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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: از ســال 89 تا پایان سال 97 حدود 2600 کیلومتر شبکه فاضالب در شهرهای 
مختلف استان اجراشد. این در حالی است که هم اکنون طول شبکه فاضالب در استان اصفهان بیش از 7600 کیلومتر است.

مهندس هاشم امینی افزود: آبفای استان اصفهان، رتبه دوم را در بین شــرکت های آب و فاضالب شهری کشور به جهت اجرای طول 
شبکه فاضالب به خود اختصاص داد.

مهندس هاشم امینی با بیان اینکه در سال های اخیر شرکت آبفای استان اصفهان با تنگناهای مالی مواجه بود؛ اما به لحاظ ارتقای سطح 
بهداشت و رفاه عمومی مردم، اجرای شبکه فاضالب در نقاط مختلف استان در دستور کار قرارگرفت، عنوان کرد: در حال حاضر بیش از 2 
میلیون و 900 هزار نفر در استان تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار دارند که حدود 70 درصد جمعیت استان را شامل می شود و 

در صدد هستیم با استفاده از توان مالی بخش خصوصی، صد در صد جمعیت استان را تحت پوشش شبکه فاضالب قرار دهیم.
وی با اشاره به تعداد تصفیه خانه های فاضالب در مداربهره برداری تصریح کرد: در حال حاضر 25 تصفیه خانه فاضالب در استان اصفهان 
در مدار بهره برداری قرار دارد که بیشترین تعداد تصفیه خانه های فاضالب در مداربهره برداری میان شرکت های آب وفاضالب شهری 

در کشور را آبفای اصفهان دارد.
مهندس هاشم امینی با اشاره به برنامه های آتی آبفای استان اصفهان در توسعه سامانه های جمع آوری و تصفیه فاضالب عنوان کرد که 
طی برنامه ای هدف گذاری شده، فرآیند ســاخت تصفیه خانه های فاضالب در حال احداث تکمیل شوند وهر سال تصفیه خانه ای در 

مدار بهره برداری قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان گفت: به عنوان مثال در نظر داریم تصفیه خانه های فاضالب )در شهرهای، نطنز، اژیه، 
وچادگان هر چه سریع تر عملیات احداث شان تمام شــوند و در مدار بهره برداری قرار گیرند؛ همچنین ظرفیت تصفیه خانه فاضالب 

فوالدشهر نجف آباد، بوئین و داران ارتقا یابد.
  وی افزود: بازســازی و ارتقای تصفیه خانه های فاضالب قدیمی همانند تصفیه خانه فاضالب جنوب و شمال اصفهان، شاهین شهر، 

شهرضا و بهارستان انجام شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبرداد:
 طی 8 سال اخیر حدود 2600 کیلومتر شبکه فاضالب

 در استان اصفهان اجرا شد

روزگاری بازارهای سنتی اصفهان از هیاهوی صدای چکش قلمکارها و ریتم خوش آهنگ 
نقره زن ها، لبریز بود. دســتان هنرمندی که هم هنر می آفریدند و هم ثروت و حاال چند 
وقتی است که این حجره ها در حال پیوســتن به تاریخ هستند. قلمکارهایی که هنرشان 
را قاب گرفته اند و عطای تولید هنر را به لقایش بخشــیده اند. دراین راسته از بازار، دیگر 
صدای چکش ها کمتر به گوش می رسد و در البه الی نامهربانی مسئوالن، هنرهای پدری 
به فراموشی سپرده می شود.صنایع دســتی در دو دهه اخیر از جمله معدود شاخه های 
صادراتی غیر نفتی بوده که همواره پا به پای فرآورده های نفتی، بار اقتصاد ایران را به دوش 
کشیده است. هر چند کشــورهایی مانند چین و ترکیه از رقبای جدی کشورمان در این 
حوزه بوده اند؛ اما از سال گذشته عمال ایران، بازار را به این دو رقیب قدرتمند واگذار کرد. 
کارشناسان معتقدند یکی از اصلی ترین علل از رونق افتادن برخی از صنایع دستی ایرانی، 
غیر کاربردی و گران بودن این کاالهاست. در دورانی که کشور با رکود مواجه است و راه 
صادرات صنایع دستی به چندین و چند علل داخلی و خارجی مسدود است، عمال مشتریان 
قدرت خریدهای گران قیمــت چندین میلیونی در بازار داخلی را ندارند. این مســئله به 

خصوص در مورد صنایع دستی اصفهان صادق است...

  نایب رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان در گفت وگو با »زاینده رود« 
از مشکالت تامین مواد اولیه در بازار صنایع دستی اصفهان گالیه کرد؛

راسته راکد بازار
مرضیه محب رسول

دور باطل سیگار و سرطان

 در حالی که رسانه های مکتوب از نبود کاغذ 
رنج می برند، دولت ۱۵ میلیون دالر برای خرید 

و واردات کاغذ سیگار هزینه کرده است؛

5

 تذکری که جدی گرفته نشد؛

رفتینگ پر ماجرا

استقبال شهروندان اصفهانی 
از طرح اهدای کتاب

 با وجود اوضاع نابه سامان کاغذ، حال 
کتابخانه ها در نصف جهان خوش است؛
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مشروح در صفحه 3

  شهر، حال و هوای رمضان دارد؟

بار دیگر، ماهی که دوستش داشتم

واقعیت این است که حال و هوای شهر خیلی ماه رمضانی نیست! یحتمل 
در شهرهای دیگر هم همین روال برقرار است. قدیم ترها از چندروز مانده 
به ماه رمضان، بوی ماه خدا در سراســر شــهر پراکنده می شد. درست 
مثل عید نوروز، به استقبال ماه رمضان می رفتیم، مساجد را آب و جارو 
می زدیم و غبارروبی و گالب افشــانی می کردیم. بازار مواد غذایی ماه 
رمضان هم پررونق می شد. بیشتر از همه زولبیاو بامیه بود که به چشم 
می آمد. از چندروز مانده به رویت هالل این مــاه، از کنار هر قنادی که 
می گذشتی، چشمت به شیرینی خوشــمزه و محبوب این ماه می افتاد 
ودلت هوای ماه مبارک می کرد. از روز اول ماه، بســاط حلیم بادمجان 

هم اضافه می شد.
 گاهی چندســاعت مانده به افطار، صف های طویل خرید حلیم و آش 
و حتی کله پاچــه را می دیدی که مقابــل مغازه های قدیمــی و نام و 
نشان دارتر شهر، شــکل گرفته بود. هوا هنوز این قدر گرم نشده بود که 
وسط اردیبهشت کولرها روشن شود. گرما هم اگر بود، تحمل می کردیم 
به عشق لحظه ناب افطار و ربنای شجریان و چای نبات و خرمای وقت 
افطار و بعد هم نماز و هجوم به ســفره افطاری که به برکت آن روزها و 
سال ها -که هنوز »دالر« با زندگی ما این بازی سخت و کثیف را شروع 

نکرده بود- پررونق بود. 
بعد از افطار هم نوبت به سریال های مناسبتی این ماه می رسید. سال ها 
شب های ماه مبارک را با سریال های طنز »رضا عطاران« به سر می بردیم. 
خیلی وقت ها بعد از سریال، راهی مسجد محله می شدیم و روحمان با 
نوای دعای »ابوحمزه ثمالی« جال می گرفت. آن وقت ها هنوز رســانه 
ملی به سبک این روزها و سال ها، ماه رمضان را مترادف با ماه عزا و غم 

نمی دانست و باکس تلویزیون پر بود از برنامه های جذاب و مفرح.
سحرهای ماه رمضان را با دعای سحر »موسوی قهار« به یاد می آوریم. 
حداقل 30 سال خاطره مشترک سحرهای ماه رمضان، با این صدا برای 
ِّی أَْسَألَُک ِمْن بََهائَِک بَِأبَْهاُه َو  دهه شصتی ها رقم خورده است: »اللَُّهمَّ إِن
« درست مثل ربنای وقت افطار... اجرای حسن سلطانی  ُکلُّ بََهائَِک بَِهیٌّ
و بعدازآن »فرزاد جمشیدی« هم دوست داشتنی بود با آن فن بیان ویژه 
و منحصربه فرد خودشان. حتی تایم معکوس گوشه برنامه سحرگاهی 
تلویزیون که دقایق باقی مانده تا اذان صبح را نشان می داد هم لذتبخش 
بود؛ عجله برای خوردن سحری و بعد هم مسواک زدن. اگر چراغ خانه ای 
خاموش بود، همسایه قبل از ســحر، زنگ خانه را می زد به هوای اینکه 

نکند همسایه اش خواب مانده است.
 ممنون و مدیون همسایه می شدیم که بانی شده تا خواب نمانیم. مثل 
این روزها و سال ها نبود که همسایه از همسایه خبر ندارد و دیگر سنت 
زنگ زدن و بیدار کردن به وقت سحر هم از یاد رفته و انگار کسی جرات 

نمی کند زنگ آپارتمان بغلی را بزند!
ظهرها درب مساجد باز می شد و تا هنگام افطار کسی درب خانه خدا را 
نمی بست. مسن ترها روزهای ماه مبارک به مسجد می رفتند و مشغول 
عبادت می شــدند. بعد از افطار از نمازگزاران با آب جوش نبات و بامیه 
پذیرایی می شد. »قبول باشه« تکیه کالم همه آدم هایی بود که آن روزها 

به هم برمی خوردند. انگار همه روزه بودیم یا حداقل نشــان می دادیم 
که روزه ایــم. برای روشنفکرنشــان دادن خودمان، مســابقه تظاهر به 
روزه خواری برگزار نمی کردیم. حرمت ماه مبارک انگار بر همه ما واجب 

بود؛ چه روزه دار و چه روزه خوار.
کســب و کار بازاری ها در ایام ماه رمضان پاک تر و پر برکت تر می شد، 
اگرچه بسیاری از صنوف در این ماه، تعطیل یا کم کار می شدند؛ اما در 
عوض حمام ها، قهوه خانه ها، زورخانه ها و شــیرینی فروشی ها به رونق 
می افتادند. قبل تر از نسل ما، دوران قبل از انقالب،  می گویند ماه رمضان 
که می رسید حتی کاسب های کم فروش هم سنگ های قالبی شان را به 
انبار می بردند تا وزنه های دقیق را برای معامله با مردم مورد استفاده قرار 
بدهند. این روزها برخی کاســب ها از ماه خدا هم برای داللی و فروش 
بیشــتر اجناس خود ولو با قیمت های کاذب و غیرواقعی سوء استفاده 
می کنند. بسیاری از غذاهای خوشمزه از سبد غذایی ماه رمضان مردم 
به خاطر گرانی حذف شده است. خیلی ها زورشان حتی به خرید زولبیاو 

بامیه هم نمی رسد.
تلویزیون ها خاموش شده، کسی برنامه های رسانه ملی را دنبال نمی کند. 
حتی بهانه فهمیــدن وقت اذان را هم ازتلویزیون به لطف گوشــی های 
هوشمند و برنامه های ویژه اذانگو نداریم. رسانه ای که مرجع تقلید را به 
خاطر موضع گرفتن در برابر برنامه ای که به زعم این مرجع مصداق عینی 
»قمار« بوده، حذف و ممنوع التصویر می کند، دیدن ندارد. رسانه ای که 
دیگر نه انیمیشن »زهره و زهرا« برایمان پخش می کند و نه حتی »سرای 
ابریشم« دوباره بازپخش می شــود که کمی به حال و هوای آن روزها و 

سال ها برگردیم؛ سال های سخت اما پرخاطره دهه 60 و 70.
مجبوریم مثلث های عشقی »دلدار« و ناز و عشوه های بازیگر زن »ازیاد 
رفته« و دیالوگ های دهان پرکن و تکراری سعید نعمت اله )برادرجان( 
را ببینیم.خیلی چیزها عوض شــده؛ شــهر، حال و هــوای آن روزها و 
سال ها را ندارد؛ اما هنوز هم دلخوشیم به برکات ماه مهمانی خدایی که 
بی دریغ می بخشد و بنده نواز اســت به برکت »رمضان الکریم«. یقین 
دارم میان همه گیر و گرفتاری ها و شک و تردیدها و خستگی های این 
روزها، دل همه ما برای فراموشــی روزه بودن به هنگام شستن دست با 
آب سرد و گوارای لب حوض، تنگ شــده است. رمضان به کودکی همه 
ما پیوند خورده است؛ روزه کله گنجشکی می گرفتیم و به دور از چشم 
مادر آب می نوشیدیم و سر سفره افطار بیشتر از همه مشغول به خوردن 
می شدیم.دلتنگ می شویم، خاطره ها هرگز از بین نمی روند و با شکلی 
جدید، دوباره متولد می شــوند. ســحری را به زور می خوریم و افطار را 
با ولع، نماز صبــح را خواب آلود می خوانیم و مغــرب را با مدح. دلتنگ 
نشســتن در لب ایوانیم، حوض هایی که دیگر نیست و عطر نان تازه ای 
که شاید دیگر کمتر در خانه می پیچد؛ اما ما هنوز دلمان می خواهد در 
هیاهوی این همه همهمه و شلوغی، گم بشویم در عطر رمضان، در هوای 
عاشقی با خدا؛ حتی اگر عبادت هایمان به صافی و زاللی آن سال ها نباشد 
و گرد فراموشی و دنیازدگی روی آن نشسته باشد. هنوز هم دل بسته ایم 
به شــب های قدر که برتر از هزار شب اســت و گوش جان سپرده ایم به 
زمزمه های اول امام مظلوم عالم در نخلستان های کوفه و دل سپرده ایم 

به خدایی که ... »من عوض شدم ولی، تو خدای بچگیمی«.

سمیه پارسا

بسم اهلل الرحمن الرحیم

اللهّم ال تَْخِذلْنی فیِه لَِتَعّرِض َمْعِصِتَک وال تَْضِربْنی بِسیاِط نَْقَمِتَک وَزْحزْحنی 
فیِه من موِجباِت َسَخِطَک بَِمّنَک وأیادیَک یا ُمْنتهی َرْغبـَة الّراغبیَن.

خدایا وا مگذار مرا در این روز در پی نافرمانیت روم ومزن مرا با 
تازیانه کیفر ودور وبرکنارم بدار از موجبات خشمت به حق احسان 

ونعمت های بی شمار تو ای حد نهایی عالقه واشتیاق مشتاقان.

اختالفات ترامپ با مشاورانش بر سر ایران و 
ونزوئال شدت گرفته است؛

شکاف در کاخ سفید
»ترامپ« از ابتــدای کارش، اغلــب مهره های 
سیاســی و امنیتی خود را از میان تندروترین و 
ضد ایرانی ترین سیاستمداران آمریکایی انتخاب 
کرد؛ اما حاال خبرهایی مبنی بــر اختالف نظر 

رییس جمهور آمریکا با مشاوران امنیتی خود ...
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علیرضا کریمیان

»ترامــپ« از ابتــدای کارش، اغلــب مهره هــای 
سیاسی و امنیتی خود را از میان تندروترین و ضد 
ایرانی ترین سیاستمداران آمریکایی انتخاب کرد؛ اما 
حاال خبرهایی مبنی بر اختالف نظر رییس جمهور 
آمریکا با مشــاوران امنیتی خود بر ســر پیشنهاد 

مذاکره با ایران مخابره می شود. 
پایگاه خبری المانیتور در گزارشی درباره اظهارات 
اخیر رییس جمهور آمریکا مبنــی بر اینکه امیدوار 
اســت »یک روز ایران با وی تماس بگیرد« نوشت 
که این درخواست ترامپ در تقابل با مواضع مشاور 
 امنیت ملی آمریکا و تیم امنیــت ملی او قرار دارد. 
»فارن افرز«، رسانه رســمی اندیشکده آمریکایی 
»شورای روابط خارجی« موســوم به CFR، نیز به 
تازگی در تحلیلی مدعی شــده کــه رفتار پمپئو و 
بولتون در مقابل ایران بر خالف آن چیزی است که 

ترامپ می خواهد. 
این رسانه مدعی شده است:» جان بولتون و مایک 
پمپئو از انگیزه های ایدئولوژیک و اهداف بی ثبات 
کننده ای برای برقراری ارتباط استفاده کرده اند که 
با رویکرد تبادلی ترامپ متفاوت اســت«. در حالی 
که ترامپ با فشار حداکثری امیدوار است ایرانی ها 
را پای میز مذاکره بکشاند، تیم امنیتی او در وزارت 
خارجه و پنتاگون برای نبرد و مقابله نظامی با ایران 
آماده می شوند. این شکاف میان مشاوران و ترامپ 
تنها مختص به ایران نیســت و در مورد ونزوئال هم 

وضعیت بــه همین گونه 
است. جان بولتون، مشاور 
امنیت ملی آمریکاســت 
کــه بنــا بــر گــزارش 
واشنگتن پســت، پروژه 
ضــد ونزوئالیی او موجب 
نارضایتی ترامپ شده، این 

رسانه همچنین مدعی شــده است ترامپ احساس 
کرده که جــان بولتون می خواهــد او را به جنگ با 
ونزوئال بکشــاند. صحبت ها درباره اختالف بولتون 

با رویکــرد جنگ طلبانه 
مشــاورانی همچــون او 
باال گرفته اســت. ترامپ 
در توضیــح این نوشــته 
واشنگتن پســت گفت: 
»او ]بولتون[ دیدگاه های 
سفت و سختی درباره امور 
دارد؛ اما مشکلی نیست. من جان را تعدیل می کنم. 
البته جان آدم به واقع جالبی است«. ترامپ دوباره 
تاکید کرد: »من کســی هســتم که جان را تعدیل 

می کنم. طرف های ]مشــاوره[ مختلفــی دارم.« 
به نظر می رســد نگاه ترامپ به انتخابات بعدی در 
آمریکا، به نوعــی رفتارهای محافظــه کارانه تر  او 
در قبال مناقشــات امنیتی ایاالت متحده را توجیه 
می کند. کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که 
تیم امنیتی ترامپ دچار تفرقه شدیدی شده است. 
ترامپ با وجود عالقه به لفاظی، تمایلی به مداخله در 
ونزوئال یا ایران ندارد. او در آستانه انتخابات ریاست 
جمهوری بیشتر به سیاست ها و راهکارهایی فکر می 
کند  که به موقعیت سیاســی اش در داخل آمریکا 
کمک کند. از این رو از درگیری نظامی در خارج از 
مرزها اجتناب می کنــد؛ موضوعی که برای بولتون 
که با حساسیت رقابت برای پیروزی مواجه نیست، 

چندان قابل درک نیست. 
از سوی دیگر در داخل هم ترامپ با مشکالت بزرگی 
مواجه اســت که هر گونه ماجراجویی در خارج از 
مرزهای این کشــور می تواند او را در برابر مخالفان 
داخلی اش مغلوب ســازد. دموکرات ها به شدت به 
دنبال دادگاهی کردن ترامپ بر سر ماجرای »بازرس 
مولر« هستند و بخشی دیگر از مخالفان استیضاح 
او را پیش می برند. این مسائل موجب خواهد شد تا 
ترامپ با دیدگاه های تندروی مشــاورانش در مورد 
اقدامات نظامی چندان همراه نباشد و شکاف رییس 
جمهور با کســانی که زمانی بیشترین حمایت را از 
ایده های آنها در مورد  امنیت ملی آمریکا داشت،هر 

روز بیشتر شود.

مادورو:
مغز متفکر کودتای اخیر ونزوئال 

از عوامل »سیا« بود
رییس جمهور ونزوئال اظهار کرد که ژنرال سابق 
این کشــور که مغز متفکر کودتای نافرجام اخیر 
بود، بیش از یک سال است که به خدمت »سیا« 
درآمده اســت. مادورو تاکید کــرد:»کاراکاس« 
شواهدی در اختیار دارد که نشان می دهد سازمان 
اطالعات مرکزی آمریکا )ســیا( حدود یک سال 
پیش این ژنــرال ونزوئالیی را بــه خدمت خود 
درآورده بود. مادورو در ادامه سخنان خود ادامه 
داد: بازرسان در بررســی های خود به این نتیجه 
رسیدند که فیگوئه را، نیروی محرک توطئه کودتا 
در ونزوئال بوده و به درخواست واشنگتن، چنین 

اقدامی را انجام داده است.
 بنا به گــزارش راشــاتودی، فیگوئــه را یکی از 
عالی رتبه تریــن مقامات ونزوئال بــود که تغییر 
رویه داد و به ائتــالف مخالفــان تحت رهبری 

گوایدو پیوست.

مخالفت »عمران خان« با 
شرایط صندوق بین المللی پول

نخست وزیر پاکســتان، تفاهم نامه بین صندوق 
بین المللی پول و وزارت خزانه داری این کشــور 
برای دریافت وام را رد کرد.»عمران خان« خواهان 
کاهش مالیات و جلب رضایت نمایندگان صندوق 
بین المللی پول در این زمینه است. این در حالی 
است که دولت پاکســتان افزایش نرخ برق و گاز 
برای شهروندان پاکستانی را که از شرایط صندوق 
بین المللی پول بــرای پرداخت وام بود، پذیرفته 
است. افزایش مالیات از دیگر تقاضاهای صندوق 
بین المللی پول برای پرداخت وام بود که به نظر 
می رسد توافق در این زمینه با دخالت عمران خان 
به چالش کشــیده شــد. مشــکالت اقتصادی 
بزرگ ترین چالش حزب حاکم پاکســتان بعد از 
روی کار آمدن بود و تا کنون این کشور نتوانسته 

این بحران را حل کند.

افزایش شمار حامیان استیضاح 
ترامپ در آمریکا

نتیجه یک نظرســنجی جدید در آمریکا نشان 
می دهد که میــزان حمایت از طرح اســتیضاح 
»دونالد ترامپ« به ۴۵ درصد رســیده است. در 
حالی که ۴۵ درصد شــرکت کننــدگان در این 
نظرسنجی با طرح اســتیضاح رییس جمهوری 
موافق هســتند، در مقابل ۴۲ درصد با این طرح 
مخالفــت کرده اند. بــه تازگی نیــز طوماری با 
۱۰ میلیون امضای شــهروندان آمریکایی برای 
استیضاح ترامپ از سوی یکی از اعضای مجلس 
نمایندگان این کشــور به کنگــره تحویل داده 
شد. گفته شــده درخواست اســتیضاح ترامپ 
از ســوی »رشــیده طلیب« نماینده میشیگان 
 در مجلس نماینــدگان به کنگــره تحویل داده 

شده است.

پیشنهاد اقامت دائم به 
رییس جمهور مخلوع سودان

منابع مطبوعاتی در ســودان از پیشنهاد یکی از 
کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس به رییس 
جمهوری مخلوع سودان مبنی بر اقامت دائم در 
خاک این کشور به همراه خانواده اش خبر دادند. 
بر اساس این گزارش، اسم کشور مذکور ذکر نشده 
است. عمر البشیر بر اساس این پیشنهاد به همراه 
خانواده اش می تواند اقامت دائم در کشور مذکور 
داشته باشــد. گزارش های رسانه ای حاکی از آن 
است که البشــیر با این پیشنهاد موافقت کرده و 
شورای نظامی انتقالی در حال بررسی آن است. 
همچنین منابع قضایی در سودان اعالم کردند که 
عمر البشیر اتهامات وارده علیه خود در خصوص 

فساد مالی را پذیرفته است.

شکاف در کاخ سفید
 نشست مشترک مجلس

 و قوه قضاییه برگزار می شود
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی امروز با 
رییس و مسئوالن قوه قضاییه دیدار می کنند. 
در این دیدار رییس قوه قضاییه گزارشــی از 
برنامه های خود ارائه خواهد داد و نمایندگان 
نیز نقطــه نظرات خــود را بیــان می کنند. 
این جلسه بعد از جلســات کمیسیون های 
تخصصی مجلس برگزار خواهد شد. قرار است 
در نشست مشترک قوه مقننه و قوه قضائیه، 
رؤسای دو قوه، کمیســیون های تخصصی و 

رؤسای فراکسیون ها سخنرانی کنند.

 حصارکشی مرز پاکستان
 و ایران کلید خورد

فرمانده نیروهای مرزی پاکستان از عملیات 
نظامی در بلوچستان و نزدیک مرز ایران خبر 
داد که بر اثر آن دستکم ۱۵ شبه نظامی کشته 
شده اند.»معظم انصاری« افزود: این عملیات 
با دریافــت اطالعات محرمانه از تردد شــبه 
نظامیان در منطقه مرزی این کشور در ایالت 
بلوچستان انجام شــد. وی همچنین اظهار 
داشت: طرح حصارکشی مرزهای بلوچستان 
با ایران آغاز شده و انتظار می رود این فرآیند 

طی سه الی چهار سال آینده تکمیل شود.

ژاپن تایمز گزارش داد:
امیدواری ژاپن به میانجی گری 

میان ایران و آمریکا
یک رســانه ژاپنــی از امیــدواری توکیو به 
میانجی گری میان ایــران و آمریکا خبر داد. 
این گزارش با نقل قولــی از یک مقام وزارت 
خارجه ژاپن همراه شــده است که می گوید: 
»هر دو طرف به دنبال گفت وگو هســتند. 
اگرچه محدودیت هایی این میان وجود دارد؛ 
اما در عین حال این امکان هســت که ژاپن 

نقشی در این ماجرا داشته باشد. دولت ژاپن 
ابراز امیدواری کرده که بتواند با میانجی گری 
میان ایران و ایاالت متحده توافق هســته ای 
تهران با قدرت های جهانــی را حفظ کند«. 
»یاسوتوشی نیشــیمورا،« معاون دبیر اول 
کابینه ژاپن بــه دنبال تصمیــم ایران برای 
خروج محــدود از برجام در یــک کنفرانس 
خبری گفت: »مشاهده ما این است که ایران 
نمی خواهد از توافق هسته ای صرف نظر کند. 
ما قصد داریم که برای صلح و ثبات در منطقه 
کوشا باشیم و از روابط دوستانه سنتی خود با 

ایران استفاده کنیم«.

 آمریکا یک ناو جنگی دیگر
 به خلیج فارس می فرستد

»پنتاگون« در پی درخواست فرماندهی مرکزی 
ارتش آمریکا که در اثر ادعای دولت ترامپ مبنی 
بر تجهیز نیروهای نیابتی درعراق و ســوریه از 
سوی ایران برای حمله به نیروهای آمریکایی 
مطرح شده اســت، آتش بار ضد موشکی و ناو 
جدید به خلیج فارس اعزام می کند. بر اساس 
این گزارش، یک آتش بار ضد موشکی، چند ماه 
پس از آنکه چهار آتش بار از منطقه خارج شده 
بودند، به خلیج فارس بــاز می گردد. پنتاگون 
همچنین گفت که یک کشتی نیروی دریایی 
در منطقه را بــا آرلینگتون، یــک ناو جنگی 
قدرتمندتر جایگزین می کند که یک کشــتی 
آبی خاکی طراحی شــده برای نقــل و انتقال 

نیروهای دریایی و هلیکوپترهای جنگی است.

سید کمال خرازی
رییس شورای راهبردی روابط خارجی:

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
گفت: هرچند باید ایران زودتر از برجام خارج می شد؛ 
اما امیدهای اندک به اروپا باعث به تعویق انداختن 

این تصمیم شد.
 سید احسن علوی اظهار داشت: بدعهدی آمریکا و 
هم پیمانان آن باعث شد که برجام در بدو شکل گیری 
مانند جنین نارسی شــود که اجازه رشد به آن داده 
نشــد. علوی گفت: در طول اجرای برجــام ایران تا 
آنجایی که الزم بوده به تعهدات خــود عملکرده و 
ســازمان هایی که بر حســن اجرای برجام نظارت 

می کردند نیز بارها بر این مهم اذعان کردند.
 وی گفت: در واقع تیم سیاســی ایران فکر کرد که 
دولت های اروپایی تمامــی تعهداتی را که در برجام 
پذیرفته بودند عملی می کنند؛ اما این کشــورها به 
لحاظ روابط تجاری ســنگینی که با آمریکا دارند و 
به این کشور به شدت وابســته هستند، نتوانستند 
اقدامات موثری در راســتای تعهدات برجام انجام 

دهند.

ایران باید زودتر از برجام 
خارج می شد

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس: 

کافه سیاست

عکس  روز 

کتک کاری نمایندگان مجلس 
هنگ کنگ در پارلمان

 روز گذشته پارلمان هنگ کنگ، شاهد درگیری 
و زد و خورد نمایندگان موافق و مخالف قوانین 

جدید مربوط به استرداد مجرمان به چین بود.

ایران باید زودتر از برجام خارج می شد

پیشنهاد سردبیر:

رییس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: با 
وجود اجرای تعهدات از سوی ایران در برجام، 
اروپا فقط به موضع گیری سیاسی بسنده کرده 
و در عملی کردن تعهدات خود کوتاهی کرد. 
سیدکمال خرازی، اظهار داشت: مردم ایران 
نســبت به اروپا به دلیل اجرا نکردن تعهدات 
برجامی آنها و تبعیت از سیاست های تحریمی 
ترامپ و تن دادن بــه تصمیم های فراملیتی 
آمریکا به شدت بدبین هســتند. وی افزود: 
جمهوری اسالمی ایران با صداقت مذاکره کرد 
و درنتیجه آن توافق هسته ای که مورد تایید 
شورای امنیت ســازمان ملل هم قرار گرفت، 
حاصل شــد. فرصت دوماهه، فرصت خوبی 
برای اروپاست که با تسریع در اجرایی کردن 
اینستکس برای تسهیل در مبادالت تجاری و 
مالی، کندی اقدام گذشته خود را جبران و از 

مرگ برجام جلوگیری کند.

اروپا فقط موضع گیری 
سیاسی کرده است

قاضی زاده هاشمی
عضو فراکسیون فضای مجازی:

رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری اظهار کرد: 
 ،FATF تصویب یا عدم تصویب لوایح مربــوط به
انتخاب بین خوب و بد نیست. هرکدام شان منافع 
و مضراتی دارند. باید بین منافــع و مضرات را اوال 
احصا کنیم و بعد تشــخیص دهیم که مصلحت ما 
االن کدام اســت. محمدرضا باهنر ادامه داد:  امروز 
در ماجرای FATF، انتخاب بین بد و بدتر اســت، 
بین خوب و بد نیست. متاسفانه عده ای در کشور ما 
فضاهای سیاسی و تبلیغی را تند می کنند. حضرت 
آقا هم اشــاره ای در این زمینه داشــته اند که مثال 
عده ای می گویند آنهایی که موافق هســتند دارند 
مملکت را می فروشند، برخی هم می گویند آنهایی 
که مخالفنــد در حال کشــاندن مملکت به جنگ 
هستند. نه مخالفت این موضوع جنگ ایجاد می کند 
و نه موافقت آن به معنای فروش مملکت است. وی 
در پاسخ به این سوال که آیا لوایح FATF در مجمع 
رای می آورد یــا نه؟گفت:اینکه رای مــی آورد یا 

نمی آورد را بگذارید برای بعد از رای گیری.

 FATF، انتخاب بین بد 
و بدتر است

رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری:

عضو فراکســیون فضــای مجــازی گفت: 
مســئوالن به پــاک کردن صورت مســئله 
نپردازنــد؛ چرا کــه هاتگــرام و طالگرام به 
اطالعات میلیون ها کاربر دسترســی داشته 
است. سید احسان قاضی زاده هاشمی، اظهار 
کرد: مسئله اعالم شده از سوی گوگل درباره 
طالگرام باید مورد بررسی اساسی قرار بگیرد، 
چرا که افراد مختلف و وزرای مربوطه گفته اند 

که این پیام رسان ربطی به ایران ندارد. 
وی ادامــه داد: در ابتــدا گفتــه شــد که 
پیام رســان های هاتگرام و طالگرام متعلق 
به جمهــوری اســالمی ایران هســتند؛ اما 
اکنون برخی مســئوالن این گفتــه خود را 
انکار می کنند، لذا صحبت هایــی که درباره 
طالگرام از زبــان برخی وزرا بیان می شــود 
کامال با اظهارات ۷ الی ۸ ماه پیش همین افراد 

متناقض است.

 مسئوالن به دنبال پاک 
کردن صورت مسئله هستند

پیشخوان

بین الملل

منابع آگاه می گویند که ایران دومین درخواســت آمریکا برای 
آزادی یک مجرم امنیتی به عنوان پیش شــرط مذاکرات تبادل 
زندانیان را رد کرده است. شبکه »ســی. ان. ان« به نقل از منابع 
آگاه گزارش داد بعد از پیشنهاد ظریف برای تبادل زندانی، »رابرت 
ابراین« نماینده دولت آمریکا در امور زندانیان طی نامه ای به ایران 
خواستار آزادی »نمازی« به بهانه های پزشکی شد. در حالی که 

وزیر خارجه ایــران از لزوم تبادل همزمــان زندانی بین تهران و 
واشــنگتن صحبت کرده بود؛ اما» ابراین« در ایــن نامه با لحنی 
تحکم آمیز نوشته بود که اگر ایران، نمازی را آزاد کند آنگاه ایاالت 
متحده حاضر خواهد شد که در موضوعات کنسولی شامل تبادل 

بالقوه زندانیان شروع به مذاکره کند.
 بر این اساس، جمهوری اسالمی ایران نیز این درخواست آمریکا 

را رد کرده است. وزارت خارجه آمریکا هنوز به سوال سی.ان.ان 
درباره متن این نامه پاسخ نداده است. منابع مطلع می گویند که 
ایران با ضمن رد درخواست آمریکا تاکید کرده هیچ پیش شرطی 
برای مذاکرات احتمالی در زمینه تبادل زندانی نباید گذاشته شود. 
این دومین نامه ای بود که طی چند ماه اخیر از ســوی ابراین به 

ایران نوشته شده بود. 

به نقل از شبکه »سی. ان. ان«؛
متن نامه محرمانه آمریکا به ایران افشا شد

 اختالفات ترامپ با مشاورانش بر سر ایران و  ونزوئال شدت گرفته است؛

معامله بر سر اینستکس

اول بازگشت به توافق

جنگ روانی تازه ترامپ

همه چیز قبل از نوامبر

 این شکاف میان مشاوران و 
ترامپ تنها مختص به ایران 
نیست و در مورد ونزوئال هم 
وضعیت به همین گونه است

»عراقچی« واکنش ها به سخنانش را، سوء برداشت خواند
معاون سیاسی وزیر خارجه با تاکید بر اینکه کشورهای اروپایی باید به وظایف خود در ارتباط با مهاجران از 
جمله مهاجران افغانی در ایران عمل کنند، اظهار کرد: آنها دو راه پیش رو دارند یا اینکه در تامین هزینه های 
مربوط به این مهاجران به ایران کمک کنند و یا اینکه بخشــی از این مهاجران را به خاک خود راه دهند 
و آنها را در خاک خود بپذیرند. ســید عباس عراقچی تاکید کــرد: از صحبت های من در آن گفت وگوی 
تلویزیونی سوءبرداشت شد و سوءتفاهمی نسبت به این سخنان صورت گرفت. وی اظهار کرد: مسئله ما 
این است، کسانی که خود سبب ایجاد مشکالت در افغانســتان از جمله آوارگی مردم این کشور شده اند 
باید به مسئولیت های خود در این زمینه عمل کنند و روی صحبت ما با افغانستان و افغانی های مقیم ایران 
نبود بلکه روی صحبت ما با غربی هاست. معاون سیاســی وزیر خارجه ادامه داد: دوستانی که در داخل 
کشور مطالبی در این زمینه می نویســند، بی راهه نروند و صحبتی مطرح نکنند که مخالف سیاست های 

اصولی کشور باشد.

کاخ سفید به امید تماس ایران، به سوئیس شماره تلفن داد!
یک رسانه غربی می گوید کاخ سفید شماره تلفنی را در اختیار سوئیس قرار داده تا ایران بتواند از طریق آن با 
ترامپ تماس بگیرد. »سی ان ان« به نقل از منابع آگاه می گوید کاخ سفید شماره تلفنی را در اختیار سوئیس 
گذاشته تا چنانچه ایرانی ها قصد تماس با دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا را داشته باشند، همه چیز مهیا 
باشد! این اقدام پس از آن صورت گرفت که در شامگاه پنجشنبه ترامپ در ادامه خیال پردازی های خود، ابراز 

امیدواری کرد که مقامات ایرانی به وی زنگ بزنند. 
این در حالی است که سی ان ان می گوید ســوئیس این شــماره را در اختیار ایران قرار نخواهد داد مگر آنکه 
بر فرض محال، آنها برای برقراری تماس با ترامپ تمایل نشــان دهند. گفتنی است؛ ترامپ مدعی شده بود 
»جان کری« وزیر خارجه اسبق آمریکا از ایرانی ها خواسته با وی تماس نگیرند. این در حالی است که ترامپ 
 شامگاه چهارشــنبه، با امضای فرمانی، صادرات فلزات ایران از جمله آهن، آلومینیوم و فوالد را نیز مشمول

 تعرفه کرد.

چهره ها
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فروشگاه های بزرگ، ضربه سنگینی به 
کسب وکار اصناف خرد زده اند

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

چرا عراق واردات برخی 
 کاالهای ایرانی را

 ممنوع کرد؟
رییس اتاق بازرگانی مشــترک ایــران و عراق 
معتقد اســت آنچه در رابطه با ممنوع شــدن 
واردات برخــی کاالهــای ایرانــی بــه عراق 
مطــرح شــده، یــک مســئله در چهارچوب 
سیاســت گذاری های کالن دولت عراق است 
که صادرکنندگان ایرانی می توانند با وجود آن، 

اهداف خود را در این بازار دنبال کنند.
 به گفتــه وی دولت عراق به دنبال آن اســت 
تا شــرایط را برای تولید کاالهایــی که امکان 
تولیدشــان در داخل خاک این کشــور وجود 
دارد، فراهم کند و از این رو در رابطه با واردات 
برخی کاالها به این کشــور تجدیدنظر کرده 
است. آل اسحاق با اشــاره به تالش عراق برای 
یکپارچه سازی اداره گمرکات در دولت مرکزی 
و اقلیم کردســتان، تصریح کرد: پیش از این 
گمرک اقلیم تا حدی از استقالل برخوردار بود 
و برای مثال کاالهایی مانند ســیمان که ورود 
آنها به عراق متوقف شده بود، امکان انتقال به 
کردستان را داشتند؛ اما با سیاست های جدید، 
عراق تالش کرده که قوانین گمرکی را یکپارچه 
کند و دلیل توقف ورود سیمان به عراق همین 

موضوع بوده است.
 رییس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و عراق 
در پاســخ به این ســوال که آیا سیاست های 
اعمال شــده درباره کاالهای ایرانی از ســوی 
عراق در رابطه با کاالهای دیگر کشــورها نیز 
اعمال می شــود؟ اظهار کــرد: وقتی صحبت 
از سیاســت گذاری کالن اقتصــادی در رابطه 
با محدود کــردن واردات کاالهایی که امکان 
تولیدشــان وجود دارد می شــود، قطعا میان 

کشورها تفاوتی نیست.

بازار

ظروف نگهدارنده

 نایب رییس سندیکای صنایع 
کنسرو ایران:

تمام کارخانه های اصفهان 
تقریبا غیرفعال هستند

نایب رییس سندیکای صنایع کنســرو ایران با 
تاکید بر اینکه صنعت کنسرو ماهی کشور وابسته 
به واردات اســت، گفت: در حال حاضر به دلیل 
مشکل در واردات ماهی همچنین ورق قوطی تن، 
شاهد افزایش نرخ کنسرو ماهی هستیم. مسعود 
بختیاری با بیان اینکه برای تامین ماهی مورد نیاز 
تن، عالوه بر صید داخل، ناچار به واردات هستیم، 
گفت: هرساله به دلیل پاسخگو نبودن میزان صید 
داخل، در برهه ای از زمــان واردات ماهی انجام 
می شد؛ اما به واسطه مشــکالت تحریم، اکنون 

واردات محدود شده اســت، همچنین به دلیل 
نوسانات ارزی، نرخ هر یک کیلوگرم ماهی وارداتی 
افزایش یافته است. وی با بیان اینکه بسیاری از 
کارخانجات صنایع تن به دلیل نبود ماهی و مواد 
اولیه تعطیل شــده اند، اظهار کرد: بیش از 100 
کارخانه کنسرو ماهی در کشــور وجود دارد که 
حدود 10 کارخانه در اســتان اصفهان است، اما 
تمام کارخانه های اصفهان تقریبا غیرفعال هستند 

یا ناچار به تعدیل نیرو شده اند.

 قطع بیمه قالی بافان 
 با پرداخت نشدن سهم دولت

 به تامین اجتماعی
نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه عدم 
پرداخت سهم دولت به تامین اجتماعی منجر به 
قطع بیمه قالی بافان شد، گفت: دولت پاسخگوی 
اعتراضات شدید قالی بافان براثر قطع بیمه باشد. 
سید ناصر موسوی الرگانی گفت: بی توجهی دولت 
به فرش دست بافت به هیچ وجه منطقی نیست؛ 
زیرا حتی قالی بافان از حق قانونی خودشان که 
بیمه است، محروم شده اند. وی ادامه داد: دولت 
درسال 98 فکر اساسی برای بیمه قالی بافان بکند؛ 
زیرا قالی بافان به حق نگران آینده شغلی شان در 
روزگار بازنشستگی هستند؛ بنابراین می بایست با 
حمایت از تولیدداخلی از قالی بافان حمایت کرد.

 ظرف نگهدارنده دیارا مدل 
rainbow بسته 4 عددی 

 21,000
تومان

 ظروف نگهدارنده 12 پارچه 
نورینو مدل آیرینا 

 31,000
تومان

 ظروف نگهدارنده مانیا مدل 
515 مجموعه 5 عددی 

 35,000
تومان

روزگاری بازارهای سنتی اصفهان از هیاهوی 
صدای چکش قلمکارها و ریتم خوش آهنگ 
نقره زن ها، لبریز بود. دســتان هنرمندی که 
هم هنر می آفریدنــد و هم ثروت و حاال چند 
وقتی است که این حجره ها در حال پیوستن 
به تاریخ هستند. قلمکارهایی که هنرشان را 
قاب گرفته اند و عطای تولید هنر را به لقایش 
بخشــیده اند. دراین راســته از بازار، دیگر 
صدای چکش ها کمتر به گوش می رسد و در 
البه الی نامهربانی مسئوالن، هنرهای پدری 

به فراموشی سپرده می شود.
بازاری که به رقیبان واگذار شد

صنایع دســتی در دو دهه اخیــر از جمله معدود 
شــاخه های صادراتی غیر نفتی بوده که همواره پا 
به پای فرآورده هــای نفتی، بار اقتصــاد ایران را به 
دوش کشیده است. هر چند کشورهایی مانند چین 
و ترکیه از رقبــای جدی کشــورمان در این حوزه 
بوده اند؛ اما از سال گذشته عمال ایران، بازار را به این 

دو رقیب قدرتمند واگذار کرد. 
کارشناسان معتقدند یکی از اصلی ترین علل از رونق 
افتادن برخی از صنایع دستی ایرانی، غیر کاربردی 
بودن و گران بودن این کاالهاســت. در دورانی که 
کشــور با رکود مواجه اســت و راه صادرات صنایع 
دســتی به چندین و چند علل داخلــی و خارجی 
مسدود اســت، عمال مشــتریان قدرت خریدهای 
گران قیمت چندیــن میلیونی در بــازار داخلی را 
ندارند. این مسئله به خصوص در مورد صنایع دستی 
اصفهان صادق اســت. نقــره کاری و قلم زنی، جزو 
گران ترین صنایع دستی به حساب می آیند که حاال 
عالوه بر کمبود مواد اولیه عمال مشتریان چندانی هم 
در بازار ندارند و این روند، تعطیلی واحدهای تولید 

این صنایع را افزایش داده است.
راسته راکد بازار صنایع دستی

در گذر بازارهای ســنتی اصفهان، تولیدکنندگان و 
فروشندگان صنایع دســتی از رکود حاکم بر بازار 
صنایع دستی، سخت گله مند هستند. قلم زن های 
اصفهانی که بیشــترآنها این حرفه را از پدران شان 
آموخته اند، می گویند: به دلیل افزایش قیمت مواد 
اولیه، قیمــت محصوالت ما افزایــش یافته و مردم 
قدرت خرید ندارند؛ همچنیــن امکان صادرات هم 
نیســت. احمد رضا روزدار نایب رییس اول اتحادیه 

صنایع دستی اصفهان در گفت وگو با »زاینده رود« 
مشــکالت تامین مواد اولیه برای برخــی از صنایع 
دســتی فاخر اصفهان را تایید کرد و گفت: عالوه بر 
نقره که همچنان چالش جدی برای خرید و صادرات 
آن وجود دارد، برخی دیگر از رشته ها مانند قلم زنی 
و منبت هم برای تامین مواد اولیه خود با مشکالت 

اساسی روبه رو هستند.
 روزدار بــا بیان اینکه بازار نقــره اصفهان به صورت 
کامل از رونق افتاده است، گفت: تامین مواد اولیه یا 
همان نقره خام برای فعاالن در این بازار، بسیار سخت 
است؛ چرا که عالوه بر مشــکالت و پیچیدگی های 
واردات این مــواد اولیه 9 درصــد ارزش افزوده ای 
که باید برای واردات پرداخت شــود، موجب شــده 
تا تامین مواد اولیه این بــازار از نقره قاچاق صورت 
بگیرد. نایب رییس اتحادیه صنایع دســتی اصفهان 
افزود: برای خروج و صادرات نقره های ساخته شده 
نیز با مشکالت زیادی روبه رو هستیم. اکنون تنها سه 
کیلو نقره، مجاز به خروج از کشور است؛ در حالی که 
این مصنوعات، وزن سنگینی دارند و عمال سه کیلو 

مختص به یک یــا دو تکه می شــود. روزدار افزود: 
کارآفرینان و فعاالن زیادی در این بازار وجوددارند 
که به دنبال یافتن راهی برای برای برون رفت از این 
بن بست هستند؛ اما واقعیت این است که هیچ نهاد و 

ارگانی به آنها جواب درستی نمی دهد.
چالش مواد اولیه برای یک قابلیت اقتصادی

خصوصیتی که صنایع دستی را برای هر کشوری به 
عنوان یک گزینه سودآور اقتصادی مطرح می کند، 
تامین مواد اولیه از داخل و عدم وابستگی تولیدات 
به واردات مواد اولیه است؛ اما این روزها بازار صنایع 
دستی ایران به شدت از کمبود مواد اولیه ای که حتی 
بسیاری از آنها در داخل تولید می شوند، رنج می برد. 
احمد رضا روزدار در مورد مشکالت تامین مواد اولیه 
بازار صنایع دســتی می گوید: در بازار نقره و خاتم 
مشکالت جدی برای تامین اقالم اولیه تولید وجود 
دارد؛ به عنوان مثال استخوان مصرفی در خاتم کاری 
در بازار موجود نیســت یا باید به قیمت های بسیار 
گزافی از بازار بخرند که این مســئله موجب گرانی 
دو تا سه برابری قیمت تولیدات خاتم اصفهان شده 

است. وی افزود این قضیه برای سایر رشته ها هم کم 
و بیش وجود دارد؛ به عنوان مثال قلم زن ها به صورت 
جدی با مشکل تامین نفت روبه رو هستند و تا کنون 
به هر نهاد و ارگانی برای تامین ایــن ماده مراجعه 
کرده ایم، موفق نشــدیم این ماده را تامین کنیم و 

همچنان با پاس کاری مدیران روبه رو هستیم.
بازار صنایع دستی که به عنوان یک قابلیت اقتصادی 
در همه جای دنیا شناخته می شــود، این روزها در 
ایران و به خصــوص اصفهان، حــال و روز چندان 
خوشــی ندارد. ا مروزه که آمار بیکاری در اصفهان 
بیداد می کند و مشــکالت تولیدی و اقتصادی هر 
ســاله به این آمــار می افزاید؛ توجه و بهــا دادن به 
بازار صنایع دســتی می تواند راهگشــای بخشی از 
معضالت اســتان بــه خصوص در حیطــه بیکاری 
باشــد؛ اما به نظر می رســد صنایع دستی اصفهان 
به بی توجهی از سوی مســئوالنی دچار شده که با 
نادیده گرفتــن قابلیت صدها ســاله اصفهان برای 
 تولید و رونق اقتصادی به دنبال هزار راه نرفته دیگر 

هستند.

راسته راکد بازار

   نایب رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان در گفت وگو با »زاینده رود« از مشکالت تامین 
مواد اولیه در بازار صنایع دستی اصفهان گالیه کرد؛

توســعه روابط تجاری ایران با فعاالن اقتصادی بلغارســتان، راهکاری مناسب برای حضوری 
آسان در بازارهای اروپایی است. مسئول کمیته روابط تجاری ایران و بلغارستان در دیدار با عضو 
هیئت رییسه اتاق بازرگانی اصفهان در تاالر هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، این کشور 
را فرصتی مناسب برای بازرگانان ایرانی با هدف ورود به بازار کشورهای اروپای شرقی و غربی 
دانست و گفت: باتوجه به نزدیکی جغرافیایی این کشور، امکان ارسال بار زمینی فراهم است. 
سعید هادئی از تشکیل کمیته مشترک تجاری ایران و بلغارستان تحت نظارت اتاق بازرگانی 
ایران خبر داد و گفت: این کمیته، آماده ارائه اطالعات و مشــاوره به فعاالن اقتصادی استان 
اصفهان برای تجارت با بلغارستان و دیگر کشــورهای مرتبط با این کشور  است و از ظرفیت 
تبدیل به اتاق مشترک بازرگانی ایران و بلغارستان برخوردار است. وی افزود: بلغارستان از نظر 
نرخ مالیات و دستمزد، مزیت ویژه ای نسبت به کشورهای دیگر داردو از ظرفیت ویژه سرمایه 
گذاری در بین کشــورهای اروپایی برخورداربوده و قیمت تمام شده محصوالت در این کشور 
ارزان تر از دیگر کشورهای اروپایی است. فرشته امینی عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی اصفهان 
هم در این دیدار گفت: بلغارستان به عنوان دروازه ورودی اتحادیه اروپا می تواند فرصت جدیدی 
برای بازرگانان اصفهان فراهم سازد. وی برقراری پرواز مستقیم بین ایران و بلغارستان را فرصتی 

برای نزدیک شدن تجار و بازرگانان دو کشور دانست.

در اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد:
 روابط تجاری ایران وبلغارستان زمینه ساز حضوری آسان 

در بازارهای اروپایی

»پیشخوان اقتصادی« برنامه ای 
اســت مورد نیاز همه عالقه مندان 
به اخبار روز و اطالعات اقتصادی. 
با اســتفاده از این نرم افزار بسیار 
ساده و تخصصی حوزه اقتصاد، شما 
می توانید بدون مراجعه به صفحات 
وب خبرگزاری های معتبر اقتصادی، 
از آخرین تحوالت اقتصادی با خبر 
شوید.»پیشخوان اقتصادی« یک 
پیشنهاد خوب برای عالقه مندان 

به اخبار و تحوالت اقتصادی است.

پیشخوان اقتصادی

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

روح اله بابائی -  شهردار افوس

آگهی مناقصه نوبت اول

شهرداری افوس در نظر دارد بر اساس بودجه سال 98 و اعتبارات اجرای پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد الشرایط و دارای تاییدیه 
صالحیت ایمنی پیمانکار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سابقه کار در زمینه مربوطه واگذار نماید.

مبلغ سپرده شرکت در مناقصهمیزان اعتبار اولیهقیمت پیشنهادیعنوان پروژهردیف

بر اساس فهرست بهای سال احداث سرویس بهداشتی1
98 بدون تعدیل و اضافه بها

1/000/000/00050/000/000

احداث ســالن شــهروند- 2
مرحله فونداسیون

بر اساس فهرست بهای سال 
98 بدون تعدیل و اضافه بها

3/000/000/000150/000/000

لذا از کلیه متقاضیان واجد الشرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه شهرداری افوس مراجعه و یا با شماره 03157512220 تماس 
حاصل فرمایند. مهلت ارسال پیشنهادات تا تاریخ 98/2/25  می باشد. 

م الف:463088

 رییس اتاق اصناف مرکز اصفهان اظهار کرد: فروشگاه های بزرگ یا اصطالحا» هایپرها« ضربه سنگینی به کسب وکار 
اصناف خرد ما در محالت زده اند. رســول جهانگیری ادامه داد: برخی در دفاع از ازدیاد این مراکز، به تشکیل آنها در 
کشورهای پیشرفته اشاره می کنند؛ اما باید به این نکته توجه کرد که در کشورهای پیشرفته، فضاهای تجاری، فضاهای 
خاصی با متراژ باال و ویژگی های خاص هستند؛ ولی در ایران، ساختار اجتماعی بر اساس کسب وکارهای خرد شکل 
گرفته و واحدهای صنفی به صورت محلی، تامین کننده خانوارها هستند، بازگشایی بی رویه هایپرها در محالت، تعادل 
موجود را بر هم زده و بر اقتصاد محلی تأثیر منفی می گذارد. وی همچنین در واکنش به ادعای تخفیفات گسترده در 
این مراکز تصریح کرد: نکته ای که مصرف کننده باید به آن آگاه باشد، روش های تخفیف دهی این فروشگاه هاست؛ 
بسیاری از اوقات، کاالهای موجود در این فروشگاه ها در نزدیکی تاریخ انقضا عرضه می شوند و فروشگاه های مذکور با 
توافق کارخانه ها، کاالهای نزدیک انقضا را با قیمت مناسبی خریداری می کنند و بر این اساس، تخفیف ارائه می دهند. 

فروشگاه های بزرگ 
ضربه سنگینی به 

کسب وکار اصناف 
خرد زده اند

رییس اتاق اصناف اصفهان:

اف
صن

ا

نادر بدریان -  سرپرست شهرداری دهاقان

آگهی مناقصه )مرحله اول –  نوبت اول(

شهرداری دهاقان در نظر دارد بر اساس اعتبارات استانی سال 97 انجام آسفالت معابر سطح شهر را با اعتبار 6090 
میلیون ریال از محل اسناد خزانه اســالمی از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان 
می توانند جهت شرکت در آگهی مذکور و کسب اطالعات بیشتر و دریافت برگ مناقصه به واحد امور مالی شهرداری 

مراجعه و یا از طریق سایت شهرداری اقدام و پیشنهاد خود را به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل نمایند.
 شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 

ضمنا هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
شماره تلفن های تماس: 4- 53338201- 031

م الف:463252
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حصر وراثت
2/343 خانم عزت قورچی دارای شناسنامه شــماره 1326 به شرح دادخواست به کالسه  
47/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
علیرضا قورچی به شناسنامه 51 در تاریخ 1397/12/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار فرزند اناث که عبارتند از: 1- عروس 
قورچی، ش.ش 6 متولد 1334/1/7، 2- صدیقه قورچی، ش.ش 1325 متولد 1351/3/20، 
3- ملک قورچی، ش.ش 1254 متولد 1353/10/8، 4- عزت قورچی، ش.ش 1326 متولد 
1355/1/2 و غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 460002 شــعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان فریدونشهر)146 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

2/344 آقای حجت اله عبدالهی دارای شناسنامه شماره 15 به شرح دادخواست به کالسه  
48/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حیاتقلی عبدالهی سیبکی به شناســنامه 839 در تاریخ 1377/1/14 اقامتگاه دائمی خود 
 بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به شــش فرزند پســر به 
نام های 1- ابراهیم عبدالهی ســیبکی، ش.ش 1375 متولد 1356/5/2، 2- جمشــید 
عبدالهی ســی بکی، ش.ش 45 متولد 1364/6/30، 3- داود عبدالهی سیبکی، ش.ش 
225 متولد 1367/2/12، 4- محمود  عبدالهی ســیبکی، ش.ش 1120112011 متولد 
1373/7/5، 5- قدرت اله عبدالهی، ش.ش 15 متولد 1351/6/10، 6- حجت اله عبدالهی، 
ش.ش 15 متولد 1354/4/8 و شش فرزند دختر به نام های 1- ثریا عبدالهی، ش.ش 10 
متولد 1340/1/5، 2- بتول عبدالهی، ش.ش 1130 متولد 1347/7/2، 3- فاطمه عبدالهی، 
ش.ش 29 متولــد 1345/1/30، 4- اعظم عبدالهی ســیبکی، ش.ملی 1080180291 
متولد 1370/4/23، 5- حاجیه بی بی عبدالهی سیبکی، ش.ش 50 متولد 1362/9/25، 
6- صدیقه عبدالهی سیبکی، ش.ش 55 متولد 1360/10/10 و یک همسر دائمی به نام 
نرگس خاتون افخمی، ش.ش 146 متولد 1343/6/3 و غیر از نامبردگان فوق وراث دیگری 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 459885 شعبه اول 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر)233 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/345 آقای جان محمد حسینی دارای شناسنامه شــماره 1440 به شرح دادخواست به 
کالسه  45/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد قلی حســینی آخوره سفالئی به شناســنامه 10 در تاریخ 1397/12/28 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
سه فرزند ذکور به نام های 1- محمد حســینی، ش.ش 13 متولد 1348/6/26، 2- جان 
محمد حسینی، ش.ش 1440 متولد 1356/6/20، 3- نور محمد حسینی، ش.ش 1 متولد 
1357/7/1 و چهار فرزند اناث به نام های 1- زهرا ســلطان حســینی، ش.ش 55 متولد 
1336/8/3 ، 2- صغری حسینی، ش.ش 7 متولد 1339/1/8 ، 3- گوهر حسینی، ش.ش 
40 متولد 1344/9/6، 4- پروانه حسینی، ش.ش 17 متولد 1346/3/3 و یک همسر دائمی 
به نام طال باقری، ش.ش 12 متولد 1331/7/4 و غیــر از نامبردگان فوق وارث دیگری 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 459916 شعبه اول 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر)195 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
2/346 خانم راضیه رضائی دارای شناســنامه شماره 18 به شــرح دادخواست به کالسه  
56/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
جلیل آقارضائی چقادری به شناســنامه 164 در تاریخ 1368/8/19 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک فرزند ذکور به نام 
1- مجید رضائی، ش.ش 21 متولد 1336/11/10 و سه فرزند اناث به نام های 1- راضیه 
رضائی، ش.ش 18 متولد 1324/11/4، 2- رقیه رضائی، ش.ش 723 متولد 1348/7/1، 
3- منظر رضائی چقادری، ش.ش 10 متولد 1344/7/13 و همسر دائمی نامبرده به نام زیور 
ذوالفقاری دهسوری، ش.ش 344 متولد 1304/8/7 و غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 459958 شعبه اول 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر)167 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2/349 شماره دادنامه: 106/97 -1398/01/27 ، مرجع رسیدگی: شعبه دهم شورای حل 
اختالف خمینی شهر ، خواهان: منصور اسحاقیان نشانی: خمینی شهر انتهای بلوار فیض 
االسالم جنب مشاور امالک جام جم ؛ خوانده: داوود علی عسگری نشانی: مجهول المکان 
، خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و جری تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص 
دادخواست تقدیمی آقای منصور اســحاقیان به طرفیت آقای داوود عسگری به خواسته 
مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه تصویر دو فقره چک به شماره 398301-94/6/25 و 
398302 - 94/7/30 عهده بانک ملی شعبه درچه خیابان امام به انضمام خسارت دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت 
مصدق چک و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 97/12/15 خوانده در 
جلسه شورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه 
نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/12/15 
و با احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب بقای دین مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 
27 قانون شــوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و 
تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص 
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس 
ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر 
می باشد. م الف: 455306 عمار امیری آرانی قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )348 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/350 شماره: 3153/97 حل3 ، مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 05:10 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1398/04/01 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مجتبی روح الهی ، نام پدر: 
غالمرضا ، نشانی: خمینی شهر خ منتظری کوچه ش غفوری پ62 ؛ مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: حمیدرضا کولیوندی ، نام پدر: یوسفعلی ، خواسته و بهای آن: مطالبه 
مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه  یک فقره چک به انضمام کلیه خسارات وارده اعم از هزینه 

دادرسی  و خســارت تاخیر تادیه ، دالیل خواهان: رونوشت چک و رونوشت گواهی عدم 
پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و 
وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف: 457713 رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر)207 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2/351 کالسه پرونده:2209/97 ،شماره دادنامه:141 -98/02/01 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: احمدرضا حیدری فرزند رمضانعلی به 
نشانی: خمینی شهر بلوار عموشاهی منظریه جنب آتش نشــانی مهر18 ؛ خوانده: داوود 
دهقانی فرزند محمد نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای احمدرضا حیدری به طرفیت آقای 
داوود دهقانی به خواســته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه 1 فقره چک به شماره 
979371/55 مورخ 97/07/1 عهده بانک ملت به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت 
آن و با توجه به عدم حضور خوانده در جلســه مورخ 98/1/18 و عدم ارائه الیحه دفاعیه 
از جانب ایشــان و با عنایت به نظریه مشورتی اعضاء شــورا و احراز اشتغال ذمه خوانده و 
استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستنداً به مواد 9 و 18 و 
19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از 
قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/570/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک لغایت استهالک کامل 
دین بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و ســپس ظرف مهلت 20 روز پس از 
 انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف: 456935 عمار امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )352 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی 

2/352 کالسه پرونده: 563/97 حل1 ، مشخصات محکوم له )شاکی(: نام و نام خانوادگی: 
مجتبی روح الهی ، نام پدر: غالمرضا ، شغل: آزاد ، نشانی: خمینی شهر بلوار فیض االسالم 
منظریه مســکن مهر43 ؛ مشــخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی: 1-بهروز علی 
2-مرتضی روح الهی، نام پدر: 1-ناصر 2-غالم ، نشانی: 1-مجهول المکان 2-خمینی 
شهر بلوار منتظری کوچه شهید غفوری پ62، محکوم به: بموجب دادنامه شماره 1721 
مورخ 97/10/30 صادره شعبه اول از شورای حل اختالف خمینی شهر که به مرحله قطعیت 
رسیده محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 47/000/000 ریال با احتساب خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 97/3/30 لغایت زمان پرداخت به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 1/587/500 ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت نیم عشر دولتی رای 
صادره غیابی است. محکوم علیه بموجب ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه 
سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مکلف است: ظرف 

ده روز از تاریخ ابالغ اخطار اجرائی رأسًا نســبت به اجرای مفاد حکم اقدام نماید. در غیر 
اینصورت حکم جهت اجراء به اجرای احکام شورای حل اختالف خمینی شهر ارسال خواهد 
شد. م الف: 457711   علی اصغر ترابی قاضی شعبه اول شورای حل اختالف خمینی 

شهر )199 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

2/353 شماره: 3016/97 حل3 ، مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 04:50 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1398/04/01 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محسن حاجی حیدری ، نام 
پدر: حسن ، نشانی: خمینی شــهر میدان آزادی کوچه بانک سپه جنب مسجد صهری ؛ 
مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: سعید سلکی رد مشــکانی ، نام پدر: محمد ، 
خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 32/500/000 ریال وجه یک فقره چک به انضمام کلیه 
خسارات وارده اعم از هزینه دادرسی  و خسارت تاخیر تادیه ، دالیل خواهان: رونوشت چک 
و رونوشت گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 457722 رئیس شعبه 

سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)210 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2/354 شماره دادنامه: 2122/97، شــماره دادنامه: 128-98/01/31 ،مرجع رسیدگی: 
شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: ســیدمهدی عمادی پور نشانی: 
خمینی شهر جوی آباد خ شمس ک ش بهمنی ؛ خوانده: مهدی حامدیان نشانی: مجهول 
المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک )غیابی( گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دادخواســت تقدیمی آقای ســیدمهدی عمادی پور به طرفیت آقای مهدی 
حامدیان به خواسته مطالبه مبلغ پانزده میلیون ریال وجه بخشی از یک فقره چک به شماره 
814744-96/6/15 عهده بانک مهراقتصاد شعبه خام اصفهان بانضمام خسارت دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت 
مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی مورخه 98/01/25 و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از 
پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 98/1/25 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین مستنداً 
به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311 
، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 
قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم که توســط دایره محترم اجرای احکام 
حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ 
227/500 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت 
 بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف: 457945  ایمان بختیاری قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )357 کلمه، 3 کادر(

مفاد آراء
2/341 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صــدور آراء صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
1- رای شماره 3366 مورخ 97/06/19 و رای اصالحی شماره 4517 مورخ 97/09/05 
هیات اول خانم زهرا مصدق دنبه به شناســنامه شــماره 1844 كدملي 1292728345 
صادره فرزند مرتضي بر ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 100/70 مترمربع مفروزی 
از پــالك شــماره 4786 اصلي واقــع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب 
 اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای غالمحسین مصدق خریداری

 شده است.
2- رای شماره 6513 مورخ 97/12/08 هیات اول آقاي اكبر ابراهیمي دنبه به شناسنامه 
شــماره 16414 كدملي 1282633422 صادره فرزند رمضان بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 305/14 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای محمد 

ابراهیمی خریداری شده است.
3- رای شماره 5803 مورخ 97/10/30 هیات اول خانم صغري كریمي شمس آبادي به 
شناسنامه شــماره 17 كدملي 4622377284 صادره طاقانك فرزند اسالن بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 66/57 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از 4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای سیف اله دهخدا خریداری شده است.
4- رای شماره 3133 مورخ 97/06/06 هیات اول آقاي حســن بزرگ زاد به شناسنامه 
شــماره 278 كدملي 1284336700 صادره اصفهان فرزند عباس بر ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 85 مترمربع پالك شــماره 50 فرعي از 3005 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
5- رای شماره 6462 مورخ 97/12/04 هیات اول خانم آسیه مسائلي به شناسنامه شماره 
112 كدملي 1288349076 صادره فرزند محمدجواد بر ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 89 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2856 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
6- رای شــماره 6465 مورخ 97/12/04 هیات اول خانم پروانه مســائلي به شناسنامه 
شماره 82 كدملي 1288252366 صادره فرزند محمدجواد بر سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 89 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2856 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
7- رای شماره 4578 مورخ 97/09/08 و رای اصالحی شماره 8035 مورخ 97/12/28 
هیات اول آقاي حجت اله حیدري خواه به شناسنامه شماره 1895 كدملي 1819017400 
صادره آبادان فرزند درویش بر ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 94 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 123 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای حبیب اله توكلی حسین آبادی 

خریداری شده است.
8-  رای شماره 1626 مورخ 97/03/19 و رای اصالحی شماره 6402 مورخ 97/11/30 
هیات اول آقاي عبدالرســول متقي دســتجردي به شناســنامه شــماره 563 كدملي 
1288897049 صادره فرزند یداله بر ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 28/40 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای علی مقدس خریداری 

شده است.
9- رای شــماره 2823 مــورخ 97/05/22 و رای اصالحــی شــماره 7566 مــورخ 
97/12/20 هیات اول خانم صدیقه عشــوري مهرنجاني به شناسنامه شماره 6 كدملي 
1111429081 صادره قزوین فرزند احمد بر ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 101/50 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره246 فرعي از4348 اصلــي واقع در اصفهان بخش5 
 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیــه مفروز ثبتی 

گردیده است.
10-  رای شماره 8025 مورخ 97/12/26 هیات اول آقاي مجید امامي به شناسنامه شماره 
2855 كدملي 1289122512 صادره اصفهان فرزند روح اله بر دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 126/73 مترمربع مفروزی از پالك شماره448 فرعي از4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای محمد كیانی هرچگانی خریداری شده است.
11-  رای شماره 8036 مورخ 97/12/28 هیات اول آقاي حمید امامي به شناسنامه شماره 
590 كدملي 1289066981 صادره اصفهان فرزند روح اله  بر دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 126/73 مترمربع مفروزی از پالك شماره448 فرعي از4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای محمد كیانی هرچگانی خریداری شده است.
12-  رای شــماره 8038 مورخ 97/12/28 هیات اول آقاي  محسن امامي به شناسنامه 
شماره 1501 كدملي 1288958005 صادره اصفهان فرزند روح اله بر دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 126/73 مترمربع مفروزی از پالك شماره448 فرعي 
از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای محمد كیانی هرچگانی خریداری شده است.
13-  رای شــماره 6492 مورخ 97/12/06 هیات اول آقاي مجید زین العابدیان حسین 
آبادي به شناسنامه شماره 2872 كدملي 1289195854 صادره اصفهان فرزند عباسعلي 
بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 76/92 مترمربع مفروزی از پالك شماره  3079 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
14-  رای شــماره 6459 مورخ 97/12/04 هیات اول مالکیت آقاي اكبر عمو هادي به 
شناسنامه شماره 1138 كدملي 1288938810 صادره فرزند محمد حسین بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 150/85 مترمربع مفروزی از پالك شماره103 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف خانم صدیقه وحید دستجردی خریداری شده است.
15-  رای شماره 6334 مورخ 97/11/27 هیات اول خانم شهال نوري زاده به شناسنامه 
شماره 1689 كدملي 5129464338 صادره دهاقان فرزند ولي اله بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 107/53 مترمربع مفروزی از پالك شماره 122 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  ســه دانگ مشاع از شش دانگ پالك 
4483/122 بخش 5 ثبت اصفهان طی سند شــماره 22208 مورخ 46/05/25 دفتر 86 
اصفهان به آقای حسین دهقانی منتقل شده و ســپس ملك مورد تقاضا مع الواسطه و به 
موجب بیع نامه عادی از طرف نامبرده به آقای محمدرضا كریمی واگذار و متعاقبا به موجب 
صورت جلسه مزایده مورخ 96/11/02 اجرای احکام شــعبه 13 به متقاضی خانم شهال 

نوري زاده واگذار شده است.

16-  رای شــماره 3 مورخ 98/01/17 هیــات اول آقاي عبدالرحیم رئیســي اردلي به 
شناسنامه شماره 15 كدملي 4689657475 صادره اردل فرزند نجفقلي بر پنج دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 122/90 مترمربع مفروزی از پالك شماره 24 فرعي 
از 2930 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
17- رای شــماره 4 مورخ 98/01/17 هیات اول آقاي حسین رئیسي اردلي به شناسنامه 
شماره 938 كدملي 1290747301 صادره خمیني شــهر فرزند عبدالرحیم بر یك دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 122/90 مترمربع مفروزی از پالك شماره 24 
فرعي از 2930 اصلي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
18-  رای شــماره 7766 مورخ 97/12/22 هیات اول آقاي كاظم قلي پور شــهركي به 
شناسنامه شماره 1271068389 كدملي 1271068389 صادره اصفهان فرزند مهرعلي 
بر دو دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 138/40 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره224 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
19- رای شــماره 7770 مورخ 97/12/22 هیات اول خانم آذرنوش قلي پور شهركي به 
شناسنامه شماره 4610366924 كدملي 4610366924 صادره اصفهان فرزند علیرضا  
بر نیم دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 138/40 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره224 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
20- رای شــماره 7772 مورخ 97/12/22 هیات اول خانم بیگم قلي پور شــهركي به 
شناسنامه شــماره 133 كدملي 4622407833 صادره شــهركرد فرزند قدمعلي بر سه و 
نیم دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مســاحت 138/40 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره224 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
21- رای شــماره 100 مورخ 98/01/18 هیــات اول خانم مهین نادیــان دهکردي به 
شناسنامه شــماره 703 كدملي 1817702254 صادره آبادان فرزند عباس بر ششدانگ 
یکباب مغازه به مســاحت 13/66 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای مرتضی پوریان خریداری شده است.
22- رای شماره 6457 مورخ 97/12/04 هیات اول خانم فاطمه علي عسگري دشتبان به 
شناسنامه شماره 4848 كدملي 1292758260 صادره اصفهان فرزند حسین بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 231/75 مترمربع مفروزی از پالك شماره 596 فرعي از 
4473 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
23- رای شــماره 6715 مورخ 97/12/14 هیات اول خانم شهربانو یوسفي به شناسنامه 
شــماره 63 كدملي 0559484240 صادره خمین فرزند ولي اله بر ششدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 126 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 349 فرعي از 5000 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/02/07
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/02/22

م الف: 445398  اعظم قویدل  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
مفاد آراء

2/340 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی هیات حل اختالف مستقر در ثبت دهاقان

مفاد آراء هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان كه در اجرای ماده 

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

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شــماره 139760302019000643-1397/12/01- آقای احمد رضا صفاری 
فرزند قدمعلی تمامت چهار حبه و شــش هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یك قطعه 
زمین مزروعی پالك شــماره 2 فرعی از 90 اصلی موســوم به اراضی جعفرآباد پوده به 
مساحت ششــدانگ 660000 متر مربع انتقال عادی به رسمی مع الواسطه از طرف سید 

میرزا رضا عریضی )مالك رسمی(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/02/07
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/22

م الف:434968 زهرا یعقوبی رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان
مزایده اموال غیرمنقول

2/342 اجرای احکام حقوقی شــعبه چهــارم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالســه 971315 ج/ 4 له آقای مهــران قاراخانی و علیه خانم 
آمنه فرهاد زاده مبنی بر فروش پالک ثبتی شــماره 3480 فرعی از 15201 اصلی بخش 
5 اصفهــان در تاریخ 98/03/19 ســاعت 11 صبح در محل اجرای احکام دادگســتری 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 خیابان شهید نیکبخت جهت فروش شش دانگ ملکی به 
پالک ثبتی شماره فوق با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است 
 ملکی طرفین و اکنون در تصرف مالکانه خواهان توســط کارشناس رسمی دادگستری 
به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک 
بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک 
ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد و مابقی 
 ثمن ظرف حداکثر یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شــد. 
اوصاف ملک مورد مزایده: ارزیابی شش دانگ پالک ثبتی شماره 15201/3480 بخش 5 
ثبت اصفهان واقع در اصفهان- خیابان بزرگمهر- خیابان رکن الدوله – سه راه پیروزی- 
کوی داراب پالک آبی شماره 19 عبارت است از یک باب خانه مسکونی، قدیمی بازسازی 
شده دارای 107/35 متر مربع عرصه و حدود 90 متر مربع اعیانی با اسکلت فلزی، سقف 
آهن و آجر و نمای آجری، کابینت آشپزخانه MDF، دارای آبگرمکن و کولرآبی، بانضمام 
یکباب زیرزمین انباری به مساحت حدود 12 متر مربع دارای انشعابات خدماتی الزم قابل 
سکونت است. لذا ارزش شــش دانگ منزل مذکور با توجه به قیمت و بافت منطقه و نوع 
و میزان عرصه و اعیان و با در نظر گرفتن ســایر شرایط و عوامل موجود موثر در قضیه در 
 زمان مباشــرت به کارشناســی و با عنایت به اینکه منزل مذکور دارای راهروی ورودی
 بعرض 1/70 متر است مبلغ 2/850/000/000 ریال دو میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون 
ریال برآورد اعالم می گردد. مطابق استعالم انجام شده آقای قاراخانی مالک 5 دانگ مشاع 
و خانم فرهاد زاده مالک یک دانگ مشاع پالک و  وفق ماده 10 آیین نامه فروش امالک 
مشاع وجوه حاصل از فروش پس از کسر هزینه عملیات اجرای به نسبت سهم مالکیت هر 
کدام تقسیم خواهد شد. م الف:443997 اجرای احکام  حقوقی شعبه چهارم اصفهان  

)402 کلمه، 4 کادر(
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سه مدرسه ناحیه یک آموزش و پرورش 
اصفهان، تخریبی است

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

آغاز بازرسی از اجرای طرح 
ضیافت الهی در بقاع متبرکه

مسئول بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی 
به شکایات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان گفت: 25 تیم بازرســی از روند اجرای 
طرح ضیافت الهــی در 207 بقعــه متبرکه و 
امامزاده عظیم الشــان این اســتان بازرســی 
می کنند. حمید بخشــی افزود: در ماه مبارک 
رمضان بازرسان اوقاف برنحوه عملکرد مجریان 
برنامه های فرهنگی و مذهبی طرح ضیافت الهی 
در بقاع متبرکه این اســتان نظارت می کنند و 
تمام فعالیت بقاع متبرکه مجری این طرح در ماه 
مبارک رمضان زیر ذره بین این بازرسان است. 
وی گفت: در مدت اجرای ایــن طرح، فعالیت 
مبلغان، خیمه های معرفــت، نحوه پذیرایی از 
زائران و مجاوران بقاع متبرکه، نظافت و بهداشت 
هم به صورت ویژه با نظارت 25 گروه بازرســی 
رصد و در قالب چک لیست هایی برای ارزیابی به 

اداره کل اوقاف استان ارسال می شود.

مدیرکل زندان های استان اصفهان:
 ۲۴ زندانی در ۴ روز ابتدای 

ماه رمضان آزاد شدند
مدیرکل زندان های اســتان اصفهان گفت: یک 
هزار و ۳70 زندانی محکوم مالی در زندان های 
این استان به ســر می برند و چشم انتظار کمک 
خیران برای رهایی هســتند که تاکنون 2۴ نفر 
آنها در ۴ روز ماه رمضان آزاد شــدند. اســدا...
گرجی زاده با اشــاره به تعــداد زندانیان جرائم 
غیرعمد در اســتان اصفهان، اظهار داشت: یک 
هزار و ۳70 زندانــی در انتظــار کمک خیران 
هســتند که بــرای آزادی این زندانیــان مبلغ 
250 میلیارد تومان نیاز اســت. وی افزود: علت 
محکومیت زندانیان مالی، مشــکالت و شرایط 
متغیر اقتصادی و وقوع حوادث غیرمترقبه مانند 
تصادف و غیره اســت. وی تصریــح کرد: کمک 
خیران یک طرف قضیه اســت و طــرف دیگر، 
رضایت شکات اســت که کمک بسیار بزرگی به 
این جامعه هدف خواهد کرد و سال گذشته 50 
میلیارد تومان رضایت شــکات را در آزادسازی 
زندانیان داشــتیم. وی اظهار داشت: یک هزار 
و 2۴0 زندانــی غیر عمد در زندان های اســتان 
اصفهان محبــوس بودند، میــزان بدهی آنان 
120 میلیارد تومان بود که از زندان های استان 

آزاد شدند.

محرومیت کودکان از آموزش 
درست نیست

معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان گفت: 
آموزش وپرورش به دنبال این است که همه کودکان 
جا مانده از تحصیل را به ســمت تحصیل بیاورد 
و به نظر می رســد ممانعت از ثبت نــام کودکانی 
که در پیش دبســتانی هایی تحصیل کرده اند که 
مجوز از آموزش وپرورش ندارند، موضوع درستی 
نباشــد. مجتبی ناجی در خصوص اختالف نظر 
بین بهزیســتی و آموزش و پرورش در خصوص 
مراکز پیش دبستانی اظهار کرد: آموزش وپرورش 
پیش دبســتانی هایی که از خودش مجوز ندارند 
را غیرمجــاز اعالم کرده و حتی داشــتن مجوز از 
بهزیستی یا هر دستگاه دیگری را غیرمجاز می داند. 
وی افزود: در مهدهای کودک بهزیستی، کودکان 
زیر سن شش ســال پذیرش می شــوند و از نظر 
بهزیستی هر مهدکودکی که بدون مجوز بهزیستی 
در حال فعالیت اســت، غیرمجاز است که باید راه 

حلی برای این موضوع پیدا شود.

سه مدرسه ناحیه یک آموزش و 
پرورش اصفهان، تخریبی است

مدیر ناحیه یک آموزش وپرورش شــهر اصفهان 
گفت: در این ناحیه، ســه مدرســه برای ســال 
تحصیلی جدید، اجــازه ورود دانش آموز ندارند. 
این در حالی است که متاسفانه امکان انتقال این 
مدارس به جای دیگر هم وجود ندارد. زهرا قجاوند 
در خصوص مشــکالت فضای آموزشی ناحیه 1 
شــهر اصفهان، اظهار کرد: تعداد قابل توجهی از 
مدارس این ناحیه، اوقافی و در آستانه خطرآفرین 
شدن هستند که مجبور به تخلیه آنها هستیم؛ اما 
هیچ امکانی برای تخریب و بازسازی این مدارس 
وجود ندارد. وی تصریح کرد: برخی مدارس این 
ناحیه به شدت فرسوده هستند؛ اما اگر بخواهیم 
این مدارس را تخریب و نوسازی کنیم، بخش قابل 
توجهی از فضای فیزیکی محل را به دلیل رعایت 
قوانین شهرداری از دست خواهیم داد و متراژ آنها 
تا حدی پایین می آید که دیگر امکان استفاده از 
آن به عنوان مکان آموزشی وجود نخواهد داشت.

شیوع بیماری های قلبی و عروقی، سونامی سرطان، 
پایین آمدن سن اعتیاد، رواج سیگار در میان زنان و 
دختران و... اینها نوشته های ترسناکی است که زیاد 

در سر خط خبرها می بینیم و می شنویم.
 عادت های غلط و فرهنگ های آســیب زا در میان 
ما ایرانی ها کم نیست؛ اما به نظر می رسد متولیان 
کشوری، نه تنها عزم چندانی در اصالح این مسائل 
ندارند؛ بلکه به نوعی در حال پر و بال دادن به رواج 
برخی از این عادت ها مانند: سیگار کشیدن و مصرف 
دخانیات هســتند. این را می توان از البه الی آمار 
عجیب واردات مواد دخانــی و توزیع و فروش این 
کاالها در کشور یافت. این مسئله وقتی وارد یک دور 
 باطل می شــود که دولت در نهایت ناچار است دارو 
و درمان هــای مورد نیــاز بیماری هــای مرتبط با 
ســرطان را نیزفراهم کند و البته راهی برای مهار 
مرگ و میرهای ناشی از مصرف دخانیات در کشور 
هم پیدا کند که بی شک هزینه های زیادی سالیانه 

به شبکه درمان و بهداشتی کشور وارد می کند.
ایرانی ها چقدر در سال سیگار می کشند؟

بر اساس آمار سازمان های جهانی در دنیا، بیش از 
یک میلیارد و صد میلیون نفر ســیگار می کشند و 
پیش بینی می شود تا سال 2025 ،تعداد سیگاری ها 
در دنیا ششــصد میلیون نفر افزایش پیدا کند که 
از این میزان بیشــتر از نصف آنها در آســیا زندگی 
خواهند کرد. ایران در میان آمار سیگاری های دنیا 
خوشــبختانه در رده های باالی جدول نیست؛ اما 
رشد مصرف سیگار در کشور بسیار باالست؛ ضمن 
اینکه تا یک دهه گذشته اصوال زن ها جزئی از جامعه 
سیگاری ها نبودند؛ اما اکنون جمعیت زنان سیگاری 
به شــدت در حال افزایش است. دبیر کل جمعیت 
مبارزه با اســتعمال دخانیات اخیرا مدعی شــده 
است که ایرانی ها روزانه معادل ۳0 میلیارد تومان و 

معادل ۶5 میلیارد نخ سیگار می کشند.
مبارزه با دخانیات از حرف تا عمل

ســیگار در ایران کاالیی ارزان است. در همه جای 
دنیا دولت ها سیاست های سختگیرانه ای از جمله 
مالیات های سنگین و عوارض وارداتی را بر سیگار 
وضع می کنند؛ امــا در ایران دولت بــرای واردات 
اقالم مورد نیاز ساخت سیگار سوبسیدهای نجومی 
می دهد؛ آن هم در شــرایطی که تولید کنندگان 

از بســیاری از ارزهای دولتی و تســهیالت محروم 
هستند؛ در حالی که اغلب ناشران و مطبوعات کشور 
در فشــار مضاعفی ناشــی از نبودن کاغذ، مشغول 
فعالیت های فرهنگی کج دار و مریز هستند. دولت 
در سال گذشته 15 میلیون دالر برای خرید و واردات 
کاغذ سیگار هزینه کرده است؛ همچنین در حالی که 
صنایع تولیدی در کشور در سال های اخیر با موانع 
و سنگ اندازی های زیادی روبه رو بوده اند، صنایع 
دخانی کشور رشد قابل توجهی داشته اند و از هشت 
به 15 عدد رسیده اند و البته بازار قاچاق این کاال هم 

که همچنان داغ است. 
 بر اساس آمار، تولید داخلی در سال 1۳9۳ حدود 
29 میلیارد نخ بــود؛ اما از ســال 1۳9۶ با تکلیف 
مجلس، دولت صنایع دخانی در داخل را افزایش داد 
و تولید داخل با ۶9 درصد افزایش به ۴9 میلیارد و 

۳00 میلیون نخ رسید.
صــرف میلیون هــا دالر بــرای درمان 

بیماری های ناشی از سیگار

در حالی که دولت برای بومی کردن صنعت دخانیات 
هزینه های هنگفتی کرده اســت و ایــن صنایع به 
صورت افسارگسیخته به سمت خودکفایی در تولید 
و بی نیاز کردن بازار داخل پیش می روند، هر ساله 
میلیاردهــا دالر صرف درمان بیماران ســرطانی و 
قلبی در کشــور می شــود. این کاالی آسیب رسان 
امروز بدون هیچ گونه نظارت، در دسترس همگان 
قرار دارد و کســی به ایــن فکر نمی کنــد که این 
سیاســت گذاری غلط، در آینده چــه هزینه های 
هنگفتی را برای کشور به همراه خواهد داشت؛ این 
مســئله زمانی نگران کننده تر می شود که قلیان با 

ده ها برابر زیان رسانی بیشتر، رواج زیادی در میان 
خانواده های ایرانی دارد و نگران کننده تر آنکه سن 
مصرف و دسترســی به مواد دخانی نیز به شدت در 

حال کاهش است. 
بر اســاس آماری که اخیرا رییــس کمیته مبارزه 
با دخانیات عنوان کرده اســت، ســالیانه سی هزار 
میلیارد دالر خــرج درمان بیماری های ناشــی از 
سیگار در کشور می شود. در ایران ساالنه نزدیک به 
۶0 هزار نفر به علت عوارض ســیگار فوت می کنند 
و 90 درصد انواع ســرطان ریه نزد افراد سیگاری یا 
در معرض دود سیگار اتفاق می افتد. به نظر می رسد 
دخانیات، سالمتی و سیاســت گذاری در کشور ما 
دچار نوعی از تسلسل باطل شــده است. از سویی 
سرمایه گذاری برای تولید داخلی سیگار و از سوی 
دیگر هزینه های هنگفت برای شــبکه درمان ارزان 
بیماران ناشــی از مصرف دخانیات، چالشی است 
 که تنها نتیجــه آن، قربانی کردن ســالمت مردم 

خواهد بود.

دور باطل سیگار و سرطان

 در حالی که رسانه های مکتوب از نبود کاغذ رنج می برند، دولت ۱5 میلیون دالر برای خرید و 
واردات کاغذ سیگار هزینه کرده است؛

بر اساس آماری که اخیرا رییس 
کمیته مبارزه با دخانیات عنوان کرده 

است، سالیانه سی هزار میلیارد 
دالر خرج درمان بیماری های ناشی 

از سیگار در کشور می شود

ابالغ وقت رسیدگی
2/355 شماره: 247/98 حل8 ، مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 05:15 بعدازظهر روز چهارشنبه 
مورخه 1398/03/29 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: منصور صالحی ، نام 
پدر: عوضعلی ، نشانی: خمینی شهر خ کهندژ جوی آباد پشت ایران خودرو ک 128 منزل 
آزاد قلی صالحی ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: مهرداد محمدی ، نام پدر: نصیر 
، خواسته و بهای آن: انتقال سند ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 459357 رئیس شعبه 

هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)183 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/356 شماره: 896/97 حل4 ، مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 08:45 صبح روز شنبه مورخه 
1398/03/25 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: بانک ملت با مدیریت آقای 
هادی اخالقی ، با وکالت: خانم هلنا عقیلی زاده ، نشــانی: اصفهان خیابان توحید مجتمع 
الماس ط2 واحد8 ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: احمدرضا مهدور ، خواسته 
و بهای آن: مطالبه مبلغ 81/552/426 ریال بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ، دالیــل خواهان: کپی مصدق چک و کپی مصدق 
تعهدنامه و فرم وکالتنامه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 459644 رئیس شعبه چهارم 

حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)207 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/357 شماره: 2926/97 حل12، مرجع رسیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 09:00 صبح روز شنبه 
مورخه 1398/03/25 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمد شریفی رهنانی 
، نام پدر: کریم ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: محمدرضا هاللی فره شیران ، 
نام پدر: رحیم ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 110/000/000 ریال خسارت تاخیر تادیه 
و هزینه دادرسی  و حق الوکاله وکیل ، دالیل خواهان: کپی چک و گواهی عدم پرداخت ، 
گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند 
با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 460138 رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای 

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

2/358 مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهســتانـ  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 04:45 بعدازظهر روز شــنبه مورخه 1398/03/25 ، 
مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: ابوالفضل فخاری ، نام پدر: عزیزاله ، نشانی: 
خمینی شهر محله اسفریز کوچه شــهید علی اصغر فخاری ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و 

نام خانوادگی: ســالله طالبی ، نام پدر: غفارعلی ، 2- نام و نام خانوادگی: محمد قاسمیان 
، خواســته و بهای آن: مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال به انضمام خســارات دادرسی  و 
خسارت تاخیر تادیه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 460798  رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای 

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

2/325 کالسه پرونده: 960357 شماره دادنامه: 96/11/30-9609976805500833 
مرجع رسیدگی کننده: شعبه 55 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان- بهارستان، خواهان: 
حامد محنتی به نشانی اصفهان جاده قلعه شور نبش کوچه امام حسن کارگاه شخصی با 
وکالت میدیا نوژن به نشانی اصفهان خ نیکبخت ساختمان ماکان 5 طبقه اول واحد 17، 
خواندگان: 1- اصغر )شیرازی( به  نشــانی اصفهان جاده قلعه شور کیلومتر 4 نبش کوچه 
شیخ علی صوابی رستوران شیرازی 2- محسن صفری به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه مبلغ سه میلیون تومان بابت 6 فقره سفته بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه 
و حق الوکاله وکیل، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای شــورا: در خصوص دادخواست حامد محنتی با وکالت میدیا 
نوژن به طرفیت 1- اصغر )شهریار( شیرازی 2- محسن صفری به خواسته مطالبه مبلغ 
30/000/000 ریال وجه 6 فقره چک به شماره های 0569541- 0569540 – 0569539 
– 0569543 – 0569544- 0569542 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه 
به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خواند ردیف دوم با ابالغ 
قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده 
به خواهان را حکایت می کند. من حیث المجموع شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت 
تلقی و با استناد  به مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت 161/500 تومان به عنوان خسارات دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 96/9/4  لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص 
بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعــالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در همین شــورا  و ظرف 20 روز پس از 
آن  قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. در خصوص 
خوانده ردیف اول رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:455365 شعبه 55 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان) 377 کلمه، 4 کادر(
وقت اجرای قرار تحریر ترکه

2/326  بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواست تحریر ترکه و مهر و موم به طرفیت 
زهرا و رضا و فریبا و علیرضا باالیی و مهدی و مهــری و اصغر قدیریان قرار تحریر ترکه 
مرحوم صدیقه باالیی طی شماره 970981 در شورای حل اختالف شهید حججی صادر 
و وقت اجرای قرار ساعت 16/30 روز دوشــنبه مورخ 98/4/17 تعیین گردیده است لذا از 
ورثه یا نماینده قانونی آنها، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر 
ترکه متوفی دارند دعوت می شــود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان 
اصفهان با آدرس خ ارباب حاضر شوند عدم حضور مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود. 
م الف:456890 شعبه 20 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف اصفهان) 118 

کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

2/348 آقای روح اله ورپشتی دارای کدملی 5129868196 به شرح دادخواست به کالسه 
123/98 شورای حل اختالف درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان یداله ورپشتی قمیشلو به شماره شناسنامه 24 در تاریخ 98/2/7 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- خورشید احسانی 
فرزند عباسقلی به کدملی 5129739396 صادره از دهاقان )همسر متوفی( 2- روح انگیز 
ورپشتی فرزند یداله به کدملی 5129922476 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 3- روح اله 
ورپشتی فرزند یداله به کدملی 5129868196 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 4- فاطمه 
ورپشتی فرزند یداله به کدملی 5129940032 صادره از دهاقان )دختر متوفی(.  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: 462095 شعبه دوم 

حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف دهاقان )163 کلمه،2 کادر(  
ابالغ رای

2/347 مرجع رسیدگی کننده: شعبه اول شورای حل اختالف نطنز، 1398/01/31-32، 
خواهان: آقای فریدون سلیمانی میالجردی فرزند ابراهیم، خواندگان: 1- رضا منتظریان 
فرزند قاسم 2- مهرداد زالی جهل خانه فرزند فرزاد، خواسته: الزام به انتقال سند، گردشکار: 
قاضی شــورای حل اختالف پس از بررســی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و با 
اســتعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا:  در 
خصوص دادخواست آقای فریدون سلیمانی میالجردی فرزند ابراهیم به طرفیت آقایان 
1- رضا منتظریان فرزند قاســم 2- مهرداد زالی چهل خانه فرزند فرزاد  به خواسته الزام 
خواندگان به انتقال و تنظیم سند مالکیت خودرو وانت پیکان به شماره 976 ب 51- ایران 
43 با احتساب هزینه دادرسی با عنایت به اســتعالم بعمل آمده از راهور شهرستان نطنز 
که مالک خودرو را خوانده ردیف دوم طرف نموده است و با عنایت به اینکه خوانده ردیف 
دوم علیرغم نشر آگهی در جلسه شورا حاضر نگردیده و دفاعی بعمل نیاورده است دعوای 
خواهان متوجه خوانده ردیف اول نمی باشد و مســتندا به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون 
آئین دادرســی مدنی قرار دعوی صادر می گردد رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان نطنز می باشد و در خصوص خوانده 
ردیف دوم با توجه به توضیحات مذکور دعوای خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 10 
و 219 و 220 قانون آئین مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به انتقال سند و تنظیم سند رسمی خودروی فوق الذکر و پرداخت مبلغ 
73750 ریال بابت هزینه دادرسی صادر می نماید. رای صادره غیابی است و ظرف مدت 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر 
خواهی در محاکم عمومی شهرستان نطنز می باشد.  م الف:461692 شعبه اول مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف نطنز )308 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالكیت

2/359 نظر به اینکه سند مالکیت تکبرگ ششدانگ پالك ثبتي شماره : 7960 فرعي از 2 
- اصلي که طبق دفتر الکترونیکي شماره 1396203002008009075 به نام حمید دهقان 
ثبت وسندصادروتسلیم گردیده است اینک نامبرده باارائه درخواست کتبي به شماره وارده 
523980920341470 - 12 / 2 / 98  به انضمام دو برگ استشــهادیه محلي که امضاء 
شهود آن ذیل شماره 93416 - 98/2/12 به گواهي دفترخانه شماره سه شهرضا رسیده 
است مدعي است که سند مالکیت آن به علت جابجائي مفقود گردیده است و درخواست 
صدور سند مالکیت المثني نســبت به مالکیت خود از ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحي ذیل ماده 120آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شود 
چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مي 
باشد از تاریخ انتشار این آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً 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 بدیهي است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدورسند 
مالکیت المثني طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 460176 محمدحسن صمصامي 

مسئول دفترامالك شهرضا)207 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالكیت

2/360 نظر به اینکه سندمالکیت تکبرگ ششدانگ پالك ثبتي شماره : 7966 فرعي از 2 
- اصلي که طبق دفتر الکترونیکي شماره 1396203002008009259 به نام حمید دهقان 
ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده اســت اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبي به شماره 

وارده 980920341911523 - 98/2/12  به انضمام دو برگ استشهادیه محلي که امضاء 
شهود آن ذیل شماره 93417 - 98/2/12 به گواهي دفترخانه شماره سه شهرضا رسیده 
است مدعي است که سند مالکیت آن به علت جابجائي مفقود گردیده است و درخواست 
صدور سند مالکیت المثني نســبت به مالکیت خود از ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحي ذیل ماده 120آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شود 
چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مي 
باشد ازتاریخ انتشار این آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً 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 مســتردگردد بدیهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي 
نرسیدیا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثني طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 460207 محمدحسن صمصامي 

مسئول دفترامالك شهرضا)203 کلمه، 2 کادر(

آگهی تغییرات شرکت مهدی چلیک رازی شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 34337 و شناسه ملی 

 10861179620
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/12/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : طبق اختیار حاصله تفویض شده از سوی مجمع عمومی 
فوق العاده 1397/12/20 در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره 
سرمایه شــرکت از محل واریز نقدی و از طریق صدور سهام جدید از 
مبلغ پنج میلیارد و سیصد میلیون ریال به مبلغ ده میلیارد ریال افزایش 
یافت . ماده 5 اساســنامه به شرح زیر اصالح شــد . ماده 5 اساسنامه : 
سرمایه شــرکت مبلغ ده میلیارد ریال نقدی است که ده میلیون سهم 
بانام عادی هزار ریالی منقسم شــده و تماما پرداخت شده است .مبلغ 
واریزی طی گواهی شــماره 533/97/134916 مورخ 1397/12/28 
نزد بانک سپه شعبه بوستان سعدی پرداخت شد . اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )445807(

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی نفیس طرح اسپادان سهامی 
خاص به شماره ثبت 44206 و شناسه ملی 10260620922 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/18 مرکز اصلی 
شرکت به استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، 
 کوی ولی عصر ، فاز سی ، کوچه )فضای ســبز 1 ( ، خیابان بانوعلویه همایونی ، 
پالك -146 ، طبقه زیر زمین ) منفی یک ( - کدپستی 8179663971 انتقال یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )459949(

آگهی تغییرات شرکت کاغذ سبز سپاهان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 59921 و شناسه ملی 14007375750 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/12/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرســی امین تدبیر بصیر )حسابداران 
رسمی( به شماره ملی 10103512680 به سمت بازرس اصلی و خانم ریحانه 
بذر افکن اصفهانی به شماره ملی 1291973842 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )455027(

سمانه سعادت
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لیگ قهرمانان اروپا 
دست خوش تغییر می شود!

فینال لیگ قهرمانان اروپا، بــا حضور دو تیم 
تاتنهام و لیورپول برگزار خواهد شــد تا یکی 
از آنهــا جــام را باالی 
ســر ببرند. پس از 
اینکه ســه فصل 
پیاپــی، قهرمان 
چمپیونزلیگ یک 
تیم اسپانیایی بود و 
تنها رئال مادرید فاتح 
هر سه دوره آن شد، این بار یک تیم انگلیسی 
جام را تصاحب می کند. اســپرزها با شکست 
تیم شگفتی ســاز این رقابت ها یعنی آژاکس و 
لک لک ها هم با پشت سرگذاشتن تیم قدرتمند 
بارســلونا به ایستگاه پایانی رســیدند. در این 
بین، با ادعــای مارکا، یوفا قصد دارد از ســال 
2024 فرمــت چمپیونزلیــگ را تغییر دهد. 
این تورنمنت بــه صورت چهار گروه هشــت 
تیمی برگزار می شود که چهار تیم از هر گروه 
صعود و در نیمه نهایی شرکت می کنند. بدین 
ترتیب تیمی که تا فینال برســد باید 21 بازی 

انجام بدهد.

ضد حال »توخل« به نیمار
نیمار در فصــل دوم حضورش در پاری ســن 
ژرمن هم نتوانست عملکرد خوبی از خود نشان 
دهد. او هم بــه خاطر 
مصدومیت و هم به 
خاطر محرومیت، 
بازی های زیادی 
تیــم  بــرای  را 
پاریســی از دست 
داد. خبرهای زیادی 
درباره احتمــال جدایی این بازیکــن از پاری 
سن ژرمن به گوش می رسد. بعضی از هواداران 
پاری سن ژرمن به خاطر متقاعد کردن نیمار، 
پیشنهاد دادن بازوبند کاپیتانی به این بازیکن 
را داده اند؛ اما توماس توخل چنین چیزی را رد 
کرد. سرمربی پاری سن ژرمن درباره احتمال 
دادن بازوبند به نیمار، گفت: نیمار، فاکتورهایی 
که مارکینیوش و تیاگو سیلوا و یا جان لوئیجی 
بوفون برای کاپیتانی دارند، ندارد. او بازیکنی 
اســت که می تواند با مهارت های فردی خود 
تیم را در کارهای هجومــی کمک کند. من از 
کاپیتانی مارکینیوش و تیاگو ســیلوا رضایت 

دارم و نمی خواهم بازوبند را از آنها بگیرم.

تایید »رانیری« ؛
 آخر فصل از رم می روم

 باشگاه رم بعد از کسب نتایج ناامید کننده در 
فصل جاری به همکاری خود با دی فرانچسکو 
پایان داد. جالوروســی 
بعــد از برکنــاری 
دی فرانچسکو به 
رانیری بــا تجربه 
اعتماد کرد. رم با 
هدایــت رانیری ۹ 
بازی بــه میدان رفته 
که نتیجه آن چهار پیروزی، 
سه تساوی و دو شکست بوده است. این مربی با 
تجربه قبل از دیدار حساس برابر یوونتوس در 
هفته سی و ششــم رقابت های سری A تاکید 
کرد که با پایان فصل از رم جدا می شــود. او به 
قرارداد خود اشاره کرد و گفت: »من به خاطر 
عالقه زیادی که به رم داشتم هدایت این تیم 
را بر عهده گرفتم. تا پایان فصل در خدمت این 
باشگاه هستم و بعد از آن قراردادم تمام می شود 

و از تیم جدا خواهم شد.«

 »اونای امری«
 متخصص لیگ اروپا

اونای امری، سرمربی اسپانیایی تخصص خوبی 
در لیگ اروپا دارد. او توانســته ۳ بار با ســویا 
قهرمانی در این رقابت ها 
را تجربه کند. امری 
ســپس هدایــت 
پاری ســن ژرمن 
را بر عهده گرفت 
ولی تیم او در لیگ 
قهرمانان قربانی یکی 
از بازگشت های بزرگ فوتبال 
شد و برابر بارسلونا باخت. امری، هدایت آرسنال 
را در این فصل بر عهده گرفت و توانســت بار 
دیگر این تیم را به لیگ اروپا برساند. تیم اونای 
امری در این فصل توانست تیم هایی چون رن، 
ناپولی و والنســیا را حذف کند. در صورتی که 
امری بتواند قهرمانی در لیگ اروپا را به دست 
بیاورد، یازدهمین جام دوران مربیگری خود را 
به دست آورده و با چهار قهرمانی در لیگ اروپا 

دست نیافتنی تر می شود.

مهاجم ذوب آهن؛ ارزشمندترین بازیکن ایرانی در آسیا

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

روزنامه الفرات عراق گزارش داد بازیکن عراقی باشــگاه استقالل در 
پایان فصل از این تیم جدا می شود و تمایلی برای تمدید قرارداد ندارد. 
در ادامه این گزارش آمده است؛ بازیکن ملی پوش عراق فرصت زیادی 
برای حضور در ترکیب اســتقالل پیدا نکرد و حاال رسانه های ایرانی 
گزارش می دهند که »همام« حقوق خود را از باشگاه استقالل دریافت 

نکرده و پیش از پایان فصل، این باشگاه را ترک کرده است.

هافبک عراقی از استقالل جدا می شود

پس ابراز تمایل زنیت ســن پترزبورگ برای جذب میالد محمدی، 17
اسپارتاک مسکو، پرافتخارترین تیم فوتبال باشگاهی روسیه نیز در 
اندیشه انتقال این بازیکن ایرانی است. میالد محمدی تا مدتی قبل 
یک گزینه انتقالی غیر جایگزین در اسپارتاک بود؛ اما هم اکنون آیرتون 
در پست او وجود دارد. محمدی، با توجه به سطح فنی خود  می تواند 

آماده بازی برای اسپارتاک مسکو در رقابت های اروپایی باشد.

میالد محمدی در رادار اسپارتاک مسکو
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مشتریان طارمی؛ از شرق تا 
غرب اروپا

 مهدی طارمی که در یــک فصل ونیم اخیر برای 
تیم الغرافه در لیگ ســتارگان قطر بازی کرده، 
پیشــنهادهایی از تیم های اروپایی دارد. قرارداد 
این مهاجم ایرانی تیم الغرافــه پایان یافته و تیم 
ستاره سرخ بلگراد در لیگ صربستان که در فصل 
آینده لیگ قهرمانان اروپا حضور خواهد داشت، 
خواهان جذب مهدی طارمی است. اسپورتینگ 
براگای پرتغال، دینامو کیف اوکراین و هادرسفیلد 
انگلیس دیگر تیم های مطرح اروپایی هستند که 
تصمیم به جذب مهدی طارمی دارند. در این میان 
سقوط تیم هادرسفیلد از لیگ برتر انگلیس قطعی 
شــده و فصل آینده در چمپیونشــیپ به عنوان 
دومین سطح فوتبال باشــگاهی این کشور بازی 
خواهد کرد. بر اســاس این گزارش، تیم هایی از 
لیگ های ترکیه و اسپانیا نیز خواهان عقد قرارداد 

با مهدی طارمی هستند.

در حاشیه

واکنش »والسکو« به پیام 
ایرانی ها بعد از خداحافظی

خولیو والســکو، مربی باســابقه والیبال جهان 
روز جمعه برای همیشــه از دنیــای مربیگری 
خداحافظی کرد. این مربی خوش فکر آرژانتینی 
که بیش از ۳ سال سرمربیگری تیم ملی والیبال 
ایران را برعهده داشــت و تحول عظیمی در این 
رشــته به وجود آورد، مورد توجه ایرانی ها قرار 
گرفته است. بســیاری از عالقه مندان به والیبال 
برای این مربــی پیام های محبت آمیز منتشــر 
کردند. ســپس نوبت به خولیو والسکو رسید که 
پاسخ پیام  ایرانی ها را بدهد. او در این پیام خطاب 
به ایرانی ها نوشت: »هنوز از ایران ممنون هستم، 
چراکه سه ســال فوق العاده و حرفه ای در ایران 
داشتم. با وجود آنکه قراردادم تمام نشده بود، به 
من اجازه دادند ایــران را ترک کنم و هدایت تیم 

کشورم، آرژانتین را بر عهده بگیرم.«

تقدیر صالحی امیری از 
فدراسیون دوچرخه سواری!

صبح دیروز به دعــوت رضا صالحی امیری، رییس 
کمیتــه ملــی المپیک، خســرو قمــری رییس 
فدراســیون دوچرخه ســواری به همراه مرجان 
محمودی نایب رییس بانوان، محســن ســلگی 
مدیر تیم های ملی، محمود پراش مربی تیم ملی 
استقامت و سمیه یزدانی، بانوی تاریخ ساز رشته 
دوچرخه سواری در جلسه هیئت اجرایی کمیته 

ملی المپیک حضور یافتند.
 در این نشســت که همه اعضــای هیئت اجرایی 
حضور داشــتند، قمری گزارش کاملــی از نتایج 
تیم ملی در مســابقات قهرمانی ارائه کرد و مورد 
تمجید و تقدیر اعضای حاضر در این نشست قرار 
گرفت. رییس کمیته ملــی المپیک در پایان این 
نشست با اهدای لوح تقدیر از تالش و موفقیت های 
قمری، سلگی، پراش، ســمیه یزدانی و محمودی 
قدردانی کــرد. صالحی امیری، در این نشســت 
موفقیت تیم ملی دوچرخه ســواری کشورمان در 
مســابقات قهرمانی آســیا را نتیجه برنامه منظم 
و تالش بی وقفه مجموعه مدیریتی فدراســیون 
دوچرخه ســواری عنوان کرد و خطاب به سمیه 
یزدانی گفت: شــما به عنوان نماینده ورزشکاران 
شهرستانی ثابت کردید که برای رسیدن به بهترین 
جایگاه قهرمانی هیچ محدودیتی وجود ندارد و از 
این رکوردشکنی شما احساس غرور و خوشحالی 

داریم.

منهای فوتبال

قهرمان پرتاب دیسک آســیا گفت: برای المپیک 2020 می خواهم 
لباسی طراحی کنم که شــأن ایران را حفظ کند و همه نگاه کنند و 
لذت ببرند. احسان حدادی در حاشیه مراسم اهدای یادبود و مدال ها 
به فدراسیون های ورزشی گفت: پیش از مسابقات قهرمانی آسیا دو 
ماه در اردو بودم؛ اما هنوز به صد درصد آمادگی نرسیده ام. مسابقات 
قهرمانی جهان در مهر ماه به میزبانی قطر برگزار می شود و امیدوارم 

تا آن زمان آماده شــوم و اتفاق خاصی هم نیفتد. همچنین امیدوارم 
وزیر ورزش و رییس کمیته المپیک هم حمایت صد درصدی داشته 
باشند. وی افزود: رکوردهایم رو به رشد اســت و امیدوارم این روند 
ادامه داشته باشد. خوشبختانه شرایط در این دو ماه خوب بوده؛ اما 
اوضاع برای مسابقات قهرمانی جهان باید بهتر از این هم باشد و بدون 
دغدغه تمرین کنم. قهرمان پرتاب دیسک آســیا ادامه داد: 20 روز 

دیگر مرحله دوم لیگ الماس در ســوئیس برگزار می شود. بعد از آن 
اردوی برون مرزی در آمریکا را دارم و برنامه هایم به همین ترتیب ادامه 
داد.وی درباره طراحی لباس مسابقه اش در مسابقات قهرمانی آسیا و 
سپس مرحله اول لیگ الماس در قطر گفت: با افتخار این کار را انجام 
می دهم و تا المپیک در هر مسابقه ای که شرکت کنم، برای هر کدام 

یک طرح جدید دارم.

قهرمان پرتاب دیسک آسیا:
 لباسی برای المپیک طراحی می کنم که همه لذت ببرند

جمعه شــب بود که خبر غرق شــدن ســه نفر از 
سرنشینان رفتینگ ســواران غیر مجاز در رودخانه 
زاینده رود رسانه ای شد؛خبری که چندی پیش دبیر 
هیئت قایقرانی استان اصفهان وقوع آن را پیش بینی 
کرده و خواســتار برخورد بــا آژانس هایی که تبلیغ 

رفتینگ توریستی را انجام می دهند، شده بود.
رفتینگ از جمله رشــته های ورزشــی است که در 
میان مردم بیشتر به واســطه جنبه تفریحی بودن 
آن شــناخته می شــود. رفتینگ یا قایق سواری در 
رودخانه های خروشان، ماجراجویی گروهی است که 
توسط یک راهنما در رودخانه های روان و خروشان 
سراسر جهان برگزار می شــود. این ورزش معموال 
چیزی بین دو تا سه ســاعت به طول می انجامد که 
در آن شما گاهی به پارو زدن نیاز پیدا می کنید؛ اما 
در بیشــتر مواقع این جریان آب است که شما را به 
جلو می کشــاند. این ورزش پر هیجان که در ایران 
نیز طرفداران خاص خود را دارد و در رود خانه های 
زاینده رود، ارمند، ســفیدرود، هراز، کرج و... دنبال 
می شــود از حدود 20 ســال پیش در ایران جنبه 
مسابقاتی به خود گرفت و اولین دوره آن در جریان 
برگزاری مسابقات آب های خروشــان در رودخانه 

منجیل برگزار شد.
 کمیته رفتینگ فدراسیون قایقرانی در سال 1۳۹0 
راه اندازی شــد و از آن زمان تاکنون اصفهان قطب 
اصلی این رشته به شمار رفته است. مرکزیت رفتینگ 

در اصفهان تا جایی اســت که در تمــام اعزام های 
برون مرزی این رشته، اصفهانی ها شاکله اصلی تیم 
را تشــکیل داده اند. رفتینگ در اصفهان در مســیر 
رودخانه زاینده رود به خصوص باال دســت آن و رود 

خانه آب ملخ سمیرم انجام می شود.
 هیجان رودخانه و زیبایی طبیعت موجب می شود تا 
افراد زیادی تمایل داشته باشند تا این رشته ورزشی را 
امتحان کنند؛ کاری که به گفته هادی قاضی عسگر، 
دبیر هیئت قایقرانی استان اصفهان با خطرات زیادی 
همراه اســت چرا که این ورزش یک رشته تخصصی 
اســت که افراد باید به صورت اصولی آن را آموزش 

ببینند و از وســایل مخصوص رفتینگ برای فعالیت 
در آن استفاده کنند.

اما تفریحی بودن این رشــته و درآمد زایی آن سبب 
می شــود که بعضی از آژانس های توریستی اقدام به 
برگزاری تــور رفتینگی کنند؛ اقدامــی که به گفته 
دبیرهیئت قایقرانی اســتان اصفهــان به دلیل نبود 
تخصص الزم و خطرات محیطی، دردسرهای زیادی 
را در تورهای رفتینگ غیرقانونی ایجاد کرده به طوری 
که تاکنون دو فوتی و یک قطع عضو و موارد متعدد 

شکستگی دست و پا اتفاق افتاده است.
هادی قاضی عسگر، درباره فعالیت تورهای غیرقانونی 

رفتینگ گفته بود:تجهیزاتی که گروه های گردشگری 
برای تورهای رفتینگ در اختیار دارند کیفیت الزم 
را ندارد، برای مثال تورهای رفتینگ توریســتی از 
کاله اسکیت سواری برای رفتینگ استفاده می کنند 
و بعضا جلیقه های نجاتــی که در اختیــار دارند از 
کیفیت مطلوبی برخوردار نیست، جدای از مباحث 
فنی مسائل زمانی نیز در این رشــته پرخطر است؛ 
رودخانه های که برای رفتینــگ در اطراف اصفهان 
مناسب هستند در اواخر زمستان و اوایل بهار به هیچ 
وجه مناسب برای رفتینگ توریستی نیستند و حتی 
ورزشکاران حرفه ای نیز در این زمان ها از زدن به آب 
پرهیز می کنند؛ اما تورهای گردشــگری بدون هیچ 
دقتی به این موضوع تورهای خود را برگزار می کنند.

به دلیل وجود همین خطرات، هیئت قایقرانی استان 
اصفهان هیچ مجوزی بــرای تورهای رفتینگ صادر 
نکرده است تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود و 
از این رو تمام آژانس های مسافرتی اصفهان که اقدام 
به تبلیغ در این رشته می کنند، بدون مجوز هستند 
و از آنجایی که فدراسیون قایقرانی و کمیته رفتینگ 
هیچ نظارتی در قبــال صدور تورهــای رفتینگ و 
فعالیت آنها نداشته، هیچ مسئولیتی نیز در این راستا 

درباره اتفاقات رخ داده بر عهده نمی گیرند.
دبیر هیئت قایقرانی استان اصفهان از عالقه مندان به 
فعالیت در رشته رفتینگ خواسته بود که با توجه به 
جاری بودن رودخانه زاینده رود به این هیئت مراجعه 
کنند تا این رشته را به طور اصولی آموزش ببینند و 

در مسیر قهرمانی حرکت کنند.

رفتینگ پر ماجرا
 تذکری که جدی گرفته نشد؛

  اینستاگردی

مدیری که پشت بازیکنش ایستاد!
 به دنبال اتفاقات صورت گرفته در بازی تیم های ذوب آهن و الزورا و واکنش رشید مظاهری 
به این اتفاقات، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال این دروازه بان را فراخواند. سعید آذری 
با انتشار پستی به پشتیبانی از گلر ملی پوش ذوبی ها پرداخت. مدیرعامل ذوب آهن نوشت: 
»باقهرمانانم تا هر جا که بگویند می روم. رشــید مظاهری، پایه بســیاری از موفقیت های 
شش سال گذشــته ذوب آهن اســت و در اکثر موفقیت های ما ســهم تعیین کننده دارد. 
کمیته محترم اخالق فقط به دنبال شــنیدن حرف های اوست و من همراهش هستم مثل 
 همه قهرمانان که موفقیت هایمان را مدیون آنها هســتیم. من با تو تا اون طرف دنیا هستم، 

پسر ذوب آهن.«

جریمه20میلیونی  برای سپاهان
کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال، آرای خود درباره بازی تیم های سپاهان اصفهان و استقالل تهران 
را اعالم کرد. بر اســاس این گزارش، در دیدار تیم های سپاهان و استقالل تهران در هفته 25 رقابت های 
لیگ برتر فوتبال، از سوی تماشاگران تیم ســپاهان تخلفانی مبنی بر استفاده از شعارهای موهن و مواد 
محترقه به داخل زمین صورت گرفت که بر این اساس سپاهان به پرداخت 200 میلیون ریال جریمه نقدی 
محکوم شد. تیم استقالل تهران نیز به دلیل استفاده تماشاگرانش از شعارهای موهن باید 100 میلیون 
ریال جریمه نقدی پرداخت کند. همچنین این کمیته آرای خود درباره تخلفات دیدار استقالل تهران و 
نساجی مازندران را صادر کرد. بر این اساس نساجی مازندران به دلیل فحاشی تماشاگرانش به داور باید 
100 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. تیم استقالل تهران نیز به دلیل فحاشی تماشاگران به تیم 

مقابل باید 100 میلیون ریال جریمه نقدی بپردازد.

مهاجم ذوب آهن؛ ارزشمندترین بازیکن ایرانی در آسیا
باوجود اینکه »ارســالن مطهری« دیدار تیمش مقابل الزورا در هفته پنجم لیگ قهرمانان آســیا را به دلیل 
مصدومیت از دست داد؛ اما همچنان بهترین عملکرد را در بین بازیکنان تیم های ایرانی داشته و می توان او را 

ارزشمندترین بازیکن ایرانی در آسیا دانست. 
مطهری، با ۳ گل و یک پاس گل در چهار بازی، تاثیرگذارترین بازیکن ذوب آهن و ارزشمندترین بازیکن ایرانی 
در آسیاست. شجاع خلیل زاده، با  دوگل به همراه اوساگونا دیگر مهاجم ذوب آهن با  یک گل و دو پاس گل، 
دیگر بازیکنان برتر و امتیازآور تیم های ایرانی در آسیا هستند. وحید محمدزاده، مدافع میانی ذوب آهن هم 
با یک گل و یک پاس گل در جدول امتیازآورترین بازیکنان ایرانی حضور دارد. این آمار در حالی شکل گرفته 
که هنوز یک هفته از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا باقی مانده و بازیکنان سه تیم استقالل، پرسپولیس و 

ذوب آهن می توانند عملکردشان را بهبود بخشند.

بازیکن تیم ملی بسکتبال سه به سه بانوان در خصوص مسابقاتی که در سال جاری و گذشته شرکت 
کرده، اظهار کرد: سال گذشته با تیم نامی نو، مقام دوم سوپر لیگ بسکتبال بانوان را کسب کردم؛ در 
سال جدید هم به عنوان یار کمکی با تیم بهمن به مسابقات غرب آسیا اعزام شدیم که در آن رقابت ها 
مقام دوم را کسب کردیم، اردوی تیم ملی سه نفره طی چند روز آینده برگزار می شود که تمام تالشم 
را می کنم تا جزو انتخابی ها باشم. مژگان خدادادی با بیان اینکه بسکتبال سه به سه یک ورزش مهیج 
است، تصریح کرد: بازیکنان تیم سه به سه از بازیکنان تیم ملی پنج نفره انتخاب می شوند و هنوز این 
دوتیم تفکیک نشده اند. در حال حاضر ۹ نفر به اردوی تیم ملی بسکتبال سه به سه دعوت شده اند که 
چهار نفر برای اعزام به مسابقات انتخاب خواهند شــد. بازیکن تیم ملی بسکتبال سه به سه بانوان در 
خصوص بازی های تیم ملی، خاطرنشان کرد: باید با تمام توان درمسابقات پیش رو ظاهر شویم، سال 
گذشته موفق به صعود از مرحله مقدماتی نشــدیم؛ اما امیدواریم در سال جدید به مرحله بعد صعود 
کنیم. خدادادی افزود: تیم ملی سه به ســه، اعزام های مختلفی داشته که توانسته تجربه های زیادی 
کسب کند تا بتواند در دیدارهای پیش رو حریفان را شکست دهد. وی با اشاره به اینکه این مسابقات 
سطح باالیی دارد، تاکید کرد: امیدوارم بتوانیم در این بازی ها عنوان خوبی کسب کنیم؛ اما باید بدانیم 
که کســب مقام به تالش و تمرین زیاد نیاز دارد. بازیکن تیم ملی بسکتبال سه به سه بانوان در رابطه 
با پاداش مسابقات ملی، گفت: مســابقات دارای جایزه است و اگر بتوانیم در مسابقات کاپ آسیا مقام 
کسب کنیم، مورد حمایت بیشتر فدراسیون قرار می گیریم. خدادادی با اشاره به اینکه سپیده جعفری، 
سرمربی تیم بسکتبال بانوان نامی نو عملکرد خوبی داشته است، خاطر نشان کرد: ترجیح می دهم در 
تیمی بازی کنم که سرمربی آن قبال بازیکن بوده، جعفری درگذشته بازیکن ملی و لیگ برتر بوده است.

بازیکن تیم ملی بسکتبال سه نفره بانوان:

کسب مقام، به تالش و تمرین نیاز دارد

فوتبال
برایتون – 
منچستر 

سیتی

ساعت 
18:30

شبکه 
ورزش

رئال فوتبال
سوسیداد - 
رئال مادرید

ساعت
21

شبکه 
ورزش

فوتبال
آاس رم - 
یوونتوس

ساعت
23

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور
یکشنبه 
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راهاندازی۲گشتویژهبرایجمعآوری
زنانمتکدی

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

عکس خبر

اخبار

در مراسم تجلیل از یاوران چهل سالگی 
انقالب اسالمی صورت گرفت؛

تقدیر از مدیرکل بنیاد شهید و 
امور ایثارگران استان اصفهان

در همایش تجلیل از یاوران چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی و ایام ا... دهه فجر که با 
حضور آیت ا... طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه 
و امام جمعه اصفهان، لطفی قائم مقام شورای 
هماهنگی تبلیغات اســالمی، قاسمی معاون 
سیاسی و امنیتی استاندار و شماری از مدیران، 
مسئوالن دســتگاه های اجرایی و رسانه ها در 
دفتر امام جمعه اصفهان برگزار شد؛ از خدمات 
و تالش های وکیلی، مدیرکل بنیاد شــهید و 
امور ایثارگران استان اصفهان به عنوان مسئول 

کارگروه ایثار و شهادت استان تقدیر شد.

سامانه بارشی از امروز وارد 
اصفهان می شود

کارشناس مســئول پیش بینی هوای استان 
اصفهان  با بیان اینکــه بعدازظهر امروز با ورود 
سامانه ناپایدار به استان، شــاهد افزایش ابر، 
وزش باد شــدید تا نسبتا شــدید و بارش های 
رگباری در اســتان خواهیم بود،گفت: با ورود 
این سامانه، بارش های رگباری در غرب، شمال 

و جنوب استان پیش بینی می شود.
 فاطمه زهرا ســیدان بــا بیان اینکــه عمده 
فعالیت سامانه بارشــی که از امروز وارد استان 
می شــود در روز دوشــنبه خواهد بود، اضافه 
 کرد: این سامانه تا پایان هفته جاری در استان 

می ماند.

اجرای طرح موضوعی قرآن 
ویژه گردشگران خارجی در 

اصفهان
مسئول دفتر تبلیغ و ارتباطات بین الملل حوزه 
علمیه اصفهان با اشاره به راه اندازی کتابخانه 
چند زبانه در مدرســه ناصریه از اجرای طرح 
موضوعی قرآن ویژه گردشــگران خارجی در 
این مرکز خبر داد و گفت: بیشــتر گردشگران 
عالقه مند به مطالعه قــرآن به عنوان راهنمای 
دین اسالم هستند که با محدودیت برای ارائه به 
آنها مواجه هستیم؛ لذا طرح مطالعه موضوعی 
قرآن را آمــاده کردیم تا در اختیــار قراردادن 
و لمــس و مس قــرآن موجب عــدم رعایت 
حرمت قرآن کریم توســط گردشگران نشود 
و گردشــگران می توانند با انتخاب هر موضوع 
 از بخــش و مطالعــه همان موضوع اســتفاده

 ببرند.
حجت االســالم محمد زمانی عنوان کرد: در 
برنامه این طرح سعی شده تا موضوعاتی راکه 
در قرآن بیان شــده، بــرای مخاطب جانمایی 
کرده و به آنها ارائه دهیــم، مثل حضرت مریم 
و حضرت عیســی )علیهما السالم(، حقوق زن 
در قرآن، سبک زندگی انسان مسلمان، توحید 
و ... که پــس از مطالعه متن اصلــی می توانند 
برای فهم بیشتر به روحانیون زباندان مدرسه 
 مراجعه کــرده و در ایــن باره به تبــادل نظر 

بپردازند.
 وی ابراز کرد: قــرار اســت در مراحل بعدی 
دریای بی کران نهج البالغه و صحیفه سجادیه 
را برای معرفی به گردشــگران آماده ســازی 
 کرده و در معــرض مطالعه توریســت ها قرار

 دهیم. حجت االسالم زمانی خاطرنشان کرد: 
قطعا هر چقدر گردشگران با کتاب های اسالمی 
آشنایی بیشتری پیدا کنند و در گام بعدی به 
مطالعه آنها بپردازند با توهین و اسالم هراسی 
مقابلــه کرده و شــخص خواننــده به صورت 
صریح و واضح و با دسترســی به منابع اصیل 
اسالمی و شناخت دقیق تری که از اسالم پیدا 
 می کند، مدافع و سفیری برای حقایق موجود

 می شود.
مسئول دفتر تبلیغ و ارتباطات بین الملل حوزه 
علمیه اصفهــان اذعان کرد: بــه عالقه مندان 
مطالعه و کتاب دوستان پیشنهاد مي کنیم تا با 
حضور در این مدرسه در محیط آرام و معنوي 
به مطالعه بپردازند تا طعم شیرین همراهي با 

کتاب آن  هم در مسجد را حس کنند.

شهردار اصفهان:
 برنامه های فرهنگی 

باید نوآوری داشته باشد
شهردار اصفهان با حضور در برنامه »در صحبت 
قرآن« گفت: باید در همه حوزه ها به ویژه حوزه 
فرهنگی، خالقیت و نوآوری داشــت، طرح های 
انسانی متفاوتند و باید در هر مقطعی نوآوری های 
جدید باشــد و برنامه »در صحبت قرآن« از این 
دست برنامه ها بود. قدرت ا... نوروزی با اشاره به 
برگزاری ویژه برنامــه »در صحبت قرآن« افزود: 
این برنامه ها چون ریشــه قرآنــی دارد و در ماه 
مبارک رمضان در فضایی معنوی برگزار می شود، 
قطعاتاثیرگذاری بیشــتری خواهد داشت. وی 
ادامه داد: به مناسبت اعیاد ملی و دینی برای شهر 
برنامه داریم تا بتوان نشاط آوری را در شهر ایجاد 
کرد و رضایت شهروندان را به همراه داشت. مدیر 
منطقه 4 شــهرداری اصفهان نیز در ادامه گفت: 
هنرمندان در حوزه های مختلف باید دیده شوند 
و نباید شــناخت هنرمند تنها مختص به تعداد 
اندکی از آنان که بیشتر دیده شده اند، باشد؛ لذا 
به همین منظور فراگیری را در همه برنامه ها در 
دســتور کار خود قرار داده ایم و یک ســویه نگاه 

نمی کنیم. 
رضا اخوان با بیان اینکه در مدیریت جدید شهری 
رویکــردی نــو در برنامه های فرهنگــی درنظر 
گرفته شده اســت، اظهار داشت: آسیب شناسی 
و نیازســنجی های الزم در این زمینه انجام شد 
و با توجه به مناســبت های مختلف، برنامه هایی 
در راســتای نشــاط آفرینی در باغ غدیر برگزار 
می شود. وی افزود: مسائل اجتماعی و فرهنگی 
شــهر همواره مدنظر مدیران شــهری بوده و در 
این راستا برنامه های مختلفی برای ارتقای سطح 
آگاهی بخشی فرهنگ شهروندان برگزار می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان 
مطرح کرد:

بهره برداری از بناهای تاریخی
مدیــرکل اداره میراث فرهنگی اســتان اصفهان 
اظهار کرد: برخی از بناهای تاریخی که زیرمجموعه 
سازمان میراث فرهنگی قرار دارد، جزو نفایس ملی 
هستند و باید حتما در سازمان مدیریت شوند؛ اما 
تعدادی از اماکن تاریخی هســتند که در فهرست 
میراث ملی ثبت شــده اند ولی جــزو نفایس ملی 
نیســتند و می توان از آنها بهره برداری هایی کرد 
که شأن آنها را خدشــه دار نکند، این بناها عمدتا 
شامل خانه های تاریخی، حمام ها و انبارها هستند. 
فریــدون ا... یاری تصریــح کرد: برای ایــن بناها، 
طرح های کاربــری در کمیته فنی که در ســطح 
ملی تعریف شــده، مطرح می شــود و اگر قابلیت 
 اجرایی داشــته باشــد، به بهره برداری می رسد.
 ا... یــاری با بیــان اینکه طبــق مــاده ۲۷ تنها 
بهره برداری از بنا واگذار می شــود و مالکیت آنها 
در اختیار دولت اســت، گفت: کاربری مصوب که 
پیشنهاد می شود سرمایه گذاران می توانند در قالب 
طرح های مرمتی مورد تصویب میراث فرهنگی از 
بنا بهره برداری کنند، بعد از پایان مدت تعریف شده 
برای ســرمایه گذار بنا با توجه به احیا و بازسازی 

صورت گرفته به دولت واگذار می شود. 
مدیرکل اداره میراث فرهنگی اســتان اصفهان با 
بیان اینکه ۲4 بنا در این طرح مصوب قرار گرفته 
اســت، اضافه کرد: مدت بهره بــرداری به میزان 
سرمایه گذاری بستگی دارد و کاربری تعریف شده 
بین ۵ تا ۲۰ سال اســت که با ارزیابی های صورت 
گرفته زمان بازگشت پول ســرمایه گذار محاسبه 

و بررسی می شود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان 
اصفهان خبر داد:

 محکومیت 2 میلیارد ریالی رییس 
یک بیمارستان دولتی در اصفهان

مدیــر کل تعزیــرات حکومتی اســتان اصفهان 
گفت: رییس یک بیمارســتان دولتی در اصفهان 
به اتهام ایجاد خدمات مــازاد براحتیاج به منظور 
ســودجویی از بیماران به دو میلیارد ریال جریمه 
محکوم شــد. غالمرضــا صالحی افــزود: پرونده 
تخلف مســئوالن این واحد درمانی با اتهام ایجاد 
خدمات مازاد براحتیاج به منظور ســودجویی از 
بیماران با گزارش ســازمان بازرســی اصفهان در 
شعبه ششــم بدوی ویژه رســیدگی به تخلفات 
بهداشتی و درمانی تعزیرات بررسی شد. مدیر کل 
تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان گفت: با تایید 
کمیسیون ماده 11 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
تخلف برای شــعبه محــرز و رییس بیمارســتان 
متخلف به اســتناد قانون به پرداخــت بیش از دو 
 میلیاردریال جریمه نقــدی در حق دولت محکوم 

شد.

در این روزهایی که افزایش قیمت کاغذ، نفس 
ناشران کتاب را در کشور به شماره انداخته و 
کتاب ها با قیمت نجومی روانه بازار می شوند؛ 
سرپرســت کتابخانه های استان اصفهان از 
اقبال شــهروندان اصفهانی به طرح اهدای 
کتاب به کتابخانه های شــهر خبر می دهد تا 
 اوضاع یار مهربان در نصــف جهان چندان 

بد نباشد.
چند سالی است که اداره کل کتابخانه های استان 
اصفهان در راستای فرهنگسازی کار خیر و افزایش 
فرهنگ کتــاب و کتابخوانی طرح نــذر فرهنگی 
اهدای کتــاب را کلید زده اســت، در این طرح که 
برای اولین بار در اصفهان اجرایی شده، شهروندان 
کتاب هایشان را به کتابخانه های شهر اهدا می کنند 

تا امکان استفاده دیگران از آن را فراهم آورند.
 اهدای کتاب به کتابخانه ها از ســابقه ای طوالنی 
در ایران برخوردار است؛ به طوری که این طرح در 
گذشته به شکل اهدای کتابخانه های شخصی افراد 
به کتابخانه های عمومی یا بــه صورت وقف تمام یا 
بخشی از اموال افراد خیر برای ساخت کتابخانه، به 
جهت ترویج فرهنگ کتاب و کمک به ارتقای سطح 

فرهنگی جامعه صورت می گرفته است. 
الفت مردم با این طرح قدیمی موجب شد تا استقبال 
شــهروندانی اصفهان از اجرای طرح اهدای کتاب 
باال باشد و دیار زاینده رود پیشتاز اهدای کتاب در 
کشــور نام بگیرد. اقبال به این طرح در اصفهان تا 
جایی پیش رفت که با وجود گرانی کاغذ و افزایش 

قیمت کتاب، سال گذشته 
ناشــران و مردم 9۰ هزار 
کتاب بــه کتابخانه های 
استان اصفهان اهدا کردند. 
به گفته امیــر هالکویی 
سرپرســت کتابخانه های 
اســتان اصفهــان، طرح 
جدید اهــدای کتاب قرار 

اســت از مرداد ماه ســال جاری اجرایی شــود که 
برآورد اولیه برای این دوره از طــرح اهدای کتاب 
دریافت ۳۰۰ هزار جلد کتاب تعیین شده است. به 

گفته این مقام مسئول این 
طرح که با هدف معرفی و 
به اشتراک گذاری منابع 
خوانده شده در سال های 
گذشته اجرایی شده است 
در گســترش کتابخوانی 
تاثیر قابل توجهی داشته 

است.
در اســتان اصفهان ۲96 کتابخانه وجود دارد که از 
میان 18۰ باب کتابخانه نهادی، 11۲ باب کتابخانه 
مشــارکتی و 4 باب کتابخانه مســتقل هستند. در 

کتابخانه های اســتان اصفهــان ۳ میلیون و ۲۰۰ 
هزار جلد کتاب وجود دارد کــه از این تعداد 18۳ 
هزار جلد در ســال 9۵ و ۳۰ هزار جلد در سال 96 
از سوی مردم اهدا شده اســت. به گفته سرپرست 
کتابخانه های استان اصفهان، مشارکت های مردمی 
از مهم ترین روش های اهدای کتــاب به کتابخانه 

محسوب می شود.
 اداره کل کتابخانه های اســتان اصفهــان امیدوار 
اســت با اجرای طرح اهدای کتــاب بتواند به افق 
 چشم انداز ۲۰ میلیون کتاب تا سال 14۰۰ دست

 یابد. 
انجــام فعالیت هــای فرهنگــی در کتابخانه هــا 
از جمله کارهایی اســت کــه در کنــار دریافت و 
 بازگرداندن کتاب در کتابخانه های اصفهان صورت 

گرفته است. 
هالکویی در این بــاره می گوید: ایجــاد و نهادینه 
ســازی دو ویژگی مهم انگیزه و مهــارت در حوزه 
فرهنگی همواره مدنظر ما بوده است و بر این اساس 
برگزاری نشست های کتابخوان، جلسات نقد بررسی 
و قصه گویی، بلنــد خوانی، ســیرهای مطالعاتی و 
جلســات قرآن و نهج البالغه و برگزاری جلســات 
آموزشی در مناطق محروم به ویژه در حوزه کتاب 
و کتابخوانی در طول سال گذشــته برنامه ریزی و 

اجرایی شده است.
به گفته سرپرســت اداره کل کتابخانه های استان 
اصفهان، این استان با اجرای 1۵ هزار برنامه فرهنگی 
رتبه نخست را در میان کتابخانه های سطح کشور 
 به لحاظ اجرای برنامه های فرهنگی کســب کرده

 است.

استقبالشهرونداناصفهانیازطرحاهدایکتاب

مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان اظهارکرد: سال گذشته تجهیز 
کارگاه فاز دوم پروژه بوستان شرق اصفهان صورت گرفت؛ اما به دلیل 
فراهم نبودن برخی بسترهای اجرایی، تصمیم به بازنگری در اجرای 
این طرح گرفته شــد تا همه اصول و ضوابط در اجرا رعایت شــود. 
رضا اخوان ادامه داد: طرحی که برای فازهای بعدی بوســتان شرق 
اصفهان تهیه شده، بسیار جامع است که اجرای آن نیاز به مشارکت 

سرمایه گذار بخش خصوصی دارد، از همین رو شرایط برای برگزاری 
مناقصه و فراخوان حضور سرمایه گذار از طریق سازمان سرمایه گذاری 
و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان در حال آماده سازی است تا 
فازهای دوم و سوم اجرایی شود. مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان 
تاکید کرد: هم اکنون نمی توان درباره هزینه های نهایی فازهای دو و 
سه بوستان شرق اظهارنظر قطعی کرد؛ اما برآورد سال گذشته ما برای 

اجرای فاز دوم، سه و نیم میلیارد تومان و برای فاز سوم مبلغی بیشتر از 
هزینه فاز دو بود. وی افزود: بر اساس تصمیمی که در خصوص بوستان 
شرق گرفته شد، تعیین کاربری اراضی بر عهده معاونت شهرسازی 
و معماری شهرداری، تهیه ســند مالکیت اراضی بر عهده مدیریت 
آزادسازی و امالک شهرداری و تامین آب مورد نیاز پروژه هم به عهده 
معاونت خدمات شهری و منطقه چهار شهرداری اصفهان گذاشته شد.

مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان مطرح کرد:
تکمیل پروژه های بوستان شرق، نیازمند مشارکت بخش خصوصی

 با وجود اوضاع نابه سامان کاغذ، حال کتابخانه ها در نصف جهان خوش است؛

یک کارشناس طراحی شهری گفت: مهندسی ارزش؛ یعنی انجام سیستماتیک کارها مبتنی بر خالقیت و کار 
گروهی؛ به گونه ای که منجر به کاهش هزینه و بهبود کیفیت پروژه ها و فرآیند طرح ها شود. 

فرزاد مومنی اظهار کرد: در فرآیند مدیریت شهری، الزم است قبل از تعریف یک پروژه یا طرح که شامل فرآیند 
ایده اولیه تا اجرا و بهره برداری می شود، به یک ساختار شکســت زمان، هزینه و منابع تقسیم شود؛ البته بعد 
دیگری به عنوان شــیوه، متد یا چگونگی انجام کار که به خالقیت مربوط می شــود نیز وجود دارد. وی افزود: 
بنابراین اگر مدیریت شهری خواهان چنین تجربه ای در فرآیند پروژه های خود باشد، باید به همراه بودجه بندی، 
دو عامل دیگر را در پروژه ها یا طرح هایی که شامل نحوه انجام و کیفیت است، در نظر داشته باشد. این کارشناس 
طراحی شهری با اشاره به دسته بندی پروژه های شــهری خاطرنشان کرد: پروژه های شهری را می توان به دو 

دسته بندی کلی تقســیم کرد: پروژه های روتین که ســاالنه تنها عامل هزینه در بودجه شهر است همچون: 
پروژه های رنگ جداول، نرده ها، جمع آوری زباله، اصالح آســفالت معابر، برق مصرفی و ... که متاسفانه جای 
خالی خالقیت یا کیفیت در آنها دیده می شود؛ چراکه می توان به جای استفاده از جداولی که ساالنه رنگ نیاز 
دارد، از جداولی استفاده شود که از ترکیبات نانو بوده و همیشه تمیز و رنگ شده باشد. این کارشناس طراحی 
 شهری اضافه کرد: پروژه های زیرساختی شهری، دومین گروه از پروژه های شهری به حساب می آید که شامل :

احداث مباحث فرهنگی و تفریحی است که این دست از پروژه ها بهتر است بیش از ۵۰ درصد هزینه شان با ورود 
مشارکت کننده تامین شــود؛ نه اینکه تمام هزینه های آن بر دوش مدیریت شهری قرار گیرد که این مهم در 

ساختار مهندسی ارزش، قابل اجراست.

مدیرعامــل ســازمان پایانه های مســافربری 
شــهرداری اصفهــان گفــت: در فروردین ماه 
ســال جاری 8۳1 هــزار و 4۷۳ نفر مســافر از 
طریق پایانه های مســافربری جابه جا شده اند. 
عباس محبوبی، مدیرعامل سازمان پایانه های 

مســافربری شــهرداری اصفهــان 
گفت: در این بــازه زمانی ۳9۳ هزار 
و 8۵6 مســافر از طریق پایانه های 
شــهر وارد و 4۳۷ هــزار و 61۷ نفر 
مسافر از همین طریق از شهر خارج 
شدند و در این بازه زمانی جابه جایی 
مســافران از طریق ۳۵ هزار و ۲۷۷ 
سرویس اتوبوس و مینی بوس ثبت 
شده اســت. وی تصریح کرد: پایانه 

مســافربری کاوه به 1۲۰ نقطه کشــور، پایانه 
مسافربری صفه به 6۰ نقطه کشور و پایانه های 
زاینده رود و جی به استان های شرق و غرب شهر 
اصفهان خدمات رســانی می کنــد. مدیرعامل 
سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه در پایانه های پنج گانه شهر اصفهان 
روزانه حــدود 6۰ تا ۷۰ هزار مســافر جابه جا 
می شوند، گفت: در پایانه مسافربری کاوه حدود 
4۵۰ دستگاه اتوبوس، پایانه صفه حدود 1۵۰، 
پایانه زاینــده رود ۵۰ و پایانــه جی حدود ۳۰ 
دســتگاه اتوبوس روزانه مســافران را جابه جا 
می کند. وی ادامه داد: بــه زودی در پایانه صفه 
اتوماســیون بار به منظور نظارت بــر حمل بار 

اتوبوس ها جهت جلوگیری از بارگیری بارهای 
پُرخطر، پیاده سازی می شود که در این ارتباط 
مصوبات الزم دریافت شده است. محبوبی ادامه 
داد: هدف از راه اندازی اتوماســیون بار، تجمیع 
بارها همچنین نظارت دقیق بر بارهای در حال 

جابه جایی توســط اتوبوس هاســت تا تخلفی 
صورت نگیرد. وی از تجهیز پایانه مســافربری 
جی به ژنراتور برق اضطراری در سال جاری خبر 
داد و گفت: برای کاهش ترافیک پایانه کاوه، در 
صدد خرید زمین در شمال شهر اصفهان هستیم 
تا خدمات اتوبوس ها از جمله باس واش، تعویض 
روغن و دپــوی اتوبوس ها به شــمال اصفهان 
انتقال داده شود. مدیرعامل سازمان پایانه های 
مســافربری شــهرداری اصفهــان تاکید کرد: 
سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان 
از طریق شماره 1۳۷ شهرداری اصفهان و شماره 
تلفن هــای 8۲- ۳4۳9998۰ آمــاده دریافت 
نظرات، پیشنهادات و انتقادات شهروندان است.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان خبر داد:

جابه جایی بیش از ۸۰۰ هزار مسافر در فروردین ماه
مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شــهرداری اصفهــان اظهــار کــرد: نیروهای 
مدیریت پیشــگیری و رفع تخلفات شهرداری 
اصفهان به محض مشــاهده متکدی در معابر 
شهر نســبت به جمع آوری آنها اقدام می کنند. 

حسن محمدحسینی با بیان اینکه تعداد زیادی 
از متکدیان شــهر، مهاجران افغان و پاکستانی 
هستند که پس از جمع آوری به اداره کل اتباع 
خارجه تحویل داده می شــوند، افزود: این افراد 
در صورت داشــتن کارت اقامت، ســاماندهی 
و در غیر ایــن صــورت بــرای بازگرداندن به 
کشورشان اقدام الزم صورت می گیرد. مدیرکل 
پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری شهرداری 
اصفهان گفت: در سال های گذشته، مشکالتی 
از جمله کمبود محل تحویل متکدیان همچنین 
کوتاهی در همکاری و پیگیری دســتگاه های 
مربوطه در جمع آوری این افراد وجود داشت؛ اما 
خوشبختانه در حال حاضر این مسائل برطرف 

شده و این روند با سرعت بیشتر انجام می شود. 
وی با بیان اینکه در شــهر اصفهــان 4۰ اکیپ 
گشت سیار رفع تخلفات شهری فعال است که 
عالوه بر رسیدگی و نظارت بر بخش های مختلف 
به موضوع جمع آوری متکدیان نیز رســیدگی 
می کند، خاطرنشــان کرد: در این 
میان، دو گشت ویژه برای بانوان فعال 
است که در هر کدام از این اکیپ ها 
دو نفر از نیروهــای خانم مدیریت 
پیشــگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری اصفهان حضور دارند و در 
صورت مشــاهده زنان متکدی، آنها 
را جمع آوری و بــه مراکز مخصوص 
تحویل می دهند. محمدحســینی 
گفت: عالوه بــر تحویل متکدیــان خارجی به 
اداره اتباع استانداری اصفهان، متکدیان زن به 
اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی، معتادان 
به کمپ ترک اعتیاد، متکدیان بیمار به دانشگاه 
علوم پزشکی و افراد سابقه دار به مراجع قضایی 
تحویل داده می شوند. وی تاکید کرد: بر اساس 
ماده ۷1۲ قانــون مجازات اســالمی، هرکس 
تکدی گری یا کالشی را پیشــه خود قرار داده 
باشد و از این راه امرار معاش کند، به حبس از یک 
تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود 
توان مالــی مرتکب عمل فوق شــود، عالوه بر 
مجازات مذکور تمام اموالی که از طریق تکدی و 

کالشی به دست آورده، مصادره می شود.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری خبر داد:

راه اندازی 2 گشت ویژه برای جمع آوری زنان متکدی

انجام فعالیت های فرهنگی در 
کتابخانه ها از جمله کارهایی است که 
در کنار دریافت و بازگرداندن کتاب در 

 کتابخانه های اصفهان صورت 
گرفته است

یک کارشناس شهرسازی مطرح کرد:
مهندسی ارزش، انجام سیستماتیک کارها مبتنی بر خالقیت است

 نرگس طلوعی
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  امام صادق علیه السالم:
 آنگاه که روزگار، زمانه ستم باشد و مردمش 

اهل نیرنگ باشند، اعتماد به هرکسى درماندگى 
است.
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یادداشت

»عصبانیت« احساسی طبیعی اســت و می تواند هنگام عبور 
از مشکالت و مسائل مختلف، چه در خانه و چه در محل کار، 
به شــما کمک کند؛ اما اگر عصبانیت، از کنترل خارج شده و 
تهاجمی، انفجاری یا حتی منجر به برخوردهای فیزیکی شود، 
مشکل ساز است. کنترل عصبانیت بسیار مهم است و به شما 
کمک می کند که حرفی نزنید یــا کاری نکنید که بعدا باعث 
پشیمانی تان شود. در این مقاله، به چند روش و ترفند خاص 
برای کنترل عصبانیت اشاره شده است که می توانید با استفاده 
از آنها خشم خود را قبل از اینکه کامال اوج بگیرد، کنترل کنید.

بشمارید: تا ۱۰ بشــمارید. اگر به شــدت عصبانی هستید، 
شــمارش را از ۱۰۰ شــروع کنید. در این مدت، نرخ ضربان 
 قلب آهســته شــده و خشــم تان به احتمال زیــاد فروکش 

خواهد کرد.
 نفس عمیق بکشــید: هنــگام عصبانیــت، نفس تان به 
شماره می افتد و هر چه خشــم تان بیشتر شود، سرعت نفس 
کشیدن تان هم بیشتر می شود. این وضعیت را با تنفس آهسته 
و عمیق کنترل کنید. برای تنفــس عمیق، هوا را از بینی وارد 
بدن کنید و از دهان بیرون بفرستید. این دم و بازدم را به آرامی 

و در مدت چند ثانیه انجام دهید.
قدم بزنید: ورزش می تواند اعصاب را آرام کند و از خشــم 
بکاهد. بنابراین هر زمان که عصبانی شدید، به پیاده روی بروید 
یا دوچرخه سواری کنید یا چند ضربه به توپ بزنید. این تخلیه 

انرژی، برای ذهن و بدن تان مفید است.
 ماهیچه هایتــان را در حالت آرامش قــرار دهید: در 
آرام سازی عضالنی باید ماهیچه های مختلف بدن تان را ابتدا 
کمی سفت و ســپس آزاد کنید. هنگام ســفت و آزاد کردن 

عضالت، نفس عمیق و آهسته هم بکشید.
 حواس خود را پرت کنید: هنگام عصبانیت به سرعت وارد 
اتاقی آرام شوید، چشم هایتان را ببندید و خود را در محیطی 
خوش منظره و آرامش بخش تصور کنید. در همین حال، روی 
جزئیات متمرکز شوید. مثال آبی که در این منظره روان است، 
چه رنگی اســت؟ کوه ها چقدر بلند هستند؟ صدای پرندگان 
شبیه چیست؟ این تمرین به شــما کمک می کند که هنگام 

عصبانیت، خودتان را آرام کنید.
 موسیقی بشنوید: اجازه دهید موسیقی، احساسات خشم را 
از شما دور کند. هدفون گذاشته و به موسیقی مورد عالقه  خود 
گوش کنید تا عصبانیت تان برطرف شود. البته به موسیقی های 

پرسروصدا یا هوی متال )Heavy Metal( گوش ندهید.
 سکوت کنید: وقتی از عصبانیت حرارت بدن تان باال می رود، 
ممکن است وسوسه شوید و اجازه دهید حرف هایی پر از خشم 
بزنید. این حرف ها معموال بیشــتر از اینکه تاثیرگذار باشند، 
صدمه می زننــد. در این گونه مواقع ماننــد زمانی که کودک 
بودید، وانمود کنید لب هایتان با چســب به هم چسبیده اند و 

نمی توانید حرف بزنید.
 به خودتان فرصت دهید: بــه خودتان کمی فرصت دهید، 
دور از دیگران بنشــینید. در این لحظه که ســاکت هستید، 
می توانید اتفاق ها را بررسی کنید و در همان حال احساسات  به 
حالت خنثی بازگردد. حتی ممکن است این لحظات کوتاهی 
که دور از دیگران هســتید، برای تان آن قدر مفید باشــد که 

تصمیم بگیرید، هر روز چنین فرصتی برای خود فراهم کنید.
 اقــدام کنید: انــرژی خشــم تان را مهار کنیــد. در مورد 
مشــکلی اجتماعی به یک مقام رسمی نامه بنویسید. انرژی و 

احساسات تان را صرف مسائل مفید و پربار کنید.
 

با این راهکارها خشم خود را کنترل کنید

مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

می ســازد، چیــزی جــز 
احساســات و عاطفــه 
ما نیست... پس آنکس 
نیــک بخــت اســت کــه 

بتواند عشق بورزد.

»هرمان هسه و 
شادمانی های کوچک«
هرمان هسه

دوست داشــتن، همه 
چیز است

مــن دریافتــه ام کــه 
دوســت داشــته شــدن 
هیچ و اما دوست داشتن 
همه چیز اســت و بیش 
از آن بر این بــاورم که 
آنچــه هســتی مــا را 
پــر معنــی و شــادمانه 

بقایای فسیل یک گونه دایناسور تازه کشف شــده نشان می دهد این حیوان 
بال هایی کوچک مانند خفاش داشته است. این دایناسور ۲۰۰ گرم وزن داشته، 
شبیه خفاش به نظر می رسد و بال های آن شبیه غشاست. قبال چنین بالی در 
میان دایناسورهای تروپاد رصد شده بود. دایناسورهای تروپاد، روی دوپای عقب 
می ایستادند. فسیل این دایناسور کوچک در ایالت لیائونینگ چین کشف شده 
و تصور می شود ۱۶۳ میلیون ساله باشد. طبق تحقیقات صورت گرفته، خانواده 
دایناسورهای کوچک در اصل بدنی پوشیده از پر داشته اند و از درختان باال 

می رفتند.

کشف فسیل دایناسوری با بال های شبیه خفاش 

دانشمندان ایسلندی روشــی را برای به دام انداختن و مهار دی اکسید کربن 
ابداع کردند. در این روش ابداعی، دی اکسید کربن با آب درهم آمیخته شده و 
گاز تبدیل به مواد معدنی می شود، درواقع فرآیند جذب کربن در سنگ بازالت 
که به طورمعمول هزاران سال طول می کشد، درزمانی بسیار کم شبیه سازی 
می شود. »سندرا اوســک« از محققانی که این روش را توسعه داده می گوید، 
زمان دستکاری شده تا فرآیند تبدیل گاز به جامد خیلی سریع انجام شود. در 
این روش، با گرفتن CO2 از طریق بخار و سپس تبدیل آن به میعانات گازی، 

می توان دی اکسید کربن را در آب حل کرد.

دی اکسید کربن به سنگ تبدیل می شود

فرهنگ های غذایی عجیب از سراسر جهان )2(
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.
مسابقه پنیر در انگلیس

بریتانیایی ها عاشق پنیر هستند. این عالقه عجیب باعث شده تا مصرف پنیر و رسوم مرتبط با آن، به بخش مهمی از فرهنگ و تاریخ این کشور 
تبدیل شود. در یکی از رسوم عجیب غذایی در کشور انگلیس، چرخی پنیری به وزن ســه و نیم کیلوگرم از باالی تپه Cooper به پایین پرت 
می شود و صاحب چرخ نیز باید به همراه این پنیر به خط پایان برســد. درصورتی که در زمان ورود به خط پایان، شما و پنیر هردو سالم باشید، 

می توانید پنیر را با خود به خانه ببرید.
قارچ های سمی در سیبری

فضای سرد و یخ زده شمال شرقی روسیه را در نظر بگیرید تا متوجه شوید در چنین موقعیتی ممکن است تفریح انسان ها با آنچه ما با آن آشنا 
هستیم، متفاوت باشد. مردم قبیله کوریاک که از مشهورترین قبیله های سیبری هستند، رسمی عجیب در مصرف قارچ های سمی و توهم زا دارند. 
در این رسم ابتدا حجم زیادی قارچ مصرف می شود و بعد از آن تمامی افراد قبیله به خواب بعدازظهر می روند. همزمان با بیدار شدن اشخاص، رقص 
و پای کوبی آغاز می شود و برای ساعت ها ادامه دارد. در انتهای جشن هر فرد باید مقداری از ادرار خود را بنوشد تا پایان جشن برای او اعالم شود.

فستیوال گیاه و تیغ در تایلند
تایلند یکی از عجیب ترین و متفاوت ترین کشورها و فرهنگ های جهان به حساب می آید. در یکی از رسوم این کشور که در عید ماه نهم از تقویم 
چینی آغاز می شود، به مدت ۹ روز و برای گرامیداشت ۹ خدای فرمانروا، یک جشن عجیب از مصرف مواد غذایی گیاهی برگزار می شود. در این 

جشن زنان به رقص و پای کوبی می پردازند و مردان تیغ، شمشیر و دیگر وسایل عجیب را از بدن و صورت خود عبور می دهند.

وبگردی

بانک مرکزی استرالیا کلمه »RESPONSIBILTY« به معنای »مسئولیت« را 
روی جدیدترین اسکناس ۵۰ دالری این کشور اشتباه تایپ کرده که درست آن 
»RESPONSIBILITY« است که یک »i« جا افتاده است. اکنون حدود ۴۶ 
میلیون قطعه از این اسکناس های جدید در سراسر کشور در گردش مالی است. 
بانک مرکزی استرالیا این خطا را یک اشــتباه تایپی عنوان و تاکید کرده  که در 
چاپ های بعدی رفع خواهد شد. این کلمه اشتباه با حروف بسیار ریز چندین بار 

روی این اسکناس ها تکرار شده است.

اشتباه تایپی در اسکناس های استرالیا

 »زهر مار« جواد رضویان 
مجوز اکران گرفت

شورای پروانه نمایش در جلسه اخیر خود مجوز نمایش ۳ فیلم 
»ایده اصلی« بــه تهیه کنندگی و کارگردانی آزیتــا موگویی با 
موضوع اجتماعی، »زهر مار« به تهیه کنندگی جواد نوروز بیگی و 
کارگردانی جواد رضویان با موضوع کمدی اجتماعی و »روسی« را 
به تهیه کنندگی علی اکبر ثقفی و کارگردانی امیرحسین ثقفی با 
موضوع اجتماعی صادر کرده است؛ اما در خبر منتشر شده از سوی 
روابط عمومی سازمان سینمایی، رده بندی این فیلم ها اعالم نشده 
است. »روسی« تنها فیلم این فهرست است که در جشنواره فیلم 
فجر حضور نداشت. در این فیلم امیر آقایی، کامران تفتی، میالد 
کی مرام، طناز طباطبایی وصابر ابر بــه ایفای نقش پرداخته اند. 
»زهر مار« پس از نمایش در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر با 
موضع گیری هایی از سوی جامعه مداحان مواجه شده است؛ چرا 
که شخصیت اصلی این فیلم، مداحی است که در زندگی اش دچار 
توطئه شخصی می شود و رقیبش پای یک زن را به زندگی اش باز 
می کند. رضویان درباره نخستین ساخته خود گفته است:» اعتقاد 
ندارم فیلمم ضدارزشی اســت. اتفاقا می خواستم به یک سری 
ارزش ها و وجوه انســانی بپردازم و قطعا اگر درنیامده کوتاهی از 

من بوده است«.

 برکت
رمان »برکت« داستان طلبه جوانی اســت که در ایام ماه مبارک 
رمضان، برای تبلیغ به روستایی به نام میان رودان می رود. از رفتار 
نامناسب مردم روستا و واکنش های »یونس برکت« نسبت به آنها، 
موقعیت و خرده موقعیت های متعدد داســتانی  خلق می شود که 
برای مخاطب جذاب و خواندنی است. این اثر به لحاظ فرم و ساختار 
نیز از ویژگی های خاصی برخوردار اســت؛ در این کتاب خواننده با 
حاالت درونی یک طلبه و اتفاقاتی که در زندگی شخصی او افتاده 
روبه رو می شــود و تصویری واقع گرایانه تر از این قشر را مشاهده 
می کند. این تصویر تا جایی پیش مــی رود که خواننده روحانیتی 
را می بیند که خود گاهی حواسش به خویش نیست و تلنگری که 
مردم به او می زنند سبب می شود به خودش بیاید. در بخشی از کتاب 
می خوانیم: »سر صبح زنگ زدم به سازمان، قرار شد مسئولش بیاید 
بررسی کند، ولی خبری نشد. من هم می دانستم از آنها برای من آبی 
گرم نمی شود. نباید هیچ امیدی داشته باشم، مثل پیرزن دیروزی 
که گفت امید به خدا که برای تو یک کاسه شیر نمی شود. نمی دانم 
فعال چه کنم! خودم بروم یا منتظر بمانم؟ ولی هنوز اعتقاد دارم امید 
به خدا می تواند یک کاسه شیر شــود.«  رمان »برکت« اثر ابراهیم 
اکبری دیزگاه، به عنوان اثر شایسته تقدیر در بخش آزاد شانزدهمین 

دوره جایزه ادبی شهید حبیب غنی پور معرفی شد.

حقیقت شکرگزاری این است که انسان 
بفهمد عبد است

آیت ا... مدرسی، در جلسه تفسیر ســوره انسان، با اشاره به آیه 
دوم سوره درباره کفران و شکر نعمت ها بیان کرد: در بین صفاتی 
که انسان باید این صفات را ذاتا تغییر بدهد، به نحوی که تغییر 
جوهر و ذاتی در خود ایجاد کند، همین صفت کفران نعمت یا 
شکرانه نعمت است. خداوند متعال نیز در این سوره می فرماید: 

ا َکُفوًرا«. ا َشاِکًرا َوإِمَّ ِبیَل إِمَّ َّا َهَدیَْناُه السَّ »إِن
این مجتهد شیعی  افزود: شکر یک کلمه یا موضع گیری نیست، 
بلکه حقیقت شکر بیش از اینهاست؛ اصال حقیقت شکر چیست 
و چه کنیم به این حقیقت برســیم؟ حقیقت شکر این است که 
انســان جوهر ذات خود را درک کند و بفهمد که عبدی بیش 
نیســت. بداند که من یک چیــز ناچیزی بودم و هســتم و آن 
چه به من اضافه شــده همه و همه از خداست؛ یعنی حقیقت 
عبودیت و وقتی انسان به حقیقت عبودیت برسد که من عبد و 
مخلوقی محدود و ناقص هستم و اصل من بر نقص و محدودیت 
 است و ذات من نیز تاریک اســت. حاال که به این مطلب رسید، 
 اینک می فهمد این داده هایی که دارد و خــدا به او عطا کرده، 
 همــه نعمــت خداســت و ایــن نعمت ها بــر انســان تجلی

 می کند.

دیدگاهخبرکتاب

آیین ترتیل خوانی 
قرآن کریم در 

حرم امام علی )ع(
در طــول مــاه مبارک 
رمضان هــر روز آیین 
ترتیل خوانی قرآن کریم 
در حرم امام علی )ع( در 
شهر نجف اشرف برگزار 

می شود.

اینستاگردی

مداح نوجوان جبهه ها

22 سال رفاقت مجید صالحی با رضا عطاران

خاله قاصدک لب دریا

یک کاربر فضای مجازی در اینستاگرام 
خودش نوشــت: درود خدا بــر آنانی 
که قبل از رسیدن به ســن تکلیف، به 
تکلیف شان عمل کردند و نشان دادند 
که برای یــاری امام زمان شــان هیچ 
عــذری پذیرفته نیســت و این همان 

حماسه عاشوراست...

مجید صالحی با انتشار این عکس نوشت: 
گاه حضور افــرادی خــاص در عرصه 
زندگــی، بهترین هدیــه و مغتنم ترین 

فرصت هاست.
در طول ۲۲ سال آشــنایی مان، وجود 
ارزشــمند رضا عطاران عزیز به عنوان 
دوســت و همکاری ارجمند شاید بهتر 
باشــد بگویم به عنوان برادر و استادی 
گرانمایه، برای من نقشی تعیین کننده 
در ادامه فعالیت هنریم داشــته اســت. 

رضای عزیز، عالوه بــر راهنمایی و همراهی و همدلی در امــور تخصصی، به دلیل 
برخورداری از روحی بزرگ و شــفاف به دور از هرگونه بخــل و تنگ نظری رایج، 
صمیمانه و صادقانه در کنار سایر دست اندرکاران تالش داشته کار و هنر خود را به 
بهترین نحو ایفا  کند. شاید همین بهترین دلیل برای ارتباط صمیمانه و پر از محبت 
مردم عزیز با این هنرمند نازنین است. رضای عزیز، تولدت مبارک و ممنون و قدردان 

محبت های شما و همسر مهربانت برای تمامی این سال ها هستم.

مریم وطن پور با انتشــار این عکس 
نوشــت: امــواج زندگــی را بپذیر؛ 
حتی اگــر گاهی تــو را بــه عمق 
دریا ببرند آن ماهی آســوده که بر 
 ســطح دریا می بینی مرده اســت... 

#نلسون_ماندال
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