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 وقتی ترامپ برای مذاکره التماس می کند و ایران نمی خواهد دوباره  اشتباه کند؛

با »دالر«، »دل« نمی خرید

محفل انس با قرآن کریم در مدرسه چهارباغ

عکس خبر

تا سال 1393 براساس آمار اعالم شده از سوی مســئوالن، حدود 450 هزار اتباع بیگانه 
در اصفهان حضور داشــتند که از این تعداد 250 هزار اتباع بیگانه مجاز و 200 هزار اتباع 
بیگانه غیر مجاز بودند. بیشــتر این اتبــاع، افاغنه بوده اند. درتازه ترین آماری که ســال 
گذشته منتشر شد و  بر اساس نتایج سرشماری ســال 95 بود، اعالم شد که از جمعیت 
پنج میلیون و 120 هزار نفری اســتان اصفهان، حدود 183 هزار تبعه کشور افغانستان و 
حدود سه هزار نفر عراقی هستند که بیشتر آنها در شهرستان اصفهان زندگی می کنند. 
برهمین اساس، در بین استان های کشور، اصفهان پس از تهران و خراسان رضوی میزبان 
بیشترین اتباع و مهاجران خارجی بوده و انواع خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی را به 
آنها ارائه می کرده است.اصفهان، به عنوان یکی از مهاجرپذیرترین شهرهای ایران، عالوه 
بر پذیرایی از مهاجران سایر شــهرهای ایران، پذیرای اتباع خارجه نیز بوده است.  اخیرا 
رییس گروه آمارهای ثبتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعالم کرده که بیشترین 
سهم مهاجرت های بین استانی به اصفهان، مربوط به ســال های 55 تا 65 بوده که بیش 
از 44 درصد واردشدگان به اصفهان از استان خوزســتان )به دلیل جنگ تحمیلی( و در 
مجموع 77/4درصد آنان از چهار اســتان مذکور بودند. مهاجران خارج شده از استان به 
مقصد تهران، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و فارس نیز به ترتیب بیشترین سهم در 

بین خارج شدگان از استان را داشتند...

اصفهان، همچنان مهاجرپذیرترین است؛
سال های دور از خانه

امیرعلی نریمانی

اولین روز سال 1392؛ مشهدمقدس، در اجتماع هزاران نفری از زائران و 
مجاوران حضرت علی ابن موسی الرضا؛ رهبر معظم انقالب در یک سخنرانی 
کوبنده، کم نظیرو بسیار صریح درباره موضوعات روز، مشکالت اقتصادی، 
پیشرفت ها و دستاوردهای کشــور و البته مذاکره با آمریکا سخن گفتند. 
ایشان آن روز صراحتا گفتند که »با مذاکره مخالفتی ندارند؛ اما به آمریکا 
خوش بین هم نیستند: »آمریکایی ها مدتی است که از طرق گوناگون پیغام 
می دهند که خواهان مذاکره جداگانه با ایران در خصوص موضوع هسته ای 
هستند؛ اما من بر اســاس تجربه های گذشــته به چنین گفت وگوهایی 
خوش بین نیســتم ...از نظر آمریکایی ها گفت وگو به معنای  وادار کردن 
طرف مقابل برای قبول حرف آنهاست؛ بنابراین ما همواره این نوع گفت وگو 
را تحمیلی می دانیم و جمهوری اسالمی ایران نیز زیر بار تحمیل نمی رود... 

به این مذاکرات خوش بین نیستم؛البته من مخالفتی هم ندارم «.
بعدازآن در )سال 97( پس از توافق هســته ای و داستان هایی که برجام 
پشت سر گذاشــت، عهدشــکنی های مدام آمریکا در برجام و بازگشت 
تحریم ها، مقام معظم رهبری در یک سخنرانی دیگر با اشاره به این موضوع 
که با اصرار برخی آقایان اجازه مذاکره دادند، گفتند:»جمهوری اســالمی 
هر وقت به آن اقتداری برسد که فشار و هوچی گری آمریکا رویش تاثیری 
نگذارد، می تواند با آمریکا مذاکره کند. امروز چنین چیزی نیســت. امام 
راحل عظیم الشــان هم مذاکره با آمریکا را تا وقتی این رژیم آدم نشــود، 
ممنوع کرده بودند؛ ما هم بر همین نکته تاکید می کنیم. حتی اگر به فرض 
محال قرار بود با آمریکایی ها مذاکره ای کنیــم، قطعا با دولت فعلی هرگز 

مذاکره نمی کردیم.«
مقام معظم رهبری بارها و بارها در این سال ها و در بیانات خود تاکید کرده 
بودند که به مذاکره خوش بین نیســتند و به آمریکا نباید اعتماد کرد. حاال 
که ســیب و گالبی های برجام گندیده و فتح الفتوح تبدیل به اشــتباهی 
بزرگ شده اســت، از جواز مقام رهبری برای مذاکرات سخن می گویند؛ 

درحالی که رهبر انقالب در سخنرانی مردادماه سال گذشته به این موضوع 
اشاره کردند که در برجام از خط قرمزهای ایشان هم عبور شده است.حاال 
از بدعهدی آمریکا ســخن می گویند و کسی که می گفت ایاالت متحده با 
یک موشک خود می تواند سیستم دفاعی ما را از کار بیندازد، از »مقاومت« 
و »تحمل کردن« ملت سخن می گوید و کمر به رسواکردن نقشه های تیم  
B بسته است و ترامپ را »گنده الت محله خلوت« می داند. رییس جمهور 
که برای گرفتن جواز مذاکره و توجیه مذاکرات و نشست و برخاست با سران 
آمریکایی ، حتی پای امام حسین و عاشورا را هم به میان کشید و با قیاس 
مع الفارق از امام مظلومی گفت که به تعبیر او روز عاشورا هم درس مذاکره 
می داد، حاال می گوید با چاقوکش ها پشت میز مذاکره نمی نشیند؛ توگویی 

ترامپ قبال گل به ملت ایران هدیه می داده است!
اگر درس مذاکره در روز عاشورا درست هم باشد، باید گفت مذاکره کنندگان 
ما این درس را خوب یاد نگرفتند. توافقی که می شــد به راحتی و با عوض 
شدن دولت زیر آن زد؛ ارزش این همه رفتن و آمدن و بحث و جدل و به جان 
هم افتادن ها را داشت؟ حاال ضرب االجل 60 روزه به اروپا می دهیم و کمتر 
از 24 ساعت بعد، اتحادیه اروپا با امضای خانم موگرینی بیانیه می دهد که 
خالصه آن این است: »ضرب االجل شــما برای ما هیچ اهمیتی ندارد!« و 
ترامپ اعتراف می کند که منتظر و مشتاق مذاکره با ایران است و می گوید 
دلش می خواهد با ایران مذاکره کند ولی جان کری نمی گذارد و به ایرانی ها 
می گوید با او مذاکره نکنند! از یک سو شــدیدترین تحریم ها را علیه ملت 
ایران اعمال کرده و فشار اقتصادی کمرشکن، مردم را ذله کرده است، از آن 
سو می گوید دلش نمی خواهد ایرانی ها در چنین وضعیتی باشند و اگر پای 

میز مذاکره بیایند، وضعیت فوق العاده می شود!
تجربه پای میز مذاکره رفتن کره شمالی اما خالف این ادعا را ثابت می کند؛ 
ضمن اینکه مگر می شود به کسی که یک بار عهدشکسته و زیر تمام قول 
و قرارهایش زده، دوباره اعتماد کرد؟ نه ما آنهایی هســتیم که میز مذاکره 
را ترک کردیم و نه ترامپ آدمی اســت که بشــود یک بار دیگر به او حتی 

خوش بین بود؛ چه برسد به اینکه اعتماد کرد! 

زینب ذاکر

 سرما، سیل و محصوالت
 بر باد رفته

 علی رغم انتظارات برای افزایش تولیدات 
 میوه در استان اصفهان به علت بارش ها

 سرمازدگی تولیدات را متوقف کرده است؛

3

 ایستگاه ماقبل پایانی رقابت های 
لیگ برتر فوتبال؛

 سپاهان تعیین قهرمان را 
به هفته آخر می کشاند؟

 چالش مدارس وقفی
 در اصفهان

مدیر کل اوقاف اعالم کرده که این سازمان 
به دنبال تخلیه مدارس در اصفهان نیست؛
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

اللهّم اْجَعْلنی فیِه من الُمْسَتْغفریَن واْجَعْلنی فیِه من ِعباَدَک الّصالحیَن 
القانِتین واْجَعْلنی فیِه من اْولیائَِک الُمَقّربیَن بَِرأَفِتَک یا اْرَحَم الّراِحمین.

خدایا قرار بده در این روز از آمرزش جویان وقرار بده مرا در این روز 
از بندگان شایسته وفرمانبردارت وقرار بده مرا در این روز ازدوستان 

نزدیکت به مهربانی خودت ای مهربان ترین مهربانان.

  ایران در حال رو کردن برگ های برنده خود 
در مقابل آمریکاست ؛  

بازی در زمین همسایه ها
در حالی که طرف هــای باقی مانــده برجام از 
اقدامات اخیر ایــران در کنار گذاشــتن برخی 
از تعهدات خــود، ابراز نگرانــی کرده اند و حتی 
اروپا اعالم کرده که این ضرب االجل را نخواهد 
پذیرفت؛ اما به نظر می رســد ایــران، اقدامات 

2پیش بینی نشده ای....
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در حالی که طرف های باقی مانده برجام از اقدامات 
اخیر ایران در کنار گذاشتن برخی از تعهدات خود، 
ابراز نگرانی کرده اند و حتی اروپا اعالم کرده که این 
ضرب االجل را نخواهد پذیرفت؛ اما به نظر می رسد 
ایران اقدامات پیش بینی نشده ای در نظر دارد که 
در حال رو کردن آنهاســت. با وجــود اینکه اغلب 
کارشناســان گمان می کردند ایران در واکنش به 
اقدامات آمریکا، ممکن است تنگه هرمز را ببندد و 
یا اختاللی در سیستم حمل و نقل نفتی در خلیج 
فارس به وجود بیاورد و یا در بدتر ین حالت به سوی 
عربستان و یا اسراییل حمالت موشکی داشته باشد؛ 
اما مقامات کشورمان طی روزهای اخیر احتماالتی 
را مطرح کرده اند که نشــان می دهد ایران از تمام 
امکانات و توانایی های خود برای مقابله با اقدامات 
ضد ایرانی آمریکایی ها بهره خواهد برد و در این راه 
تالش می کند تا سایر کشورها هم درگیر پرداخت 
هزینه های تحریم های آمریکا باشند. این اقدام در 
نهایت موجب می شــود که آمریکا و اروپا وحشت 
کنند و  وارد شــدن همه طرف ها به فشار و تحریم 
ایران و پرداخت هزینه سیاســت های آمریکا را در 

پی خواهد داشت.
فشار از راه مهاجرت

 اولین جرقه این سیاســت را »عبــاس عراقچی« 
معاون وزیر امــور خارجه  زد. او بــه عنوان یکی از 
مهره های موثر در جریان مذاکرات برجام اعالم کرد 
که ایران در صورت تشــدید تحریم ها ممکن است 
اتباع افغان را اخراج کند. این صحبت با واکنش های 
زیادی در داخل و خارج همــراه بود و نگرانی های 
امنیتی زیادی را برای کشورهای منطقه ایجاد کرد. 
ایران به خوبی می داند که در صورت اخراج مهاجران 
افغان، افغانستان نمی تواند آنها را بپذیرد به همین 
دلیل این افراد ممکن است به سوی ترکیه و حتی 
اروپا روانه شوند و این بدون شک هزینه های اروپا و 

ترکیه را افزایش خواهد داد.
 ایران سال هاســت بار مالی و سیاســی مهاجران 
افغانــی را بر عهــده داشــته و البته ایــن اقدام با 
کمتریــن دریافت هزینه همراه بوده اســت عالوه 
بر این اخــراج مهاجران تنهــا می تواند محدود به 
چند پیام بشر دوســتانه و محکومیت سازمان های 
بین المللی باشــد؛ اما به دلیل آنکــه این اقدام در 

حیطــه حاکمیت داخلی اســت عمــال نمی تواند 
 اقــدام و تقابلــی از خــارج از مرزهــا بــرای آن 
صورت گیــرد. ایــن اقدام بــا کمتریــن هزینه، 
بیشــترین فشــار را بــه کشــورهای همســایه 
وارد خواهد کــرد و به نوعــی حربه ایــران برای 
 نزدیــک نگــه داشــتن همســایگان خواهــد

 بود.
بازی با کارت تروریسم در منطقه

ایــران پس از یازده ســپتامبر، یکی از بیشــترین 
نقش ها در مبارزه با تروریسم در خاورمیانه را داشته 
اســت. هم مقامات آمریکایی و هم اروپایی و حتی 
اعراب به این مسئله اذعان دارند که اگر تالش های 
ایران نبود القاعده در افغانســتان، گروه های تندرو 
در پاکســتان و داعش در عراق غیــر قابل کنترل 
می شــد و یا هزینه های مقابله با این گروه ها برای 
آمریکا و اروپا بسیار باال بود؛ اما ایران تلویحا اعالم 

کرده است که مبارزه با تروریســم را هم به تعویق 
خواهد انداخت و ایــن به معنــای ورود نیروهای 
امنیتی آمریــکا و اعراب به منطقــه و هزینه های 
بیشتر این کشورها برای بازگشت آرامش است به 
خصوص آنکه ســازمان های امنیتی اروپا و آمریکا 
به شدت نســبت به ظهور دوباره داعش و تندروها 
 در خاورمیانــه و حتــی اروپا هشــدارهای جدی

 داده اند.
سر ریز شدن مخدر به مرزهای اروپا

اگر چه  طی دو دهه اخیــر، اروپا همواره رودرروی 
ایران قرار داشته و نسبت به سیاست های دولت ها 
در کشورمان موضع گیری های دوستانه ای نداشته 
است؛ اما ایران به مثابه ســدی در برابر ورود مواد 
مخدر به ترکیــه و اروپــا عمل کــرده و با صرف 
هزینه های زیاد در نهایــت از هزینه های اروپا برای 

مقابله با مواد مخدر کاسته است.

 یکی از جذاب ترین گزینه هــای پیش روی ایران 
این اســت که راه عبور مواد به اروپــا را باز بگذارد. 
ایران پیش تر هم تهدید کرده بود که این اقدام را در 
مقابل دشمنی های اروپا اجرا خواهد کرد. این تهدید 
زمانی مطرح شد که قبل از برجام اروپا اعالم کرده 
بود کمک ها به ایران برای مبــارزه با مواد مخدر را 
قطع خواهد کرد، این در حالی است که در همه این 
سال ها، اروپایی ها و سایر کشورهایی که از مبارزه 
جمهوری اســالمی با مواد مخدر و باندهای قاچاق 
انسان به شدت منتفع شده اند، کوچک ترین کمکی 
به لحاظ مالی ، تجهیزاتی و لجیستیک به کشور ما 
نکرده اند و بر اساس گزارش های علنی و غیرعلنی، 
کشورهای غربی حتی از دادن حیاتی ترین ملزومات 
مورد احتیاج برای مبارزه با اشرار مسلح و باندهای 
قاچاق مواد مخدر به جمهوری اسالمی خودداری 

کرده اند.

یمن، امارات را به اعزام سرباز به 
جزیره سقطری متهم کرد

دولت مســتعفی یمن، امارات را به انتقال بیش از 
۱۰۰ ســرباز جدایی طلب به جزیره سقطری طی 
هفته جاری متهم کرد. این نخستین بار نیست که 
دولت مستعفی یمن از تحرکات نیروهای اماراتی در 
سقطری شکایت می کند. در سال ۲۰۱۸ نیز دولت 
عبد ربه منصور هادی، ابوظبی را پس از اســتقرار 
تانک ها و نیروهای خود در ســقطری، به کنترل بر 
این جزیره متهم کرد. دو منبع در دولت مستعفی 
یمن گفتند: امارات ۳۰۰ سرباز را با هدف اعزام به 
سقطری در عدن آموزش داده و بیش از ۱۰۰ تن از 

آنها را به این جزیره اعزام کرده است.

واکنش آنکارا به دخالت 
واشنگتن در انتخابات استانبول

وزارت خارجه ترکیه در واکنش به درخواســت 
واشــنگتن در خصوص موضوع ابطــال نتیجه 
انتخابات شــهرداری ها در اســتانبول با صدور 
بیانیه ای اعــالم کرد: همه باید بــه تصمیمات و 
احکام شــورای عالی انتخابات ترکیــه احترام 
بگذارند. این درحالی اســت کــه وزارت خارجه 
آمریکا در واکنش بــه ابطال نتیجــه انتخابات 
شهرداری استانبول از مقامات ترکیه خواسته بود 
تا روند انتخابات را متناسب با قوانین دنبال کنند. 

هشدار سیا به نزدیکان خاشقجی
مجله تایم آمریکا نوشــت که ســازمان جاسوسی 
آمریکا )سیا( به نزدیکان جمال خاشقجی، نویسنده 
منتقد سعودی هشدار داده است که مراقب اقدامات 
تالفی جویانه رژیم سعودی باشند. خاشقجی  زمانی 
که برای انجام امور اداری مربــوط به ازدواجش به 
کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ترکیه 
رفته بود، توسط یک تیم ترور اعزام شده از ریاض به 
قتل رسیده و تکه تکه شد. آژانس مرکزی اطالعات 
آمریکا )سیا( در گزارشی در مورد این قتل، برآورد 
کرده است که شخص ولیعهد سعودی دستور قتل 
خاشقجی را صادر کرده و قحطانی به نمایندگی از وی 

این عملیات را ترتیب داده است.

دولت وفاق لیبی، معامالت خود 
با ۴۰ شرکت را متوقف کرد

وزیر اقتصاد دولت وفاق لیبی که توسط سازمان 
ملل به رسمیت شناخته شده است، دستور توقف 
معامالت با 4۰ شعبه شرکت های خارجی فعال در 
این کشور از جمله شرکت توتال فرانسه و شرکت 
زیمنس آلمان را صادر کــرد. این تصمیم بعد از 
سفر فایز الســراج، رییس شورای ریاستی دولت 
وفاق ملی لیبی به آلمان و فرانسه با هدف جلب 
حمایت این کشــور برای توقف عملیات نظامی 
ارتش ملی لیبی به فرماندهــی خلیفه حفتر به 

طرابلس اتخاذ شده است.

تیراندازی در نزدیکی مسجدی 
در شهر لندن

مقامات انگلیس گزارش دادند، فرد مسلحی که 
ظاهرا قصــد انجام یک تیرانــدازی با گلوله های 
مشقی در داخل مســجدی در شرق شهر لندن 
را داشــته، بعد از خروج از ساختمان این مسجد 
شــروع به تیرانــدازی بی هدف بــا گلوله های 
مشقی کرده است.»اســکاتلندیارد« اعالم کرد، 
تحقیقات اولیه نشــان دهنده این اســت که این 
فرد به »ســالحی با گلوله های مشــقی« مجهز 
بوده و در این حادثه هیچ شخصی آسیب ندیده و 
آسیبی نیز به ساختمان مسجد وارد نشده است 
و کارآگاهــان این حادثه را به عنــوان یک اقدام 
تروریســتی در نظر نگرفتند. این در حالی است 
که بعد از وقوع حمالت تروریستی ماه های اخیر 
علیه اماکن مذهبی در جهان نگرانی ها نســبت 
 به امنیت مکان های مذهبــی در جهان افزایش

 یافته است.

بازیدرزمینهمسایهها

ظریف، دژپسند و اردکانیان 
به مجلس می روند

وزرای امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی و 
نیرو با حضور در نشست های کمیسیون های 
تخصصی مجلس شورای اسالمی به 5۱ سوال 
نمایندگان پاسخ می دهند. بر همین اساس 
قرار اســت ۱۲ وزیر به ســواالت نمایندگان 
پاســخ داده و یا اینکه گزارشی را از عملکرد 

خود ارائه دهند.
 نکته جالب توجه آن اســت که محمد جواد 
ظریف وزیر امــور خارجه، فرهاد دژپســند 
وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رضا 
اردکانیان وزیر نیرو قرار اســت به 5۱ سوال 

نمایندگان مجلس پاسخ دهند. 

آغاز بررسی استانی شدن 
انتخابات در شورای نگهبان

سخنگوی شــورای نگهبان جزئیاتی از آغاز 
روند بررســی استانی شدن انتخابات مجلس 
در جلســات این شــورا ارائه داد. عباسعلی 
کدخدایی گفت: براســاس برنامه ریزی های 
انجام شــده، بررســی مصوبه مجلس درباره 
اصالح موادی از قانــون انتخابات مجلس در 
شورای نگهبان آغاز شــد. وی با بیان اینکه 
در این شورا ســعی می کنیم در مهلت مقرر 
قانونی نظر خود را نســبت به استانی شدن 
انتخابات مجلس اعالم کنیم، اظهار داشــت: 
روند بررســی این طرح در شــورای نگهبان 

آغاز می شود.
 ســخنگوی شــورای نگهبــان در پایــان 
خاطرنشان کرد: هنوز مشخص نیست زمان 
رســیدگی به طرح اصالح مــوادی از قانون 
انتخابات چه زمانی در شورای نگهبان پایان 
می یابد؛ اما به طور قطــع پیش از موعد مقرر 

قانونی ۲۰ روزه خواهد بود.

از قانون رسیدگی به اموال 
مسئوالن چه خبر؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ 
به سوالی درباره تاکید رییس قوه قضاییه بر 
اجرای قانون رســیدگی به اموال مسئوالن 
گفت: این قانون بسیار عالی است و مهم ترین 
نکته، اجرای درست آن است.حجت االسالم 
غالمرضا مصباحــی مقدم،  ادامــه داد: این 
قانون چند ســال قبل در مجمع تشــخیص 
مصلحت به تصویب رسیده و نهایی شده بود؛ 
اما تاکنون خبری از آن نبود، شــنیده ام که 
آقای رییسی می خواهند این قانون را اجرایی 
کنند و از تصمیم گیــری رییس قوه قضاییه 
تشــکر می کنم و از اجرایی شدن این قانون 

استقبال خواهم کرد. 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین 
در مورد موانع اجرایی شدن این قانون گفت: 
عدم اراده، از عوامل اجرایی نشدن این قانون 
بود و اکنون که این قانون به اجرا می رســد 

دیگر مشکلی وجود ندارد.

جلسه فوق العاده در مقر سیا 
درباره ایران

برخی مقامــات آمریکایی گــزارش داده اند 
که مقامات ارشــد دیپلماتیک، اطالعاتی و 
نظامی این کشور جلسه ای »غیرمعمول« در 
مقر سازمان سیا برای گفت وگو درباره ایران 
تشکیل دادند.  طبق گفته 6 مقام آمریکایی، 
جان بولتون، مشــاور امنیت ملــی آمریکا 
هفته گذشته با مشــاوران ارشد اطالعاتی، 
دیپلماتیک و نظامی دولت دونالد ترامپ در 
مقر سازمان ســیا جلسه ای غیرمعمول برای 

گفت وگو درباره ایران تشکیل داد.
پنج تن از این مقامات گفته اند که جلســه با 
حضور رییس سازمان سیا، پاتریک شاناهان، 
وزیر موقت دفاع، جن جــو دانفورد، رییس 
ستاد مشترک کارکنان ارتش و مایک پمپئو، 

وزیر امور خارجه آمریکا تشکیل شد.

مجید تخت روانچی
نماینده دائم ایران در سازمان ملل:

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه امروز هیچ 
خطری نظــام را تهدید نمی کند، گفت که دشــمن 
می داند اگر دست به حرکتی احمقانه بزند، در کسری از 
زمان طومار عمر ننگینش را درهم خواهیم پیچید. امیر 
کیومرث حیدری افزود: بار اول نیست که دشمنان نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران چهره پلید خودشان را 
نشان می دهند، ما از روزهای نخستین پیروزی انقالب 
اســالمی ایران با این موضوع همراه بودیم و تاکنون 
با فضل خدا و تبعیت از والیت فقیــه، روی پای خود 
ایستاده ایم. وی اظهار داشــت: به ملت بزرگوار ایران 
اسالمی به عنوان یک سرباز این کشور و سرباز والیت 
اطمینان می دهم که سربازان وطن در نیروهای مسلح، 
بیدار و هوشیار تحوالت را رصد می کنند و هیچ یک از 
دشمنان، جرات تعرض به میهن عزیز اسالمی را ندارند. 
امیر حیدری با بیان اینکه ارتش جمهوری اســالمی 
ارتشی مکتبی و اسالمی است، افزود: نیروهای ارتشی 
با آموخته ها و آموزه های اسالمی و در راستای دفاع از 
کشور آموزش دیده اند و روحیه ایثار و شهادت طلبی 

در این عزیزان روز افزون است.

  طومار عمرتان را 
در هم می پیچیم

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

کافه سیاست

عکس  روز 

افطار یک خانواده فلسطینی در کنار خانه 
تخریب شده شان، در اثر حمالت هوایی 
اخیر اســراییل به منطقه رفح در جنوب 

نوار غزه.

طومارعمرتانرادرهممیپیچیم

پیشنهاد سردبیر:

نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل گفت: 
برای ما گزینه ای جز این باقی نماند که اعالم 
کنیم ظرف 6۰ روز، اجرای بخش هایی از برجام 
را متوقف می کنیم؛ البته معتقدیم که پنجره 
دیپلماســی بسته نشده اســت. مجید تخت 
روانچی، گفت: در طول یک سال گذشته، ما 
صبوری فوق العاده ای در پیش گرفتیم تا نشان 
دهیم ایران آماده اســت بیــش از حد انتظار 
همکاری کنــد و در اجرای توافق هســته ای 
صادق است؛ اما متاســفانه به دلیل زورگویی 
آمریکا حتی به نزدیک ترین متحدانش، ما به 
عواید اقتصادی وعده داده شده بر اساس توافق 
هسته ای دســت نیافتیم. وی افزود: در حال 
حاضر در زمینه سطح غنی ســازی به برجام 
وفادار هستیم چیزی که ما گفتیم این است 
که برای 6۰ روز آینده میزان ذخیره ســازی 

خود را محدود نخواهیم کرد.

 پنجره دیپلماسی
 بسته نشده است

محمود صادقی
 نماینده فراکسیون امید مجلس :

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: ایران 
می تواند در صورت نقض عهد طرف مقابل بخشی 
از تعهدات خود در برجام را متوقف کند. مصطفی 
میرســلیم گفت: با وجود اینکه بر اســاس بند ۲6 
برجام، ایران می توانــد در صورت نقض عهد طرف 
مقابل بخشــی از تعهدات خود در برجام را متوقف 
کند، پس از اعالم توقف بخشی از تعهدات برجامی 
از ســوی رییس جمهور، شــاهد بودیم که برخی 
مقامات اروپایی از جمله وزیر امور خارجه انگلیس 
با لحنــی تهدیدآمیز مدعی نقض برجام از ســوی 
ایران شــدند. وی خاطرنشــان کرد: آنها هیچ گاه 
نخواسته اند استقالل جمهوری اسالمی را که نشأت 
 گرفته از پیروزی انقالب اسالمی است، به رسمیت 
بشناسند. به گفته عضو مجمع تشخبص مصلحت 
نظام، اقدام دولت در کاهش تعهــدات برجامی با 
تاخیر و احتیاط اغراق آمیز انجــام گرفته که این 
تاخیر در پاسخگویی در طرف مقابل تلقی از ضعف 
ایران داشــته و بر جسارت و گســتاخی اروپایی ها 

افزوده است.

تاخیر در پاسخگویی، موجب 
گستاخی اروپایی ها شد

عضو مجمع تشخیص مصلحت:

 نماینده فراکسیون امید مجلس اظهار کرد: 
واکنش ایران دقیقا اجرای مفاد برجام است 
و به هیچ وجه از برجام خارج نشــده اســت. 
محمود صادقی افزود: ایران در سالگرد خروج 
آمریکا از برجام در اقدامی متناسب میزانی از 
تعهدات برجامی خــود را کاهش داد. برخی 
چنین تصمیمــی را خروج ایــران از برجام 
تعبیر کردند؛ اما بر اساس مفاد برجام به نظر 
می رســد که این تصمیم کامال با مفاد برجام 
منطبق اســت زیرا ایران می تواند در صورت 
عدم ایفای تعهدات از سوی طرف های دیگر 
ســطح تعهدات خود را کاهش دهد. وی در 
پاسخ به این پرسش که در اجرای برجام تا چه 
حد می توان روی کشورهای اروپایی حساب 
کرد، گفت: »اراده سیاســی اروپایی ها حفظ 
برجام اســت و با تصمیم اخیر ایران آنها یک 

تحرک عملی انجام بدهند«.

 به هیچ وجه از برجام
 خارج نشدیم

پیشخوان

بین الملل

  ایران در حال رو کردن برگ های برنده خود در مقابل آمریکاست ؛  
شوک برجامی

ضرب االجل 60 روزه

مهلــت 60 روزه ایران به 
کشورهای 4+1

توجــه امــروز جامعه به 
مسائل دینی و روحانیت با قبل 

از انقالب قابل مقایسه نیست

پاسخ وزیر نفت به اظهار نظر »ضرغامی«
وزیر نفت به اظهارنظری ازسوی عزت ا...ضرغامی مبنی بر اینکه »چرا وزارت نفت آرایش جنگی نمی گیرد«، 
پاسخ داد. زنگنه در پیامی نوشت: »همکار قدیمی آقای مهندس ضرغامی، به تازگی در پیامی نوشته بودند که 
مطلع هستند که مشکل نگرانی وزیر نفت از عواقب قضایی دور زدن تحریم ها برای فروش نفت حل شده و وزیر 
اکنون اختیارات باالیی دارد. پس چرا وزارت نفت آرایش جنگی نمی گیرد؟ در واکنش به توئیت ایشان، تاکنون 
عده زیادی واکنش نشان داده اند و من هم اگر بخواهم با ادبیات آقای ضرغامی سخن بگویم، باید به صراحت 
اعالم کنم که وزارت نفت حدود یک سال است که نه تنها آرایش جنگی گرفته، بلکه درگیر جنگی خشن با 
یک تجاوزگر بی رحم و بی منطق شده است؛ جنگی که در هنگامه آن البته با کمین های متعدد روبه رو شده و 
نه تنها از تک تیراندازها، بلکه از آتش توپخانه های مستقر در درون کشور نیز رنج و آسیبی بسیار دیده است و 
می بیند. متاسفانه نوع این جنگ به گونه ای است که وزارت نفت نه می تواند از دستاوردهای خود سخن بگوید 

و نه می تواند، روش ها و حتی کلیات عملیات خود را حتی برای خواص تشریح کند.

اعالم آمادگی عمان برای میانجی گری میان تهران و واشنگتن
سفیر عمان در آمریکا گفت: اگر تهران و واشنگتن به میانجی گری باور داشته باشند، ما آماده کمک به حل این 
بحران هستیم. حنینه المغیری، در گفت وگو با پایگاه خبری المانیتور تصریح کرد که مسقط آماده میانجی گری 
میان تهران و واشنگتن است. وی در پاسخ به سوالی درباره تشدید تنش ها میان ایران و آمریکا گفت: ما مایلیم 
تا برای حل این بحران میانجی گری کنیم، البته اگر دو طرف باور داشــته باشند که این کار مفید خواهد بود. 
المغیری در پاسخ به این سوالی مبنی بر اینکه مسقط پیش از این در سال ۲۰۱۳ نقش میانجی میان تهران 
و واشنگتن را ایفا کرد که به حصول توافق هسته ای منجر شد، اظهار داشت: در این مذاکرات میانجی نبودیم 
بلکه محل مذاکرات را فراهم کردیم و دلیل اینکه از ما خواسته شد این کار را انجام دهیم این بود که  عمان تنها 
کشور از معدود کشورهای خلیج فارس است که روابطی دوستانه هم با آمریکا و هم با ایران دارد. وی در ادامه 
در پاسخ به این سوال که آیا عمان برای حل تنش میان تهران و واشنگتن نقشی ایفا می کند یا نه، باز هم تاکید 

کرد: اطمینان دارم که مسقط اگر بتواند این کار را انجام دهد، خرسند خواهد شد.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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مصرف برق در اصفهان، رکورد زد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

 گرد و خاک ین
 در برابر یورو و دالر

با تشدید منازعات تجاری بین چین و آمریکا، 
ارزش ین به باالترین سطح ۶ هفته اخیر رسید. 
در روزهای اخیر و به دنبال تهدید دونالد ترامپ، 
رییس جمهور آمریکا برای افزایش تعرفه های 
تجاری از ۱۰ درصد به ۲۵ درصد روی واردات 
کاالهایی به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد دالر از 
چین، بازارهای بورسی و ارزی دچار نوسانات 
زیادی شــده اند. در معامالت روز پنجشــنبه 
بازارهای ارزی توکیو، هــر دالر به ۱۰۹.۹۰۵ 
ین کاهش یافت که از مارس گذشــته تاکنون 
بی ســابقه اســت. افزایش تنش های سیاسی 

و اقتصــادی جهــان باعث افزایــش تقاضای 
معامله گران بــرای خرید ین ژاپــن و تقویت 
ارزش آن در برابر بســیاری از همتایانش شده 
است. واشــنگتن با متهم کردن پکن به پایبند 
نبودن بــه تعهداتش، تهدید کرده اســت که 
اعمال تعرفه ها در صورت نرســیدن به توافق 
حتمی اســت. دونالد ترامپ نیز گفته که چین 
زیر تعهداتش زده است. سایر ارزها نیز در برابر 
ین دست به عقب نشــینی زدند؛ به گونه ای که 
هر دالر استرالیا به ازای ۷۶.۸۹ ین مبادله شد 
که پایین ترین سطح چهار ماه اخیر است. یورو 
نیز که ایــن هفته یک درصــد ارزش خود در 
برابر ین را از دســت داده به ازای ۱۲۳.۰۹ ین 
مبادله شــد. دالر به جز ین در برابر سایر ارزها 
 تقریبا بدون تغییر در مقایسه با روز قبل معامله

 شد.

بازار

تلویزیون 

عدم رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی، بیشترین تخلف اصناف

مدیر بازرســی و نظارت اصناف استان اصفهان 
گفت: از هفتم اردیبهشــت ماه تاکنــون با آغاز 
 طرح تشدید نظارت و بازرسی اصناف در رمضان،

 ۶ هــزار و ۳۲۰ بازرســی از واحدهــای صنفی 
اصفهان انجام شده است. 

جواد محمدی فشــارکی پیرامــون اینکه تمام 
کاالهایی که در ســبد خانوار بــرای ماه مبارک 
رمضان قــرار می گیــرد، شــامل موادغذایی و 
ســالمت محور اســت، گفــت: از آغاز تشــدید 
بازرسی ها تاکنون بیشترین تخلف به ترتیب عدم 
رعایت دستورالعمل های بهداشــتی، نبود درج 
قیمت روی کاالها بوده و گران فروشــی در رتبه 
سوم تخلفات قرار گرفته اســت. مدیر بازرسی و 
نظارت اصناف اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
بازرسی ها از ســاعت ۸ صبح تا ۱۰ شب توسط 
بازرســان اصناف بر واحدهای صنفــی فعال در 
شهر اصفهان اجرایی می شود، افزود: در این ایام 
بازرسی های مشترک با همکاری سازمان صنعت، 
معدن و تجــارت و بازرســان اداره کل تعزیرات 
حکومتی بر تمام واحدهای صنفی انجام می شود. 
وی افزود: شــهروندان با مشاهده هرگونه تخلف 
یا گران فروشــی می توانند با شــماره تلفن های 
۱۳-۳۲۳۵۲۰۱۲ مدیریت بازرســی و نظارت 
اصناف استان به ســتاد خبری یا دایره رسیدگی 
به شــکایات و گزارش های مردمی این مدیریت 

اطالع دهند.

دستور رصد روزانه قیمت ۱۰۰ 
قلم کاالی اساسی

وزیر صمت در دســتوری که به سازمان حمایت 
مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان ابــالغ 
کرد،خواستار ایجاد ساختاری برای رصد روزانه 
قیمت، موجودی بازار و شرکت ها در حدود ۱۰۰ 

قلم کاالی اساسی و پرمصرف شد.
 رضــا رحمانــی افــزود: ســازمان حمایــت 
مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان باید با ایجاد 
ساختار، حدود ۱۰۰ قلم کاالی اساسی و پرمصرف 
را روزانه رصد و وضعیت قیمت و موجودی بازار 
و شــرکت ها را کنترل کند و از تولیــد تا عرضه 
محصوالت را تحت پوشــش نظــارت و کنترل 
خود درآورد. رحمانی همچنین از معاونین خود 
خواســت که چرایی افزایش قیمــت کاالهایی 
همچون ماکارونی، تن ماهی، برنج و… را بررسی 

و گزارش آن را ارائه کنند.

 گزارش تخلفات بازار خودرو 
به رییس قوه قضاییه ارسال شد

رییس سازمان بازرسی کل کشــور از ورود این 
سازمان به موضوعات مربوط به بازار خودرو خبر 
داد و گفت: گزارشــی در این رابطه در حال تهیه 
است. ناصر ســراج در پاســخ به این پرسش که 
سازمان بازرسی کل کشــور پیش تر، از استقرار 
تیم های بازرسی در شــرکت های خودروسازی 
خبر داده بود و افزایش قیمــت خودرو را تخلف 
اعالم کرده بود؛ اما نه تنها شــاهد سامان گرفتن 
بازار خودرو نبودیم، بلکه باز هم قیمت ها افزایش 
یافت، آخرین اقدامات ســازمان بازرسی در این 
رابطه به کجا رسید؟ گفت: در حال رصد امورات 
مربوط به خودرو هســتیم و گزارشی هم در این 

رابطه در حال تهیه است.

عراق، واردات کاال از ایران را 
محدود کرد!

به دنبــال اعمــال سیاســت های ممنوع کننده 
وارداتی از ســوی عراق، دامنــه فروش کاالهای 
ایرانی به این کشور محدود شــده است. در این 
راســتا دولت عراق، در جدیدترین تصمیم خود 
واردات گروهی از محصوالت را به داخل مرزهای 
خود متوقف کرده است. بررســی کاالهایی که 
واردات شان به عراق ممنوع شده، نشان می دهد 
که فعاالن اقتصــادی و صادرکننــدگان ایرانی 
در برخی گروه های کاالیی اعالم شــده، از بازار 
مناسب و گسترده ای در این کشور برخوردارند. 
در این راســتا جدیدترین آمارهای گمرک ایران 
از تجارت خارجی، فروردین ماه امســال، نشان 
می دهد صادرات ایران به عراق به لحاظ ارزشــی 
نســبت به اســفند ۹۷ افت قابل توجهی داشته 
است. در اسفند ماه ســال گذشته ۷۲۲ میلیون 
دالر صادرات به عراق صورت گرفته بود؛ اما این 
رقم در فروردین امســال بــه ۳۸۹ میلیون دالر 

کاهش یافته است.

 تلویزیون مارشال مدل 
ME-2014 سایز 20 اینچ 

 1,437,000
تومان

 تلویزیون ال ای دی سونی مدل 
KDL-32R300E سایز 32 اینچ 

 3,140,000
تومان

 تلویزیون ال ای دی توشیبا 
مدل40S1750EV سایز 40 اینچ 

 3,820,000
تومان

چند سالی است که میوه در کشاکش تغییرات 
آب و هوایی و ســرما و گرماهــای غافلگیر 
کننده، عمال بازارهای ایران را با نوســانات 
زیادی روبه رو کرده است. جدا  از صادرات و 
واردات که تقریبا بر بازار ایران مسلط است و 
به نوعی قیمت ها را کنترل می کند، تغییرات 
آب و هوایی، بیشترین نقش را در قیمت میوه و 
سبزی دارند. در هفته های اخیر اما اخبار ضد 
و نقیضی از چشــم انداز تولیدات کشاورزی 
در بازار شنیده می شود؛ در حالی که برخی از 
کارشناسان نسبت به در خطر افتادن آینده 
غذایی کشور، نگرانی هایی را ابراز می کنند، 
عده ای دیگر اما با سند و آمار می گویند امسال 
ســال خوبی برای زراعت و کشاورزی ایران 
اســت و تولیدات در اغلب موارد با افزایش 
روبه رو خواهد بود. این موضوع برای اصفهان 

هم صادق است.
وقتی پیش بینی ها درست از آب درنیامد

در ابتــدای امســال، معاون امــور زراعــت وزیر 
 جهادکشــاورزی اعــالم کــرد: در ســال زراعی 
۱۳۹۷-۱۳۹۸ به جز در تولید شکر، شاهد افزایش 
سایر محصوالت کشاورزی و باغی در کشور خواهیم 
بود. بسیاری از مسئوالن براین باورند که با توجه به 
رشد حداقل ۳۰ درصدی میوه نسبت به مدت مشابه 
سال قبل، بدون تردید بازار میوه به تعادل می رسد؛ 
اما این مسئله برای همه کشــور صادق نیست؛ در 
حالی که شــمال و جنوب با بحران ســیل بسیاری 
از محصوال کشــاورزی از بین رفــت؛ اما در مناطق 
مرکزی ایران نوســانات دمایی علی رغم وجود آب 
تولیدات کشــاورزی را با خطر روبه رو ســاخت. هر 
چند کارشناسان براین باور بودند که با توجه به آنکه 
عمده محصوالت باغی به گل نرســیده است، از این 
رو خسارت سرمازدگی نسبت به مدت مشابه سال 
قبل کمتر خواهد بود؛ اما آمــار و ارقام چیز دیگری 
می گویند. تنها در یک مورد اعالم شــده است که 
تولیدات باغــی در البرز امســال ۸۲ درصد کاهش 
خواهد داشت؛ این موضوع در یزد، همدان، سمنان 
و اصفهان هم صادق اســت و ســرما، خسارت های 
زیادی به باغات وارد ساخته است. با توجه به هجوم 
ملخ ها به استان های گرم تر جنوبی به نظر می رسد 

پیش بینی ها در مورد افزایش تولیدات کشــاورزی 
امسال،  چندان درست نخواهد بود.

سهم اصفهان از کشاورزی ایران
اصفهان، همواره به عنــوان یکی از قطب های تولید 
میوه های تابستانی در کشــور مطرح بوده است؛ هر 
چند کشاورزی استان اصفهان به دلیل وابستگی به 
رودخانه زاینده رود تاکنون فراز و نشیب های بسیاری 
را با خشکسالی های متوالی پشت سر گذاشته است؛ 
اما همچنان زراعت های باغی در استان رونق دارد. 
براساس اعالم ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
اصفهان، اراضی کشاورزی اصفهان حدود ۵۶۳ هزار 
هکتار معادل ۳.۵ درصد از مساحت استان است که با 
توجه به محدودیت های منابع آب در سال های اخیر، 
تنها حدود ۲۹۰ هزار هکتار آن تحت کشت زراعی 
و باغی قرار می گیرد. در سال زراعی ۹۶- ۹۷ حدود 
۲۱۰ هزار هکتار از مجموع اراضی کشاورزی استان 
به کشت محصوالت زراعی اختصاص داشت که ۱۹۰ 
هزار هکتار آن زراعت آبی و ۲۰ هزار هکتار مربوط 
به زراعت دیمی بوده اســت. برخــی از محصوالت 

اصفهان مانند به و سیب حرف اول رادر کشور می زند 
که البته سال گذشته به دلیل نبود آب کافی تولید 
این محصوالت با کاهش و خسارت های زیادی روبه رو 
بود؛ اما امسال آمار و چشم انداز تولیدات محصوالت 
زراعی نه تنها در کشور؛ بلکه در اصفهان هم با آمار 

ضد و و نقیضی روبه رو است.
وضعیت محصــوالت در اصفهان چگونه 

است؟
اگر چه در اردیبهشت ماه مدیر امور زراعت سازمان 
جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان خبــر می دهد، 
امســال نه تنها از میزان اصلی کشــت استان عبور 
کرده ایم؛بلکه تولیدات محصــوالت زراعی افزایش 
۲۰ درصدی داشــته و این در حالی اســت که اگر 
بارندگی های اخیر نبود، امکان ورود خسارات فراوان 
به محصوالت زراعی وجود داشت؛ اما دیروز رییس 
اداره مدیریــت بحران و کاهــش مخاطرات بخش 
کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه بین ۲۰ تا ۷۰ 
درصد باغات این اســتان براثر سرمازدگی خسارت 
دیده است، گفت: خسارت وارده به بخش های زراعت 

و باغات استان ۲۷۱ میلیارد تومان برآورد شده است. 
این آمار به نوعی در حــوزه تولیدات تناقض زیادی 
ایجاد می کند؛ چــرا که عمال در آمــار جدید اعالم 
می شود که محصوالت باغات استان ۲۰ تا ۷۰ درصد 
بر اثر سرما زندگی خسارت دیده اند و با افت تولیدات 

در این حیطه روبه رو خواهیم بود.
الکچری ها در صدر خسارت دیده ها

اصفهان در تولیدات میوه هایی مانند زردآلو، آلبالو 
گردو، هلو و شــلیل، جزو پیشــتازان کشور است؛ 
میوه هایی که هر تابســتان باال نشین قیمت ها هم 
هستند و با قیمت های نجومی در میوه فروشی ها به 
فروش می رسند؛ اما به نظر می رسد امسال هم این 
تولیدات چندان در بازار به وفور یافت نشود؛ چراکه بر 
اساس اعالم سازمان جهاد کشاورزی از ۲۵۷ میلیارد 
تومان خسارت وارد شــده به باغات اصفهان، عمده 
محصوالت خســارت دیده بادام، گــردو و درختان 
هسته دار از جمله زردآلو، هلو، شلیل همچنین انگور 
بوده است و بی شــک این افت تولید بر قیمت ها در 

بازار موثر خواهد بود.

سرما، سیل و محصوالت بر باد رفته

  علی رغم انتظارات برای افزایش تولیدات میوه در استان اصفهان به علت بارش ها
 سرمازدگی تولیدات را متوقف کرده است؛

نماینده مردم نایین در مجلس شورای اسالمی گفت: برخی از بانک های کشور به رقم تسهیل شرایط پرداخت وام توسط 
دولت؛ اما در ارائه تسهیالت بانکی همکاری نمی کنند. عباسعلی پور بافرانی افزود: ارائه تسهیالت بانکی برای اشتغالزایی در 
بخش مختلف کشور به ویژه مناطق محروم و روستایی، نیازمند همکاری بیشتر بانک ها در حوزه ضمانت های بانکی است. 
وی بیان کرد: قانونگذار و دولت شرایط مختلفی برای ارائه وام به افراد مثل ضمانت های زنجیره ای را پیشنهاد داده اند؛ 
اما در مرحله اجرا، برخی از بانک ها همکاری ندارند. نماینده مردم نایین در مجلس شورای اسالمی با اشاره به برنامه ارائه 
تسهیالت برای اشتغال روستایی در سال گذشته، تصریح کرد: برنامه ارائه تسهیالت بانکی برای فعالیت اقتصادی در روستا 

پیشنهاد و پرونده ها تشکیل شد؛ اما در مرحله اختصاص اعتبار این مهم به خوبی اجرایی نشده است.

برخی از بانک ها 
در ارائه تسهیالت 
همکاری نمی کنند

نماینده مردم نایین در مجلس:

ان
لم

پار

  عکس روز

 برداشت گل گاو زبان از مزارع شمال
مدیر خانه فرهنگ مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان، میزان پیک بار در شهر 
اصفهان را هزار و ۳۰ مگاوات اعالم کرد و گفت: در اصفهان نیز نسبت به دوره مشابه سال گذشته، پیک 
بار مصرف برق افزایش یافته که این میزان مصرف بــرق در روزهای ابتدایی فصل گرما، نگران کننده 
است. محمدمهدی عسگری اظهار کرد: روز دوشــنبه بیشترین مصرف برق در طول عمر صنعت برق 
کشور به ثبت رسید و در ساعات اوج مصرف، پیک بار به عدد ۵۳ هزار و ۱۹۷ مگاوات برای کل کشور 
رسید. وی در همین رابطه بیان کرد: این عدد در سال جاری بی سابقه بوده است و نسبت به سال گذشته 

نیز رشد پیک بار در روزهای ابتدایی تابستان مشاهده شده که نگران کننده است. 
وی با اشاره به تلفات ۷ درصدی انرژی در اداره های دولتی گفت: به دنبال از بین رفتن ۷ درصد از کل 
مصرف انرژی در اداره های دولتی، مصوبه  ای از ســوی این بخش پیشنهاد شد که با اجرایی شدن آن 
میزان مصرف در اداره ها کاهش قابل توجهی خواهد داشت. مدیر خانه فرهنگ مدیریت مصرف شرکت 
توزیع برق شهرستان اصفهان تاکید کرد: به دلیل مصرف باالی وسایل سرمایشی در زمان روشن بودن 
آنها از وسایل برقی پرمصرف دیگر نظیر لباس شویی، ظرف شویی، جاروبرقی و اتو تا حد ممکن استفاده 
نشود. عسگری در ادامه تصریح کرد: زمانی که اوج مصرف برق اتفاق می  افتد، احتمال نوسانات برق نیز 
افزایش می  یابد که همین امر می  تواند منجر به آسیب دیدن وسایل برقی مورد استفاده در آن ساعت  ها 
شود. مدیر خانه فرهنگ مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در پایان تاکید کرد: 
زمانی که از وسایل برقی نظیر تلویزیون، شارژرهای تلفن همراه، کامپیوتر و لپ تاپ استفاده نمی شود، 
به دلیل جریان داشتن برق در این وسایل، حتما کابل آن از برق کشــیده شود تا از هدر رفتن انرژی 

برق جلوگیری شود.

مدیر خانه فرهنگ مدیریت مصرف برق اصفهان:

مصرف برق در اصفهان، رکورد زد

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اصفهان:
مهم ترین چالش حوضه زاینده رود، عدم تعادل بین مصرف و منابع است

معاون برنامه ریزی شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: در ســال های گذشــته هر یک میلی متر بارش در 
سرشاخه های زاینده رود، یک میلیون متر مکعب آب تولید می کرد. ابراهیمی با اشاره به اینکه از ۱۵ سال گذشته 
تا کنون این ضریب کاهش یافته و به حدود ۰.۸ رسیده، خاطرنشان کرد: پارسال حدود ۶۳4 میلی متر بارش 
داشتیم که از زمان ساخت سد زاینده رود تا کنون چنین رقم پایینی، بی سابقه بود. وی به مجموع برداشت های 
مستقیم صورت گرفته مانند پمپاژها و بندهای آبخیزداری اشاره و اضافه کرد: سال ۱۳۶۰ مجموع زمین های 
کشاورزی در باالدست رودخانه در اصفهان و چهارمحال و بختیاری ۳۰ هزار هکتار و الگوی کشت آنها بیشتر 
زراعت بود؛ اما از آن سال تا کنون مجموع زمین های کشاورزی در باالدست سد زاینده رود در محدوده اصفهان 
به ۶۲ هزار و در چهارمحال وبختیاری به ۱4 تا ۱۶ هزار هکتار رسید که جمع آن حدود ۸۰ هزار هکتار می شود.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان پولک و نبات اصفهان خبرداد:
جداسازی جعبه از پولک و نبات، با افزایش ۷۵ برابری قیمت مقوا

رییس اتحادیه تولیدکنندگان پولک و نبات اصفهان گفت: افزایش ۷۵ برابری )معادل ۷۵۰ درصد( نرخ مقوا نسبت 
به سال ۹۶ تولیدکنندگان و کارگاه های تولیدی را مجبور به جداسازی جعبه از پولک و نبات کرده است. علیرضا 
شیروانی با اشاره به گرانی و دو نرخی شدن قیمت کاغذ و مقوا طی روزهای اخیر، اظهار داشت: قیمت این کاال نه 
تنها افزایش سرسام آوری داشته؛ بلکه در کارگاه ها اصال موجود نیست و هرکس از کارگاه تولیدی پولک و نبات 
در اصفهان برای تهیه جعبه به فروشندگان مقوا مراجعه می کند، می گویند نداریم. رییس اتحادیه تولیدکنندگان 
پولک و نبات اصفهان پیرامون اینکه به دلیل گرانی کاغذ و مقوا سعی کردیم جعبه را از پولک و نبات جدا کنیم، 
بیان کرد: در حال حاضر به دلیل عدم صرفه برای تولیدکنندگان، پولک و نبات ساده در پالستیک عرضه می شود؛ 

زیرا یک کیلو جنس باید در جعبه با نرخ 4 هزار تومان قرار داده شود و این برای تولیدکننده به صرفه نیست.

 حسابداری شخصی فانوس به شما 
امکان مدیریت امور مالی شخصی 
)مدیریت مالی فردی( را روی تلفن 
همراه می دهد و در زمینه امور مالی 
به شــما کمک می کند.  حسابداری 
شــخصی فانوس رایگان است و به 
صورت آنالین امکان استفاده دارد.
بودجه بنــدی در فانوس به صورت 
ماهانه اســت و به شــما هشدار 
 می دهــد و هزینه هایتان را کنترل 

می کند.

حسابداری شخصی فانوس

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2693 | May  11,  2019  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2693 | شنبه 21 اردیبهشت  1398 | 5  رمضان 1440



4
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2693|  شنبه 21  اردیبهشت  1398 | 5  رمضان  1440

No. 2693 | May  11,  2018  | 8 Pages Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER

ابالغ رای
2/317 کالســه پرونده:2388/97 - 98/01/17 مرجع رســیدگی: شعبه 11 شورای حل 
اختالف خمینی شهر ، خواهان: علی اله خدا فروشــانی فرزند عبدالرضا به نشانی: خمینی 
شهر خ امام جنوبی قرض الحسنه حضرت مهدی ، وکیل: پریسا غیاثی نشانی: خمینی شهر 
خ شریعتی جنوبی پاساژ الزهرا طبقه اول ؛ خوانده: حمیدرضا یزدان پناه فرزند رضا نشانی: 
مجهول المکان ،خواسته: مطالبه یک فقره چک ، گردشــکار: 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 آقای علی اله خدا فروشانی فرزند عبدالرضا  با وکالت پریسا غیاثی 
به طرفیت آقای حمیدرضا یزدان پناه فرزند رضا به خواســته مطالبه بخشی از وجه 1 فقره 
چک به شــماره 185759 به مبلغ 12/000/000 ریال مورخ 96/02/18 عهده بانک ملی 
شعبه خمینی شــهر از جاری 0109384145001 به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل و خسارت تاخیر در تادیه شورا با توجه به دادخواست تقدیمی و ضمایم و وجود اصل 
مســتندات دعوی در ید خواهان و اینکه خوانده دلیل ومدرکی مبنی بر برائت ذمه خود یا 
ادای دین در حق خواهان ارایه نکرده دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و با توجه 
به نظریه مشورتی اعضا شورا به شــرح صورتجلسه مورخه 98/1/17 و همچنین به استناد 
مواد 519 و 198 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 
310 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به 
ماده2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت بخشــی از وجه یک فقره 
چک به مبلغ 7/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/137/500 ریال بابت هزینه 
دادرســی و حق الوکاله وکیل وفق آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکال و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ ســر رســید چک 96/02/18 لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه می 
گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای شــورا غیابی اســت و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیســت 
 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی  شهرســتان خمینی شهر می باشد. 
م الف: 455393  ایمان بختیاری قاضی شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )375 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

2/318 کالسه پرونده:1178/97 ،شماره دادنامه:1922 -97/09/11 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
سوم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: علی اله خدا نشانی: خمینی شهر خ امام 
جنوبی قرض الحسنه حضرت مهدی ، وکیل: پریسا غیاثی نشانی: خمینی شهر خ شریعتی 
جنوبی پاساژ الزهرا طبقه اول ؛ خوانده: ابوالفضل کوچکی نشانی: مجهول المکان ،گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای علی اله خدا فروشــانی فرزند 
عبدالرضا علیه آقای ابوالفضل کوچکی فرزند رمضانعلی به خواســته مطالبه مبلغ سیزده 
میلیون 13/000/000 ریال وجه 1 فقره چک به شــماره 884195 مــورخ 96/6/22 به 
انضمام خسارت دادرســی و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق 
چک و گواهینامه عدم پرداخت و اینکه وجود اصول مســتندات در یــد خواهان ظهور در 
اشــتغال ذمه صادر کننده و متعهدین آن دارد و اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که برائت ذمه 
خود را مدلل بدارند ارائه نداشته اند با اســتصحاب دین دعوی خواهان ثابت تشخیص می 
گردد با اســتناد به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف و مواد 310 
، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانــون صدور چک و مواد 198و 
519 و 522 از قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 13/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1/162/500 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد. این رای غیابی اســت و ظرف 20روز قابل واخواهی در این شورا و سپس 
 ظرف 20  روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی خمینی شهر می باشد. 

م الف: 455397 مصطفی زیبایی فر قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان 
خمینی شهر )328 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
2/319 کالسه پرونده:2070/97 - 97/12/19 شماره دادنامه:2798-97/12/22 مرجع 
رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف خمینی شهر ، خواهان: علی اله خدا فروشانی فرزند 
عبدالرضا به نشانی: خمینی شهر خ امام جنوبی قرض الحســنه حضرت مهدی ؛ خوانده: 
علی زبان دان فرزند هاشم نشــانی: مجهول المکان ،خواســته: مطالبه یک فقره چک ، 
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 رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواســت آقای علی اله خدا فرزند 
عبدالرضا  به طرفیت آقای علی زبان دان فرزند هاشم به خواسته مطالبه وجه 1 فقره چک 
به شــماره 39459586 به مبلغ 20/000/000 ریال مورخ 97/09/3 عهده بانک انصار از 
جاری 141504007550692001 به انضمام هزینه دادرســی و خســارت تاخیر در تادیه 
شورا با توجه به دادخواست تقدیمی و ضمایم و وجود اصل مستندات دعوی در ید خواهان 
و اینکه خوانده دلیل ومدرکی مبنی بر برائت ذمه خود یــا ادای دین در حق خواهان ارایه 
نکرده دعوی خواهان را مقرون به صحت دانســته و با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا 
به شرح صورتجلسه مورخه 97/12/19 و همچنین به استناد مواد 519 و 198 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310 و 313 از قانون تجارت و 
تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده2 قانون صدور چک حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
1/280/000 ریال بابت هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 
97/9/3 لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاســبه می گردد در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای شورا غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
عمومی حقوقی  شهرستان خمینی شــهر می باشد. م الف: 455398   ایمان بختیاری 
قاضی شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )331 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
2/312 کالسه پرونده:2758/97 - 98/1/28 مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف 
خمینی شهر ، خواهان: جعفر غفوری فرزند محمد به نشانی: محمودآباد خ فرعی 26 سنگبری 
بعثت , وکیل: محمدکاظم دری فرزند نوراله نشانی: خمینی شهر میدان قدس ابتدای بلوار 
آزادگان مجتمع دندانپزشکی غدیر ط3 واحد3 ؛ خواندگان: 1-داود جمال مطلق نوری فرزند 
بخشعلی نشانی: مجهول المکان 2-ولی اله دستیار حسن زاده نشانی:  ارومیه سنگ فروشی 
آذر دانش 3-فرنوش زارع فرزند عبدالرضا نشــانی: خمینی شهر خ شریعتی شمالی کوچه 
145 پ36 ،خواسته: مطالبه یک فقره چک ، گردشــکار: 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 آقای جعفر غفوری فرزند محمد با وکالت محمدکاظم دری به طرفیت 
خواندگان -داود جمال مطلق نوری فرزند بخشعلی 2-ولی اله دستیار حسن زاده 3-فرنوش 
زارع فرزند عبدالرضا به خواســته مطالبه وجه 1 فقره چک به شماره 1660/649072/48 
به مبلغ 200/000/000 ریال مورخ 97/11/25 عهده بانک ملت شــعبه ارومیه از جاری 
81777476/23 به انضمام هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه 
شورا با توجه به دادخواست تقدیمی و ضمایم و وجود اصل مستندات دعوی در ید خواهان و 
اینکه خوانده دلیل ومدرکی مبنی بر برائت ذمه خود یا ادای دین در حق خواهان ارایه نکرده 
همچنین خوانده ردیف اول به عنوان متعهد اصلی صــادر کننده چک و خوانده ردیف دوم 
و ســوم به عنوان ضامن مبادرت به صدور چک فوق نموده اند دعوی خواهان را مقرون به 
صحت دانسته و با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 98/1/28 
و همچنین به اســتناد مواد 522 و 519 و 198 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و مواد 249 و 310 و 313 و 314 از قانــون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده2 قانون صدور چک حکم به محکومیت 

تضامنی خوانــدگان به پرداخت مبلــغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
2/590/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق آیین نامه تعرفه حق الوکاله 
وکال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 97/11/25 لغایت زمان پرداخت که در 
زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای شورا غیابی است 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضای مهلت واخواهی 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی  شهرستان خمینی شهر 
می باشــد. م الف: 455311 ایمان بختیاری قاضی شعبه یازدهم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )432 کلمه، 4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/320 شــماره صادره : 1398/42/563527-1398/2/15 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب ساختمان پالک شماره 4307 فرعی از 4483/131 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم مهر آغا نوروزی فرزند رجبعلی 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 شــنبه 
مورخ 98/3/18 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: 456227  قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان)144 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/321 چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه ملک پالک شماره 4939 واقع در کوی 
مون اردستان یک اصلی دهستان گرمســیر بخش 17 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی 
به نام آقای اکبر مومنیان فرزند عباس و غیره در جریان ثبت می باشــد و تحدید حدود آن 
به  علت اشتباه در آگهی و عدم معرفی ششدانگ از نوبت تحدید حدود خارج گردیده اینک 
بنا به درخواست متقاضی و دســتور اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود پالک مرقوم در 
روز یک شنبه مورخ 1398/3/12  راس 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 محل 
حضور یابند  اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین و تکلیف پرونده های معترضین ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع  ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. م الف:456926 خیراله عصاری  رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک اردستان )192 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/322 چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه ملک پالک شماره 4942 واقع در کوی 
مون اردستان یک اصلی دهستان گرمســیر بخش 17 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی 
به نام آقای اکبر مومنیان فرزند عباس و غیره در جریان ثبت می باشد و تحدید حدود آن به  
علت اشتباه در آگهی و عدم معرفی ششدانگ از نوبت تحدید حدود خارج گردیده اینک بنا به 
درخواست متقاضی و دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه 
مورخ 1398/3/11  راس 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 محل حضور یابند  
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و 
تکلیف پرونده های معترضین ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع  ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این اداره تسلیم نمایند. م الف:456924 خیراله عصاری  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

اردستان )191 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/323 شــماره صادره : 1398/42/563551-1398/2/15 نظر به اینکه به موجب رای 

شــماره 6102 مورخ 1397/11/14 صادره از هیات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند 
رسمی تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالک شماره 4483/4312 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام جواد محمدیان دستجردی فرزند کریم در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک با استناد ماده 
13 قانون مذکور و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 
1398/03/22 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: 457901  قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان)154 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/324 شماره: 98/2027005094-1398/2/15 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه 
که طبق پرونده ثبتی پالک 10393/3800 واقع در بخش 5 به نام حجت ا... یعقوبی ریزی 
فرزند حسن و زهرا یزدانی باغملکی فرزند عباسعلی بالسویه نسبت به سه دانگ مشاع که بنا 
به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبردگان تحدید حدود ملک 
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 مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:457769 شبان رئیس ثبت اسناد و 

امالک منطقه شرق اصفهان)169 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/328 خانم گلشا فالح نژاد چهارمیلی دارای شناســنامه شماره 4 به شرح دادخواست به 
کالسه  63/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عربعلی میرزائی کچورستاقی به شناسنامه 6 در تاریخ 98/1/14 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- اسداله میرزائی 
کچورستاقی فرزند عربعلی، ش.ش 11 نسبت فرزند 2- اصغر میرزائی کچورستاقی فرزند 
عربعلی، ش.ش 3 نسبت فرزند 3- حســین میرزائی کچورستاقی فرزند عربعلی ،ش.ش 
14 نسبت فرزند 4- معصومه میرزائی کچورستاقی فرزند عربعلی، ش.ش 4 نسبت فرزند 
5- اعظم میرزائی کچورستاقی فرزند عربعلی، ش.ش 9 نسبت فرزند 6- فاطمه میرزائی 
کچورستاقی فرزند عربعلی، ش.ش 31 نسبت فرزند 7- گلشا فالح نژاد چهارمیلی فرزند 
حسین، ش.ش 4 نسبت همسر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 458567 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف زواره )177 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/333 خانم فریده امین جعفری دارای شناسنامه شماره 169 به شرح دادخواست به کالسه 
115/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
توران ابراهیمیان به شناسنامه 242 در تاریخ 1392/5/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمدرضا امین جعفری فرزند احمد به شماره 
ملی 5129598172 )پسر متوفی( 2- داریوش امین جعفری دهاقانی فرزند احمد به شماره 
ملی 5129391012 )پســر متوفی( 3- فریده امین جعفری فرزند احمد به شــماره ملی 
5129589785 )دختر متوفی(. متوفی به جز نامبردگان فوق فاقد ورثه دیگری می باشد.  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 458990 شعبه 

دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )151 کلمه،2 کادر(  

فقدان سند مالکیت
 2/329 شــماره نامه: 139885602033000327-1398/02/16 نظــر به اینکه خانم 
افتخار السادات قائم مقامی فرد عراقی فرزند حسین با ارائه دو برگ استشهادیه به شماره 
8772 مورخ 1398/02/09 که امضا شهود آن به تایید دفترخانه اسناد رسمی شماره 25 نطنز 
رسیده مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه اول قطعه 3 
سمت شرقی پالک 2338 فرعی از شماره 51- اصلی مفروز و مجزی شده از 1431 فرعی 
از اصلی مذکور واقع در کوی گنبد باز جــزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که ذیل ثبت 16937 
صفحه 61 دفتر 183 و به شماره چاپی 664483 سری د ســال 91  به نام نامبرده صادر و 
تسلیم گردیده است که مالک با ارائه درخواست وارده به شماره 139821702033000967 
مورخ 1398/02/15 که سند مالکیت مرقوم در اثر اسباب کشی مفقود گردیده و  درخواست 
سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 459188 عباسعلی عمرانی رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز)254 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
2/330 شــماره: 98/2027005624-1398/2/17 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
خانه پالک 3407 فرعــی از 11548 اصلی واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان که طبق رای 
شــماره 139760302027009292 مورخ 1397/09/28 از طــرف هیات حل اختالف 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در ثبت اســناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم به نام خانم اکرم 
صالحی ابری شناسنامه شماره 618 فرزند حســین کدملی شماره 1291067884 صادره 
از اصفهان با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 1398/03/22 روز چهارشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نمایــد در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:459122 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)266 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/331 شماره: 98/2027005632-1398/2/17 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
شماره پالک 11548/1839 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای 
علی فرزانه فر فرزند رجبعلی در جریان ثبت است و رای شماره 139360302027018729 
مورخ 93/12/05 هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در  ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت 
به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه سابقه ای از تحدید حدود اولیه پالک 
اصلی فوق مشاهده نگردید لذا به استناد ماده 13 آیین نامه قانون مزبور تحدید حدود ملک 
مرقوم در تاریخ 1398/03/23 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 

منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.
م الف:459308 شبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان)254 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/332 شــماره: 98/2027005682-1398/2/17 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
خانه شماره پالک 7949/418 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای 
احمد جعفری فرزند حسین در جریان ثبت است و رای شماره 139760302027011721 
مورخ 97/11/27 هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در  ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت 
به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه سابقه ای از تحدید حدود اولیه پالک 
اصلی فوق مشاهده نگردید لذا به استناد ماده 13 آیین نامه قانون مزبور تحدید حدود ملک 
مرقوم در تاریخ 1398/03/26 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابــق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین 
نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با 
تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طــرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  
م الف:459384 شبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان)253 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/334 شــماره صادره: 1398/31/563574- 1398/2/15 نظر بــه اینکه خانم اعظم 
نصیری فرزند محمد علی با ارائه 2 برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما 
توسط دفترخانه شماره 59 دهاقان به شماره 37062 مورخ 1398/2/10 گواهی شده مدعی 
مفقود شدن سند مالکیت تمامت دوازده حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک شماره 306 
و 307 فرعی که در راستای استاندارد سازی پالک های ثبتی به پالک شماره 801 فرعی 
از 125- اصلی تبدیل گردیده است واقع در دهاقان بخش ثبتی دهاقان که در صفحه 406 
دفتر 121 ذیل ثبت 33238 به میزان دوازده حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ بنام اشرف 
مقنی دهاقانی فرزند علی ثبت و سند مالکیت صادر سپس بموجب سند شماره 5639 مورخ 
1381/9/2 دفتر 59 دهاقان به نام محمد علی نصیری فرزند حسین منتقل گردیده، سپس 
به موجب سند شماره 28617 مورخ 1393/2/11 دفتر 59 به نام خانم اعظم نصیری فرزند 
محمد علی و به موجب ثبت صفحه 412 دفتر 121 ذیل ثبت 33240 به میزان شش حبه 
مشاع از 72 حبه بنام حسن علی کیانفر فرزند علی ثبت و سند مالکیت صادر گردیده که به 
موجب سند شماره 5639 مورخ 1381/9/2 دفتر 59 دهاقان به آقای محمد علی نصیری 
فرزند حسین و به موجب سند شماره 28617 مورخ 1393/2/11 دفتر 59 دهاقان به خانم 
اعظم نصیری فرزند محمد علی منتقل گردیده که اینک به علت جابجایی مفقود گردیده 
است. اینک خانم اعظم نصیری درخواست ســند مالکیت المثنی نسبت به  پالک فوق را 
نموده که طبق تبصره یک ماده 120- اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب یک بار آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور ) غیر از آنچه در این آگهی 
ذکر شده ( و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 
10روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه دهنده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
 برابر مقررات نسبت به صدور ســند مالکیت المثنی اقدام و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م الف: 460110  اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان )367 کلمه،4 کادر(  
مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   ،  139803902121000002 آگهــی:  شــماره   2 /335
139604002004000670 و 139604002004000673  ، تاریخ آگهی: 1397/02/17، 

آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرایی کالســه 9600363 و 9600364 ، تمامت 
شــش دانگ پالک ثبتی 3703 فرعی واقع در خمینی شــهر 158 اصلی بخش 14 ثبت 
اصفهان به آدرس خمینی شــهر خ جانبازان نبش معلم 25 شــرقی که حسب نامه شماره 
960720671595880- 1396/11/09 ثبت اسناد خمینی شهر تمامت ششدانگ پالک 
مذکور به نام حیدرعلی سعیدی اصفهانی فرزند محمود ذیل ثبت 39662 صفحه 292 دفتر 
173 نسبت به ششدانگ ثبت و سند صادر گردیده و محدود است: شمااًل: به طول 18/40 
متر پی است به پی زمین پالک 3702 ، شرقاً: به طول 33/10 پی است به خیابان ، جنوباً: اول 
به طول 2/80 متر به صورت پخی شکل و دوم به طول 15/30 متر کال پی است به کوچه 10 
متری ، غربًا: به طول 35/10 متر پی است به پی زمین پالک 3700 حقوق ارتفاقی ندارد که 
طبق نظر کارشناس به مساحت 626/3 عرصه و به صورت یک ساختمان با دو طبقه اصلی 
زیرزمین و همکف کف ها سرامیک و پنجره ها از آلومینیوم آشپزخانه کابینت فلزی سیستم 
گرمایشی موتورخانه و سرمایشی کولرآبی در سالن سنگ مرغوب دربهای داخلی چوبی و 
دارای استخر و بنا به اعالم بستانکار به موجب وارده شماره 139705002121005026-
1397/10/24 فاقد بیمه می باشد که حیدرعلی سعیدی اصفهانی فرزند محمود به موجب 
سند شماره 69672-1392/7/25 و 84175-1395/4/1 تنظیمی دفترخانه 129 اصفهان 
موضوع پرونده اجرایی کالسه 9600363 و 9600364 در رهن بانک مهراقتصاد اصفهان 
می باشد و به موجب گزارش کارشــناس  به مبلغ بیست و هفت میلیارد و هشتصد و پنجاه 
میلیون ریال )27/850/000/000 ریال( ارزیابی شــده است . بدینوسیله ششدانگ پالک 
مذکور با جمیع توابع و لواحق ضمایم شرعیه و عرفیه از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 
1398/03/7 در محل واحد اجرای اسناد رسمی خمینی شهر از طریق مزایده حضوری به 
فروش می رسد الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق 
انشعاب و یا اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول 
می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در 
همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف: 459089 نبی اله یزدانی رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )434 کلمه،4 کادر(  
فقدان سند مالکیت 

2/336 شــماره نامه: 139885602006001116 ، تاریخ: 1398/02/17 ، آقای فضل اله 
دهقانی ناژوانی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی 
شده مدعی است تمامت یک ســهم مشاع از شش سهم از سه ســهم مشاع از پنج سهم 
ششدانگ یک قطعه ملک پالک شماره 718 و 719 فرعی که به پالک 1262 فرعی تبدیل 
شده از 111 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل دفتر 79 صفحه 
209 بنام نامبرده فوق مسبوق به ثبت و سند می باشد که در اثر جابه جایی مفقود شده است و 
چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه 
در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 460394 نبی اله یزدانی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )221 کلمه،2 کادر(  
مزایده

2/337 شــماره: 970833 اجرا - تاریخ:1398/02/16 ، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده های کالسه 970833 له آقای محمود نقدی علیه آقای 
مهدی حاجیان به خواســته مطالبه مبلغ 440/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته به 
انضمام خسارت تاخیر تادیه هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل و نیم عشر دولتی که در 
روز مزایده محاســبه می گردد در نظر دارد یک دستگاه خودروی سواری سمند EX رنگ 
سفید روغنی مدل 1396 به شماره انتظامی ایران 53- 251 ی 18 متعلق به خوانده واقع 
در خمینی شهرـ  خیابان میردامادـ  خیابان بسیجـ  پارکینگ رحیمی را از طریق مزایده به 
فروش رساند خودرو دارای اطاق ســالم بدنه و رنگ سالم موتور و گیربکس سالم تودوزی 

سالم الستیک ها به میزان 60 درصد کاردهی و با توجه به توقف طوالنی در پارکینگ باطری 
فاقد کاردهی مطلوب می باشد که کارشناس رسمی دادگستری با توجه به وضعیت ذکر شده 
620/000/000 ریال ارزیابی نموده است لذا جلسه مزایده در تاریخ پنج شنبه 1398/03/02 
 ســاعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرســتان خمینی شهر برگزار 
می گردد. و طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی فوق مراجعه و مورد مزایده 
 را از نزدیک بازدید نماید. خریدار کسی اســت که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید، خریدار 
می بایستی ده درصد قیمت پیشــنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ 
مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر 
هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.شــایان ذکر اســت اجرای احکام مدنی 
تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 10 
درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به 
شماره 2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت 
ملی نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت 
 در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش ســپرده تحویل اجرا نمایید. 
م الف: 458770  دفتراجرای احکام مدنی دادگســتری شهرستان خمینی شهر)342 

کلمه،3 کادر(  
حصر وراثت

2/327 خانم مریم شواخی زواره دارای شناسنامه شماره 4419 به شرح دادخواست به کالسه  
70/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسین شواخی زواره به شناسنامه 110 در تاریخ 98/1/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- روح اله شواخی زواره فرزند حسین، 
ش.ش 184 نسبت فرزند 2- زهرا شواخی زواره فرزند حسین، ش.ش 177 نسبت فرزند 
3- لیال شواخی زواره فرزند حسین، ش.ش 176 نسبت فرزند 4- مریم شواخی زواره فرزند 
امراله، ش.ش 4419 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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 458577 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف زواره )146 کلمه، 1 کادر(

اعالم مفقودی 
برگ ســبز و کارت هوشــمند خــودروی مینی بوس 
هیوندا  کروز مدل 1386 به رنگ سفید به شماره پالک 
85-365 ع 86 و شــماره موتــور 37912007329125 و 
شــماره شاســی 37901786907488 و شناسه ملی 
IRGC864QGOC907488 به نــام آقای بنیامین 
حســین زهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ ســبز و کارت هوشــمند خــودروی مینی بوس 
هیوندا  کروز مــدل 1390 به رنگ ســفید به شــماره 
پــالک 85-952 ع 85 و شــماره موتــور 442820 
و شــماره شاســی 901789915220 و شناســه ملی 
IRGC904QGOC915220 بــه نــام آقای محمد 
نصیردشــتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
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کاهش وقوع جرائم خشن  در استان اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

با مسئوالن

مدیر کل آموزش پرورش استان خبرداد:
بحران نیروی انسانی؛ گریبان گیر 

آموزش پرورش اصفهان
مدیر کل آموزش پرورش استان اصفهان گفت: از 
مهم ترین مشکالت در آموزش و پرورش موضوع 
نیروی انســانی اســت؛ اگر اکنون بازنشستگان 
آموزش و پرورش کالس هــای درس را اداره می 
کنند چاره ای جز این نیســت.محمد اعتدادی 
تصریح کــرد: آموزش و پــرورش اصفهان، جزو 
سه استان کشور است که با بحران نیروی انسانی 
مواجه اســت که در این مورد ساماندهی نیروی 
انسانی را تقریبا چهار ماه زودتر شروع کرده و از سه 
ماه گذشته موضوع توسعه سنواتی قراردادها انجام 
شده است. وی افزود: جهت جبران کمبود نیروی 
انسانی چاره ای جز این نبوده که به معاون مدرسه و 
نیروی پشتیبان کالس درس اختصاص داده شود.

2 بخش جدید به جشنواره 
شیخ بهایی اضافه شد

دبیر جشــنواره ملی فن آفرینی شــیخ بهایی 
گفت: دو بخش جدید با هدف تجاری ســازی 
دستاوردهای دانشــگاه ها و نزدیک تر کردن 
ایده های جوانان به بازار به پانزدهمین دوره این 
جشنواره اضافه شــد.کوروش خسروی افزود: 
این بخش ها شامل»جوان« در بخش مسابقه 
ای طراحان کسب و کار و جایزه فناوری صنعت 
ساز دکتر شــیخ زین الدین در بخش مسابقه 
ای فن آفرینان است. وی اظهار داشت: بخش 
جوان با شعار »یک ایده خوب، یک تیم خوب« 
جهت ایجاد فضایی مناسب برای رقابت جوانان 
ایجاد شد و شامل افراد با حداکثر ۲۴ سال تمام 
است.به گفته وی، شروط حضور در این بخش، 
نوآوری و فناوری در تولید محصول یا خدمت، 
عرضه محصول یا خدمت به بازار و تولید ثروت 
است و حداقل ۵۱ درصد سهام باید متعلق به 

بخش خصوصی باشد.

دبیرکل جمعیت هالل احمر:
انبارهای امدادی هالل احمر 

نیازمند شارژ هستند
دبیــرکل جمعیت هــالل احمــر از وضعیت 
انبارهای امدادی هالل احمر ابراز نگرانی کرد.
محمودرضا پیروی، دربــاره وضعیت انبارهای 
هالل احمر پس از امدادرسانی های گسترده در 
سیل، اظهار کرد: در مورد انبارهای هالل احمر 
با توجه به امدادرسانی هایی که انجام شد، قطعا 
احتیاج به شارژ جدی داریم و در صدد هستیم 
تا این اقالم را به تدریج تامین کنیم. وی با بیان 
اینکه سازمان برنامه و بودجه و دیگر دستگاه ها 
در ایــن زمینه به هالل احمــر کمک خواهند 
کرد، گفت: سازمان برنامه و بودجه حدود ۵۰ 
میلیاردتومان برای شارژ انبارها اختصاص داده 
اســت، حدود ۱۵۰ میلیارد تومان نیز تامین 
شــده و به زودی این اقالم جبران خواهد شد. 
وی تصریح کرد: در حال حاضر اگر یک حادثه 
جدی دیگری رخ دهد کمی نگرانی بابت تامین 
اقالم امدادی داریم و به همین دلیل نیز اقدامات 

خود برای شارژ سریع انبارها را آغاز کرده ایم.

دام مجرمان سایبری برای 
کالهبرداری در ماه رمضان

رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی اســتان 
از فعالیــت برخــی از مجرمان ســایبری برای 
کالهبرداری از مــردم در ماه مبــارک رمضان 
با شــیوه ترغیب کاربران به همــکاری در امور 
خیریه و کمک به خانواده های کم بضاعت خبر 
داد.ســید مصطفی مرتضوی گفت: با شروع  ماه 
مبارک رمضان، برخی افراد شــیاد و سودجو با 
طراحی سایت های تبلیغاتی یا کانال و گروه هایی 
در  شــبکه های اجتماعی اطالعــات کارت های 
بانکی کاربران را سرقت و سپس نسبت به تخلیه 
موجودی حساب های آنان می کنند .وی افزود: 
کالهبرداران با سوءاستفاده از نام موسسات خیریه 
و کمک به خانواده های نیازمند و بی سرپرســت 
از طریق شــبکه های اجتماعی و درج تبلیغات 
فریبنده در ســایت ها با معرفی خــود به عنوان 
عضوی از موسسه با فریب شهروندان درخواست 

کمک های نقدی می کنند.

 کاهش وقوع جرائم خشن
 در استان اصفهان

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
گفت: در فروردین ماه 98 نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل، وقوع ســرقت به عنــف ۴۵ درصد، 
تجاوز به عنف ۱۲ درصد و ســرقت مسلحانه نیز 
۱۰۰ درصد کاهش داشــته است.سرهنگ علی 
ملکی آهنگران در ادامه افزود: بررســی آمارها و 
گزارش های مرکز فرماندهی و کنترل فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان نشان می دهد که میزان 
وقوع جرائم خشــن در فروردین ماه امســال به 
طور قابل توجهی نســبت به مدت مشــابه سال 
قبل کاهش داشــته و از طرفی اقدامات صورت 
گرفته از ســیر نزولی این گونه جرائم در هر سال 

حکایت دارد.

کالهبرداری ۵ موسسه و ۳ 
صندوق قرض الحسنه در اصفهان

رییس مرکــز اطالع رســانی نیــروی انتظامی 
استان اصفهان گفت: هشــت موسسه و صندوق 
قرض الحسنه غیرمجاز در استان اصفهان اقدام به 
کالهبرداری از متقاضیان با وعده پرداخت سود 
باال و اعطای وام کم بهره کردند که تا کنون هشت 
نفر از عوامل آنها دستگیر شده اند. سرهنگ جواد 
درســتکار در این باره اظهار کرد: این موسسه ها 
فاقد مجــوز الزم از بانک مرکــزی بوده اند و در 
مجموع ۵۱۷ میلیارد ریال از مردم کالهبرداری 
کرده اند.وی با بیان اینکه این مراکز که شــامل 
پنج موسسه و سه صندوق قرض الحسنه بودند، 
اضافه کرد: این مراکز در قالب پرداخت سود باال 
و اعطای وام با بهره پایین، سرمایه های مردم را 

جذب می کردند.

مدارس طی قرن های گذشته، همواره جزوی از بدنه 
بناهای مذهبی مانند مساجد و حوزه های علمیه به 
شــمار می رفت. به همین دلیل تعداد بناهای وقفی 
مدارس در کشور زیاد است و در اصفهان نیز بخش 
زیادی از مدارس قدیمــی و تاریخی جزو موقوفات 
محسوب می شــود. برخی از بزرگ ترین موقوفات 
اصفهان تنها به هدف مدرسه سازی وقف شده است؛ 
موقوفه صارمیه از جمله همین مجموعه هاست که 
۲8۰ موقوفه مسکونی، کشــاورزی و تجاری دارد و 
صارم الدوله تنها آن را برای ســاخت مدارس وقف 
کرده است. این مجموعه پس از انقالب ۱3 مدرسه 
ســاخته و با آموزش و پرورش واگذار کرده اســت؛ 
اما وضعیت همه مدارس موقوفه در اســتان خوب 
نیست. از میان 6۱۰ مکان موقوفه ای که هم اکنون 
به عنوان مدرسه از آن اســتفاده می شود، برخی از 
آنها با چالش های جدی روبه رو هستند که ط سال 
های قبل تا آستانه تخلیه و تغییر کاربری هم پیش 
رفت. هر چند مدیر کل اوقاف اعالم کرده اســت که 
این ســازمان به دنبال تخلیه مــدارس در اصفهان 
نیست؛ اما مسائلی مانند تغییر کاربری و نیز میزان 
اجاره ملکی این مکان ها میــان آموزش و پرورش و 
اداره اوقاف و امور خیریه مورد اختالف بوده اســت. 
دست گذاری اداره اوقاف روی امالکی که به عنوان 
مدرسه استفاده می شــد در حالی است که اصفهان 
با بحران کمبود کالس و البته مدارس فرسوده مواجه 

است. یکی از جدی ترین اختالفات میان این دو نهاد 
مربوط به  عدم پرداخت میزان اجاره بها و عدم افزایش 
سالیانه مقدار آن است. بر اساس اعالم مدیر کل اوقاف 
و امور خیریه اســتان اصفهان، برخی از این مدارس 
موقوفه شش سال اســت که اجاره خود را پرداخت 
نکرده اند.به گفته صادقی، بعضا از شهرســتان های 
کوچک این اجــاره تامین و پرداخت شــده و عمده 
بدهی اجاره  مدارس اوقافی در شــهر اصفهان بوده 
که مبلغ این بدهی بالغ بر شش میلیارد تومان است. 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان تصریح 
کرد: اداره اوقاف به هیچ وجه به دنبال تخلیه مدارس 

نبوده و نیست؛ اما با توجه به اینکه اجرای نیت واقف 
جزو وظایف قانونی، ذاتی، اخالقی و شرعی ماست، با 
درنظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور و همراهی با 
دولت، مجبور به اخذ اجاره هستیم. وی با بیان اینکه 
اگر در اخذ اجاره اقدام نکنیم سازمان های نظارتی و 
امنیتی بر ما خرده می گیرند، اظهار کرد: تاکنون هم 
این خرده گرفته شده که چرا برای اخذ اجاره اقدامی 
نکرده ایم، اما روند قانونی بدین شکل است که وقتی 
دو اظهارنامه برای آنها ارســال شد و اقدامی صورت 
نگرفت، دادخواســت پرداخت مال االجاره برای آنها 
ارسال می شود؛ هرچند در این مرحله هم تخلیه مکان 

آموزشی در برنامه نیست.صادقی در خصوص روند 
قانونی این موضوع گفت: قانون می گوید ۱8 ماه تنفس 
و فرصت به آموزش وپرورش داده شود تا بدهی اجاره 
را پرداخت کند و اگر این پرداخت انجام نشد قاضی 
حکم می کند که از حساب آنها برداشت شود که بعضا 
از اقدامات اداره اوقاف ۱8 ماه گذشته است؛ اما هنوز 
دست نگه داشته ایم  به رغم اینکه قانونی نیست و باید 
اقدام کنیم؛ اما در حال رایزنی بــا آموزش وپرورش 
هستیم که حتی به صورت اقساطی هم این پرداخت 

صورت بگیرد.
 دامنه اختالفات میان اداره اوقاف و آموزش و پرورش 
اما به همین جا ختم نمی شود، تغییر کاربری فضاهای 
آموزشــی نیز از جمله اعتراضات اداره اوقاف است. 
طی سال های گذشته برخی از مسئوالن اوقاف اعالم 
کردند که سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان 
برخی مدارس وقفی را با اهداف تجاری به فروشگاه، 
محل فروش تاج گل، تعاونی و پارکینگ تغییر کاربری 
داده  و یــا آنها را به مدارس غیــر انتفاعی اجاره داده 
است این در حالی است که به گفته متولیان وقف در 
استان تغییر کاربری مدارس موقوفه و حتی تبدیل 
این مدارس به مدارس غیر انتفاعی غیر قانونی است. 
این وضعیت برای برخی از مدارس و حوزه های علمیه 
تاریخی نیز اتفاق افتاده اســت یکی از این مکان ها 
مدرسه الماسیه است که به گفته اداره اوقاف، بخشی 
از این مکان موقوفی در مقطعی به صورت پارکینگ 
مورد استفاده قرار می گرفت که با پیگیری این نهاد به 

کاربری سابق خود بازگشت.

چالش مدارس وقفی در اصفهان

معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان از ایجاد خانه 
های هالل احمر در روستاهای این استان به منظور افزایش توانمندی 
مردم برای مقابله با حوادث غیرمترقبه خبر داد.علی محمد هاشمی 
اظهارداشت: راه اندازی خانه های هالل احمر در روستاها و محله ها 
شــهرها در برنامه های این جمعیت قرار دارد و در این راستا در حال 
فراهم کردن زمینه عقد تفاهم نامه با وزارت کشــور برای ایجاد این 

خانه ها هستیم. وی بیان کرد: این خانه ها در شهرها و روستاهای باالی 
پنج هزار نفر با محوریت دهیاران و شــهرداران برای ایجاد تیم های 
کنشگر محلی برای آموزش و امدادرسانی به نیازمندان در صورت بروز 
حوادث غیر مترقبه ایجاد می شود. هاشمی به نقش سازمان های مردم 
نهاد )سمن ها( برای امدادرســانی به هموطنان در سیل اخیر اشاره 
کرد و گفت: برای اولین بار با محوریت استانداری اصفهان، هماهنگی 

خوبی بین جمعیت هالل احمر استان و سمن ها برای کمک رسانی 
به هموطنان سیل زده انجام شد. وی، ارزش کمک های غیر نقدی که 
تاکنون توسط جمعیت هالل احمر اصفهان به مناطق سیل زده ارسال 
شده اســت را ۱۱۰ میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: از این میزان ۱۴ 
میلیارد ریال کمک های نقدی از طریق واریز به صندوق های جمعیت 

هالل احمر و دستگاه کارت خوان جمع آوری شده است. 

معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان: 
خانه های هالل احمر در روستاهای اصفهان ایجاد می شود

مدیر کل اوقاف اعالم کرده است که این سازمان به دنبال تخلیه مدارس در اصفهان نیست؛

شمال اصفهان، مستعدترین نقطه برای توسعه ستاره شناسی کشور
دستیار رییس سازمان فضایی در توسعه زیرساخت های ترویجی فضایی، شهرستان های کاشان و آران 
و بیدگل را به عنوان مستعدترین نقاط ایران جهت توســعه دانش ستاره شناسی در کشور دانست.سید 
محسن قندی گفت: این شهرستان ها جزو بهترین نقاط برای چنین فعالیت هایی به شمار می روند و در 
این زمینه اقدامات خوبی از جمله ایجاد رصدخانه و رصدگاه در جریان است.وی اضافه کرد: این مجموعه با 
هماهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور پیش بینی جذب۱/۵درصد گردشگر 
داخلی در حوزه گردشگری فضاپایه در برنامه ریزی بلند مدت را مد نظر قرار داده که می تواند به شکوفایی 
گردشگری فضاپایه منجر شود. قندی با اشاره به برنامه ریزی سایر کشورها در زمینه توسعه گردشگری 
فضاپایه اضافه کرد: ایجاد دهکده مریخ در چین، پارک های ستاره شناسی در ویتنام و ساخت نمادهای 
گوناگون در دیگر کشورها برای شناســاندن عظمت جهان هستی بوده و کشور ما هم برنامه ریزی هایی 

در این زمینه در دست انجام دارد.

فعالیت مراکز انتقال خون در ماه رمضان تا ساعت 24
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان اظهار کرد: در ماه مبارک رمضان با توجه به روزه دار بودن مردم مومن و 
خدادوست شهر اصفهان، سازمان انتقال خون عالوه بر نوبت صبح و بعدازظهر، یک نوبت بعد از افطار از ساعت 
9 تا ۱۲ شب برای رفاه حال شهروندان آماده خدمت رسانی است.مجید زینلی با اشاره به شرایط اهدای خون 
در مراکز انتقال خون، گفت: افراد ۱8 تا 6۰ سال در سالمت کامل جسمی و روحی و در دست داشتن کارت 
ملی به مراکز انتقال خون در سرتاســر استان مراجعه کرده و بعد از انجام مشــاوره و تایید شرایط می توانند 
خون اهدا کنند.زینلی ادامه داد: مرکز انتقال خون میدان خواجو، بیشترین تعداد مراجعه کننده و اهداکننده 
خون را در سطح استان اصفهان داشته و مرکز انتقال خون کاشان بیشــترین تعداد واحد اهدای خون را در 
سطح شهرستان ها داشته است.مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به ساعات فعالیت مراکز انتقال 
خون در شب های قدر، اظهار داشت: در شب های قدر  مراکز سازمان انتقال خون تا ساعت ۲ بامداد به مردم 

خدمت رسانی می کنند.

نوید حسنی   5818  133  0913

جلسه انتخابات هیئت مدیره

انجمن دوستداران میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان نجف آباد در نظر دارد روز یکشنبه مورخ ۲9 

/ ۲ / 98 ساعت ۱۷ در محل خانه تاریخی مهرپرور انتخابات مجمع عمومی را برگزار نماید. 

به اطالع کلیه اعضا می رساند برای نام نویسی به عنوان کاندید هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵ / ۲ / 98 رزومه خود را به 

نشانی باغملی، ابتدای خیابان منتظری جنوبی، کامپیوتر کاکتوس ارسال نمایند. 

علی اصغر حاج حیدری- شهردار خمینی شهر

آگهی مناقصه )چاپ اول(
شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نســبت به انجــام مناقصه با 

مشخصات زیر از طریق آگهی اقدام نماید:
موضوع مناقصه:

۱- لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر
- مبلغ اولیه اعتبار: ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲- تراش و آسفالت معابر سطح شهر

- مبلغ اولیه اعتبار: ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

- محل تامین اعتبارات: اعتبارات شهرداری

- مهلت ارائه پیشنهادهای مناقصه: پایان وقت اداری روز چهارشنبه 
مورخ 98/3/8 

- محل دریافت اســناد: امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی 
شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر
- تاریخ بازگشائی پیشنهادات: ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ 

 98/3/9
- مدت اعتبار پیشنهادها: روزدوشنبه 98/3/۲۰ 

- اصالح، جایگزینی و پس گرفتن پیشــنهادها نیــز در زمان مقرر و 
محل تسلیم پیشنهادها انجام نمی شود.

م الف: 462072

جواد نصری- شهردار فالورجان

»آگهی مزایده«
شهرداری فالورجان به استناد مصوبه شماره ۵/9۴ مورخ 98/۲/۴ شورای محترم اسالمی شهر فالورجان در 
نظر دارد زمین واقع در فالورجان- بلوار طالقانی- مقابل ساختمان شهرداری به متراژ تقریبی ۱۱۰۰ متر مربع را 
طبق شرایط ذیل بر اساس قیمت کارشناسی جهت پارکینگ عمومی به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره 

برای مدت یکسال شمسی واگذار نماید.
- قیمت پایه اجاره بر اســاس قیمت کارشناســی ماهیانه مبلغ ۱3/۲۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که باالترین مبلغ 

پیشنهادی برنده مزایده خواهد بود.
- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/3/۴ به 

دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند.
- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

م الف: 462067

نوبت اول

سمانه سعادت
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 واکنش هازارد 
به جدایی از چلسی

در بازی برگشــت مرحله نیمه نهایی لیگ 
اروپا، بامــداد جمعه 
تیم چلســی در 
پنالتی  ضربات 
شــد  موفــق 
مقابل اینتراخت 
فرانکفورت پیروز 
شود و جواز صعود 
به فینال را کســب کند. ادن هازارد، مهاجم 
بلژیکی چلســی که آخرین ضربه پنالتی را 
برای آبی پوشان وارد دروازه حریف کرده بود 
به عقیده خیلی برای آخرین بار در ورزشگاه 
استمفوردبریج به میدان رفت؛ چرا که قرارداد 
او با فرا رسیدن تابســتان به پایان می رسد و 
رسانه های اسپانیایی هم از عقد قرارداد وی 
با رئــال مادرید خبر داده بودنــد. هازارد در 
 BT SPORT پایان مسابقه در گفت و گو با
درخصوص تصمیم گیری بــرای آینده اش 
گفت: »اگر این آخرین بازی من باشــد، من 
باید کاری انجام بدهم. در ذهنم هنوز چیزی 
برای آن وجود ندارد، پس بــه همین دلیل 
تالش می کنم تا در بازی های آینده چلسی 

برنده باشیم.«

سرمربی آرسنال:
 از تجربه ام در فینال

 استفاده می کنم
تیم فوتبال والنســیا در بازی برگشت نیمه 
نهایــی لیــگ اروپا 
میزبان آرســنال 
بــود. خفاش ها 
که در مســابقه 
رفت بــا نتیجه 
3 بر یــک مقابل 
آرسنال مغلوب شده 
بودند، این بار در خانه امیدوار بودند کامبک 
طالیی در ورزشگاه خانگی مقابل توپچی های 
لندنی بزنند؛ اما در این مسابقه نیز آرسنال با 
نتیجه 4 بر 2 به پیروزی رسید و در مجموع 
با برتری 7 بر 3 راهی فینال شد. اونای امری، 
سرمربی آرسنال پس از این برد و راهیابی به 
فینال گفت: به بازیکنان و هوادارانمان افتخار 
می کنم. بازیکنان در این بازی تمام توان خود 
را گذاشتند تا به پیروزی برسیم. از تجربیات 
گذشته ام در این رقابت ها نهایت استفاده را 
می کنم تا بتوانیم در فینال موفق ظاهر شویم.

زمان جشن خداحافظی 
ژاوی مشخص شد

جشن خداحافظی اسطوره باشگاه بارسلونا و 
کاپیتان فعلی السد، 
ر  ا گــز بر ز و مر ا
می شود. نشریه 
الرایه قطر خبر 
داد کــه ژاوی 
هرناندز، کاپیتان 
ســابق بارســلونا 
و کنونی الســد قطر امشــب در نیمه نهایی 
جام امیر قطر مقابل الریان از دنیای فوتبال 
خداحافظی می کنــد. در این بازی هواداران 
قطری در دقیقه 6 به احترام شــماره ژاوی 
او را تشــویق خواهند کرد و قبــل و بعد از 
بازی نیز مراســمی برای تقدیر و تشــکر از 
او برگزار می شــود. الســد در بازی برگشت 
مرحلــه گروهی لیــگ قهرمانان آســیا در 
تاریخ 30 اردیبهشــت میهمان پرسپولیس 
 اســت که ژاوی در این دیدار حضور خواهد 

داشت.

بارسلونا چه کسی را جانشین 
والورده می کند؟

ارنســتو والورده مقصر اصلی حذف بارسلونا 
برابــر لیورپــول در 
لیــگ قهرمانان 
دیده می شــود 
و صحبت هایی 
مبنی بر اخراج 
جمــع  از  وی 
کاتاالن ها به گوش 
می رسد. تن هاگ ســرمربی موفق آژاکس و 
رونالد کومان سرمربی حال حاضر تیم ملی 
فوتبال هلند که ســابقه بازی در نیوکمپ را 
دارد، دو مربی هســتند که نامشان به عنوان 
جانشین والورده شنیده می شــود. والورده 
چند ماه پیش قرارداد خود را تا سال آینده با 
باشگاه تمدید کرد؛ اما حذف از لیگ قهرمانان 
اروپا باعث شده تا مســئوالن این باشگاه به 
 فکر تغییــر در وضعیت مربیگــری این تیم 

باشند.

 بازیکن محبوب برانکو از پرسپولیس
 جدا می شود

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

نوازی و تابلوترین سهم خواهی 
قرن!

محمد نوازی توانســت یک رکورد بسیار شیک 
را به خــودش اختصاص بدهــد. او برنده جایزه 
»تابلوترین ســهم خواهی قرن بیســت ویکم« 
شــد. بعد از حضور فرهاد مجیدی روی نیمکت 
اســتقالل، او برادر میرشــاد ماجدی را به عنوان 
آنالیزور انتخاب کرد که این مســئله اعتراضاتی 
را به دنبال آورده اســت. نوازی که بازی الدحیل 
را از نزدیک تماشــا کــرده بود، بعــد از حذف 
اســتقالل از لیگ قهرمانان آســیا گفت: »این 
همه بازیکن به فرهاد مجیــدی کمک کردند به 
اروپا بــرود؛ اما او یک غیراســتقاللی را به عنوان 
آنالیزور انتخاب کرده. این سمت باید به یک نفر 
از خانواده استقالل می رسید«. حاال کاری نداریم 
که منظور نوازی از اروپا رفتن مجیدی چیست؛ 
اما جالب اســت که او حتی تظاهر به فن ساالری 
و شایسته ساالری هم نمی کند؛ یعنی نمی گوید 
یک استقاللی می آوردید که آنالیزور خوبی باشد، 
می گوید یک اســتقاللی بگذارید کــه در دوران 
فرهاد مجیدی زیاد به او پاس داده باشــد. خیلی 

هم ممنون!

 فروزان ترجیح می داد
 زندانی باشد!

دروازه بان تراکتورســازی به خاطــر جرمی که 
هیچ مدرکی برای اثبــات آن وجود ندارد، حتی 
نمی تواند از خانه خارج شــود. شــاید هیچکس 
تصــورش را نمی کــرد اوضــاع پــس از بازی 
تراکتورسازی در مقابل سپیدرود این گونه شود. 
محسن فروزان از ترکیب پرشورها کنار گذاشته 
شد و پس از آن هم به دلیل شرط بندی از هرگونه 
فعالیت ورزشی محروم شد. ابتدا به نظر می رسید 
خود فروزان شــرط بندی کرده؛ اما بعدها مهدی 
تاج مدعی شد نقش همسر او در این اتفاق بسیار 
بیشــتر اســت. با این حال باز هم هیچ مدرکی 
مبنی بر تایید این جرم وجود ندارد. اوضاع برای 
دروازه بان تراکتورســازی چندان جالب نیست. 
او در خانه محبوس شــده و هیچ انگیزه ای برای 
ادامه دادن فوتبالش ندارد. فــروزان اعتقاد دارد 
اگر با رای دادگاه راهی زندان می شد، اوضاع قابل 

تحمل تر بود!

در حاشیه

شهربانو منصوریان:
  تا ۴۰ سالگی 

به مبارزه ادامه می دهم
 شــهربانو منصوریان اظهار کرد: من عاشق ووشو و 
ووشوکاران هستم، وقتی دیدم آقای بهرمن آن قدر 
دغدغه ووشوی بانوان هرمزگان را دارد و پیشرفت 
بانوان برایش مهم اســت، این کار را قبول کردم تا 
چراغی در دل بانوان ووشــوکار هرمزگان روشــن 
کنم؛ امیدوارم ووشوی بانوان هرمزگان رشد کرده 
و بازیکنان و مربیــان خوبی در آن تربیت شــوند. 
این مدال آور جهانی ووشو افزود: در حال حاضر 33 
ساله هستم و تا 40 سالگی به بازی ادامه می دهم، 
اگر قوانین اجازه می داد تا ۵0 ســالگی و جایی که 
توان داشــتم، ادامه می دادم. دوست داشتم شروع 
اســکانم در هرمزگان با یک کار خوب باشد، بعد از 
زلزله کرمانشاه همراه خواهرهایم در منطقه حضور 
داشتم؛ اما بیماری برایم پیش آمد و عمل جراحی 
داشتم و نتوانستم حضور داشته باشم و دیدم بهتر 
است شــروع اســکانم در هرمزگان با جمع آوری 
کمک های غیر نقدی برای مردم ســیل زده همراه 

باشد که خوشبختانه استقبال خوبی هم از آن شد.

منهای فوتبال

دورتموندفوتبال
 - 

دوسلدورف
ساعت 

18

شبکه 
ورزش

صنعت نفت فوتبال
آبادان - 
استقالل 

تهران

ساعت
21:30

شبکه 
ورزش

 پرسپولیس فوتبال
تهران- 

ماشین سازی 
تبریز

ساعت
21:30

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

شنبه 21  

اردیبهشت

رقابت های هجدهمین دوره مسابقات لیگ برتر 
فوتبال کشور در حالی امشب به ایستگاه ما قبل 
پایانی رسیده اســت که تیم سپاهان اصفهان 
که هنوز کور سوی امیدی برای کسب عنوان 
قهرمانی ایــن دوره از رقابت ها دارد، در یک 
دیدار حساس، مقابل تیم پدیده شهر خودرو 
قــرار می گیرد و تیم ذوب آهن برای کســب 
جایگاه بهتر در جدول رده بندی به مصاف تیم 

فوالد خوزستان می رود.
جدال دو مدعی برای کسب سهمیه آسیایی

طالیی پوشان نصف جهان که این دوره از رقابت های 
لیگ برتر را در قالــب یک تیم مدعی آغــاز کرده و 
رقابت های نیم فصل اول را با صدر نشــینی به پایان 
رســاندند، در نیم فصل دوم این مسابقات از شرایط 
اوج خود فاصلــه گرفتند و صدر نشــینی را تقدیم 
سرخ پوشــان تهرانی کردند.شاگردان امیرقلعه نویی 
که با شکست مقابل استقالل تهران در ورزشگاه نقش 
جهان و تساوی مقابل تیم پرسپولیس امیدهای شان 
را برای کسب قهرمانی در این دوره از رقابت های لیگ 
برتر از دست داده بودند با تساوی سرخ پوشان تهرانی 
مقابل تیم تراکتورســازی تبریز بار دیگر امیدوار به 
تکرار یک معجزه فوتبالی شــدند تا جام قهرمانی را 

از دست شاگردان برانکو ایوانکوویچ خارج کنند. تیم 
ســپاهان که با برتری مقابل تیم ماشین سازی تبریز 
در هفته بیست و هشتم، فاصله امتیازی خود را با تیم 
پرسپولیس به عدد سه رسانده اســت، در شرایطی 
امشب مقابل تیم پدیده شــهر خودرو قرار می گیرد 
که پیــروزی این تیم می تواند تکلیــف قهرمانی این 
دوره از رقابت های لیگ برتر را به هفته آخر بکشاند. 
برتری تیم ســپاهان مقابل تیم پدیده شهر خودرو از 
جهت دیگری هم می تواند برای تیم اصفهانی اهمیت 
داشته باشد. کسب ســه امتیاز این بازی، راه آسیایی 
شدن سپاهانی ها در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا را 
هموار می کند. در آن سوی میدان هم تیم پدیده شهر 
خودرو که امسال با یحیی گل محمدی، سالی رویایی 
را پشت سر گذاشــت و تا هفته های پایانی خود را در 
کورس مدعیان قهرمانی نگه داشته بود، برای کسب 
سهمیه حضور در رقابت های آسیایی، نیاز مبرمی به 
کسب سه امتیاز این دیدار دارد. تیم پدیده که دو بازی 
آخرش با تیم های استقالل تهران و سایپای تهران را 
با پیروزی به پایان رسانده، امیدواری زیادی به کسب 
کامل امتیازات این دیدار در این بازی خانگی دارد تا 

جمع امتیازاتش را به عدد ۵۵ برساند.
سپاهان در این دیدار بازیکن محرومی ندارد و گفته 
می شود کومان و خالد شفیعی مصدوم هم به این بازی 
خواهند رسید؛ پدیده هم در بازی امشب محروم ندارد 

و بازیکنان با صالحدیــد کادر فنی به میدان خواهند 
رفت.کمیته داوران فدراســیون فوتبال قضاوت این 
دیدار حساس را بر عهده علیرضا فغانی قرار داده است 
که محمدرضا ابوالفضلی، علی رضا ایلدروم، رضا عادل، 
علی میرغفاری و محمدجواد مداح نیز وی را در این 

امر همراهی می کنند.
جدال همسایه ها در فوالد شهر

در یکی دیگر از دیدارهای همزمان هفته بیست و نهم 
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور، تیم ذوب آهن 
اصفهان از ساعت 21:30 در فوالد شهر از تیم فوالد 

خوزستان پذیرایی می کند.
سبزپوشــانی اصفهانی که با کسب تســاوی مقابل 
تیم الــزورا عراق، صعودشــان را بــه مرحله حذفی 
لیگ قهرمانان آسیا مســجل کردند، در حالی مقابل 
شــاگردان افشــین قطبی صف آرایی می کنند که 
پیروزی در این دیدار، آنها را تا جایگاه ششــم جدول 
رده بندی باال می کشــاند. ذوب آهن در آرمانی ترین 
شــرایط خود مقابل تیم قطبی قــرار می گیرد. تیم 
متحول شده منصوریان در 16 بازی که در رقابت های 
لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا انجام داده است، تنها 
یک شکست داشــته و با به دســت آوردن 9 برد و 6 
مساوی، روند درخشانی داشته است. ذوبی ها که هفته 
گذشته موفق شدند تیم پارس جنوبی جم را با دو گل 
از میان بردارند، هم اکنون با 36 امتیاز و با یک امتیاز 

کمتر از تیم فوالد در رده هفتم جــدول قرار گرفته 
است. در آن سو فوالد پس از حضور افشین قطبی در 
راس کادرفنی این تیم، روند رو به رشدی داشته و در 
نیم فصل دوم ۵ برد، 4 مساوی و 4 شکست را به دست 
آورده است. فوالدی ها در پایان هفته بیست وهشتم 

موفق به کسب 37 امتیاز شدند.
جدال ذوب آهن با فوالد خوزســتان را هم می توان 
جدال سرمربیان این دو تیم دانست که در میانه های 
فصل به تیمشان پیوسته اند و نتایج هفته های پایانی 
می تواند در ماندگاری آنهــا روی نیمکت این دو تیم 

نقش داشته باشد.
تیم ذوب آهن برای ایــن دیدار اوســاگونا، مهاجم 
تیمش را به دلیل محرومیت و محمدرضا عباســی را 
به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد؛ اما در مقابل تیم 
فوالد خوزستان برای این بازی، هیچ بازیکن محروم 

و مصدومی ندارد.
بررســی کارنامه دیدارهای دو تیــم در تاریخ لیگ 
برتر، کفه ترازو را به سمت ذوبی ها سنگین می کند، 
ذوب آهن و فــوالد در حالی 33 بــار در لیگ برتر به 
مصاف هم رفته اند که ذوب آهن با 14 پیروزی سهم 
بیشتری از فوالد دارد و 6 پیروزی برابر رقیب اصفهانی 
در کارنامه خود ثبت کرده است. دو تیم در طول این 
33 بازی 62 بار گلزنی کرده اند که باز هم ذوب آهن با 

39 گل زده سهم بیشتری از فوالد دارد.

سپاهان، تعیین قهرمان را به هفته آخر می کشاند؟
 ایستگاه ماقبل پایانی رقابت های لیگ برتر فوتبال؛

  عکس روز

طرح بلیچر ریپورت به مناسبت حضور 4 نماینده انگلیس در 
فینال های اروپایی

آرسنال، تاتنهام، چلسی و لیورپول چهار نماینده از لیگ برتر انگلیس هستند که کمتر از یک 
ماه دیگر دو فینال بزرگ اروپا را برگزار خواهند کرد.

ماریو بودیمیر که برای حل مشکل گلزنی پرسپولیس جانشین گادوین 
منشا در این تیم شد، نه تنها نتوانست این مشکل سرخ پوشان را حل 
کند؛ بلکه آمار گلزنی پرســپولیس در نیم فصل دوم نیز در مقایســه 
با نیم فصل اول پایین آمد. این مســئله باعث شــده در روزهای اخیر 
هجمه سنگینی روی مهاجم کروات وارد آید. در اینکه بودیمیر با یک 
کارنامه خوب در کشورش کرواسی به فوتبال ایران آمد، شکی وجود 
ندارد؛ اما او بعد از چند ماه هنوز نتوانسته با همبازیانش ارتباط برقرار 
کند و در مسائل فنی هم موفق نبوده است. این در شرایطی است که 

باشگاه پرسپولیس نیز نتوانسته به تعهدات مالی اش در قبال او عمل 
کند و چه بســا اگر به خاطر برانکو نبود، االن بودیمیر راهی کرواسی 
شده و ضمن فسخ یک طرفه قرارداد، خواهان کل پول قراردادش هم 
شده بود. در چنین شــرایطی نه باشگاه پرســپولیس به خاطر مبلغ 
ســنگین قرارداد بودیمیر تمایل چندانی برای حفظ او دارد و نه خود 
این بازیکن چندان عالقه مند به ماندن در پرسپولیس است. مخصوصا 
اینکه مشکل زبان باعث شــده او غیر از رادوشویچ و مربیان کرواتش 
نتواند با بقیــه اعضای تیم خــود ارتباط برقرار کند. در این شــرایط 

احتمال ادامه حضور بودیمیر 
در پرسپولیس برای فصل 
آینده خیلی کم اســت و 
از این رو پرسپولیس در 
فصل نقــل و انتقاالت 
حتما یک مهاجم نوک 
بــه لیســتش اضافه 

خواهد کرد.

گالیه شدید نفر سوم دوچرخه سواری آسیا:

متاسفم که برای اصفهان فعالیت می کنم
نفر سوم دوچرخه سواری جاده رده امید آسیا درباره مسابقات دوچرخه سواری جاده قهرمانی آسیا اظهار 
کرد: سعی کردم نتیجه خوبی بگیرم که خدا را شکر نتیجه خوبی هم از آب در آمد و من راضی بودم؛ چون 
مسابقه تایم تریل انفرادی رده آمدی سنگین بود که من در نهایت مدال برنز گرفتم. مسافت ماده تایم 
تریل انفرادی را برای رده امید هیچ موقع 40 کیلومتر نمی گذارند و امسال مسافت مسابقه برای امید و 
بزرگساالن یکسان بود؛ از این رو مسابقه سنگینی را پشت سر گذاشتم. در استقامت جاده رده امید هم 
برخالف بقیه تیم ها که چهار نفره بودند، ما دو نفر بودیم؛ اما کار تیمی خیلی خوبی انجام دادیم. مسئله ای 
که همه باید بدانند این است که استقامت جاده درست است که مدال انفرادی دارد؛ اما 100 درصد کار 
تیمی احتیاج دارد. کار تیمی فوق العاده می طلبد و شما تیم قزاقستان را در بازی های آسیایی ببینید که 
چه کار تیمی انجام دادند تا رکابزنشان مدال طال را بگیرد. من و محمد گنج خانلو در استقامت جاده رده 
امید دو نفر بودیم که در مقابل تیم های چهار نفره کره جنوبی، ژاپن، قزاقستان خیلی خوب کار کردیم. 
امیر حسین جمشیدیان ادامه داد: مطمئن باشید مدال هایی که من، گنج خانلو و خانم یزدانی گرفتیم، 
الکی نبوده و ساعت ها زیر آفتاب و در سرما تمرین کردیم و همه سختی ها را به جان خریدیم؛ اما در حال 
حاضر فدراسیون تنها ارگانی است که دارد از ما حمایت می کند. من می خواهم از مدیر کل ورزش و جوانان 
استان اصفهان، شهرداری شهرستان خودم )قهدریجان( و مسئوالن استانم گالیه کنم و متاسفم برای تمام 
ورزشکارانی که در استان اصفهان فعالیت می کنند؛ از سهراب مرادی گرفته تا من که کوچک ترین عضو 
هستم؛ چراکه کوچک ترین حمایتی نمی شویم.جمشیدیان با اشاره به حمایت نکردن اداره کل ورزش و 
جوانان استان اصفهان تاکید کرد: آقای سلطان حسینی مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان می گوید 
ما باید در اداره کل، کار همگانی ورزش را انجام دهیم و کار حرفه ای وظیفه فدراسیون هاست. نمی دانم 

پس چه کسی باید ما را حمایت کند؟

حمیداستیلی پس از اینکه به این نتیجه رسید، نمی تواند 
با زالتکو کرانچار بــه موفقیت و المپیک برســد، تصمیم 
گرفت تا از فدراســیون فوتبــال بخواهد دنبــال مربی 
جدیدی باشــد. این اتفاق بود که دلخــوری کرانچار را به 
همراه داشــت. اســتیلی اما بعد از بازی دوم دور مقدماتی 

المپیک در تهران، به این نتیجه رســیده بود که رسیدن به 
المپیک با زالتکو دشوار اســت. او خودش کنار زمین حتی 
 گاهی کوچ هــم می کرد. فریاد می کشــید و تیم را به پیش

 فرا می خواند.
 او حاال دنبال مربی جدید برای تیم ملی است. یک روز بعد از 
اینکه در دیدار خداحافظی کرانچار با تاج غایب بود، همراه 
با حشمت خان مهاجرانی که از دبی به تهران برگشته بود به 

دیدار رضا صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک رفت. در 
این مالقات استیلی درباره گزینه های پیشنهادی اش برای 
تیم امید حرف زده است. لیســتی بلند باال از گل محمدی، 
مهدوی کیا، هاشــمیان و نکونام گرفته تــا گزینه ناباورانه 
امیر قلعه نویی! قلعه نویی ۴ ســال قبل پیشنهاد مربیگری 
 تیم امید را با ترش رویی رد کرده بود و واکنش مثبتی به آن 

نداشت!

قلعه نویی؛ پیشنهاد استیلی برای تیم امید

بازیکن محبوب برانکو از پرسپولیس جدا می شود

سمیه مصور
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توقف برخی از بندهای برجام اقدام خوبی است
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

 ثبت نام 4 میلیون اصفهانی
 در سامانه سالمت

چهار میلیون اصفهانی در ســامانه الکترونیک 
سالمت ثبت نام شــده اند. رییس گروه توسعه 
شبکه بهداشت اســتان اصفهان گفت: پرونده 
در سامانه ای به نام سیب تشکیل می شود و در 
اختیار پزشک قرار خواهد گرفت. در این پرونده 
وضعیت ســالمت افراد درج و بررسی می شود 
و اگر فرد در معرض خطر یا ابتــال به بیماری 
باشــد، مراقبت هــای دوره ای بــرای او انجام 
شده و راهکارهایی برای سالمت فرد ارائه می 
شود. رســول حمامی افزود: در استان اصفهان 
40 درصــد از پرونده های ثبت شــده مربوط 
به شهرستان هاســت و این آمار در کالن شهر 
اصفهان نسبت به شهرستان ها کمتر است. وی 
افزود: بیش از چهار میلیون اصفهانی در سامانه 
پرونده الکترونیک ســالمت ثبت نام شده اند 
که با تشــکیل پرونده الکترونیک سالمت یک 
میلیون و 70 هزار نفر خطر ســنجی شدند که 
35 درصــد ازاین افراد از بیمــاری خود مطلع 
نبودند، 10 درصد افراد خطرسنجی شده دچار 
بیماری دیابت بودند و 15 درصد افراد فشــار 

خون باال داشتند.

تماس بیش از ۵ هزار شهروند 
اصفهانی با ۱۳۷ در یک هفته

شــهروندان اصفهانی در هفته ای که گذشت، 
پنج هــزار و ۲۶4 مرتبه با مرکــز 137 تماس 
برقرار کردند کــه از این تعداد چهــار هزار و 
۸۸4 پیام جهــت پیگیری به ثبت رســید. بر 
اســاس اعالم اداره ارتباطــات مردمی 137 
شــهرداری اصفهان، از مجمــوع تماس های 
واصل شــده دو هزار و 57۹ مــورد مربوط به 
معاونت خدمات شــهری معــادل 5۲ درصد، 
37۲ تماس معاونت عمران معادل 7.5 درصد 
و ۸3 مورد نیز ترافیکی شــامل 1.5 درصد از 
مجموع کل پیام هاســت؛ ســایر پیام ها نیز به 
سازمان ها و شــرکت های وابسته به شهرداری 
ارجاع شد. این گزارش حاکی است ۶70 مورد از 
تماس های شهروندان مربوط به حوادث ناشی 
از درختان در حال سقوط، گزارش ترکیدگی و 
باز بودن والو آب فضای سبز، تخلفات ساخت و 
ساز بدون مجوز بود که به صورت فوری توسط 
کارشناســان این اداره به مســئوالن اجرایی 
مناطق، ارجاع و نتیجــه عملکرد آنها از طریق 
تماس با شهروندان پیگیری شد که بازتاب آن 
رضایت مندی ۹0 درصــدی تماس گیرندگان 
اداره 137 بوده اســت. در بخش بازخورد نیز 
به منظور پیگیــری پیام های ارجاع شــده به 
مناطق و اقدامات صــورت گرفته، چهارهزار و 
۲74 تماس با شــهروندان برقرار شــده است. 
کارشناســان اداره ارتباطــات مردمــی 137 
شهرداری اصفهان طی هفته گذشته یک هزار و 
۸1۲ مورد مشاوره یا اطالعات مربوط به اماکن 
تفریحی، شماره تلفن های مورد نیاز شهروندان 
و اطالعات مربوط به مناطق شهرداری اصفهان 

به شهروندان ارائه کردند.

رونق فعالیت نگارخانه های 
اصفهان در اردیبهشت ماه ۹۸

معاون امــور هنــری و ســینمایی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان از رونق فعالیت 
نگارخانه های اصفهان در اردیبهشت ماه سال 

۹۸ خبر داد. 
محمدعلی جعفــری گفــت: نگارخانه صفر و 
یک، از 13 اردیبهشــت تا ۲3 خرداد مجموعه 
آثار پیمان هوشــمندزاده را در معرض نمایش 
گذاشــته و نگارخانه نقش قلم نیز نمایشــگاه 
گروهی نقاشی با تکنیک های آبرنگ، اکرولیک، 
پاســتل، رنگ و روغن و مداد رنگــی را از 13 
تا 17 اردیبهشــت ماه اجرا کــرد. معاون امور 
هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان با بیان اینکه نگارخانه 
اکنون، نمایشگاه گروهی خیالباف را از 13 تا ۲5 
اردیبهشت در دست اجرا دارد، خاطرنشان کرد: 
نمایشگاه پوستر همراه با کارگاه آموزشی از 13 
تا ۲5 اردیبهشــت در نگارخانه صفوی برگزار 
می شود و نگارخانه نگرش نیز اجرای نمایشگاه 
تصویرسازی های مجله را در همین تاریخ پیگیر 
است. وی با اشاره به نمایشگاهی که از 13 تا 1۸ 
اردیبهشت در نگارخانه دیدار اجرا شد، اظهار 
کرد: از 13 تا ۲5 اردیبهشــت نیز در نگارخانه 
اکنون نمایشگاه پوســتر ۸0 بانوی گرافیست 
برپا شــده  و در نگارخانه گذار نیز نمایشــگاه 
نقاشی از ۶ تا ۲3 اردیبهشت برپاست. جعفری 
با ابراز خرسندی از رونق فعالیت نگارخانه های 
اصفهان در اردیبهشت ماه سال ۹۸، به نگارخانه 
شهرستان آران و بیدگل اشــاره کرد و افزود: 
نمایشــگاه آثار طراحی و نقاشی سعید بوجار 
از اول تا 15 اردیبهشــت ماه در این نگارخانه 

برپا شده بود.

امام جمعه اصفهان: 
توقف برخی از بندهای برجام 

اقدام خوبی است
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان، 
توقف برخــی از بندهــای برجام بــه دلیل عملی 
نشــدن طرف های مقابل را اقدامی خوب و مثبت 
ارزیابی کرد.آیت ا... ســید یوســف طباطبایی نژاد 
در خطبه های نماز جمعه اصفهان با اشاره به بیانیه 
شــورای عالی امنیت ملی و مهلت ۶0 روزه به اروپا 
و همچنین توقــف قانونی برخــی اقدامات برجام، 
گفت: این اقدام، خوب است و امیدواریم اگر طرف 
مقابل به عهد خود وفا نکرد بعد از ۶0 روز، قدم بعدی 
برداشته شود. وی به حمله رژیم صهیونیستی به غزه 
در هفته گذشته اشاره کرد و افزود: شلیک بیش از 
۶00 راکت از سوی فلسطینی ها، رژیم صهیونیستی 
را ناچار به اعالم پذیرش آتــش بس در کمتر از 3۶ 
ساعت کرد و این پیروزی نشان داد که گنبد آهنین 
اسراییل پوشالی است. امام جمعه اصفهان ادامه داد: 
امروز به یاری خدا قدرت مقاومت روبه رشد است و 
پوزه رژیم صهیونیستی که از حمایت های جهانی 
برخوردار است را به خاک می مالد.وی خاطرنشان 
کرد: این خطاب الهی اســت که نباید از دشــمن 
ترســید بنابراین مومنان از جا به جایی ناو آمریکا 
که هزینه اش را برخی رژیم های منطقه می دهند، 

ترسی به دل ندارند.

شهردار اصفهان:
کارت هوشمند برای تمام 
شهروندان صادر می شود

شــهردار اصفهــان در برنامه رادیویی »شــهر 
پرسشگر، شهردار پاسخگو« با تبریک حلول ماه 
مبارک رمضان اظهارکرد: شهرداری اصفهان به 
مناســبت ماه مبارک رمضان، برنامه های متنوع 
آموزشــی، فرهنگی و ورزشی را برای شهروندان 
برگزار می کند. قدرت ا... نوروزی افزود: برخی از 
برنامه ها از جمله مسابقات »جام موالی عرشیان« 
برای آقایان و مســابقات »بانوی قدسیان« ویژه 
بانوان درسال های گذشــته نیز برگزار می شد؛ 
اما امسال در تمام رده های سنی با کیفیت بهتر 
برگزار خواهد شــد. همچنین چندیــن برنامه 
ورزشــی برای جانبازان و معلوالن تدارک دیده 
شده و در دست اقدام است. وی با اشاره به تعیین 
تکلیف صدور کارت منزلت شــهروندی که مورد 
ســوال یکی از شــهروندان اصفهانی بود، گفت: 
گروه هدف کارت منزلت بازنشســتگان و برخی 
دیگــر از گروه ها بود که این افــراد از کارت های 
منزلت هنگام استفاده از اتوبوس و مراکز تفریحی 
اســتفاده می کردند؛ اما در حال حاضر ســامانه 
مربوطه در حال تغییر است. نوروزی خاطرنشان 
کرد: شــهرداری اصفهان در صدد صدور کارت 
هوشــمند برای تمام شهروندان اســت تا رفتار 
مردم کنترل شود. وقتی شــهروندی این کارت 
را در اختیار داشته باشد و از محل های مربوط به 
زباله استفاده کند یعنی زباله را در جای خود قرار 
دهد، کارت هوشــمند می تواند این اقدام را ثبت 
کند. هنگام تفکیک پســماند یا استفاده از مترو 
و اتوبوس از کارت هوشــمند استفاده می شود و 
نشان می دهد تا چه حد شهروندان از این امکانات 

درست استفاده می کنند. 

رییس بسیج سازندگی استان خبر داد:
شرکت دانش آموزان اصفهانی 

در اردوهای طرح هجرت
رییس بسیج سازندگی اســتان اصفهان با اشاره به 
عالقه دانش آموزان اصفهانی به شرکت در اردوهای 
هجرت گفت: در ایــن اردوها ۲ هــزار و ۶3۲ نفر 
اعزامی، ۲۶ هــزار و 3۲0 نفرروز، ۲5۹ مدرســه را 

بازسازی کردند.
سرهنگ احســان ا... رضاپور افزود: در عرصه های 
رنگ آمیزی و نقاشی ساختمان، تعمیر میز و نیمکت، 
برق کشی و سیســتم روشــنایی، تعمیر و مرمت 
سرویس بهداشتی، دیوارنویســی و شاداب سازی 
حیاط مدرسه و تجهیز و ســاماندهی کتابخانه ها 
اقداماتی توســط دانش آموزان شرکت کننده انجام 
شــد. وی بیان کرد: در مباحث آموزشی 570 دوره 
آموزشی به همراه ارائه گواهی آموزشی در عرصه های 
فنی و حرفه ای، جهاد کشاورزی، بسیج مهندسین 
کشــاورزی، عرصه های اقتصــاد مقاومتی، صنایع 
تبدیلی و مشاغل خانگی برگزار شد که 4 هزار و 4۶4 
نفر در این زمینه کار کرده اند. رییس بسیج سازندگی 
استان اصفهان در ادامه با اشاره به اردوهای جهادی 
گفت: در اردوهــای جهادی 400 گــروه جهادی 
در عرصه فعالیت های فرهنگی، علمی، آموزشــی، 
بهداشت و سالمت، اشتغالزایی و کارآفرینی، فنی و 
عمرانی با فعالیت در جغرافیای هدف در مدت زمان 

3 تا 5 سال به کارگیری شدند.

تا سال 1393 براساس آمار اعالم شده از سوی 
مســئوالن، حدود 450 هزار اتباع بیگانه در 
اصفهان حضور داشتند که از این تعداد 250 
هزار اتباع بیگانه مجاز و 200 هزار نفر از آنان 
غیر مجاز بودند. بیشتر این اتباع، از افاغنه 
بوده اند. در تازه ترین آماری که سال گذشته 
منتشر شــد و  بر اســاس نتایج سرشماری 
سال 95 بود، اعالم شــد که از جمعیت پنج 
میلیون و 120 هزار نفری اســتان اصفهان، 
حدود 183 هزار تبعه کشــور افغانستان و 
حدود سه هزار نفر عراقی هستند که بیشتر 
آنها در شهرستان اصفهان زندگی می کنند. 
برهمین اســاس، در بین استان های کشور، 
اصفهان پس از تهران و خراسان رضوی میزبان 
بیشترین اتباع و مهاجران خارجی بوده و انواع 
خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی را به آنها 

ارائه داده است.
اصفهان، به عنوان یکی از مهاجرپذیرترین شهرهای 
ایران، عالوه بر پذیرایی از مهاجران ســایر شهرها، 
پذیرای اتباع خارجه نیز بوده است. به تازگی رییس 
گروه آمارهای ثبتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان اعالم کرده که بیشترین سهم مهاجرت های 
بین استانی به اصفهان مربوط به سال های 55 تا ۶5 
بود که بیش از 44 درصد واردشــدگان به اصفهان 
 از اســتان خوزســتان )به دلیل جنگ تحمیلی(

 بودند.
 مهاجران خارج شده از استان نیز به مقصد تهران، 
چهارمحال و بختیاری، خوزستان و فارس به ترتیب 
بیشترین سهم در بین خارج شــدگان از استان را 

داشتند.
این کارشــناس آمار با بیان اینکه بیشترین تعداد 
مهاجران خارج شــده از اصفهان در سال های بین 
55 تا ۹5 همواره تهران را به عنوان مقصد برگزیدند، 
گفت: اســتان اصفهان با توجه به میزان توســعه 
 یافتگی، طی دهه های اخیر نیروی کار استان های 
کمتر برخوردار را به سوی خود جذب کرد و از سویی 
بخش قابل توجهی از نیروی فعال خود را به سوی 

استان توسعه  یافته  تر یعنی تهران گسیل داشت.
سهم مهاجران واردشده از خارج کشور نیز به گفته 
این مقام مسئول در حوزه آمار، در سال های 45 تا 
۹5 به غیر از دوره 55 تا ۶5 روندی کاهشی داشته 

و بیشــترین میزان آن به علت تحوالت سیاســی 
ایجاد شده در کشور افغانستان و متعاقب آن ورود 
مهاجران افغان به استان در دهه 55 تا ۶5 بود. سید 
علی قرشی نوش آبادی می گوید:  به دنبال برقراری 
آرامش نســبی و بازگشــت تعداد قابل توجهی از 
مهاجران افغان به کشورشــان سهم واردشدگان از 
خارج ) نسبت به کل جمعیت استان( از1/07درصد 
در ســال 13۶5 به 0/1۶  درصد در ســال 13۹5 

کاهش یافت. 
 به گفته وی، مقایسه میانه و میانگین سنی جمعیت 
اســتان اصفهان نشــان می دهد که جمعیت کل و 
جمعیت مهاجران واردشده در این سال ها جوان و 

در سن فعالیت و همچنین بیشتر آنها مرد هستند.
ســال گذشــته و پس از افزایش قیمــت دالر و به 
تبع آن کاهش ارزش ریال ایران، آمارها نشــان از 
افزایش خروج مهاجران افاغنه از ایران داشت . کار به 
جایی رسید که در برخی سایت های خبری از قول 
مسئوالن افغانستانی نوشــتند که زمینه کار برای 

ایرانی ها در این کشور فراهم شده است. 
صحبت هــای اخیر عراقچی، معــاون وزیر خارجه 

درباره احتمال درخواســت ایران از مهاجران افغان 
برای خروج از کشورمان در صورت تداوم تحریم ها و 
فشار اقتصادی آمریکا، این روزها خبرساز شده است. 
عده ای ژست دلسوزی گرفته و می گویند سخنان 
عراقچی خارج از قواعد انســانی بوده است. عده ای 
دیگر نیز با تایید این سیاســت )که احتماال تنها به 
عنوان اهرم فشــاری در مقابل آمریکا عنوان شده( 
می گویند ایران بایــد از ابزارهای غیربرجامی برای 
حفظ برجام استفاده کند و از سویی اروپا باید بفهمد 
در تمام این سال ها ایران چقدر و چطور مانند سیل 
بند در برابر فوج فــوج مهاجرانی که اروپا را هدف و 
مقصد خود انتخاب کــرده بودند، عمل کرد و حتی 
از این بابت بایــد به ایران پول هــم بدهد نه اینکه 

منت بگذارد. 
یکی از مشکالتی که استان ما با آن دست و پنجه نرم 
کرده، قاچاق افاغنه بوده است. مهاجران غیرقانونی 
که حضورشــان، پیامدهای نامطلــوب اجتماعی، 
امنیتی، فرهنگی و بهداشتی به همراه داشته و بعضا 
فرصت های شــغلی را هم از جوانــان ایرانی گرفته 
است. سال گذشته، کارشناس مسئول بیماری های 

منتقله از غذا و آب مرکز بهداشــت استان اصفهان 
اعالم کرد که گسترش انواع بیماری های واگیر در 
محل سکونت اتباع خارجی در نقاط حاشیه ای شرق 
و جنوب شرق شهرستان اصفهان به مرحله نگران 
کننده ای رسیده است. در حال حاضر، تعداد قابل 
توجهی از اتباع خارجی به ویژه اتباع افغانستان در 
کارگاه های مختلفی از جمله کوره پزی در حاشیه 
شرق و جنوب شرق کالن شهر اصفهان کار و زندگی 
می کنند؛ اما محل سکونت آنها از شرایط مناسبی 
برخوردار نیســت. با وجود تمام مشــکالت و کم و 
کســری ها و تهدیدها، همان »اخالق« حکم می 
کرده که پذیرای همسایه ها باشــیم و همچنان با 
جان و دل پذیرا هستیم. هرچند خوشبختانه اوضاع 
افغانستان در سال های اخیر با آرامش و صلح و ثبات 
بیشــتری همراه بوده و البته متقابال ایران روزهای 
سخت و پرنوسانی به ویژه از لحاظ اقتصادی پشت 
سر گذاشته است و الزم است تمهیدات تازه ای در 
ارتباط با سکونت مهاجران، قاچاق افاغنه، مشکالت 
بهداشتی و اقتصادی و ... اندیشیده شود واال در اینکه 

همه با هم برادر و برابر هستیم، هیچ شکی نیست. 

سال های دور از خانه
 اصفهان همچنان مهاجرپذیرترین است؛

همزمان با ماه مبارک رمضان صورت گرفت؛
آغاز طرح ویژه رفع سد معبر صنوف همزمان با ماه رمضان

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان طرح 
ویژه رفع سد معبر صنوف در اصفهان اجرا می شود. حســن محمدحسینی اظهار کرد: در طرح ویژه رفع 
سد معبر صنوف با همکاری اتحادیه های صنفی، گشــت زنی های مشترکی همراه با بازرسان اتحادیه ها، 
بازرسان اماکن و نیروهای آموزش دیده شهرداری، پلیس راهور و نیروی انتظامی انجام شده و نسبت به رفع 
تخلفات شهری صنوف به ویژه سدمعبر اقدام صورت گرفته و با مستندسازی روند تخلفات بررسی می شود. 
وی با بیان اینکه فرهنگ سازی برای ســد معبر نکردن در معابر و پیاده روها در اولویت قرار گرفته است 
افزود: کسبه ای که حقوق شهروندان را رعایت کنند تشویق و با کسبه ای که به اخطارها توجه نمی کنند و 
همچنان اصرار بر انجام تخلف سد معبر دارند بر اساس موارد قانونی برخورد خواهد شد و از سوی دستگاه 

قضایی تخلف آنها پیگیری می شود.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان:
همیاری همچنان ادامه دارد

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان اظهار کرد: در پی وقوع سیل اخیر، ستاد بحران سازمان 
خدمات موتوری شهرداری اصفهان در آماده باش کامل قرار داشــت و با اعزام تجهیزات و خودروهای سنگین 
اقدام به مهار سیالب و بازگشایی معابر در مناطق سیل زده کرد. حســن نظام زاده از اعزام خودروهای سنگین 
سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان به مناطق سیل زده خبر داد و گفت: در حال حاضر به دلیل نیاز به 
نظافت معابر شهری در مناطق سیل زده با اعزام خودروی جاروب شهری به پلدختر این اقدام به نحو شایسته برای 
هموطنان صورت گرفته و همچنان همیاری سازمان خدمات موتوری ادامه خواهد داشت. مدیرعامل سازمان 
خدمات موتوری شهرداری اصفهان با اشاره به نقش موثر سازمان خدمات موتوری در بحران ها تاکید کرد: این 
نقش کلیدی در مناطق سیل زده بروز و ظهور بیشتری داشت و همین فعالیت های صادقانه در مناطق سیل زده 

استان های لرستان و خوزستان باعث سربلندی شهرداری اصفهان در امر امدادرسانی به هموطنان مان شد.

مدیــر کمیســیون های ماده صد شــهرداری 
اصفهان اظهار کرد: در ســال گذشــته احداث 
بالکن مازاد بر پروانه یک هــزار و 7۲۹، اضافه 
ســاخت مازاد بر پروانــه چهار هــزار و 10۲ 
مورد، تبدیــل موقعیت ســه هــزار و ۲1۲ و 

کســری پارکینگ دو هــزار و ۹۲3 
مورد تخلف را داشته است. غالمعلی 
فیض اللهــی تاکید کــرد: در حال 
حاضر اصفهان تنها کالن شهر کشور 
است که رســیدگی به پرونده های 
کمیسیون ماده صد آن به روز انجام 
می شود. مدیر کمیسیون های ماده 
صد شــهرداری اصفهان با اشاره به 
تخلفــات مربوط به ســاخت بالکن 

در ساخت و ساز ســاختمان ها، گفت: بر اساس 
مصوبه کمیسیون ماده پنج در گذرهای با عرض 
10 تا 1۲ متر، مالکان ســاختمان ها می توانند 
از طبقــه دوم روی پیلوت ۸0 ســانتی متر، در 
گذرهای 1۲ تا ۲0 متر از طبقه دوم روی پیلوت 
100 سانتی متر و در گذرهای با عرض ۲0 متر 
نیز از طبقه دوم روی پیلوت 1۲0 ســانتی متر 
بالکن احــداث کنند. وی تاکید کــرد: در حال 
حاضر در کمیســیون های ماده صــد چنانچه 
مالک بدون مجوز یا بر خــالف پروانه، بالکن با 
مشخصات اعالم شــده احداث کند، جریمه یا 
رای تخریب صادر می شود. فیض اللهی تصریح 
کرد: خط قرمز کمیسیون ماده صد که بی شک 

حکم تخریب درباره آنها صادر می شود، درهای 
سراسری پارکینگ در کوچه هاست، زیرا وقتی 
در، سرتاسری احداث شود کوچه عمال تصرف 
شده و امکان پارک خودرو در کوچه فراهم نیست 
و در صورت پارک نیز درگیری و مشکالت زیادی 

بین همســایگان به وجود می آیــد. وی با بیان 
اینکه عده ای بر این باور هستند که داشتن سند 
مالکیت در رای کمیسیون ماده صد تاثیر دارد، 
افزود: بسیاری از افراد با استفاده از ماده 147 و 
14۸ سند دریافت می کنند؛ اما بدون پروانه یا 
خالف مفاد پروانه ساخت و ساز انجام می دهند 
در حالی که ســند برای خودش ارزش دارد؛ اما 
تخلفات ســاختمانی آن به صورت جدا بررسی 
می شود. وی ادامه داد: برخی افراد وعده گرفتن 
مجوز برای ساخت طبقه اضافه یا دیگر امکانات 
 ســاختمان را به مالــک می دهندکــه مالکان

 به هیچ وجه نباید فریب این افراد ســودجو را 
بخورند.

مدیر کمیسیون ماده صد شهرداری اصفهان تشریح کرد:

بیشترین تخلفات ساخت و ساز در سال ۹۷
یک کارشــناس شهرســازی گفــت: توجه به 
ظرفیت های درونی شهر و جلوگیری از سوداگری 
در شهرها، زمینه را برای توسعه درون زای شهری 
فراهم می کند. امیر حسین شــبانی اظهار کرد: 
حدود 40 تا ۶0 درصد بافت شــهرهای کشــور 

بافت های ناکارآمد است که به واسطه ناکارآمدی 
جمعیت ساکن خود را از دســت داده است. وی 
افــزود: بافت های ناکارآمد شــهری بخشــی از 
ظرفیت خاموش شهر اســت که باید به درستی 
از آن استفاده شود. این کارشــناس شهرسازی 
تصریح کرد: امروزه زمین هــای قهوه ای در دنیا 
یکی از ســرمایه های اصلی هر شــهر به حساب 
می آید، این زمین هــا زمانــی در چرخه حیات 
شــهر نقش فعالی داشــتند؛ اما در حال حاضر 
کارایی قبلی خود را از دست داده و به مکان های 
بالاستفاده تبدیل شده اند. شبانی افزود: توجه به 
فضای داخلی شهرها و اســتفاده از ظرفیت های 
خاموش برای جلوگیری از رشــد افقی و خزش 

شــهر یک ضرورت به حســاب می آید، سیاست 
مداخله در بافت های ناکارآمد و بازآفرینی شهری 
موجب بهبود وضعیت مسکن و حمل ونقل درون 
شهری می شود. وی ادامه داد: طی سال های اخیر 
ظرفیت های درونی یک شهر به فراموشی سپرده 
شده اســت و هزینه های گزافی برای 
ایجاد تاسیســات زیربنایی و روبنایی 
در بیــرون از حریم شــهرها صرف 
می شود. این کارشناس شهرسازی با 
اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت های 
درونی یک شهر عنوان کرد: در حال 
حاضر تعداد زیادی از واحدها از جمله 
واحدهای مســکونی در شــهرهای 
کشور خالی و بالاســتفاده هستند. 
در این شرایط توســعه برون زای شهری مدنظر 
مدیریت شــهری قرار دارد این در حالی است که 
ظرفیت های مناسبی برای توسعه درون زای یک 
شهر وجود دارد. شبانی خاطرنشان کرد: چنانچه 
سیاست های متناســبی در حوزه اقتصاد شهری 
اتخاذ شــود، زمینه برای استفاده از ظرفیت های 
درونی شهر فراهم شده و از سوداگری و پیشروی 
بدون برنامه شــهر جلوگیری می شود. وی تاکید 
کــرد: مجموعــه ای از سیاســت های اقتصادی 
کالبدی و اعمــال مدیریت جامع شــهری مانع 
سوداگری و رشد لجام گســیخته شهر شده و در 
عین حال پاسخگوی نیاز اجتماعی و فضایی شهر 

نیز خواهد بود.

یک کارشناس شهرسازی:

سوداگری در شهر موجب خزش شهری می شود

امیرعلی نریمانی 
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یادداشت

یکی از ســخت ترین کارها برای بســیاری از ما، درخواست 
چیزی از دیگران است.آنقدر گاهی این درخواست ها سخت 
می شوند که حتی حاضر نیستیم از پدر و مادرمان هم چیزی 
طلــب کنیم؛ چرا که یک حــس منفی ناتوانی به ما دســت 

می دهد که از برآوردن نیاز خود عاجزیم.
این حس واقعا عذاب آور اســت؛ چرا که ما خودمان شــاهد 
هستیم که وقتی کسی مرتبا از ما چیزی می خواهد، به طور 
مکرر پول قرض می خواهد یا مدام از وقت و انرژی ما مطالبه 
دارد و هر خواســته دیگری؛ به مرور زمان ارزش و اعتبار آن 
شخص برای ما زیر سوال می رود، دیگر احترام سابق را برای 

او قائل نیستیم و این یک واکنش ناخودآگاه است.
 اما در ایــن عالم خاکــی و در این زمانه مــرگ معرفت ها و 
مرام ها، کسی هست که دست رد به سینه هیچ کس نمی زند، 
هم توانش را دارد، هم ثروتش را هم قــدرت و هم مهربانی 
و دلســوزی الزم را .... او ثروتی دارد که هرگز تمامی ندارد، 

قدرتی دارد که هیچ قدرتی باالتر از او نیست.
از او هر چه خواسته شود، اجابت می شــود؛ هر چه در توان 
کســی از بنی بشــر نیســت، از او بر می آید و مهم تر از همه 
این اســت که اگر هزاران بار از او درخواســت کنیم، نه تنها 
ارزشــمان را از دســت نمی دهیم؛ بلکه بــرای او عزیزتر و 

محترم تر خواهیم شد.
در جایی که می فرماید: بگو اگر دعای شما نباشد، پروردگارم 

هیچ اعتنایی به شما نمی کند. 
خداوند کلیــد گنجینه های رحمتش را در دســتان تو قرار 
داده است که به تو اجازه داده از او درخواست کنی تا هرگاه 
بخواهی، درهای نعمتــش را با دعا بگشــایی و بارش باران 
رحمتش را طلــب نمایی؛ پس اگر اجابــت دعایت به تاخیر 

افتاد، این تاخیر تو را ناامید نسازد«.
و این ارزش گرفتن از دعا، به خاطرایمان و توجهی است که 
ما به آفریدگارمان داریم، از خلــق او روی گردانیم و به او رو 
می کنیم، این دعا به ما ارزش می دهد؛ چون نمادی اســت 
از ایمــان؛ بنابراین، دعا نــه تنها نیاز مــا را برطرف می کند 
که به ما ارزش هم می دهد. ماه رمضان ماه گشــوده شــدن 
درهای رحمت خداوند است، در ماه رمضان دعاها مستجاب 
می شود، ماه رمضان، ماه هم صحبتی عبد با معبود است، ماه 
خواستن ها و اجابت هاست، هنگامه ای که حجاب ها و موانع 

میان ما و خدایمان برداشته می شود. 
پیامبر )ص( فرمود: درهای آســمان در شب اول ماه رمضان 
گشوده می شــود و تا آخرین شب این ماه بســته نمی شود. 
آیت ا... حاج آقا مجتبی تهرانی، در شرح این حدیث فرمودند: 
»...در روایت تعبیر به »ابواب«شده است ... یعنی تمام حجب 
از طرف خداوند نســبت به بندگانش برداشته می شود، هیچ 
حجابی نیست، تمام در ها باز است، هر تقاضایی که متناسب 
با دری باشد، به خداوند متعال می رسد، چه مادی چه معنوی 
.... و نتیجه آن این است که این تقاضاها بی جواب نمی ماند، 
به تعبیری امروزی بــه بایگانی نمی رود، مســتقیم به خود 

خداوند می رسد. ...«.
 حاجات ما به آسمان می روند و مستجاب شده بر می گردند، 
اگر تاخیری در اســتجابت دیدیم، ناامید نشــویم؛ چرا که 
خداوند حکیم بهتر می داند که صالح ما چیست، به هر حال 
چک دعا امضا شده است، استجابت دعاها حتمی است، پس 
در این ماه عزیز، از هر فرصتی برای دعا کردن استفاده کنیم، 

چه در طلب حاجات مادی، چه معنوی.

اهمیت دعا کردن در ماه رمضان

 فاطمه محمدی

عکس روز

دوخط کتاب

از پسش برآیم. فصل آنفلوآنزا 
دارد می آیــد، بــه احتمــال زیاد 
مریــض خواهــم شــد.« ایــن 
افــراد نمی فهمند کــه دارند 
پیشــگویی  را  آینده شــان 
می کننــد. در کتــاب آســمانی 
آمده اســت: »ما میوه کلمات 
خود را می خوریم.« این جمله 
بدان معنی است که ما آنچه را 
می گوییم، به دست می آوریم.

آرامش در پرتو ایمان 
جوئل اوستین

کلمات مــا از قدرتــی خالقانه 
برخوردارند. هــرگاه واژه ای 
بر زبان می آوریــم، چه خوب و 
چه بد، به آنچــه می گوییم جان 
می دهیــم. بســیاری از مردم 
درباره خودشــان، خانواده شان 
و آینده شــان چیزهــای منفــی 
می گوینــد. حرف هایــی مثــل 
»هرگز موفق نخواهم شــد. 
این بیمــاری مرا از پــا خواهد 
انداخــت. اوضــاع کار آن قــدر 
خراب است که گمان نمی کنم 

علی منصور والی آذربایجان در روز ۱۰ خرداد ۱۳۰۹ کلنگ احداث شهری را 
زد که امروز با نام سلماس شــناخته می شود. شهر سلماس در یک کیلومتری 
دیلمقان و در زمینی به مساحت ۱ میلیون متر مربع ساخته شد. نقشه ساختن 
این شهر به گونه ای بود که عنوان نخستین شهر شــطرنجی ایران را به خود 
اختصاص داد. ساختار شهرهای شــطرنجی باعث می شود که همه خدمات 
شهری در مکان های مناسب قرار بگیرند. تاریخچه شهر سلماس نشان می دهد 
که این شهر قبل از سال ۱۳۰۹ هم بوده و پیشــینه آن به حدود ۹ هزار سال 

قبل برمی گردد. 

نخستین شهر شطرنجی ایران کجاست؟

 ۷ سال پس از آنکه Scrubba کوچک ترین و سبک ترین ماشین لباس شویی 
جهان را عرضه کرد، اکنون محصول جدید خود را ارائه کرده اســت. محصول 
جدید، یک ماشین لباس شــویی کوچک به نام Scrubba Mini است. این 
ماشین لباس شویی در کف دست جا می گیرد و مناسب افرادی است که تصمیم 
دارند با بار سبک سفر کنند مانند کوهنوردان و طبیعت گردان. وزن این ماشین 
لباس شویی تنها ۷۰ گرم است! برای استفاده از این ماشین لباس شویی کافی 
است فرد جوراب، بلوز یا هر تکه دیگری از لباس راکه درون کیسه جا می گیرد، 

در ماشین قرار دهد؛ سپس آب و مایع شوینده را اضافه کند.

ماشین لباس شویی که در جیب جا می شود!

»زریفه صالح اوا« بیش از ۲۰ ســال از زندگی اش را به گــردآوری کتاب های 
مینیاتوری جهان اختصاص داد. وی در این مــدت تعداد زیادی از کتاب های 
مینیاتوری جهان را در قالب یک کلکسیون جمع آوری کرد و این کار او بستر 
مناسبی را برای شکل گیری و تاسیس موزه کتاب های مینیاتوری باکو فراهم 
کرد.موزه کتاب های مینیاتوری باکو در ۲ آوریل سال ۲۰۰۲ میالدی در شهر 
باکو و در نزدیکی کاخ شروان شاهان تاســیس شد. امروزه این عمارت در زمره 

میراث جهانی سازمان یونسکو قرار گرفته است.

 موزه ای جالب با کتاب های مینیاتوری

 ارزش مایکروسافت 
به یک تریلیون دالر رسید

در حالی که شرکت های فناوری در ســال های طالیی خود به 
سر می برند و هر روز به سود و درآمد آنها اضافه می شود، شرکت 
بزرگ مایکروسافت نیز توانست به ارزش یک تریلیون دالر برسد. 
مایکروسافت روز دوشنبه با افزایش ارزش خود در بازار سهام و 
پس از درآمدهای چشمگیر اخیر خود، روزی تاریخی را پشت سر 
گذاشت و به شرکتی یک تریلیون دالری تبدیل شد. این شرکت 
حال به اپل و آمازون پیوست و به عنوان سومین شرکتی که به 
ارزش بیش از یک تریلیون دالر می رسد، در تاریخ ثبت شد؛ اما 
گوگل همچنان در حســرت این مقام مانده و تا کنون از رقبای 
خود عقب افتاده اســت. در روز دوشنبه ارزش مایکروسافت به 
۱۳۰ دالر برای هر سهم رسید، این در حالی است که ارزش روز 
قبل مایکروسافت به ۱۲۵ دالر به ازای هم سهم رسیده بود، به 
این ترتیب ارزش سهام این شرکت با رشدی ۴ درصدی همراه 
شد. به این ترتیب سرانجام با رسیدن ارزش این شرکت به بیش 
از یک تریلیون دالر در بازار NASDAQ، مایکروسافت توانست 
مجددا اپل را از نظر ارزش پشت ســر بگذارد و به ارزشمندترین 
شرکت در جهان تبدیل شود؛ البته این بازار نوسانات زیادی دارد 

و ارقام آن پایدار نیست.

خبر 

  آغاز فصل 
گالب گیری

همزمان با نیمه بهار و فصل 
رویش گل های محمدی، دو 
شهر قمصر و نیاسر کاشان 
از اواسط اردیبهشت ماه، 
میزبان مهمانانی هستند 
که برای حضور در مراسم 
گالب گیری به این شهرها 
ســفر می کنند و با حضور 
در گلســتان های گل و 
کارگاه های گالب گیری از 
طراوت و زیبایی طبیعت 
و محصوالت آن استفاده 

می برند.

اینستاگردی

رضا صادقی مهمان کرامت لبخند خدا

علیرضا عصار خواننده حماسه ها

رضا صادقــی با انتشــار این عکس 
نوشت: یک ماه مبارک واقعی، پر از 
حال خوب و ذکر و لبخند .... تو این 
ماه عزیز، عزیزان لرستان و گلستان و 
خصوصا خوزستان و فراموش نکنیم 
.... نماز و روزه هاتون قبول. این ماه 
ماه ساختن وآرامشــه؛ خدا کنه به 
دســتش بیاریم، مهمــون کرامت 

لبخند خداییم ...

علیرضا عصار با انتشــار این 
عکس نوشــت: یخ زد از سرما 
غریبی روی صحن مسجدی 
درد زاهــد هــوِل ازگرمــای 

رستاخیز بود )ارفع کرمانی(

روشــنک عجمیان در اینســتاگرامش 
نوشــت: مدت هاســت تصمیم گرفته ام 
هرگاه از کسی رنجیدم یا دلم را شکست 
به یاد روزی باشــم که ممکن است هرگز 
در زندگــی ام نباشــد... آن روز را مرور 
می کنم؛آنقدر که نبودنش را باور می کنم 
بعــد در ذهنم برایش غمگین می شــوم 
و شــاید یک عزاداری ذهنی و بعد آرزو 
می کنم کاش بود و از او می گذشتم بعد به 
خود می گویم حاال او هست پس ببخش و 
فراموش کن.. از بخششم شاد می شوم و از 

بودن او شادتر..
به همیــن راحتی ......! ایــن فرمول جدید 

#آرامش من است. شما هم امتحان کنید لطفا

فرمول جدید آرامش روشنک عجمیان

شاکله مومن بر اساس خیررسانی و رفع 
شر از دیگران است

آیت ا... تحریری در جلســه درس اخالق کــه در حوزه علمیه 
مروی برگزار شــد، گفت: از جمله معارفی که اهل بیت )ع( به 
آن بســیار ســفارش کردند، ارتباط خوب بین مومنان است. 
استاد حوزه علمیه با بیان اینکه نیازهای مادی انسان همراه با 
نیازهای عاطفی او است، اظهار کرد: دلسوزی و عطوفت نسبت 
به نیازمندان و افراد ضعیف، در وجود انسان قرار داده شده است.

وی ادامه داد: در زندگی اجتماعی ممکن است وقتی انسان در 
صدد رفع نیاز دیگران قرار گیرد، حالت ســرور پیدا  کند. وی با 
بیان اینکه انجام هر دستور مقدسی ابتدا سبب توسعه وجودی 
در خود انسان می شود؛ سپس در دیگران وسعت ایجاد می کند، 
اظهار کرد: کســی که آغازگر کار خیر است، فضیلت بیشتری 
نبست به آن شــخصی دارد که در صدد جبران کار خیر برآمده 
اســت. آیت ا... تحریری بابیان اینکه شــاکله مومن بر اساس 
خیررسانی و رفع شر از دیگران اســت، ابراز کرد: اهل بیت )ع( 
مظهر تام چنین کماالتی بودند بر همین اساس تمام وجود آنها 
مســرور بر انجام تکالیف الهی بود. اعمال ما بر شادی یا غم ما، 

دیگران و حتی امام اثر دارد.

دیدگاه

روشنای خاطره ها
کتاب »روشنای خاطره ها« تازه ترین اثری است که از سوی انتشارات 
ســوره مهر و با موضوع بازخوانی چهل خاطره کوتــاه جنگ به همراه 
یادداشت های مرتضی ســرهنگی درباره این یادداشت ها منتشر شده 
است. سرهنگی در این کتاب در خالل روایت چهل خاطره کوتاه برگزیده 
از میان کتاب های منتشر شده توسط دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه 
هنری درباره راوی این داستان ها و نیز موقعیت بازگویی آن و خاطره نگار 
آن، توضیحاتی ارائه کرده است. ســرهنگی در مقدمه خود درباره این 
کتاب می نویســد: »گفتن ندارد؛ ناگزیرم بنویســم. بنویسم همه این 
سال هایی که روی این صندلی نشسته ام و رفت و آمد خاطره های کوچک 
و بزرگ را روی میز کارم می بینم، گاهی به یکی شان دل می بندم. غریبه 
که نیستید، وقتی چشم توی چشم می شویم، نمی توانم بروم به صفحه 
بعد. تصویر همان چند صفحه را که دلبری کرده است، کنار می گذارم، 
دوباره و چندباره می خوانمش و یادداشــت کوچکی برایش می نویسم. 
حاال همه آن خاطره ها را یک جا در این کتاب روشنای خاطره ها می گذارم 
پیش رویتان، خودش قصه ای است و قصه کوتاهی هم من برایش نوشته ام 
که می خوانید. غریبه که نیستید، معلوم است دست من به همه خاطره ها 
نمی رسد. گذر خیلی از خاطره ها هم به مســیر میز کارم نمی خورد و 
نیامدند. آنهایی را آوردم که با هم بروبیایی داشتیم. با همه این خاطره ها 

گاهی روزهای تلخ و شیرینی داشتم؛ اما از همه شان لذت بردم«.

کتاب

فرهنگ های غذایی عجیب از سراسر جهان
عادات غذایی متفاوت حتی در بین شهرهای مختلف کشور ما نیز وجود دارد و در سفرهای داخلی هم می توانید شکلی از تفاوت فرهنگی را تجربه 
کنید؛ اما این سفرهای بین المللی است که می تواند نگاه شما را به آداب و رسوم مصرف مواد غذایی تغییر دهد. در این مقاله با ما همراه باشید تا با 

عادات عجیب غذایی از سراسر دنیا آشنا شوید.
غذای مردگان در اندونزی

در منطقه Sulawesi در کشور اندونزی، با درگذشت یکی از اعضای ارشد و محبوب خانواده، جسد وی تا هفته ها در کنار خانواده باقی می ماند. با 
این جسد درست مثل یک انسان زنده برخورد می شود و حتی روزانه چهار وعده غذایی نیز برای او روی میز قرار داده می شود. اعضای خانواده در این 
چند هفته به شکلی رفتار می کنند که انگار اتفاقی خاص رخ نداده و این جسد هیچ تفاوتی با گذشته ندارد. در این رسم باید سه وعده غذایی اصلی 

صبحانه، نهار و شام و عالوه بر آن چای بعدازظهر، مقابل جسد قرار بگیرد.
نوشیدن خون گاو در کنیا

یکی از رسوم عجیب قبیله ماسای در کشور کنیا، مصرف خون گاو به عنوان یک نوشیدنی سودمند است. اعضای این قبیله باور دارند که با نوشیدن 
خون گاو، اشخاص ضعیف و زن های حامله، انرژی زیادی دریافت خواهند کرد. این رسم البته ریشه در تاریخ این قبیله دارد. در گذشته برای سفرهای 
طوالنی، غذای زیادی در اختیار مردم قبیله ماسای نبود و اعضای این قبیله مجبور بودند راهی را برای زنده ماندن پیدا کنند. ازاین رو مصرف خون گاو 
زنده به همراه شیر گاو، به یک راه متفاوت برای زنده ماندن تبدیل شد. این رسم تا دوران فعلی نیز ادامه دارد و حتی به توریست ها هم تعارف می شود.

رسم عجیب کریسمس در ژاپن
با ورود ژاپن به فرهنگ جهانی، کریسمس هم به یک رسم و جشن جدید در این کشور تبدیل شــد. در واقع تنها ۴۰ سال از ورود جشن سال نو 
مسیحیان به کشور ژاپن می گذرد. با این تغییر فرهنگی، رستوران کی اف ســی که از یکی مشهورترین رستوران های زنجیره ای جهان به حساب 
می آید، تصمیم گرفت تا یک شکل غذایی جدید را در این کشور راه اندازی کند. این روزها باید از هفته ها پیش از کریسمس، غذای کی اف سی خود 

را سفارش دهید؛زیرا بیش از سه و نیم میلیون سفارش غذا از این رستوران در کریسمس انجام می شود.

 وب گردی
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