود واردکنندگان کاغذ با 

ارز دولتی، کاغذها را در انبارها احتکار کرده اند تا به 
حداکثر قیمت در بازار آزاد بفروشــند و دالل ها هم 
دست به کارشده اند تا باز هم »قیمت سازی« کنند. 
ناشر و مدیرمســئول هم چون برای تهیه محصول 
خود به کاغذ نیاز دارد، مجبور می شود با هر قیمتی 

آن را بخرد.
در روزهای گذشته برخی مسئوالن نسبت به گرانی 
بی حد و اندازه کاغذ و حل مشــکالت در این حوزه 
واکنش نشــان داده اند. از جمله سخنگوی سازمان 
تعزیرات حکومتی که روز گذشــته از ارائه گزارش 
وضعیت توزیع کاغذ با ارز ترجیحی به تعزیرات خبر 
داد و گفت: در راســتای اجرای مصوبات یازدهمین 
جلسه کارگروه ســاماندهی کاغذ، گزارش وضعیت 
توزیع کاغذ با ارز ترجیحی مربوط به ســال 97 به 
تعزیرات حکومتی ارسال شــده است که بیش از 2 

هزار ناشر مشمول دریافت این نوع ارز شده اند.
سید یاســر رایگانی در این باره گفت: مجموعه آمار 
مربوط به 2 هزار و 279 ناشــر دریافــت کننده ارز 
و میزان 2 میلیــون و 641 هــزار و 548 تن کاغذ 
دریافتی مربوط به 27 اســتان کشــور به تعزیرات 
حکومتــی ارســال و گزارش ها پــس از تفکیک به 
اســتان های مربوطه برای اقدام بعدی ارجاع شده 

است.
گویا مسئولی در جمع برخی مسئوالن دیگر از اینکه 
گرانی کاغذ نفس مطبوعات را به شماره انداخته گفته 
بود و آقای مســئولی جواب داده بود: فعال آب و نان 

مردم مهم تر از روزنامه است!«

»قیمت سازی« بالی جان مطبوعات
 تعزیرات هم وارد میدان شد؛ 

رییس اتاق اصناف اصفهان، ضمن اعالم ســاعات کار صنوف اصفهان در ماه مبارک رمضان، گفت: عالوه  بر رعایت شئونات ماه رمضان باید حق و حقوق مصرف کننده و 
کسبه نیز در نظر گرفته شود. رسول جهانگیری با اشاره به ســاعات کار صنوف اصفهان در ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: واحدهای صنفی عرضه کننده حلیم و آش در 
این ماه، از ساعت 15 می توانند، توزیع بیرون بر داشته باشند؛ البته قبل از این ساعت درب واحدهای صنفی می تواند باز باشد؛ اما توزیع غذا فقط از ساعت 15 و به صورت 
بیرون بر مجاز است. وی افزود: مغازه های ساندویچی و پیتزا فروشان نیز می توانند از ساعت 17 درب واحد صنفی را باز کنند و به صورت بیرون بر فعالیت کنند، همچنین 
بستنی فروشان از ساعت 17، به صورت بیرون بر شروع به فعالیت می کنند. رییس اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه کافی شاپ ها یک ساعت قبل از اذان اجازه شروع به 
فعالیت دارند، گفت: چلو کبابی ها و رستوران داران نیز از ساعت 15 شروع به فعالیت می کنند، این واحدها اجازه طبخ غذاهای بدون بو را دارند؛ اما برای غذاهایی که بوی 
آنها در فضای بیرون پخش می شود در زمان ساعات قبل از اذان اجازه طبخ ندارند.جهانگیری افزود: در سایر صنوف نیز هرگونه طبخ و سرو غذا در طول روز ممنوع است.

تخلف ممنوع!

ساعات کار صنوف اصفهان در 
ماه رمضان تعیین شد؛ اف

صن
 ا

  عکس روز

برداشت گندم از مزارع به زیر آب رفته شادگان

هر ساله در ماه مبارک رمضان، به واسطه برپایی ضیافت های افطاری و نیاز روزه داران به تامین غذای 
بیشــتر، تقاضای برخی اقالم خوراکی از جمله، گوشــت، برنج، مرغ، خرما، شــیر، چای، نبات، شکر 
همچنین برخی انواع خاص غذا نظیر حلیم، آش، عدسی و ... افزایش می یابد و مردم نیز انتظار دارند 
در چنین ایام مبارکی، کمتر دغدغه تامین مایحتاج غذایی خود را داشته و بتوانند با قیمتی مناسب آن 
را تهیه کنند.یک محاسبه سر انگشتی نشان می دهد هزینه افطار و سحر هر فرد روزه دار در سال 98 
نسبت به سال قبل حدودا 2 برابر شده است. در حال حاضر، هر کیلو حلیم در بازار اصفهان، 25 هزار 
تومان تعیین شده که سال قبل قیمت آن در حدود 11 هزار تومان قرار داشت. هر کیلو برنج ایرانی از 15 
هزار تومان به 23 هزار تومان و هر کیلو برنج پاکستانی از 7 هزار و 500 تومان به 12 هزار و 500 تومان 
رسیده است. )56 درصد افزایش(قیمت گوشت قرمز در سال 97 برابر با 48 هزار تومان بود و امسال 
با قیمت 110 هزار تومانی عرضه می شود. )129 درصد افزایش( قیمت مرغ از 7 هزار و200 تومان به 
11 هزار و 500 تومان رسیده است. )59.7 درصد افزایش( هر بسته 700 گرمی رطب 32 هزار تومان 
است که سال قبل قیمتی در حدود 8 هزار تومان داشت. )300 درصد افزایش( و خالصه روی هر چه که 
دست بگذاریم، متوجه می شویم با رشد قیمت حداقل دوبرابری روبه رو شده است. هزینه هر نفر برای 
سفره افطار شامل نان سنگک، پنیر، سبزی خوردن، چای، خرما، زولبیا و سوپ برابر با 7 هزار تومان 
و هزینه هر وعده سحری شامل برنج پاکســتانی، رب، روغن، حبوبات و سبزی برابر با 11 هزار تومان 
است. این یعنی، هزینه یک ماه سحر و افطار فرد در کمترین حالت، 522 هزار تومان و برای یک خانوار 
سه نفره، یک میلیون و 566 هزار تومان است که عددی در حدود حقوق پایه یک میلیون و 700 هزار 

تومانی است و کارگر روزه دار، پس اندازی برای سایر مخارج خود نخواهد داشت.

یک برآورد کلی از هزینه های ماه رمضان هر اصفهانی در حداقل ترین حالت ممکن، آمار خوشایندی نیست ؛

هزینه یک ماه سحری و افطاربرای هر نفر؛ 522 هزار تومان!
برداشت از مزارع گندم در شادگان استان خوزستان در حالی آغاز شده که سیالب، خسارات 
زیادی به زمین های کشاورزی این شهرستان وارد کرده است و کشاورزان مجبور به برداشت 

سنتی خوشه های گندم خود هستند.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران اعالم کرد:
۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد خسارت اولیه سرمازدگی به زراعت 

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشــاورزی اعالم کرد: خســارت اولیه ناشی از 
سرمازدگی به 24 استان کشــور تا کنون 10 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.سید محمد موسوی 
اظهار کرد: بر اثر افت دما و سرمازدگی در اردیبهشت ماه امسال، حدود 900 هزار هکتار اراضی زراعی و 
باغی بین پنج تا 70 درصد خسارت دیده اســت. وی افزود: بر اساس آخرین گزارش ها 60 درصد اراضی 
زراعی و 40 درصد اراضی باغی دچار خسارت شده است. مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات 
بخش کشــاورزی ادامه داد: افت دما بر اثر تغییرات اقلیمی در شرایطی اتفاق افتاده که باغات در مراحل 
گلدهی و حساس به لحاظ رویش و زایش بوده اند و برخی نقاط کشور، کاهش دما را تا منهای پنج درجه 

تجربه کرده اند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان خبرداد:
نیمی از سد زاینده رود، پر شده است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: حجم آب موجود در مخزن سد زاینده رود با افزایش 190 درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 614 میلیون مترمکعب رسیده و در حال حاضر 50 درصد مخزن این سد پر 
است.مسعود میرمحمدصادقی با اشاره به اینکه میزان بارندگی های استان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به حدود 
189 میلی متر رسیده، ادامه داد: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 141 درصد و در مقایسه با 
مدت متوسط بلندمدت حدود 25 درصد افزایش پیدا کرده است. وی با تاکید بر اینکه میزان آب ورودی به مخزن سد 
زاینده رود از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به بیش از یک میلیارد مترمکعب رسیده، گفت: سال گذشته در همین بازه 
زمانی ورودی به مخزن زاینده رود تنها 275 میلیون مترمکعب بوده است ولی بارندگی های مناسب سال آبی جاری 

موجب شده تا روان آب ورودی به مخزن این سد هم اکنون از مرز یک میلیارد مترمکعب نیز بگذرد.

 Fast TSE نرم افزار رصد بازار
به منظور ارائه اطالعات به هنگام 
بازار، در اختیــار فعاالن بازار 

سرمایه قرار گرفته است. 
هدف اصلی این اپلیکیشــن، 
نمایش اطالعــات کاربردی و 
پراهمیت نمادهای بازار سرمایه 
بوده که جهت استفاده روزانه 
کاربــران در ســاعات بازار، 

طراحی شده است.

فست تی اس ای 
سهام بورس

شن مالی
معرفی اپلیکی
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مفاد آراء
2/280 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی هیات حل اختالف مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجرای ماده 
1 قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده اســت و در اجرای ماده 3 قانون در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی 
که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق آگهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمایند. بدیهی است در اینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعی دادگاه 
خواهد بود در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 139760302019000567-1397/10/29- خانم جنت خطایی فرزند 
ابراهیم خلیل ششدانگ یک قطعه باغ مشجر با ســاختمان ها تاسیسات و یک حلقه چاه 
عمیق موجود در آن به مساحت 46744/30 متر مرجع مجزی شده از پالک های 11 و 12 
و 13 فرعی از 140 اصلی واقع در اراضی بودجــان دهاقان که باغ مذکور محاط در پالک 

13 فرعی می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/02/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/18

م الف:434833 زهرا یعقوبی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
فقدان سند مالکیت

2/282 شماره صادره: 1398/42/558333- 1398/1/11 نظر به اینکه سند مالکیت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شــماره 163 فرعی از 4803 اصلی واقع در بخش 5 
اصفهان که در دفتر 1290 صفحه 65 ذیل ثبت شماره 239278  به نام آقای امیررضا بت 
شکن سند تحت شماره چاپی 272116 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است.  سپس نامبرده 
با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 97/1889461 مورخ 1397/12/25 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن به شماره یکتا 139702150332000330 
مورخ 1397/12/25 رمز تصدیق 427258 همین تاریخ به گواهی دفترخانه 103 اصفهان 
رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت سهل انگاری مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 454873 قویدل رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک جنوب اصفهان )239 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/257 شــماره صادره : 1398/42/563492-1398/2/15 نظر به اینکه  به موجب رای 
شــماره 4601 مورخ 1397/09/10 صادره از هیات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند 
رسمی تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 4348/2834  واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام اعظم بابادی عکاشه فرزند علی در جریان ثبت 
است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 
1398/03/20 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 

به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 455779 قویدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)157 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/283 شــماره صادره: 1398/15/563269-1398/2/14  نظر به اینکه سند مالکیت 
اصلی/ دفترچه ای پالک ثبتی شماره 344 فرعی از 64 اصلی واقع در چادگان بخش 13 
اصفهان ذیل ثبت 8380 در صفحه 98 دفتر امالک جلد 82 به نام علی اصغر عســگری 
فرزند علی به شماره شناسنامه 120 صادره از چادگان به شماره ملی 5759604511 تحت 
شماره چاپی مسلسل 378795 ثبت و صادر و تســلیم گردیده است سپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شــماره وارده 981506691911788 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 6117 به گواهی دفترخانه 57 داران رسیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت ســهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد.  م الف: 455267 موسی الرضا امامی رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک فریدن )  242 کلمه ،  2 کادر (
حصر وراثت

2/284  خانم طوران عابدینی اکار زواره دارای شناسنامه شماره 117 به شرح دادخواست 
به کالسه  27/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان یداله عابدینی به شناسنامه 4031 در تاریخ 97/9/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- غالمرضا عابدینی فرزند 
یداله، ش.ش 4767 نسبت فرزند 2- علی عابدینی فرزند یداله، ش.ش 90 نسبت فرزند 
3- محمدرضا عابدینی فرزند یداله، ش.ش 151 نسبت فرزند 4- معصومه عابدینی فرزند 
یداله، ش.ش 102 نسبت فرزند 5- فاطمه عابدینی فرزند یداله، ش.ش 86 نسبت فرزند 
6- زهرا عابدینی فرزند یداله، ش.ش 305 نســبت فرزند 7- آمنه عابدینی فرزند یداله، 
ش.ش 161 نسبت فرزند 8- طوران عابدینی اکار زواره فرزند علی اکبر، ش.ش 117 نسبت 
همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 456909 شعبه اول 

حقوقی شورای حل اختالف بخش زواره )181 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/285  در خصوص پرونده کالسه 68/97 دعوی اسماعیل گلی به طرفیت سید ابراهیم 
موســوی به نشــانی مجهول المکان با موضوع مطالبه وجه وقت رســیدگی در تاریخ 
97/03/29 ساعت 10 صبح در شورای حل اختالف زواره تعیین شده است که با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در زواره بلوار 
جانباز شعبه اول شــورای حل اختالف زواره مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی شده و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می گردد.  م الف: 456914 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف بخش زواره 

)117 کلمه، 1 کادر(
اخطار اجرایی

2/286 شماره: 1299/97 حل12 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-شرکت 

تعاونی فرش دســتباف آرام پوشش اصفهان 2-محمدحســن آرام فر 3-اشرف احمدی 
بیرگانی ، نام پدر: 2-عباسعلی 3-رضاقلی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم 
له: نام و نام خانوادگی: علی اله خدا فروشانی ، با وکالت: خانم پریسا غیاثی ، نشانی: خمینی 
شهر خ شریعتی جنوبی پاســاژ الزهرا ط 1، محکوم به:به موجب رای شماره 2035 تاریخ 
97/08/19 حوزه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته 
است. محکوم علیه محکوم اســت به: پرداخت تضامنی مبلغ 100/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/500/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم در حق خواهان و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 
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 بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میســر 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: 455390 ایمان بختیاری قاضی شعبه دوازدهم شورای 

حل اختالف خمینی شهر )224 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/287 شماره: 1138/97 حل11 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: سجاد 
سلیمی ، نام پدر: برزو ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: 
علی اله خدا فروشانی ، نام پدر: عبدالرضا ،با وکالت خانم پریسا غیاثی ، نشانی: خمینی شهر 
خ امام جنوبی قرض الحسنه حضرت مهدی، محکوم به:به موجب رای شماره 1662 تاریخ 
97/8/26 حوزه یازدهم شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر که قطعیت یافته 
است. محکوم علیه محکوم اســت به: پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ یک میلیون و هشــتاد و دو هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ســر رسید چک لغایت زمان پرداخت در 
زمان اجرا در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت در ضمن رای 
صادره غیابی می باشد. 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: 455391 ایمان بختیاری قاضی شــعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی 

شهر )233 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/288 شماره: 1146/97 حل11، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: امید نبیان 
خوزانی ، نام پدر: تقی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: 
علی اله خدا ، نام پدر: عبدالرضا ،با وکالت خانم پریسا غیاثی ، نشانی: خمینی شهر خ امام 
جنوبی قرض الحســنه حضرت مهدی، محکوم به:به موجب رای شــماره 1656 تاریخ 
97/8/26 حوزه یازدهم شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر که قطعیت یافته 
است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ یک میلیون و نود و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک لغایت زمان پرداخت در زمان اجرا در حق 
خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت در ضمن رای صادره غیابی می 
باشد. 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 تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 455392 
ایمان بختیاری قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر )230 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
2/290 شماره: 108/98 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 09:00 صبح روز سه شنبه مورخه 
1398/03/21 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حسینعلی اعتمادی ، نام پدر: 
محمود ،نشانی: خمینی شهر منظریه کوچه صبا1 غربی ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام 
خانوادگی: بستان سبحانی ، نام پدر: منصور ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ شصت میلیون 
ریال بابت دو فقره چک 956390-89/9/30 و 55639-89/8/30 عهده بانک ملی ، دالیل 
خواهان: کپی چک و گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی 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 شــورا نســخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 453734  

رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)197 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/289 شماره: 817/97 حل1 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: احمد کرفتی 
مظفری ، نام پدر: محمد ، شغل: میوه فروش ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم 
له: نام و نام خانوادگی: علی اله خدا ، نام پدر: عبدالرضا ، شغل: مدیر داخلی ، با وکالت خانم 
پریسا غیاثی ، نشانی: خمینی شهر خ امام جنوبی قرض الحسنه حضرت مهدیـ  وکیل: 
خمینی شهر خ شریعتی جنوبی پاســاژ الزهرا طبقه اول، محکوم به:به موجب رای شماره 
1358 تاریخ 97/8/26 حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت 
یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ نه میلیون ریال با احتساب خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 95/2/13 لغایت زمان پرداخت به عنوان اصل خواســته 
و پرداخت مبلغ 1/112/500 ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل 
وفق تعرفه و پرداخت 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: 455381 ایمان بختیاری  قاضی شــعبه اول 

شورای حل اختالف خمینی شهر )237 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/302 شــماره صادره : 1398/42/563375-1398/2/14 چــون آقای محمود بیگی 
هرچگانی فرزند علی باز در اجرای مقررات قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
واقع در محدوده پالک 131 فرعی از 4483 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان رانموده و 
رای شماره 5433 مورخ 1397/10/17 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به 
آن صادر شده و تحدید حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبق تبصره ماده 13 قانون 
فوق الذکر تحدید حدود پالک شماره 4306 فرعی از 4483 اصلی مفروز ومجزی از 131 
فرعی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نام آقای محمود بیگی هرچگانی فرزند علی باز در 
روز دوشنبه 98/03/20 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. اعتراض به تقاضای تحدید حدود 
بایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم 
دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد. م الف: 457982 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)211 کلمه، 2 کادر(

فقدان سند مالکیت
2/281 شماره صادره: 1398/42/558686- 1398/1/17 نظر به اینکه ششدانگ پالک 
ثبتی شــماره 163 فرعی از 4803 اصلی واقع در بخش 5 اصفهــان در صفحه 143 دفتر 
امالک جلد 1157 به نام آقای محمد کریمی ثبت و ســند مالکیت دفترچه ای به شماره 
چاپی 546279  صادر گردیده است، سپس بالواسطه بموجب سند انتقال شماره 119249 
مورخ 1385/12/24 دفترخانه 12 اصفهان مورد ثبت بالسویه به خانم زهرا حقیقت نژاد و 
آقای امیر رضا بت شکن انتقال گردیده که نسبت به سهم امیر رضا بت شکن سند مالکیت 
جداگانه صادر گردیده و سند مالکیت اولیه فوق الذکر در سهم زهرا حقیقت نژاد قرار گرفته. 
حال نامبرده اخیر الذکر با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 43688 مورخ 1397/12/25 
به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 897440 و رمز تصدیق 
73545 و شماره شناسه یکتا 139702150332000329 مورخ 1397/12/25 به گواهی 
دفترخانه 103 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا 
مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 454872 قویدل 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )292 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/291 شــماره: 173/98 حل11 ، مرجع رسیدگی: 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 08:45 صبح روز شنبه 
مورخه 1398/03/25 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علی اله خدا فروشانی 
، نام پدر: عبدالرضا ،نشانی: خمینی شــهر خ امام جنوبی قرض الحسنه حضرت مهدی ؛ 
مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: حامد نصیری ، نام پدر: هوشــنگ ، مجهول 
المکان ، خواســته و بهای آن: محکومیت خوانده به پرداخت وجــه دو فقره چک بانک 
صادرات به مبلغ 24/500/000 ریال به انضمام مطلق خسارات اعم از هزینه های دادرسی 
و خسارات تاخیر تادیه از زمان سر رسید لغایت اجرای حکم و ضمنًا تامین خواسته ، دالیل 
خواهان: کپی مصدق چک و کپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت وجه چک ، گردش کار: 
خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به 
وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 455395  رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی 

شهر )232 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2/292 کالســه پرونده: 1366/97 حل1ـ  شــماره دادنامه: 1808-97/11/14 ، مرجع 
رسیدگی شورای حل اختالف حوزه 1 خمینی شهر به نشــانی خیابان پاسداران مجتمع 
شــورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان : نام و نام خانوادگی: علی اله خدا ، نام پدر: 
عبدالرضا نشانی: خمینی شهر خ امام جنوبی قرض الحسنه حضرت مهدی  ؛ خوانده : نام 
و نام خانوادگی:محمدرضا رجبی ، نام پدر: اســماعیل ، نشانی: مجهول المکان ؛ موضوع: 
مطالبه وجه چک. رای شورای حل اختالف: در خصوص دادخواست خواهان آقای علی اله 
خدا فروشانی به طرفیت خوانده آقای محمدرضا رجبی فرزند اسماعیل به خواسته مطالبه 
مبلغ 15/000/000 ریال وجه 1 فقره چک بانکی به شــماره 588392-95/5/27 عهده 
بانک رفاه کارگران به انضمام خســارت تاخیر در تادیه و هزینه دادرسی شورا از توجه به 
وجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خوانده 

می باشد و اینکه خوانده دلیلی بر برائت ذمه خویش و امانی بودن چک به شورا ارائه ننموده 
است دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مستنداً به مواد 310 و بعد قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 بــا اصالحات و الحاقات بعدی و مواد 
519-522 قانون آیین دادرســی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال با 
احتساب خســارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 1/187/500 ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم 
می نماید. رای صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم 
عمومی خمینی شهر می باشد. م الف: 455401 علی اصغر ترابی قاضی شورای حل 

اختالف شعبه اول خمینی شهر )285 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

2/293 کالسه پرونده:3871/97 ، شماره دادنامه:92- 98/01/26 مرجع رسیدگی:شعبه 
دوم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: علی اله خدا فروشانی به نشانی: خمینی 
شهر خ امام جنوبی قرض الحسنه حضرت مهدی ؛ خوانده: امین مدملی نشانی: مجهول 
المکان، خواسته:مطالبه ،گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
خواهان علی اله خدا فروشــانی بطرفیت خوانده امین مدملی فرزند علی پناه به خواسته 
مطالبه مبلغ 3/000/000 ریال وجه بخشــی از یک فقره چک به شماره 570357 مورخ 
96/2/18 بر عهده بانک ملی شعبه خ امام شــمالی خمینی شهر به شماره حساب جاری 
0109917888006 به انضمام هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از توجه به مفاد 
دادخواست تقدیمی خواهان مالحظه اصل چک و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان که 
ظهور در مدیونیت خوانده دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی 
حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل نیاورده است شورا دعوی خواهان را وارد 
تشخیص مستنداً به مواد 198و 515 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون صدور 
چک و تبصره آن خوانده را به پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال به عنوان اصل خواســته و 
مبلغ 1/087/500 ریال بعنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 
لغایت زمان پرداخت مطابق با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می 
نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و 
از تاریخ انقضاء مهلت واخواهی ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم حقوقی 
خمینی شهر می باشد. م الف: 455400  محمد رضایی قاضی شعبه دوم شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )296 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/294 شماره: 2487/97 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 08:45 صبح روز دوشنبه 
مورخه 1398/03/27 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علی اله خدا فروشانی 
، با وکالت: پریسا غیاثی ، نشانی: خمینی شهر خ شریعتی جنوبی پاساژ الزهرا طبقه اول ؛ 
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: قاسم عموچی ، نام پدر: منصور ، خواسته و بهای 
آن: مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله 
وکیل ، دالیل خواهان: کپی 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: 455404  رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)202 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/295 شماره: 1556/97 حل11 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: مجتبی 

 حســن زاده ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له: نام و نــام خانوادگی: 
علی اله خدا فروشانی ، نام پدر: عبدالرضا ، نشانی: خمینی شهر خ امام جنوبی قرض الحسنه 
حضرت مهدی، محکوم به:به موجب رای شماره 2077 تاریخ 97/10/10 حوزه یازدهم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم 
است به: پرداخت مبلغ سیزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و صد و 
نود و دو هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرســی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک لغایت زمان پرداخت در زمان اجرا در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق 
صندوق دولت در ضمن 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 صریحاً اعالم نماید. م الف: 455405 ایمان بختیاری قاضی شعبه یازدهم شورای 

حل اختالف خمینی شهر )220 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/296 شماره: 1172/97 حل3 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: رمضان 
اعما زاده اندانی ، نام پدر: علی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام 
خانوادگی: علی اله خدا ، نام پدر: عبدالرضا ، با وکالت خانم پریسا غیاثی ، نشانی: خمینی 
شهر خ شریعتی جنوبی پاساژ الزهرا ط اول، محکوم به:به موجب رای شماره 1685 تاریخ 
97/8/21 حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. 
محکوم علیه محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 7/200/000 ریال بابت اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ 1/090/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رسید چک 96/3/17 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له به انضمام پرداخت 
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت 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: 455406 ایمان بختیاری قاضی شــعبه سوم 

شورای حل اختالف خمینی شهر )219 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/297 شماره: 1174/97 حل3 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: ابوالفضل 
کبیری ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: علی اله خدا 
، با وکالت خانم پریسا غیاثی ، نشانی: خمینی شهر خ شریعتی جنوبی پاساژ الزهرا ط اول، 
محکوم به:به موجب رای شماره 1679 تاریخ 97/8/21 حوزه سوم شورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت 
مبلغ 11/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 1/137/500 ریال بابت 
خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 97/2/16 لغایت 
زمان اجرای حکم و پرداخت 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 صریحاً اعالم نماید. م الف: 455407 ایمان بختیاری قاضی شعبه 

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

2/298 شماره: 2591/97 حل4 ، مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 09:15 صبح روز دوشنبه مورخه 
1398/03/20 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علی اله خدا فروشانی ، ، نام 

پدر: عبدالرضا ، با وکالت: پریســا غیاثی ، نشانی: خمینی شــهر خ شریعتی جنوبی پاساژ 
الزهرا طبقه اول ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: فرشاد سلیمی ، نام پدر: صفر ، 
خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 37/000/000 ریال بابت یک فقره چک بانضمام خسارات 
دادرسی و خســارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل ، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و 
کپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت چک ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان 
 اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 455409 

رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)216 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/299 شــماره: 1332/97 حل4 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: حمید 
حاجی حیدری ، نام پدر: رمضان ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام 
خانوادگی: علی اله خدا فروشانی ، نام پدر: عبدالرضا ،با وکالت خانم پریسا غیاثی ، نشانی: 
خمینی شهر خ شریعتی جنوبی پاساژ الزهرا ط اول، محکوم به:به موجب رای شماره 1894 
تاریخ 97/8/15 حوزه چهارم شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر که قطعیت 
یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل 
خواســته و پرداخت مبلغ 1/300/000 ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم له 
و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی می باشد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد 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: 455410 ایمان بختیاری قاضی شعبه چهارم 

شورای حل اختالف خمینی شهر )217 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/300 شــماره صادره : 1398/42/563558-1398/2/15 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 4304 فرعی مجزا شده از 4483/131 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای افشین عباد سیچانی فرزند رضا 
در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز شنبه مورخ 1398/3/18 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 457712 قویدل 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)147 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/301 شــماره صادره : 1398/42/563317-1398/2/14 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 4483/4305  مجزی شــده از 131 فرعی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم طاهره عمرانی نسب 
فرزند اکبر قلی در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حــدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1398/3/20 ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیــه مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
 ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
م الف: 456869 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امــالک جنوب اصفهان)148 

کلمه، 1 کادر(



Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2691 | May  08,  2019  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

5
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2691 | چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 | 2 رمضان 1440

مشکلپرتودرمانیبیمارانسرطانیتاآخرخردادحلمیشود

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

اخبار

رتبه سوم اصفهان در آمار ثبت 
ازدواج و طالق در کشور

 رییس کانــون ســردفتران ازدواج و طالق در 
خصوص آمار ثبت میــزان ازدواج و طالق در 
سال 97 گفت: در سال 97 در کل کشور 616 
هزار و 465 مــورد ازدواج و 182 هزار و 878 
مورد طالق ثبت شده است. علی مظفری افزود: 
سال گذشته در استان های تهران، خوزستان، 
اصفهان، آذربایجان شــرقی، فارس، سیستان 
و بلوچستان، خراســان رضوی، البرز و اردبیل 
به ترتیب بیشــترین ازدواج ثبت شــده است. 
وی در خصوص اســتان های دارای بیشترین 
رویداد طالق گفت: به ترتیب استان های تهران، 
خراســان رضوی، اصفهان، فارس، آذربایجان 
شــرقی، مازندران، گیالن، اهواز و آذربایجان 
غربی درای بیشــترین آمار ثبت شــده طالق 
بودند. مظفری بیان کرد: طبق بررســی های 
صورت گرفته، آمارهای ثبت طالق در اســتان 
تهران نشان می دهد، بیشترین میزان طالق در 

شرق تهران ثبت شده است.

صدور احکام متهمان ششمین 
دادگاه جرایم اقتصادی اصفهان

رییس کل دادگستری اســتان اصفهان گفت: 
احکام متهمان ششمین دادگاه جرایم اقتصادی 
اصفهان صادر شد. احمد خســروی وفا افزود: 
دادگاه ویژه رســیدگی به پرونده های جرایم و 
مفاسد اقتصادی حکم قطعی و نهایی سه متهم 
به اخالل در نظام اقتصادی را صادر کرد. رییس 
کل دادگستری اســتان اصفهان ادامه داد: در 
ششمین پرونده مطروحه در دادگاه ویژه جرایم 
اقتصادی اصفهــان با موضوع اخــالل در نظام 
اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه کالن به 
صورت قبول سپرده اشــخاص حقیقی، دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده ختم رســیدگی را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای کرد. 
وی ادامه داد: دادگاه متهم ردیف اول جهانگیر 
حجتی فرزند محمدرضا را به تحمل ســه سال 
حبس تعزیری با احتســاب ایام بازداشت و رد 
مال به 31 شاکی پرونده محکوم کرد. خسروی 
وفا گفت: دادگاه در خصوص متهم ردیف دوم و 
سوم پرونده به لحاظ عدم احراز وقوع بزه و عدم 

توجه اتهام به نامبردگان حکم تبرئه صادر کرد.

بیش از ۹۵۰ هزار نفر در اصفهان 
کارت ملی هوشمند ندارند

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان در خصوص 
وضعیت درخواســت کارت ملی هوشمند در 
اســتان اظهار کرد: جمعیت باالی 15 ســال 
اســتان اصفهان رقمی بالغ بر چهار میلیون و 
253 هزار و 169 نفر است که از این میزان سه 
میلیون و 499 هزار و 698 نفر درخواست خود 
را به ثبت احوال ارائه داده اند. حسین غفرانی با 
اشــاره به اینکه 77.2 درصد جمعیت استان تا 
پایان سال 97 درخواست کارت ملی هوشمند 
داده اند، افزود: تعداد 95۰ هزار و 816 نفر هنوز 
برای گرفتن کارت ملــی خود اقدامی نکرده اند 
همچنین تعداد درخواســت اخذ شده تا پایان 
فروردین 98 هم جمعیتــی بالغ بر 22۰ هزار و 
5۰2 نفر بوده است. مدیرکل ثبت احوال استان 
اصفهان در خصوص وضعیت درخواست کارت 
هوشمند شهرستان های استان گفت: شهرهای 
جرقویه، دهاقان، کوهپایه و میمه تقریبا پوشش 
99 درصدی درخواست داشــته اند همچنین 
شهرهای باغبهادران، لنجان، سمیرم کمترین 
درخواست نســبت به میانگین جمعیتی خود 

داشته اند.

وزارت علوم مدارک تقلبی را 
باطل می کند

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره رویکرد 
وزارت علوم در برخورد با پایان نامه فروشــی 
گفت: در بحــث مقابله با پایان نامه فروشــی 
اقدامات خوبی انجــام گرفته و با کمک نیروی 
انتظامی و قــوه قضاییه با تعــدادی از دفاتری 
که اقدام به تولید مقاله و پایان نامه می کردند، 
برخــورد قضایی صورت گرفت و وســایل آنها 
ضبط شــد. منصور غالمی افــزود: پلمب 25 
واحد در این راستا قدم اول بوده و خوشبختانه 
هماهنگی هایی که در طول ایــن مدت انجام 
گرفته، اثر کرده و این برخورد می تواند گام های 

بعدی را هم به دنبال داشته باشد.
وی ادامه داد: همچنین برخی مراکز پژوهشی 
در گذشته مدارک تقلبی و بدون آزمون به افراد 
دادند که پرونده تک تک آنها در حال بررســی 

است و مدرک آنها را باطل می کنیم.
عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی افزود: به 
دانشگاه ها بخشنامه های مکرر شده و به مجرد 
کشــف هرگونه تخلف، تمام امتیازهای کسب 
شــده از آن مدرک اعم از مقالــه و پایان نامه 

حذف می شود. 

فرمانده انتظامی استان خبر داد:
 تشدید نظارت پلیس
 بر بازارهای هفتگی

فرمانده انتظامی اســتان در حاشیه جلسه مالقات 
مردمی در سامانه 197 گفت: یکی از حلقه های مهم 
چرخه سرقت، افراد مالخر هستند که اگر بتوانیم این 
حلقه را از کار بیندازیم، موفقیت های بسیار زیادی را 
در کاهش وقوع جرم سرقت به دست خواهیم آورد. 
سردار مهدی معصوم بیگی افزود: اگر مالخری نباشد 
که اموال مسروقه را از سارقان خریداری کند، مسلما 
این افراد که بیشــتر آنها معتاد بوده و برای تامین 
هزینه مواد مصرفی خود دست به سرقت می زنند با 
مشکل مواجه شده و کمتر به این سمت می روند. وی 
از دستگیری 2۰4 مالخر توسط کارآگاهان پلیس 
آگاهی اســتان خبر داد و گفت: در این خصوص 7 
طرح عملیاتی مبارزه با صنوف متخلف و خریداران 
اموال مسروقه اجرا شده است.سردار معصوم بیگی به 
متصدیان مغازه های سمساری و خریداران کاالهای 
دســت دوم در خصوص دقــت در خریدهای خود 
هشدار داد و گفت: در صورتی که اموال مسروقه ای از 
مغازه ای کشف شود با متصدی آن واحد صنفی برابر 
قانون برخورد خواهد شــد. وی با بیان اینکه برخی 
اموال دست دوم را در معابر و خیابان ها تحت عنوان 
بازارهای هفتگی به فروش می رســانند که ممکن 
اســت در بین آنها اجناس سرقتی نیز وجود داشته 
باشد گفت: تشدید نظارت بر بازارهای هفتگی نیز 
یکی از برنامه های ویژه این فرماندهی در سال جدید 

خواهد بود.

رییس پلیس امنیت عمومی استان:
 پرونده شرور قانون شکن 

بسته شد
رییس پلیس امنیت عمومی اســتان از دستگیری 
یک شرور که با اقدامات شرارت آمیزی مانند قدرت 
نمایی با سالح سرد، ایجاد درگیری، باعث نا امنی در 
یکی از محله های شــهر اصفهان شده بود خبر داد. 
سرهنگ محمد حسن اسماعیلی اظهار داشت: در 
پی دریافت اخباری مبنی بــر اینکه فردی در یکی 
از محله های اصفهــان اقدام به برهــم زدن نظم و 
امنیت عمومی و دیگر اعمال شرارت آمیز می کند، 
بررسی موضوع در دستور کار پلیس امنیت عمومی 
قرار گرفت. وی افزود: در بررسی های به عمل آمده 
مشخص شد این فرد با قدرت نمایی با سالح سرد، 
ایجاد درگیری با شــهروندان و دیگر اعمال شرارت 
آمیز موجب ناامنــی در یکی از محله های شــهر 
اصفهان شــده بود. این مقام انتظامی بیان داشت: 
پس از هماهنگی قضایی یک گروه از ماموران مجرب 
پلیس امنیت عمومی وارد عمل شدند و فرد شرور را 
دستگیر کردند. سرهنگ اسماعیلی اظهار داشت: 
دراین رابطه پرونده تشــکیل و متهم برای اقدامات 
قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شــد.رییس 
پلیس امنیت عمومــی اصفهان در پایــان تاکید 
 کرد: نیروی انتظامی و قوه قضاییه با مخالن نظم و
امنیت و افرادی که به هر نوع قصد شرارت و ایجاد 
مزاحمت برای مردم را دارند برخورد قاطع و قانونی 
می کنند و هرگز بــه این افراد اجــازه جوالن داده 

نمی شود.

 پایان کار مرد فالگیر
در »کاشان«

فرمانده انتظامی شهرستان »کاشان« از دستگیری 
فردی که اقدام به ایجاد مرکز رمالی و دعا نویســی 
و اغفال افراد کرده بود، خبر داد. ســرهنگ »علی 
پورکاوه« اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی 
بر اینکه فردی با رمالی و دعانویســی، فریب افراد، 
تجویز دعا و اخذ مبالغی اقدام به اغفال مردم می کند، 
بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران 
پلیس امنیت عمومی ایــن فرماندهی قرار گرفت. 
این مقام انتظامی ادامه داد: با تکمیل تحقیقات به 
دست آمده اقدامات ویژه پلیسی، جهت دستگیری 
متهم آغاز و با شناســایی محل های اختفای وی، 
سرانجام متهم که مردی 44 ساله بود دستگیر و در 
بازجویی های پلیس به کالهبــرداری از هموطنان 
با بهانه دعانویســی و رمالی اعتراف کرد. سرهنگ 
پورکاوه اظهار داشت: این کالهبردار پس از شناسایی 
سوژه های خود و بررسی و تحقیق در مورد زندگی 
آنها از افراد محل و همسایگان، با در اختیار داشتن 
اطالعات فردی، از سوژه ها خود، اقدام به تجویز دعا و 
سوء استفاده از باورهای دینی مردم می کرد. فرمانده 
انتظامی شهرستان کاشان تصریح کرد: طی بازرسی 
از مخفیگاه متهــم اقالم و وســایل وآالت وادوات 
مرتبط باجرم مذکورشامل یک دستگاه کارت خوان 
بانکی، یک دستگاه گوشی تلفن همراه، یک دستگاه 
لپ تاپ، 56 نگین انگشــتر، 6 جلدکتاب، 2۰ عدد 
دعا 7۰ عدد اوراق مربوط به دعانویسی، 3 دستگاه 

تجهیزات دریافت از ماهواره کشف شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
دستگاه رادیوتراپی مرکز درمانی سید الشهدا)ع( تا 
آخر خرداد امسال راه اندازی می شود و مشکل پرتو 
درمانی بیماران سرطانی این استان برطرف خواهد 
شــد. دکتر بهروز کلحیدری اظهارداشــت: بیش از 
یک سال است که راه اندازی دســتگاه رادیو تراپی 
ساختمان مرحوم هرندی واقع در جوار مرکز درمانی 
سیدالشهدا)ع( بنا به دالیلی میسر نشده است. وی با 
بیان اینکه دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان برای راه 
اندازی این دســتگاه همه نوع همکاری را با سرمایه 
گذار انجام داده اســت، افزود: در جلسه ای که هفته 
گذشته با سرمایه گذار داشتیم آنها قول دادند که تا 
پایان خرداد این دســتگاه پرتودرمانی را راه اندازی 
کنند. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
ادامه داد: افزون بر این دســتگاه مقرر شــد تا پایان 
خرداد، 2 دستگاه پرتو درمانی دیگر برای ارائه خدمات 
به بیماران سرطانی در مرکز درمانی سیدالشهدا )ع(
اصفهان راه اندازی شود. مرکز درمانی سید الشهدای 
اصفهان که بــه بیماران ســرطانی خدمات درمانی 

ارائه می کند از دســتگاه های تصویربرداری » سی 
تی اسکن« و » ام آر ای« برخوردارنیست و بیماران 
برای دریافت این خدمات باید به وسیله آمبوالنس 
به بیمارستان الزهرا واقع در شمال این شهر منتقل 
شوند. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: مرکز درمانی سید الشهدا)ع( به عنوان مرکز 
جامع خدمات درمانی تصویب شده و اسناد باالدستی 

آن آماده شده است. 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

مشکل پرتو درمانی بیماران سرطانی تا آخر خرداد حل می شود
رییس گروه سالمت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت 
استان اصفهان اظهار کرد: کاهش شاخص مرگ و میر 
مادران باردار در اصفهان از مهم ترین دســتاوردهای 
جامعه مامایی اســت که باعث تمایز آنها نسبت به کل 
کشور شده است. دکتر راحله صادق، گفت: هم اکنون 
فقط در حوزه بهداشتی استان بیش از 7۰۰ ماما در حال 
خدمت هســتند که در بخش های درمانی،آموزشی و 

خصوصی برای زنان در حال خدمت هستند.
وی با تاکید بر اینکه زنان به عنوان محور اصلی سالمت 
و اعتالی خانواده در جامعه محسوب می شوند، گفت: 
یکی از مهم ترین ارکان خانواده، زنان هستند و مهم ترین 
شــاخص های توسعه در جهان شــاخص های مرتبط 
با سالمت زنان به ویژه شــاخص مرگ و میر مادران و 
نوزادان است که این شاخص در گرو زحمات و خدمات 
ارزنده ماماها به زنان و مادران جامعه است. رییس گروه 
سالمت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت استان اصفهان 
افزود: مشاوره باروری، فرزند آوری، مشاوره به مادران 
شیرده، مشاوره جنسی، مشاوره سالمت مانند زایمان 
طبیعی از دیگر فعالیت ها و خدمات ماماها به شــمار 

می رود. وی در پایان اذعان داشت: کاهش شاخص مرگ 
و میر مادران باردار در بیمارســتان های تبعه دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان ازمهم ترین دستاوردهای جامعه 
مامایی اســت که باعث تمایز آنها نسبت به کل کشور 
شــده اســت و با توجه به اینکه موضوع مذکور برای 
 ماماها از اهمیت باالیی برخوردار اســت، بیمارستان
 عیسی بن مریم به عنوان بیمارستان برتر در امر زایمان 

طبیعی شناخته شد.

رییس گروه سالمت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت استان مطرح کرد:

جامعه مامایی اصفهان، پیشتاز در کشور

 بهداشتعلوم پزشکی

»طبق آمار سال 1396، حدودا 17 هزار و 140 
نفر مراجعه کننده به ســازمان انتقال خون 
داشــتیم که 133 هزار نفر با موفقیت اهدای 
خون انجام دادند و تقریبا 22 درصد به دلیل 
مسئله سالمت، موفق به اهدای خون نشدند.« 
این آماری اســت که مجید زینلی، مدیر کل 
انتقال خون اصفهان، سال گذشته و همزمان با 
ماه مبارک رمضان اعالم کرد. به گفته زینلی؛ 
حدود ده سال گذشــته با روندی رو به رشد 
ساالنه یک تا دو درصد افزایش اهدای خون 
داشتیم. طبق آمار کل ســال 1396 ، 92/5 
درصد اهدا کنندگان را آقایان و3/5 درصد 
را بانوان تشکیل می دادند. در جوامع توسعه 
یافته، بانوان با مشارکت 50 درصدی در این 
امر سهیم هستند و فرهنگ غلطی ناشی از 
باوری مبنی بر فقر آهن و کم خونی در بانوان 
موجب این مسئله در ایران است که معموال 

آمار اهدای خون در زنان ایرانی کمتر است.
اهدای خون در تمامی ماه های سال الزم است؛ اما 
در ماه رمضان معموال با کاهش اســتقبال روبه رو 
می شود که شرایط جســمی افراد به واسطه روزه 
گرفتن می توانــد دلیل اصلی این موضوع باشــد. 
برخی نیز به اشتباه هنوز تصور می کنند اهدای خون 
روزه را باطل می کند یا مشکالت جسمی به دنبال 
خواهد داشت.کارشناســان اما با رد این فرضیه ها 
می گویند: ابتدای صبــح بهترین زمان برای اهدای 

خون روزه داران اســت، بعد از افطار نیز می توان به 
اهدای خون مبادرت کرد.

در مرکز انتقال خون اصفهان نیز معموال هرســاله، 
ســاعات مشــخصی به این موضوع اختصاص پیدا 

می کند.
مدیرکل انتقال خون استان، امسال نیز از روزه داران 
اصفهانی خواسته تا اهدای خون را فراموش نکنند به 
ویژه اینکه مرکز انتقال خون هر ساله در ماه رمضان 
نسبت به سایر ماه های ســال به دلیل روزه گرفتن 

مردم با کاهش اهدای خون مواجه است.
زینلی می گوید: هــم اکنون بالغ بــر 2 هزار بیمار 
تاالسمی استان ماهانه نیازمند 2 تا سه بار دریافت 

خون هستند.به گفته وی؛ امسال یک شیفت کاری 
پس از افطــار در مرکز جامع اهــدای خون خواجو 

اضافه شده و تا ساعت 24 آماده خون گیری است.
در کشــور از هر یک هــزار نفر 25 نفر نســبت به 
اهدای خون اقدام می کننــد و در اصفهان به ازای 
هر یک هزار نفر 27 اهداکننــده خون وجود دارد. 
6۰ درصد اهداکنندگان خون در اســتان اصفهان 
را اهداکنندگان مســتمر با سن بین 3۰ تا 4۰ سال 

تشکیل می دهند.
چندسالی می شود که طرح »نذرخون« در اصفهان 
اجرا می شود؛طرحی که البته بیشتر به شب های قدر 
موکول می شــود و مدیرکل انتقال خون استان نیز 

از شهروندان خواســته تا اهدای خون را تنها به این 
شب ها موکول نکنند و در طول ماه مبارک به تناوب 

این اقدام را انجام دهند.
در راســتای اجرای طرح »نذر خــون« در ایام ماه 
رمضان در ســال گذشــته و از ابتدای ماه مبارک 
رمضان تا پایان روز 12 رمضان بیش از 4 هزار و 6۰۰ 
نفر برای اهدای خون به مراکز انتقال خون اســتان 

اصفهان مراجعه کردند.
تعــداد مراجعه کننــدگان در ماه رمضــان به این 
سازمان نیز از ابتدا تا روز 17 ماه مبارک در سال 96 

نیز رشد 3 درصدی را به همراه داشت.
امســال نیز به گفته رییس ســازمان انتقال خون 
اصفهان؛ از ابتدای امســال حدود 14 هزار نفر اهدا 
کننده خون به مراکز انتقال خون آمده اند که از این 
تعداد حدود 12 هزار و 5۰۰ نفر موفق به اهدای خون 
شده اند؛ همچنین در اردیبهشت ماه مانند سال های 
گذشته ارامنه اصفهان به مناسبت سالروز نسل کشی 
ارامنه و کمک به هموطنان خود در یک اقدام دسته 
جمعی برای اهدای خون به ســازمان انتقال خون 

مراجعه کردند.
در ماه رمضان معموال جراحی هــا و دریافت خون 
کمتر می شــود ولی نیاز برخی بیمــاران دیگر به 
دریافت خون همچنان باقی اســت و باید خون آنها 
تامین شــود. چه نذری بهتر و باالتر از اهدای خون 
به بیماران و به ویژه کودکانی که در بیمارســتان ها 
چشم به راه خون هســتند و می توان با نذرزیبای 
اهدای خون، لبخند را به لبان شان آورد و اجر روزه 

را چندبرابر کرد.

نذرخداییدرماهخدا

مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه اصفهان گفت: 
 )SUN( همکاری های این دانشگاه با شبکه دانشگاه های جاده ابریشم
گسترش یافته و همایش بین المللی اقتصاد منطقه ای در این جهت 
در اصفهان برگزار می شود. شبکه دانشگاه  های جاده ابریشم، با هدف 
توسعه روابط علمی و فرهنگی کشــورهای در مسیر جاده ابریشم، 
تحکیم صلح و دوستی و احیای سنت  های مشترک ملت  ها در سال 

2۰15 در دانشــگاه مطالعات خارجی هانکوک سئول کره جنوبی 
تشکیل شد و 78 دانشگاه و موسسه آموزشی و تحقیقاتی از 3۰ کشور 
عضو این شبکه هستند. سه دانشگاه اصفهان، عالمه طباطبایی و بین 
المللی امام خمینی)ره( قزوین عضو این شبکه هستند. سید کمیل 
طیبی افزود: دانشگاه اصفهان درجهت بین المللی سازی اقدامات و 
فعالیت های خود، در صدد گسترش همکاری ها با شبکه دانشگاه های 

جاده ابریشم در زمینه های علمی و فرهنگی است. وی با بیان اینکه 
شبکه دانشگاه های جاده ابریشم از فعالیت های پژوهشی، همایش ها، 
تبادل دانشجو و استاد و مسابقه های فرهنگی حمایت می کند، اظهار 
داشت: زمینه همکاری های بیشتر در بخش های اقتصادی، هنری، 
تاریخی و بهداشتی نیز با این شــبکه برای دانشگاه های کشورمان 

وجود دارد.

مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه اصفهان:
همکاری دانشگاه اصفهان با شبکه جاده ابریشم گسترش می یابد

 مدیرکل انتقال خون استان، از فعالیت شیفت شبانه مراکز اهدای خون اصفهان در ماه رمضان خبر داد؛

واکنش آموزش و پرورش به پخش موسیقی های غیرمجاز در مدارس:
شاداب سازی مدارس در چارچوب قانون معنا پیدا می کند

سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران نسبت به پخش موسیقی های غیرمجاز در مدارس واکنش نشان 
داد و تاکید کرد که شاداب سازی مدارس در چارچوب شــرع و قانون معنا پیدا می کند و به هیچ عنوان 
مساوی با ابتذال نیست. مسعود ثقفی با بیان اینکه آموزش و پرورش هر گونه تخلفی که در حوزه علمی، 
فرهنگی و آموزشی در مدارس اتفاق بیفتد را چشم پوشی نکرده و با آن برخورد قانونی خواهد کرد ،گفت: 
شاداب سازی مدارس در چارچوب شرع و قانون معنا پیدا می کند و به هیچ عنوان مساوی با ابتذال نیست. 
وی افزود: اگر عواملی خارج از قوانین مدرسه در مدرســه حضور یافته و منجر به هنجار شکنی و تخلف 

بشوند، در صورت شناسایی برخورد قانونی و جدی خواهیم داشت.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
معلمان باتجربه برای بازنشستگی تعجیل نکنند

از سال 14۰۰ تا 14۰2 در مجموع بیش از 5۰۰ هزار معلم در کشور بازنشسته می شوند. نماینده مردم کاشان 
و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی در مراســم گرامیداشت روز معلم و تقدیر از معلمان نمونه استانی 
و منطقه ای گفت: دانشــگاه فرهنگیان در باالترین آمار جذب خود 25 هزار دانشجو جذب کرده؛ اما این رقم 
مطلوب نیست. سیدجواد ساداتی نژاد افزود: طبق قانون مدارس حمایتی در کشور ممنوع است؛ اما آموزش 
و پرورش مجبور است این مدارس را هر سال توســعه دهد زیرا تمهیدی برای جایگزینی معلم در طول این 
سال ها در نظر گرفته نشده است. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی از معلمان باتجربه 

خواست برای تداوم خدمت به این کشور در بازنشستگی تعجیل نکنند.

هزار و 37۰ زندانی جرایم غیر عمد اســتان اصفهان در انتظار دستان بخشنده 
خیران هستند. مدیر کل زندان های اســتان اصفهان گفت: هم اکنون این تعداد 
زندانی جرایم غیر عمد با بدهی حدود 25۰ میلیارد تومان در زندان های استان به 
سر می برند و در انتظار بخشش شاکیان و نوع دوستی خیران هستند. اسدا... گرجی 
زاده با بیان اینکه یک و نیم درصد زندانیان جرایم غیر عمد استان را زنان تشکیل 
می دهند، افزود: بیش از 7۰ درصد این زندانیان جرایم غیر عمد به دلیل محکومیت 

مالی، 21 درصد به دلیل بدهی دیه و مابقی به علت پرداخت نکردن دیون در بند 
به سر می برند. وی با بیان اینکه در ماه مبارک رمضان امسال نیز همانند سال های 
گذشته جشن های گلریزان آزادی زندانیان در تمامی شهرستان های استان برگزار 
می شود، ادامه داد: برنامه یک شهر ضیافت نیز امسال ساعت 18 و 15 دقیقه تا قبل 
از اذان مغرب به منظور جمع آوری کمک های خیران برای کمک به آزادی زندانیان 

دیه به صورت زنده از شبکه تلویزیونی اصفهان پخش می شود.

هزار و 37۰ زندانی خبر
 جرایم غیر عمد استان 
در آرزوی رهایی از بند

سمانه سعادت
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 موافقت آلگری
 با جدایی »دیباال«

سرمربی یوونتوس با جدایی ســتاره آرژانتینی 
تیمش موافقــت کرده 
اســت و رقم فروش 
ایــن بازیکن اعالم 
شــد. به نقــل از 
کالچیــو میرکاتو، 
پائوال دیبــاال فصل 
خوبی را بــا یوونتوس 
پشت سر نگذاشت و نتوانســت عملکرد خوبی 
از خود نشــان دهد. این ســتاره آرژانتینی مورد 
توجه تیم های اروپایی سرشناســی قرار گرفته و 
احتمال جدایی او از یووه زیاد است. سایت کالچیو 
میرکاتوی ایتالیــا از موافقت آلگــری با جدایی 
دیباال ســخن به میان آورد و نوشــت که باشگاه 
یوونتوس برای فروش این بازیکن بااســتعداد و 
آینده دار ۱۰۰ میلیون یورو در نظر گرفته است. 
از منچستریونایتد، پاری سن ژرمن، بایرن مونیخ، 
رئال مادرید و بارسلونا به عنوان مشتریان جدی 
دیباال سخن به میان می آید و باید دید که کدام 
یک از این تیم ها حاضر هســتند که چنین رقم 
باالیی را برای این ستاره آرژانتینی پرداخت کنند.

 »رنار« از تیم ملی مراکش
 جدا می شود

»اروه رنار« به دلیل ســرد شــدن رابطه اش با 
مدیران فدراســیون فوتبال مراکش، در پایان 
مسابقات جام ملت های 
آفریقــا ۲۰۱۹ بــه 
ماجراجویــی اش 
با تیم ملی فوتبال 
مراکــش پایــان 
خواهد داد. نشــریه 
»اکیــپ« فرانســه 
خبر داد که رنار تصمیمش بــه قطع همکاری 
با فدراســیون فوتبال مراکش پس از مسابقات 
جام ملت های آفریقا را گرفته و از تصمیم خود 
هم بازنخواهد گشــت. »اکیپ« البته اشاره ای 
نکرده که مقصد بعدی این ســرمربی فرانسوی 
کجا خواهد بود، اینکه او به لوشامپیونه فرانسه 
بازخواهد گشــت یا اینکــه در رده ملی دوباره 
مربیگری خواهد کرد، این در حالی اســت که 
گفته می شود وی پیشنهاداتی برای سرمربیگری 
تیم های ملی ایران و امارات دریافت کرده است. 
اروه رنار ۵۰ ســاله بــه تازگــی در گفت وگو با 
»رادیو مونت کارلو« فرانسه در خصوص آینده 
حرفه ای اش تاکید کرده بود که نزدیک به هیچ 
تیمی نیســت و تماسی با مســئوالن باشگاه 

المپیک لیون نداشته است.

کونته:
 به احتمال ۶۰ درصد

 در ایتالیا می مانم
آنتونیو کونته، احتمال برعهده گرفتن یک تیم 
ایتالیایی برای فصل آینده 
را قوت بخشید. اینتر، 
رم، میالن و حتی 
همگی  یوونتوس 
تیم هایــی بوده اند 
که از آنها به عنوان 
مشــتریان کونته نام 
برده شده و در همین حال گفته 
می شود که پاری سن ژرمن و منچستریونایتد هم 
نسبت به اســتخدام این مرد 4۹ ساله ایتالیایی 
تمایل دارند. کونته در پاسخ به این سوال که آیا 
او فصل آینده سرمربی یکی از این 6 تیم خواهد 
بود، گفت: خیر، من نمی توانم در مورد هیچ یک از 
این تیم ها »بله« بگویــم چون واقعا هیچ چیزی 
در میان نیست. سرمربی سابق چلسی که فصل 
اخیر را بدون تیم سپری کرد، افزود: به احتمال 
6۰ درصد من در ایتالیا خواهم ماند. 3۰ درصد 
احتمال دارد که به خارج از کشور بروم و ۱۰ درصد 

هم ممکن است که باز هم منتظر بمانم.

جزئیات پیشنهاد باشگاه بارسلونا 
به »الکازت«

باشگاه بارسلونا قصد دارد برای تقویت خط حمله 
این تیم به جای آنتوآن 
گریژمان، الکساندر 
الکازت را جــذب 
کند. بارســا برای 
ایــن بازیکن ۷۰ 
میلیون پوند هزینه 
می کند و او قرار است 
جانشین لوئیس ســوارز شود. 
گفتنی است که سوارز هم در یک قدمی جدایی 
از بارســلونا قرار دارد. الکازت در سال ۲۰۱۷ با 
مبلغی که 6/۵۲ میلیون پوند اعالم شده بود از 
لیون به آرسنال پیوســت و به گران ترین خرید 

تاریخ باشگاه آرسنال تبدیل شد.

نمره قبولی سپاهان نوین و حسین چرخابی در لیگ دسته سه

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

انتقادات دوباره هواداران 
پرسپولیس از »علیپور«

ســاعاتی پس از اتمام دیدار پرســپولیس مقابل 
پاختاکور، مهاجم سرخ پوشان مورد انتقاد هواداران 
این تیم قرار گرفت. علیپور در دیدار برگشــت برابر 
پاختاکور نیز عملکرد ضعیفی داشــت و حتی یک 
ضربه به سمت چارچوب نزد. طرفداران پرسپولیس 
به دنبال رسیدن به جواب این ســوال هستند که 
دالیل افت علیپور چیست؛ اما قبل از آن به شدت از او 
انتقاد می کنند. صفحات هواداران پرسپولیس فضای 
مجازی سرشار از مطالب انتقادآمیز علیه علیپور است 
و به نظر می رسد او کار ســختی برای راضی کردن 

طرفداران این تیم در پیش دارد.

 فعالیت باشگاه داماش
 تعلیق شد!

با توجه به اتفاقات رخ داده در دیدار تیم های داماش 
گیالن و نیروی زمینی تهران، جلســه ای با حضور 
اعضای هیئت مدیره، سرپرســت، مدیر حقوقی و 
مدیر روابط عمومی باشگاه داماش گیالن تشکیل 
و در خصوص احقاق حقوق تضییع شده این باشگاه 
بحث و تصمیم گیری به عمل آمد. در این جلسه مقرر 
شد که تیم حقوقی باشگاه داماش گیالن شکوائیه ای 
در خصوص داوری این بازی به همراه مســتندات 
مربوطه بــرای رییس فدراســیون فوتبال، کمیته 
اخالق و کمیته انضباطی ارسال و همچنین مراتب 
این اعتراض به دادگاه بین المللی داوری )CAS( نیز 
اعالم شــود. با تصمیم کلیه اعضا تا حصول نتیجه، 

فعالیت های باشگاه داماش به حالت تعلیق درآمد.

 پیشنهاد تیم سردار 
به میالد محمدی

درخشــش میالد محمدی در احمد گروژنی باعث 
شده تا پیشــنهادهای زیادی برای جذب او به این 
باشگاه روسی ارسال شود. میالد در اکثر بازی های 
احمد گروژنی در ترکیب ثابــت حضور دارد و چند 
هفته ای را با حضور در ترکیب منتخب لیگ روسیه 
به پایان رسانده است. همچنین او و هم تیمی هایش 
هفته گذشته موفق شدند با توقف زنیت، قهرمانی 
آنها را برای ســاعاتی بــه تعویــق بیندازند. مدیر 
برنامه های مدافع ملی پوش کشــورمان پیشنهاد 
زنیت سنت پترزبورگ برای جذب موکلش را تایید 
کرد. بنابراین ممکن است ســردار آزمون و میالد 

محمدی فصل آینده در کنار یکدیگر بازی کنند.

در حاشیه

برگزاری مسابقات ورزشی جام 
شهدای رسانه در اصفهان

رییس ســازمان بسیج رسانه اســتان اصفهان از 
برگزاری اولین جشنواره ورزشی جام شهدای رسانه 
در نیمه دوم خردادماه خبر داد. رضا صفری اظهار 
داشت: اولین جشنواره ورزشی جام شهدای رسانه 
با هدف ایجاد شور، نشاط، ترویج فرهنگ پهلوانی 
و رقابتی ســالم بین اصحاب رسانه برگزار خواهد 
شد. وی افزود: به دنبال این هستیم که مسابقات به 
صورت تیمی بین خبرگزاری ها و رسانه هایی که در 
استان اصفهان وجود دارد، برگزار شود تا همدلی و 
هم افزایی بین رسانه ها افزایش یابد. صفری با بیان 
اینکه این مسابقات در نیمه دوم خردادماه برگزار 
می شود، تصریح کرد: در این دوره اصحاب رسانه 
می توانند در رشته های طناب کشی، تنیس روی 
میز، دارت، تیراندازی با تفنگ بادی و تپانچه بادی، 
آمادگی جسمانی و شنا به مسابقه بپردازند. رییس 
سازمان بسیج رسانه اســتان اصفهان ادامه داد: با 
توجه به فشــار کاری که وجود دارد، خبرنگاران 
کمتر فرصت پیدا می کنند که به تفریح و ورزش 
بپردازند، با درک این ضرورت و برای ایجاد فرهنگ 
ورزش کردن  مسابقات ورزشی جام شهدای رسانه 

در اصفهان برگزار می شود.

 حضور یک اصفهانی
 در ترکیب تیم ملی پومسه زنان

 سی امین دوره بازی های یونیورسیاد دانشجویان 
جهان، ۱۲ تــا ۲3 تیرماه در ناپــل ایتالیا برگزار 
می شود. ترکیب تیم پومســه دانشجویان کشور 
که در دو گــروه مردان و زنــان تمرینات خود را 
از ۱۰ اردیبهشــت ماه به منظــور حضور در این 
رویداد در مرکز جهانی تکواندو آغاز کرده اند، از 
سوی سازمان تیم های ملی اعالم شد. در ترکیب 
اعالم شــده برای بانوان مرجان سلحشــوری از 
 اصفهان حضور دارد. هدایت این نفرات بر عهده 

مهسا مردانی ،سرمربی تیم بانوان است.

منهای فوتبال

شرکت در کالس های مربیگری در سال ۱38۷، شروع کار بانوی اصفهانی در مربیگری  فوتسال 
است؛ بانویی که توانسته به کمک بازیکنانش پله های پیشرفت را یکی یکی طی کند و تیمش را 
تا آستانه لیگ برتری شدن پیش ببرد. »زینب علوی« که متولد سال ۱36۷ زرین شهر است از 
سن شانزده سالگی فوتسال را آغاز کرد و بعدها با شرکت در کالس های مربیگری همپای بازی 
، به آموزش فوتســال نیز روی آورده و به تربیت دختران زرین شهری در این رشته پرداخت. او 
که یکی از بهترین مربیان فوتســال اصفهان اســت این روزها از حمایت نشدن گالیه می کند 
 و معتقد اســت حضور نیافتن تیمــش در رقابت های لیگ یک به ضرر فوتســال اصفهان تمام 

شده است.
علوی در گفت و گو با »زاینده رود« با بیان اینکه آموزش فوتسال را در زرین شهر از صفر شروع 
کردم، می گوید: خدا را شکر پله پله با بازیکنان سده جلو آمدیم و در مسابقات شهرستانی شرکت 
کردیم، بعد هم در مســابقات استانی که در ســال های اول و دوم ما فقط برای کسب تجربه در 

مسابقات حاضر می شدیم.
سرمربی تیم سده لنجان می افزاید: ولی دیگر از سال ۹۲ در مســابقات شهرستان های استان 
اصفهان شرکت کردیم و مقام اول را به دست آوردیم و بعد با کسب مقام اول مسابقات سوپرجام 
استان، سهمیه لیگ دســته ســه ایران را تصاحب کردیم.به عنوان نماینده فوتسال اصفهان با 
بچه های سده که صدرصد بومی این شهر بودند، سال ۹3 عازم مسابقات کشوری لیگ سه شدیم 
که به خاطر کم تجربگی نتیجه ای کســب نکردیم ولی دوباره سال بعد قهرمان استان شدیم و 
توانستیم دوباره سهمیه لیگ سه کشور را به دست بیاوریم. بعد از شرکت در این رقابت ها قهرمان 
لیگ سه شدیم و به مسابقات لیگ دو راه پیدا کردیم که در سال ۹6 هم قهرمان لیگ دو شدیم و 

توانستیم سهمیه لیگ یک ایران را کسب کنیم.
این مربی با اشاره به اینکه هزینه های تیم از بودجه شخصی تامین شد، می گوید: از فرماندار سابق 
لنجان درخواست کردیم هزینه های تیمداری ما در لیگ یک را پرداخت کنند و از رییس اداره 
ورزش شهرستان نیز درخواست کمک داشتیم که البته موفق به دیدار فرماندار نشدیم و زمانی 

هم که فرصت دیدار فراهم شد، گفتند دیر شده است!
علوی ادامه می دهد: با توجه به باال بودن هزینه های سنگین تیمداری، نیاز به حمایت داشتیم و 
مطمئن بودیم که می توانیم سهمیه لیگ برتر را به دست آوریم چون روال کار ما  این بود و خود 

را از یک شهرستان به این مرحله رسانده بودیم.
به گفته وی؛ پس از رایزنی های انجام شده، نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای 
اسالمی، ۵ میلیون تومان کمک کرد که ورودی را پرداخت کردیم؛ اما پولی برای پرداخت سایر 
هزینه های تیمداری مانند حمل و نقل، لباس، تغذیه و اسکان نداشــتیم. با اینکه مسابقات به 
گونه ای بود که میزبان دور اول رقابت ها تهران بود و هزینه زیادی برای رفت و آمد نیاز نداشت؛ 
اما با ما همکاری صورت نگرفت. حتی ناظر مسابقات مرتب با ما تماس می گرفت که بیایید و در 
رقابت ها شرکت کنید، ما به شما کمک می کنیم؛ اما چون هیچ حمایتی نشد، نتوانستیم در این 

مسابقات حضور داشته باشیم.
علوی می افزاید: چون هزینه ورودی ســهمیه لیگ یک را پرداخت کردیم و با رایزنی هایی که با 
هیئت استان انجام دادیم، رییس هیئت استان با فدراسیون صحبت کردند و به ما اعالم کردند 

که سهمیه شما به خاطر همان ورودی که به حساب واریز کرده اید، حفظ شده است.

این مربی فوتسال تاکید می کند: اگر فقط دو نفر از مســئوالن از ما حمایت کرده بودند، امکان 
حضور در این رقابت ها را داشتیم. مسئوالن که کار خاصی قرار نبود انجام دهند، نمی خواستند از 
جیب خودشان خرج کنند، راحت می توانستند ما را به این مسابقات بفرستند و شهرستان لنجان 

می توانست سهمیه لیگ برتری بگیرد.
وی ابراز امیدواری می کند: با توجه به اینکه سهمیه لیگ یک ما حفظ شده ، اگر مسئوالن حمایت 

کنند می توانیم در این رقابت ها حضور داشته باشیم و سهمیه لیگ برتری را کسب کنیم.
علوی، به حضور تیم »نامی نو« به عنوان نماینده اصفهان در رقابت های فصل گذشته لیگ برتر 
فوتسال کشور نیز اشاره می کند و می گوید: در این تیم هیچ بازیکن اصفهانی وجود نداشت و به 
من نیز گفتند  که به عنوان کمک مربی در این تیم حضور داشته باشم تا دیگر ما انتقادی نسبت 

به این مسئله نداشته باشیم  ولی من قبول نکردم.
این مربی فوتسال در پاسخ به این سوال که چرا نامی نو از تیم شما حمایت نکرد تا در سال آینده، 
یک تیم کامال بومی در رقابت های لیگ برتر فوتســال بانوان به عنوان نماینده اصفهان حضور 
داشته باشد، می گوید: اتفاقا ما هم چنین سوالی داشتیم که به ما گفتند مسئوالن این باشگاه تنها 

به دنبال قهرمانی در این رقابت ها هستند.

 حمایت می کردند
لیگ برتری می شدیم

 گالیه مربی اصفهانی  فوتسال بانوان از بی توجهی ها؛ 

اینستاگردی

واکنش جالب مدافع جنجالی به حذف پرسپولیس
مدافع جنجالی پرســپولیس به حذف این تیم از لیگ قهرمانان آســیا واکنش نشان داد. 
خلیل زاده با انتشار عکسی نوشت: »زندگی حکمت اوست چند برگی را تو ورق خواهی زد و ما 
بقی را قسمت«. تیم فوتبال پرسپولیس ایران با شکست یک بر صفر مقابل پاختاکور از صعود 
به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا بازماند و از دور این رقابت ها حذف شد. بزرگ ترین غایب 

این دیدار شجاع خلیل زاده، مدافع جنجالی پرسپولیسی ها بود.

گل زن قهار آسیایی در راه استقالل
در این فصل از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان بهترین عملکرد را در میان 
نمایندگان ایران داشته است. می توان یکی از عوامل اصلی درخشش ذوب آهن در این مسابقات را آمادگی 
باالی امیر ارسالن مطهری دانست. مطهری بارها عالقه خود را به اســتقالل تهران نشان داده و حضور 
در استقالل را آرزویی بزرگ برای خود تلقی کرده است. این مهاجم که با حضور در ذوب آهن اصفهان و 
زیر نظر علیرضا منصوریان تولدی دوباره داشته اســت مدنظر مسئوالن و کادرفنی استقالل قرار گرفته 
و می خواهند مشــکل گل زنی در خط حمله خود را با خرید مطهری حل کننــد. با توجه به رابطه خوب 
ذوب آهن با استقالل تهران و همچنین حضور علیرضا منصوریان باید این انتقال را نهایی دانست و از فصل 

بعد شاهد حضور مطهری در نوک پیکان خط حمله آبی پوشان باشیم.

ترابزون اسپور با حسینی و امیری سهمیه اروپا گرفت
در چارچوب بازی های پایانی هفته سی و یکم سوپر لیگ ترکیه، تیم ترابزون اسپور که بعد از چهار مسابقه سید 
مجید حسینی و وحید امیری را به طور همزمان در ترکیب داشت مقابل کایسری اسپور رده سیزدهمی قرار 
گرفت. یاران حسینی و امیری که در هشت هفته اخیر سوپر لیگ ترکیه نتایج فوق العاده ای کسب کرده بودند  
برابر کایسری اسپور هم توانستند به این روند درخشان ادامه دهند و با نتیجه 4 بر ۲ از سد حریف خود عبور 
کنند. ترابزون اسپور با این پیروزی ارزشمند ۵6 امتیازی شد و ضمن حفظ رتبه سوم جدول، فاصله خود را با 
بشیکتاش رده سومی به 3 امتیاز کاهش داد؛ از سوی دیگر برد برابر کایسری اسپور موجب شد تا یاران حسینی 
و امیری به دلیل اینکه در فاصله سه هفته به پایان فصل ،۱۲ امتیاز بیشتر از ینی ماالتیا اسپور تیم پنجم جدول 

دارند، سهمیه پلی آف سال آینده لیگ اروپا را کسب کنند.

نمره قبولی سپاهان نوین و حسین چرخابی در لیگ دسته سه
برای عالقه مندان پیگیر فوتبال ایران نام »سپاهان نوین« یادآور اتفاقات عجیب و غریبی است که پیش 
از آغاز فصل هشتم لیگ برتر رقم خورد و جوانان شایسته فوتبال اصفهان نتوانستند شانس خودشان را 
برای حضور در لیگ برتر آزمایش کنند. سپاهان نوین با هدایت حسین چرخابی، پله به پله از لیگ های 
پایین تر به لیگ دسته اول رسید و توانست در بازی های پلی آف از سد تیم پر مهره استیل آذین بگذرد 
و جواز حضور در رقابت های لیگ برتر را کســب کند؛ کج اندیشی مدیران ورزشی آن زمان و حمایت 
نکردن از ســپاهان نوین کافی بود تا امتیاز این تیم به فوالد خوزســتان هبه شود و همین مسئله در 
نهایت انگیزه را از ســپاهان نوین گرفت تا این تیم با انتقال به نطنز کم کم از جداول لیگ های فوتبال 
ایران حذف شود؛ اما پیش از آغاز رقابت های این فصل خبر احیای مجدد سپاهان نوین آن هم به دست 
حسین چرخابی که یکی از تاثیرگذارترین مردان فوتبال اصفهان و ایران بوده موجی از شادی را در بین 
عالقه مندان فوتبال ایجاد کرد تا این تیم ســایه بتواند بعد از سال ها غیبت دوباره وارد جریان فوتبال 
ایران شود. داستان حضور سپاهان نوین در لیگ دسته سوم و نحوه گرفتن امتیاز هم موضوعی بود که 
تا زمان آغاز رقابت های لیگ دسته سوم، عملکرد این تیم را تحت تاثیر قرار داد. در نهایت اصفهانی ها 
توانستند با تیمی که بازیکنانش را حسین چرخابی انتخاب کرده بود وارد مسابقات لیگ دسته سوم 
شوند؛ در همان زمان هم هیچ کس انتظار شاهکار یک ساله و صعود دوباره سپاهان نوین به رقابت های 
لیگ دسته دوم را نداشت، این تیم به تازگی تشکیل شده بود و هدف این بود که سپاهان نوین بتواند در 
اولین حضور، جایگاهش در بین تیم های لیگ دسته سه را تثبیت کند و از سال های بعد به فکر صعود 
باشد که همین اتفاق هم افتاد و در شرایطی که رفع نکردن مشکالت داوری لیگ دسته سوم ضربه ای 
سنگین به سپاهان نوین و حســین چرخابی زد، در نهایت نماینده فوتبال اصفهان خودش را در بین 
باالنشینان جدول حفظ کرد تا در صورت امکان و با حمایت باشــگاه از سال آینده، استارت صعود به 

سطوح باالتر لیگ فوتبال ایران را بزند.

مربی لژیونرایرانی گفت: درحالی که فوتبــال پایه در دنیا 
صندوق ذخیره نیروی انسانی است، ما هر روز آکادمی ها را در 

ایران کمرنگ می کنیم. 
علی عابدی با ابرازتاسف ازاین رویه ادامه داد: متاسفانه فوتبال 
پایه نسبت به گذشته افت کرده اســت و دیگر مثل گذشته 

شــاهد ظهورو بروز بازیکنان بزرگی در فوتبال نیستیم. این 
مربی لژیونربا اشاره به اینکه »فوتبال ما زمانی معدن بازیکن 
سازی بود وحاال کارخانه مصرف بازیکن شده« افزود: از این 
بدتر مونوپل شدن باشگاه های ما برای بازیکنان درجه چند 
شدن است. وی با اشــاره به اینکه راه حل پیشرفت فوتبال 

پایه ،  استفاده از مربیان آشنا به فوتبال مدرن و کاربلد است، 
اظهارداشت: باید اساتید صاحب سبک ونام آشنای فوتبال 
پایه را برای احیای مجدد استعدادیابی و بازیکن سازی وارد 

عرصه کارکرد. 
عابدی همچنین اظهارداشت: تمام ابزارها و تمام نفرات برای 
خلق شگفتی وجود دارد؛ اما حلقه گمشده این موفقیت نبود 
علم روز فوتبال در لیگ داخلی ماست که امیدوارم زودتر تا 

دیر نشده آن را بیابیم.

مربی لژیونرایرانی مطرح کرد:

آکادمی های فوتبال، صندوق ذخیره نیروی انسانی باشگاه هاست

سمیه مصور
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افزایشبودجهپیادهروسازی
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

 اخبار

روایتی از دیروز و امروز مردم 
اصفهان در گرمابه علی قلی آقا

تئاتر موزه »ُگل َگشــت« بر اســاس طرحی از 
محمدرضا رهبــری تا )۲۰ اردیبهشــت( در 
حمام تاریخــی علی قلی آقا اجرا خواهد شــد. 
»محمدرضا رهبری« با بیان اینکه تئاتر موزه 
»ُگل َگشــت« به مناســبت هفته نکوداشت 
اصفهان تهیه شده، گفت: این نمایش با هدف 
آشنایی با فرهنگ عامه مردم اصفهان در ابتدای 

این قرن تهیه شده است.
 این نویســنده و کارگردان تئاتــر به اهمیت 
پرداختن به فرهنگ عامه اشــاره کرد و اظهار 
داشت: یکی از گونه های اجرای نمایش در دنیا، 
»تئاتر_موزه« اســت که در ایران کمتر به آن 
پرداخته شــده و در این اثر نمایشی نیز تالش 
داریم تا ضمن معرفی این موزه گرمابه از همه 
عناصر آن بهره ببریم. وی به همراهی مخاطب با 
بازیگران از ابتدای ورود به موزه حمام تا هنگام 
خروج اشاره کرد و گفت: مخاطب این نمایش 
از ســربینه حمام اصلی وارد می شود، قسمتی 
از نمایش را تماشــا می کند و پس از آن توسط 
بازیگران به گرمخانه حمام راهنمایی می شود 
و پس از تماشــای قســمتی دیگر از نمایش، 
وارد چال حوض این حمام تاریخی می شــود 
و در انتها در ســربینه حمــام کوچک بخش 
پایانی نمایش را نظاره می کند. رهبری افزود: 
موسیقی این نمایش توســط کارنگ کرباسی 
ساخته شــده و ســید علیرضا بدری، رادمهر 
کشانی، مرتضی علی اکبری، زهرا شفیع، متین 
برخوردار، متین تدریس حسنی و مینا رحمانی 
بازیگران این نمایش هستند.گفتنی است تئاتر 
موزه »ُگل َگشت« به نویسندگی و کارگردانی 
محمدرضا رهبری تا )۲۰ اردیبهشــت( همه 
روزه ســاعت ۱۸ در حمام تاریخی علی قلی آقا 
اجرا خواهد شد. این حمام در ۳۲۷ سال قدمت 
 دارد و در دوران دو پادشاه آخر صفوی ساخته

 شده است.

بیست راه نرفته موفقیت را در 
»چهل چراغ« بپیمایید

 سلســله نشســت های چهل چراغ با موضوع 
»راه هــای نرفتــه موفقیت« همزمــان با ایام 
ماه مبارک رمضان برگزار می شــود. مســئول 
امور مرکز تخصصی خانــواده با اعالم این خبر 
اظهار داشت: امســال هشتمین سال برگزاری 
نشســت های چهل چراغ در ماه های رمضان را 

پشت سر می گذاریم. 
تالش کردیم در ماه مبــارک رمضان با حضور 
دکتر محمدرضا عابــدی و همراهی مجموعه 
مرکز تخصصــی خانواده ســازمان فرهنگی، 
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهــان 
موضوعــات حــوزه ارتباطــات اجتماعــی و 
روانشناسی به صورت دقیق تر برای شهروندان 
مطرح  شود و از فرصت رشددهنده ماه رمضان 
استفاده کنیم تا به مسائلی که مردم، خانواده ها 
و جامعــه با آنها روبــه رو هســتند، بپردازیم. 
سیدمحمد ســجادزاده افزود: پیرو موضوعاتی 
که در ســال های گذشــته در نشســت های 
چهل چراغ مطرح شــد، امســال بــه موضوع 
موفقیــت می پردازیم؛ اما قرار اســت از زاویه 
دیگری که کمتر به آن پرداخته شــده به این 
موضوع نگاه کنیم و آن هــم، راه های نرفته ای 
بوده که برای رســیدن به موفقیت کمتر مورد 

توجه قرار گرفته است.
 مســئول مرکز تخصصــی خانواده ســازمان 
فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری 
اصفهان خاطرنشان کرد: سلسله نشست های 
چهل چــراغ از ۱6 تــا ۳۰ اردیبهشــت مــاه 
هــر روز به جــز روزهــای جمعه از ســاعت 
۱۳ تــا ۱6 در تــاالر ادب واقــع در خیابــان 
 بــاغ گلدســته، بلــوار هشت بهشــت برگزار

 می شود.

فرصت یک ماهه استاندار اصفهان؛
سازه های غیرقانونی حریم 
زاینده رود تخریب می شوند

استاندار اصفهان در جلســه شورای هماهنگی 
مدیریت بحران استان که با دستور رفع سازه های 
مسیر سیالب برگزار شد، اظهار کرد: هیچ عقلی 
در هیچ کجای دنیا اجازه نخواهد داد که در حریم 
رودخانه، سازه هایی احداث شود تا در زمان سیل 

خسارات زیادی را وارد کند.
 عباس رضایی با بیان اینکه احداث ســازه های 
غیرمجاز در مسیر رودخانه های کشور در سیل 
اخیر ۴۰ هزار میلیارد تومان خســارت به دنبال 
داشت، تصریح کرد: ۵۴ سازه احداث شده خالف 
قانون در مسیر رودخانه در استان باید تا یک ماه 
آینده و تشکیل جلســه بعدی مدیریت بحران 

تعیین تکلیف شود. 
عباس رضایی افزود: در ایــن فرصت یک ماهه 
از صاحبان ســازه ها درخواست داریم که هرچه 
سریع تر نســبت به تخریب آنها اقدام کنند در 
غیر این صــورت با اســتفاده از مصوبات قانونی 
و مندرجات و هماهنگی های بــه عمل آمده با 
دستگاه ها، شرکت آب منطقه ای وظیفه قانونی 
خود را بــا توجه به تاکید اســتانداری بر اجرای 
قانــون و آیین نامه های موجــود و با هماهنگی 
مقامات قضایی به انجام خواهد رســاند. رضایی 
با اشــاره به اینکه شناسایی ســازه های پرخطر 
واقع در مسیر ســیالب بر عهده آب منطقه ای 
اســت، اظهار کرد: فرمانداران باید با هماهنگی 
سایر دستگاه ها، مشــکالت موجود در مسیل ها 
را براساس قانون و مصوبه ابالغی مجلس شورای 
اســالمی شناســایی و اعالم کنند تا نسبت به 
تخریب این ســازه ها اقدام شــود. وی در ادامه 
خاطر نشان کرد: در تخریب سازه های در مسیر 
رودخانه با هیچ فرد و دستگاهی تعارف نخواهیم 
داشــت. رضایی همچنین تشکیل جلسه و ارائه 
گزارش صرف را یکی از مشــکالت امروز کشور 
برشمرد و افزود: نباید وقت مسئوالن را به ارائه 
گزارش هدر داد و اینگونه گزارش ها را می توان 
 در ســایت های اداری و به طور مکتوب هم ارائه

 کرد.

معاون عمران شهری شهردار خبر داد:
افزایش بودجه پیاده روسازی

معاون عمران شهری شهردار از افزایش بودجه 
برای پیاده روسازی ها در شهر خبر داد و گفت: 
امسال ۲۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار 
برای انجام پیاده روسازی ها در مناطق ۱۵ گانه 

شهر پیش بینی شده است. 
وی اظهارکــرد: بــرای داشــتن حرکــت و 
رفت و آمدی آســان، هنگام طراحــی و اجرای 
شبکه عابر پیاده، عرض پیاده رو، جنس، کف و 
شیب آن باید به گونه ای طراحی و ساخته شود 

که رضایت عابران را در پی داشته باشد. 
وی بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته بــرای 
پیاده روســازی در مناطق مختلف شهری ۱۷ 
میلیــارد و 6۰۰ میلیون تومــان اعتبار در نظر 
گرفته شده بود، خاطرنشان کرد: در سال جاری 
اعتبار در نظر گرفته شده برای انجام این اقدام 

مهم ۲۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است. 
معاون عمران شهری شــهردار اصفهان از ادامه 
روند مناسب سازی پیاده روها با توجه به تشکیل 
کارگروه مناسب سازی در شــهرداری اصفهان 
خبر داد و گفت: پیاده روها ممکن است در گذر 
زمان با مشکالتی کیفیت خود را از دست بدهند 
یا با دست انداز مواجه شوند؛ بنابراین به صورت 

مستمر باید به آنها توجه شود.

مدیرمنطقه ۱۳ شهرداری اصفهان گفت: سال گذشته 
بودجه این منطقه ۸۰ میلیارد تومان بود که ۸۵ درصد 
آن محقق شده و شــاهد رشــد ۴۰ درصدی تحقق 
بودجه نســبت به ســال ۹6 بوده ایم.محمد شرفا در 
ادامه سلسله نشست های »سه شــنبه ها با رسانه« در 
خصوص بودجه این منطقه اظهار داشــت: بودجه در 
سال جاری ۴۵ درصد رشد داشــته است که امسال 
اتمام پروژه های نیمه تمام در دســتور کار قرار گرفته 
و امیدواریم در سال جاری به شرط تحقق کامل ۱۰۰ 
میلیارد تومان بودجه منطقه، 6۲ میلیارد تومان برای 
اجرای پروژه های عمرانی منطقه هزینه خواهد شــد؛ 
چرا که درصدد هســتیم با اجرای پروژه های عمرانی 
تحول عظیمی در این منطقه ایجاد کنیم. مدیر منطقه 
۱۳ شهرداری اصفهان با اشاره به موقعیت جغرافیایی 
این منطقه تصریح کرد: منطقــه ۱۳ در جنوب غربی 
اصفهان واقع شده که ســه هزارو 6۰۰ هکتار حریم و 
یک هزار و ۱۰۰ هکتار محدوده قانونی دارد و جمعیت 
آن براساس سرشماری سال ۹۵، ۱۳۰ هزار نفر است 
که برآورد می شود در ســال ۱۴۰۰ به ۱۵۰ هزار نفر 
افزایش یابد که سرانه فضای ســبز این منطقه ۲۰.۸ 
مترمربع بوده که با فضای ســبز شهر اصفهان که ۲6 
مترمربع است، حدود شــش مترمربع فاصله داریم و 
۸۵ درصد نیاز آبی فضای سبز این منطقه با استفاده از 
چهار حلقه چاه، تامین می شود و برای بقیه آب مورد 
نیاز درصدد هستیم از پساب تصفیه شده استفاده کنیم 
و در آینده نزدیک برای استفاده از پساب تصفیه شده 
تفاهم نامه ای را با شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
امضا خواهیم کرد. وی با بیان اینکه در ســال جاری 
۸۰ پروژه فضای ســبز کوچک و بزرگ در منطقه ۱۵ 
تعریف و ۷.۵ میلیارد تومان اعتبار برای آن پیش بینی 
شده است، گفت: این پروژه ها شامل آبیاری قطره ای، 
تحت فشار، توسعه فضای ســبز و اصالح گونه هاست 
که سال گذشته اســتفاده از گونه های کم آبی، حذف 
گونه های با نیاز آبی باال و اســتفاده از پســاب تصفیه 
شده برای حفظ فضای ســبز منطقه انجام شد. وی با 
اشاره به اینکه نگاه شهرداری به سرانه فرهنگی در این 

منطقه باتوجه به دو بخش بافت فرسوده و توسعه یافته 
بسیار ویژه است، اذعان داشت: تعداد مراکز فرهنگی، 
۱۰ مرکز هستند که هفت مورد آن به بخش خصوصی 
واگذار شده است. در این منطقه دو فرهنگسرا و چهار 
ســالن مطالعه از جمله ســالن های امیریه، امامت، 
قائمیه وشفق در اختیار شــهروندان قرار دارد که سه 
سالن ورزشی در اختیار ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان است که با بهترین امکانات 
به شــهروندان ســرویس دهی می کند.مدیر منطقه 
۱۳ شــهرداری اصفهان در ادامه افزود: سال گذشته 
۲۰۲ برنامه فرهنگی از جملــه ۱۱۵ برنامه در بخش 
اجتماعی و ســالمت و ۸۷ برنامــه در حوزه فرهنگی 
تفریحی ورزشی در سطح منطقه ۱۳ برگزار شد و در 
اجرای این برنامه ها از پتانسیل های موجوددر منطقه 
اســتفاده شــد؛ البته پس از اجرای هربرنامه میزان 
بازخورد آن در بین شهروندان مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی به پروژه های شــاخص منطقه ۱۳ در سال جاری 
اشــاره کرد و گفت: تملک و اجرای فاز نخست پایانه 
غرب یکی از پروژه های شاخص امسال در منطقه ۱۳ به 
شمار می رود؛ چرا که قرار است یکی از پایانه های بزرگ 
شهر در بخش غرب اصفهان و در مجاورت پل اندیشه 
احداث شود که تاکنون بیش از ۹۵ درصد زمین پایانه 

تملک و بخشی از آن آســفالت و جدول گذاری شده 
که در فاز نخست ایســتگاه بی آرتی زندان را در آنجا 
مستقر و پس از تملک کامل زمین، اجرای پایانه غرب 
را آغاز خواهیم کرد.شرفا تصریح کرد: تملک و اجرای 
ادامه خیابان دستگرد در دستور کار قرار گرفته و ۵۰ 
درصد آن سال گذشته افتتاح شد؛ همچنین 6۰ درصد 
آزادسازی این خیابان انجام شــده است.وی از پارک 
کوهســتانی قائمیه به عنوان یکی دیگر از پروژه های 
شاخص و اثرگذار منطقه ۱۳ یادکرد و گفت: این پارک 
۳۷ هکتار مســاحت دارد که در آن چشم اندازی زیبا 
و جاده سالمت پیش بینی شــده و در بودجه امسال 
اعتبار مورد نیاز جهت احداث فاز نخســت آن در نظر 
گرفته شده اســت که یکی از پروژه های مشارکتی و 
توسعه ای در منطقه ۱۳ خواهد بود که می تواند قائمیه 
را به لحاظ اقتصادی و اجتماعی متحول کند.شــرفا با 
بیان اینکه برای احداث مرکز کنترل ترافیک در منطقه 
۱۳ حدود سه میلیارد تومان بودجه درنظر گرفته شده 
است، اظهار کرد: منطقه ۱۳ باتوجه به اینکه در ورودی 
شهر قرار دارد، جذابیت زیادی برای سرمایه گذاران و 
مهاجران دارد که شــهرداری با کمک سرمایه گذاران 
پروژه هایی را تعریف می کند تا توسعه و رشد منطقه را 
به همراه داشته باشد. وی درخصوص فعالیت مشاغل 

مزاحم در بخش ورودی این منطقه از سمت اتوبان ذوب 
آهن، گفت: مشاغل مزاحم، آفتی در شهرهای مختلف 
هستند که البته ساماندهی بخشی از آنها در این منطقه 
انجام شده اســت؛ همچنین برای ساماندهی مشاغل 
مزاحم روبه روی مجتمع مسکونی سپهر اقداماتی در 
دست انجام است.شرفا خاطر نشان کرد: در سال جاری 
درصدد هســتیم انتهای خیابان قائمیه را به خیابان 
آتشگاه متصل وقائمیه را از بن بســت خارج کنیم؛ از 
این رو برای طراحی این پروژه ها از مشاور استفاده شد 
و خوشبختانه سال گذشته کمیسیون عمران شورای 
شهر پذیرفت که پروژه اتصال انتهای خیابان قائمیه به 
خیابان آتشگاه در دست مطالعه و طراحی قرار گیرد.وی  
با بیان اینکه در سال گذشته دو میلیارد تومان اعتبار 
برای آسفالت معابر منطقه ۱۳ هزینه شد، گفت: یکی 
از موضوعات نفسگیر شهرداری ها، تملک و آزادسازی 
برای اجرای پروژه هاســت که می طلبد شهروندان در 
این باره همکاری بیشتری با شهرداری داشته باشند.

وی در خصوص ســاماندهی ترافیــک ورودی غرب 
اصفهان گفت: طرح تعریض پل زندان در دســتور کار 
قرارگرفته؛ اما شهرداری به تنهایی نمی تواند ورود پیدا 
کند؛ بلکه باید با همکاری و تفاهم شهرداری ابریشم و 
اداره راه برای اجرای طرح تعریض پل زندان اقدام کرد. 
پایانه غرب 6۰ هزارمترمربع زمین دارد که آزادسازی 
بخش زیادی از آن انجام و تنها ســه هزار مترمربع آن 
باقی مانده است وطرح اجرای آن هنوز انجام نشده؛ زیرا 
تملک آن به اتمام نرسیده تا وارد مرحله طراحی و اجرا 
شویم. وی تصریح کرد: در منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان 
یکی از خواسته های بحق مردم احداث پارکینگ اطراف 
بیمارستان میالد است؛ از این رو زمینی برای احداث 
پارکینگ موقت در نظر گرفته ایم.شــرفا با اشــاره به 
پروژه های محرک توسعه منطقه ۱۳ اظهار کرد: اعتقاد 
داریم برای اصالح وضعیت محل های قائمیه و دستگرد، 
پروژه های محرک توســعه باید در این منطقه تعریف 
شود؛ اما نگاه شورای شهر متفاوت است از این رو مقرر 
شده معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان 
دیدگاه مناطق برای تعریف پروژه های محرک توسعه را 
بررسی کند؛ سپس تشخیص داده شود که کدام یک از 

آنها قابلیت اجرایی دارد.

اختصاصبیشترینمیزانبودجهبرایاجرایپروژههایعمرانی
 مدیرمنطقه ۱۳ شهرداری اصفهان مطرح کرد:

مدتی پیش سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری 
اصفهان با اعمــال محدودیت بصــری در بخش 
میانی پیاده چهارباغ عباسی در شمال این محور 
تاریخی، با نصب چند تصویر شبیه ســازی شده 
از آینده چهارباغ، اقدام به آغــاز عملیات عمرانی 

کرده بود. عملیات عمرانی ســازمان 
نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان 
با رویکردی آغاز شده بود که از قبل در 
این سازمان مرسوم بوده ومورد انتقاد 
قرار می گرفت و حتی شهردار اصفهان 
نیز آن را مردود می دانست. این رویکرد 
بر اساس اعمال سلیقه شخصی آتلیه 
طراحی این سازمان و مبتنی بر بتن بود. 
با وجود تغییر مدیر سازمان بهسازی و 

نوسازی شهرداری اصفهان، انتظار می رفت رویکرد 
غالب این ســازمان تغییر کند؛ امــا از آنجایی که 
بدنه این سازمان دستخوش تغییر نشد، همچنان 
شــاهد اقدامات عمرانی و خودسرانه کارشناسان 
آن در بافت تاریخی اصفهان هســتیم. حاال هادی 
احمدی،مدیر کل حفــظ و احیای بناها، بافت ها و 
محوطه های تاریخی، در ســفر به اصفهان و طی 
بازدید از این خیابان تاریخی، ضمن تشکر از شهردار 

اصفهان گفته که امیدواریم شــهرداری اصفهان 
 در همه محوطه های باستانی اینگونه عمل کند ؛
اما محور میانی چهارباغ عباسی، جای بتن نیست 
و بتن مورد استفاده در این بخش باید جمع آوری 
شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود آورده که 

اجازه نمی دهیم در چهارباغ عباسی هرکس هرچه 
خواست انجام دهد و در این مورد کوتاه نمی آییم. 
در یک خیابان ۴۰۰ ســاله قطعا چیزهایی برای 
کاوش وجود دارد. این در حالی اســت که در دوره 
پیشین مدیریت شــهرداری اصفهان، بخش های 
طویلی از چهارباغ عباسی به دلیل عملیات عمرانی 
خط یک مترو، با وجود انتقادات دوستداران میراث 

فرهنگی، با لودر و بولدوزر  زیر و رو شد. 

مدیر کل حفظ و احیای بناهای تاریخی سازمان میراث فرهنگی خواستار شد:

جمع آوری بتن محور میانی چهارباغ، توسط شهرداری
رییس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان در 
نشست خبری سالروز تاسیس بسیج سازندگی، 
اظهار کرد: ۱۷ اردیبهشــت سال ۱۳۷۹ سازمان 
بسیج ســازندگی به فرمان رهبر انقالب تاسیس 

شد.

 خدمت رســانی، ایجــاد فرهنــگ کار و تالش 
و پرکردن اوقــات فراغت جوانــان از اهداف این 
سازمان بود. احســان رضاپور ادامه داد: به دنبال 
انحالل جهاد ســازندگی توسط دولت و خدمات 
این سازمان، از بین رفتن خدمات آن حیف بود؛ 
بنابراین رهبر دستور تشــکیل بسیج سازندگی 
را دادند. رییس ســازمان بسیج سازندگی استان 
اصفهان ادامه داد: با حضور جهادگران، فعالیت این 

سازمان آغاز و در ادامه تقویت شد. گزارش فعالیت 
این ســازمان به رهبر معظم انقالب رسید و ابراز 
رضایت کردند. در سال ۸6 عمال به عنوان دستگاه 
اجرایی در بحث پروژه های کوچک و زودبازده در 
کمک به دولت شناخته شــد و نزدیک به صدها 
پروژه انجام داده و تاکنون دستگاهی 
ابراز نارضایتی نکرده اســت؛ چراکه 
با کمترین هزینــه و امکانات بهترین 
عملکرد را داشته ایم. رضاپور تصریح 
کرد: بسیج سازندگی در عرصه های 
متفاوتی از جمله کشــاورزی، منابع 
طبیعی، اردوهای جهادی، مشاوره، 
آموزشی، ســالمت، خدمات رسانی 
و مباحــث فرهنگی فعالیــت دارد. 
هر جایی که نیاز به حضــور جهادگران و حضور 
مجاهدانه بود، بسیج ســازندگی در آنجا حاضر 
اســت. وی تصریح کرد: سال گذشــته در بحث 
کشاورزی و منابع طبیعی ۳۰۰ هکتار از بیابان های 
استان اصفهان مورد عملیات اجرایی قرار گرفت 
که ۲۰۰ هکتار آن در شرق اصفهان است و ۱۰۰ 
 هکتار باقی مانــده در برخوار و روســتای پروانه

 است. 

رییس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان:
هرجایی نیازمند حضور جهادگرانه باشد، مجاهدگونه هستیم

حدیث زاهدی

محموداشرفی-شهردارنوشآباد

»آگهیمزایدهعمومی«
باستناد مصوبه شــماره ۲۵۰/ش/ ن مورخه ۹۸/۰۲/۱۴ شورای محترم اسالمی شهر 
شهرداری نوش آباد در نظر دارد نسبت به فروش هشــت قطعه زمین صنعتی واقع در 
منطقه صنعتی انصار طبق مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد به 
منظور دریافت اسناد مربوطه از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه این 

شهرداری مراجعه نمایند.
۱- قطعه شماره ۱۱ )مساحت: ۵۸۸ متر مربع؛ قیمت: به ازای هر متر مربع ۱۱۳ هزار تومان(
2- قطعه شماره ۱۳ )مساحت: 6۳۵ متر مربع؛ قیمت: به ازای هر متر مربع ۱۱۵ هزار تومان(
۳- قطعه شماره ۱۵ )مساحت: 6۳۲ متر مربع؛ قیمت: به ازای هر متر مربع ۱۱6 هزار تومان(
4- قطعه شماره ۱۷ )مساحت: 6۹۳ متر مربع؛قیمت: به ازای هر متر مربع ۱۲۵ هزار تومان(
5- قطعه شماره ۱۹ )مساحت: ۴6۵ متر مربع؛ قیمت: به ازای هر متر مربع ۱۲۵ هزار تومان(
6- قطعه شماره ۲۱ )مساحت: ۴۰6 متر مربع؛ قیمت: به ازای هر متر مربع ۱۳۵ هزار تومان(

7- قطعه شماره ۲۳ )مساحت: ۳۷۳ متر مربع؛ قیمت: به ازای هر متر مربع ۱۳۵ هزار تومان(
8- قطعه شماره ۲۵ )مساحت: ۳6۵ متر مربع؛ قیمت: به ازای هر متر مربع ۱۴۰ هزار تومان(
الزم به ذکر است واگذاری پالک های فوق بعلت واقع شدن در منطقه صنعتی 

منوط به رعایت ضوابط ذیل می باشد:
۱- خریدار که سرمایه گذار محل شناخته می شود پس از تحویل زمین ظرف مدت سه ماه 

فرصت دارد نسبت به محصور نمودن پالک اقدام نماید.
2- خریدار موظف خواهد بود ظرف مدت حداکثر یک سال نسبت به احداث سوله یا کارگاه 

مطابق با طرح های تعریفی شهرداری اقدام نماید.
۳- نظر به این که پالک های واگذاری در بخش صنایع غذایی منطقه صنعتی میباشد نوع 

استفاده از محل مطابق با شرایط محیطی و ضوابط مربوطه خواهد بود.

ضمنا هزینه آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

مالف:459550

نوبتاول

شهرداریپیربکران

آگهیمزایده

شهرداری پیربکران به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به اجاره 

یک قطعه زمین واقع در پارک شــهروند به منظور ایجاد محوطه بازی کودکان )پارک بادی( از 

طریق مزایده عمومی و بر اساس قیمت کارشناسی انجام شده اقدام نماید.

لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده حداکثر 

ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند.

مالف:459557

نوبتاول
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
   ماه رمضان پیش شما مثل ماه هاى ديگر نباشد؛ 

چرا که نزد خداوند، احترام و بر ساير ماه ها 
برترى دارد. 

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

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی   

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3       تلفن: 8-36284167-031 فکس: 36284166

رتبه: 4 ضريب کیفی روزنامه:  33               چاپخانه: آينده             آدرس:  ابتداى جاده حبیب آباد- روبه روى شهرک امام حسین )ع(

چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 | 2 رمضان 1440    شماره 2691 | 8 صفحه  قیمت: 1000 تومان  

No.2691 | May 08. 2019 |8 Pages Society.Cultural  Newspaper @zayanderoudonline 24
8

جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

اولین قدم برای بهره مندی از فرصت های ماه رمضان این است که 
فرد بداند، ماه رمضان با دیگر زمان ها فرق دارد. ما فکر می کنیم در 
انجام مستحبات و اعمال دینی باید خیلی سختی بکشیم که حس 
کنیم، کاری کرده ایم. با معرفت و تفکر، انسان به درجه اعالی کار 
خیر می رسد.امیرمومنان فرموده اند »تفکُر ساعٍة افضل من عبادة 
سبعین سنٍة« یعنی ساعتی اندیشیدن برتر از هفتاد سال عبادت 
است. ما اصال به این مسئله توجه نمی کنیم. ما فکر می کنیم که 
باید همه مفاتیح را بخوانیم و سه بار قرآن را ختم کنیم که البته همه 
اینها خوب است؛ اما اگر معرفت خود را افزایش دهیم، بهره بیشتری 
از ماه مبارک می بریم. بعد از این مرحله، می توان از نماز، قرآن، دعا 
و… بهره جست؛ اما پایه آن، تفکر و نیت است. اگر کارهایی که به 
ما توصیه شده را با نیت، توجه وتفکر انجام دهیم، هم بهره فردی و 

هم بهره اجتماعی ما بیشتر می شود. 
ما چون خیلی از کارهایمــان را از روی هیجانات مختلف انجام 
می دهیم، این باعث می شود آنچنان که باید و شاید از آن کار بهره 
نبریم. اینکه در سوال قبل مطرح کردید که چرا مناسک ما تاثیر 
عملی ندارد؟ یک بخش آن به خاطر این است که ما توجهمان را از 
مسائل کم کردیم و نسبت به اعمال تفکر نمی کنیم.مثال در مورد 
دعاها فکر کنیم، هر یک از دعاهای ماه رمضان در یک وادی است. 
در دعای ابوحمزه، امام خیلی ملموس حرف می زند و به جای ما 

نشسته است و با خدا حرف می زند. 
دعای جوشن کبیر تو را غرق می کند و نمی فهمی کجا می روی. ما 
معموال در دعاهایمان یک بار خدا را صدا می زنیم و شروع می کنیم 
خواسته های خود را مطرح می کنیم؛ اما در دعای جوشن کبیر ما 
هزار بار اسم خدا را می بریم ولی یک دعا دارد که می فرماید »خلصنا 
 من النار یا رب«.در اعمال شب های احیا، دعای مکارم االخالق امام

 سجاد )ع( آمده اســت، اما در مجالس ما خوانده نمی شود. این 
 هم یکی از جنبه های نقد تبلیغ اســت که به ایــن دعاها توجه 

نمی شود. 

هریک از دعا های ماه رمضان ، در یک وادی است

سید مجتبی حسینی

عکس روز

دوخط کتاب

یک تله  است. هرچی بیشتر به 
دست بیاریم بیشتر می خوایم 
و وقتــی میــل و اشــتیاق مون 
برآورده نشــه، غم مون بیشتر 
می شه. دوستان به من گوش 
کنین. اگه خواهان رستگاری 
هستین، زندگی خودتون رو با 
تالش برای چیــزی که بهش 

احتیاج ندارین، تلف نکنین.

مسئله اسپینوزا 
اثر اروین د. یالوم

زندگــی ات را با چیزی که 
دوست نداری هدر نده!

شهرت، شامل عقاید دیگران 
می شــه و نیازمنــد اینــه کــه 
دیگــران  خواســته  طبــق 
زندگی کنیم. برای دســتیابی 
و نگــه داری شــهرت، بایــد 
چیزی که دیگران می پسندن، 
بپســندیم و از هرچــی دوری 
می کنن، دوری کنیم؛ بنابراین 
از زندگی با شهرت یا زندگی 
سیاستمدارانه فرار کنین. اون 

 نخستین تالش ها برای ساخت ماشین تحریر )ماشین تایپ( به سال ۱۷۱۴ 
بازمی گردد. نخستین ماشین های تایپ دارای زنگی بودند که به تایپیست خبر 
می داد که به انتهای کاغذ نزدیک می شود. کیبورد )صفحه کلید( ماشین تحریر 
و کامپیوترها دارای یک طرح کلی مشابه است. از سال ۱۹۸۰ با ورود کامپیوترها، 
نقش ماشین های تایپ کمرنگ شد. »گلندا لئون« با یافتن ماشین های عتیقه 
در هاوانا-کوبا- تغییراتی در آنها به وجود آورد. چیزهای مختلف مانند کبریت، 
ناخن، دندان در بخش مهرالســتیکی یا کیبورد جای می گیرنــد. آثار او در 

نمایشگاه های مختلف گروهی بین المللی به نمایش در آمده است.

آثار هنری متفاوت با ماشین های تایپ!

»سانتا مارگاریدا« آتشفشانی از نوع فوران آب-ماگمایی است که در گاروتکسا-
کاتالونیا، اســپانیا- قرار دارد. حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ سال پیش پوسته زمین 
شکافته و میلیون ها تن ماگما بیرون ریختند و امروزه یک تپه مخروطی به بلندی 
۶۰۰ متر وجود دارد. در باالی تپه، دهانه وسیع دایره ای وجود دارد که امروزه با 
چمن و سبزه پوشیده شده است. در وسط این دهانه، یک کلیسای رومی قرار 
دارد که یک بار در ســال ۱۴۲۸ به خاطر زلزله از بین رفت و ساختمان کنونی 
دوباره در سال ۱۸۶۵ ساخته شد. زمین های آتشفشــانی که بخشی از سانتا 

مارگاریدا هستند، در ۹۰ کیلومتری شمال بارسلونا واقع شده اند.

کلیسایی که در دهانه آتشفشان قرار دارد!

در حاشــیه شــرقی بیابان تَکله مکان در صدها کیلومتری نزدیک ترین محل 
سکونت قبرستانی ۴ هزارساله قرار دارد. این گورستان روی یک تپه شنی واقع 
شــده و چوب هایی باال و روی قبرها وجود دارند که در طول قرن ها با بادهای 
شدید نابود شده و در حقیقت سنگ قبرمحسوب می شوند. تابستان خشک و 
زمستان سرد و سخت باعث شده که بدن های دفن شده تا حدودی سالم بماند. 
این قبرستان که »Xiaohe« به معنای )رودخانه کوچک( نام دارد، اوایل قرن 

بیستم توسط یک شکارچی به نام »اوردک« کشف شد.

قبرستان ۴ هزار ساله در بزرگ ترین بیابان چین

سد بارزو در 
شیروان

سد بارزو شــیروان در 
سال ۱۳۸۱ با هدف مهار 
و کنترل ســیالب های 
فصلی و تامین قسمتی 
از آب صنعت، شــرب 
شــهری شــیروان و 
کشاورزی اراضی پایاب 
آن به بهره برداری رسید 
و توان ذخیره ســازی 
حجم آب این ســد در 
شهرستان، ۹۲ میلیون 

مترمکعب است.

مدیرعامل فوالد مبارکه:

دستاوردهای فوالد مبارکه برای جهان اسالم امیدبخش است

مهنــدس حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل شــرکت فوالد 
مبارکه اصفهان، در اختتامیه همایــش بین المللی »آینده 
جهان اســالم در افق ۱۴۱۴ «که در دانشگاه تهران برگزار 
شد، اقدام های شرکت فوالد مبارکه در شرایط فعلی منطقه 

و جهان اسالم را امیدبخش دانست.
 وی با تاکید بر اینکه فوالد مبارکه مولود انقالب اســالمی 
است و در بخش صنعت و تولید کاالی استراتژیک تاکنون 
پیشرفت های ویژه ای داشته اســت، تصریح کرد: در سال 
۱۳۵۷ کشــور ما ۶۰۰ هزار تن تولید داشــت و ۴ میلیون 
تن فوالد وارد می کرد؛ درحالی که امروز در چهل ســالگی 
انقالب اســالمی، صنعت فوالد ایران اسالمی با ۳۲ میلیون 
تن ظرفیت نصب شده، به تولید واقعی ۲۵ میلیون تن دست 

یافته است.
مدیرعامل فــوالد مبارکه ارتقــای جایگاه ایــران در بین 
دیگر کشــورهای تولیدکننده فوالد جهــان را ثمره تالش 
جهادگران عرصه صنعت دانســت و افزود: در سال ۱۳۵۷ 
رتبه تولید فوالد ایران در جهان سی وپنجم بود که امروز به 

رتبه دهم ارتقا یافته است.

عظیمیان گفت: فوالد مبارکه به عنوان مولود انقالب اسالمی 
در حال حاضر با ۱۰.۲ میلیــون تن تولید، ۵۰ درصد تولید 
کشور را در اختیار دارد و توانســته از سنگ تا رنگ را جامه 

عمل بپوشاند و زنجیره تولید فوالد را در خود کامل کند.
وی قرار گرفتن نام فوالد مبارکه در فهرســت تحریم ها را 
اقدامی ظالمانه خواند و خاطرنشــان کرد: فوالد مبارکه در 
۲۷ مهرماه سال گذشته در فهرســت تحریم ها قرار گرفت. 
این اقدام نشان دهنده این است که فوالد مبارکه نقش بسیار 
بزرگی در صنعت و اقتصاد ایــران دارد و آمریکا برای به زانو 
درآوردن اقتصاد ایران، فوالد مبارکه را در فهرست تحریم ها 

قرار داده است.
مهندس عظیمیان ادامــه داد: در حال حاضر فوالد مبارکه 
یک درصد GDP کشــور و ۵ درصد از GDP صنعت را در 
اختیار دارد و بــا پرداخت ۱۵۰۰ میلیــارد تومان مالیات، 
ردیف اول در بین شــرکت های تولیــدی و ردیف دوم در 

شرکت های بورسی را به خود اختصاص داده است.
مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنشان کرد:  مدیران و کارکنان 
فوالد مبارکه در همه قسمت های کارخانه، هم قسم شده اند 

تا اجازه ندهند تحت هیچ شــرایطی تولید متوقف شــود. 
در حقیقت کارکنان فوالد مبارکــه و آنهایی که به صورت 
غیرمستقیم با این بنگاه اقتصادی سروکار دارند، خانواده ای 

۳۵۰ هزار نفری را تشکیل می دهند.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود در ایــن همایش، از 
ارتباط فوالد مبارکه با دانشــگاه به عنــوان یک مزیت یاد 
و اضافه کرد: در فــوالد مبارکه، ده ها قــرارداد مطالعاتی، 
تحقیقاتی و پژوهشــی با دانشگاه های کشــور منعقد شده 
تا از توان و تخصــص جامعه علمی بهره برده شــود. یکی 
دیگر از دســتاوردهای بزرگ شــرکت، اســتفاده از توان 
حداکثری شــرکت های ســازنده داخلی و بومی اســت؛ 
تاآنجاکه توانســته ایم بیش از ۸۰ درصد قطعات موردنیاز 
خود را بومی ســازی و از داخل کشــور تامیــن کنیم. این 
موفقیت بزرگ، حاکی از وجود نیروهای متخصص و متعهد 

در ایران اسالمی است.
وی در ادامه از میزان مصرف دو عنصر ســیمان و فوالد در 
کشورها به عنوان شاخص های توسعه یاد و اضافه کرد:  کشور 
ما در صادرات ســیمان و فوالد به دستاوردهای خوبی نائل 

شده است.
مدیرعامل فوالد مبارکه در پایان با تاکید بر اینکه بسیاری 
از مردم ایران ســهامدار فوالد مبارکه انــد و فواید فوالد 
مبارکه به ۸۰ میلیون شهروند ایرانی می رسد، خاطرنشان 
کرد: این امر برای کارکنان فــوالد مبارکه باعث افتخار 
است و برای حفظ این عزت و سربلندی، همچنان تالش 

خواهیم کرد.
 جهان اسالم نیازمند استراتژی مقاومت در برابر 

سلطه است
یحیی رحیم صفوی، مشــاور مقام معظم رهبری، دیگر 
ســخنران این همایش با اشــاره به معضالتی که در پی 
فقدان استراتژی مقاومت در کشــورهای اسالمی پدید 
آمده، اظهار کرد: مســلمانان، نیازها و عالیق مشــترکی 
دارند و ایــن امر ما را به اســتراتژی واحدی در ســطح 
بین الملــل ســوق می دهد؛ بایــد این اســتراتژی را در 
عرصه های مختلف در پیش بگیریم تــا توفیق عملی در 

پیش داشته باشیم.
مشــاور مقام معظم رهبــری افزود: ایــن حادثه ای تلخ 
است که بسیاری از اتفاقات در جهان اسالم را غربی ها رقم 

می زنند و برای مدتی بعد از قرارداد سایکس پیکو، حاکمان 
ســرزمین های اســالمی غربی ها بودند و ســرزمین های 

مسلمانان را بین خود تقسیم کرده بودند.
صفوی بیان کرد: برنده اختالف در کشــورهای مسلمان، 
دشمنان هستند. دشــمنان حتی امنیت را در کشورهای 
اســالمی تجاری کرده اند؛ تا از این کشــورها برای تامین 
امنیت شــان که خود آن را به مخاطره انداخته اند، مطالبه 

اقتصادی داشته باشند.
رحیم صفوی گفت: کشورهای اسالمی حدود ۶۰ درصد از 
منابع انرژی جهان را در اختیار دارند؛ اما ازلحاظ اقتصادی 
به خوبی توســعه پیدا نکرده اند؛ درحالی که سایر کشورها 
برای پیشــرفت اقتصادی خود و برای تامین انرژی نیازمند 

کشورهای مسلمان اند.
 اتالف منابع در حکومت مهدوی رخ نمی دهد

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در اختتامیه 
همایش بین المللــی »آینده جهان اســالم در افق ۱۴۱۴ 
شمســی« اظهار کرد: شــاید عنوان این همایش متضمن 
این باشد که آینده جهان اسالم مبهم است؛ اما آینده برای 
مسلمانان و شیعیان کامال روشــن است که همان تشکیل 

حکومت مهدوی با تمام مختصات آن است.
دژپســند اظهار کرد: نگاهی اجمالی به وضعیت موجود، ما 
 را به تامــل وامی دارد که چقدر با وضعیــت مطلوب فاصله 

داریم. 
جامعه مهدوی، جامعه مطلوب ماســت. در این جامعه، هم 
عدالت و هم حمد و ســپاس به معنای واقعی کلمه محقق 
می شود. در این راستا جامعه ای پر از فراوانی و رفاه انسانی 

و اجتماعی خواهیم داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در صدر همه این موارد، 
به کمال رسیدن کرامت انسانی است. انسان مهدوی، انسانی 
کامال در مقام عبودیت و حمد و سپاس از آن چیزی است که 
خداوند خلق کرده اســت. در این جامعه همه برای بهترین 
اســتفاده از آنچه خداوند خلق کرده است، قیام می کنند و 
اتالف منابع رخ نمی دهد. وی با تاکید بر اینکه روند رشد و 
توسعه در جهان اســالم مطلوب نیست، گفت: باید از آنچه 

داریم به خوبی بهره ببریم. 
سهم ما ازنظر مساحت، جمعیت و در منابع خدادادی بسیار 
زیاد اســت؛ اما نقش آفرینی ما در بازار جهانی کم اســت و 

نسبت درآمد سرانه ما با درآمد سرانه جهانی تفاوت دارد.
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