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  شانزدهمین دوره نمایشگاه قرآن و عترت در اصفهان گشایش یافت؛

 طنین کالم الهی
 در گوش جان خسته شهر
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 سکوت
 در راسته ارز فروشان

  آیا بازار متشکل ارزی می تواند بساط
 دالر فروشان خیابانی را جمع کند؟

3

 ایستگاه پایانی حضور سرخابی ها در فصل 
2019 لیگ قهرمانان آسیا؛

 بازی به خاطر یک مشت دالر

 پلیس، اجازه قدرت نمایی
 به قانون شکنان نمی دهد

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان:
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مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان در پی کســب عنوان نایب قهرمانی 
 تیم فوتبال سپاهان در هجدهمین دوره مســابقات لیگ برتر فوتبال و راهیابی 
طالیی پوشان به مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، پیام تبریکی صادر کرد که متن 

این پیام در ادامه می آید: 
هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران با همه حساسیت ها و فراز و نشیب های خود به پایان رسید و در جدول 
رده بندی این مسابقات تیم باصالبت و پرافتخار ســرزمین نصف جهان به عنوان نایب قهرمانی دست یافت. 
 کســب این افتخار را به همه بازیکنان، کادر فنی و هواداران فهیم تیم فوالد مبارکه ســپاهان تبریک عرض

 می  کنم.به زعم اینجانب به عنوان عضوی از خانواده فوالد مبارکه،  اراده و حرکت باشگاه و تمامی اعضای کادر 
فنی و تشکیالتی و به ویژه بازیکنان فداکار تیم برای جداشدن از رتبه چهاردهم جدول فصل گذشته و حرکت 
به سمت قهرمانی و همچنین کسب سهمیه حضور در مسابقات جام باشگاه های آسیا قابل تقدیر است؛ اما آنچه که بیش از موارد مذکور ارزشمند 
است تالش تا آخرین لحظه و امیدوار بودن بازیکنان این تیم است که تا آخرین لحظاتی که سوت پایان رقابت ها به صدا درآمد، دست از مجاهدت 
برنداشتند و با کسب عنوان نایب قهرمانی نشان دادند که با همدلی و تالش می توان به اهداف متعالی رسید و این قابل تقدیر است. بدون شک در فصل 
آینده با برنامه ریزی بهتر و زحمت بیشتر قهرمانی دور از دسترس نخواهد بود. به خاطر داشته باشیم لیگ هجدهم فوتبال و به ویژه هفته سی ام آن پیام 
واضحی برای همه ما داشت »تالش تا آخرین نفس بدون ناامیدی« شرکت فوالد مبارکه به عنوان یک بنگاه اقتصادی مطرح در کشور و خاورمیانه در 
راستای انجام مسئولیت های اجتماعی خود با حمایت از باشگاه فوالد مبارکه سپاهان تالش کرده است، گام مؤثری در جهت ارتقای سطح سالمت 
جوانان و نشاط جامعه بردارد. در خاتمه کسب عناوین قهرمانی و سومی را نیز به تیم های پرسپولیس و استقالل تهران تبریک می گویم و برای همه 

ورزشکاران و به ویژه هواداران فوتبال دوست کشور آرزوی سالمتی و موفقیت دارم.

 

بسم ا... الرحمن الرحیم
»اللهّم التؤاِخْذنی فیِه بالَعثراِت واِقْلنی فیِه من الَخطایا والَهَفواِت 

والتَْجَعْلنی فیه َغَرضاً للبالیا واآلفاِت بِِعّزتَِک یا عّز المْسلمین«
خدایا! مؤاخذه نکن مرا در این روز به لغزش ها و درگذر 
از من در آن از خطاها و بیهودگی ها و قرار مده مرا در آن 

نشانه تیر بالها و آفات، ای عزت دهنده مسلمانان.

مدیرعاملشرکتآبمنطقهای
استاناصفهان:

 آب تا پایان خرداد
 در زاینده رود می ماند

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان 
در خصوص آخرین وضعیت تونل بهشــت آباد 
گفت: این طرح، وضعیت خوبــی ندارد و چون 
استان های یزد و کرمان به سمت ساختگاه های 

دیگری رفتند، وضعیت سد بالتکلیف است...
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»عابدی« نماینده اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی گفته» اگر کاشان اصرار به تفکیک از 
استان اصفهان دارد، می تواند به قم بپیوندد«. عابدی در عین 
حال این موضــوع را نیز متذکر شــده که مســئوالن چند 
شهرستان شمالی استان با تشــکیل استان اصفهان شمالی 

مخالف هستند. 
روز گذشته دو اظهارنظر از دو استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان 
موردتوجه رسانه های محلی و سراســری قرار گرفت. یکی 
مربوط به اظهارنظر »کمیل طیبی« که با اشاره به هزینه های 
اداری و اجرایی طرح تفکیک استان اصفهان، گفت: به واسطه 
فناوری و گرایش به تشکیل دولت الکترونیک، امروز بسیاری 
از فواصل جغرافیایی در حال کاهش اســت و تفکیک استان 
بزرگی همچون اســتان اصفهان توجیه اقتصادی ندارد. این 
استاد دانشگاه همچنین گفته که معموال طرح های تفکیک 
استان ها در تمام دنیا باید براساس یکسری ضوابط اقتصادی 
باشد. مثال باید دید ایجاد یک استان جدید چقدر مزیت نسبی 
دارد و چه منافع اقتصادی حاصل می شود؟ و آیا می توان به 
اقتصاد همان منطقه از جهت ایجاد اشتغال و یا تقویت تولید 
کمک کرد و با استان های همجوار صادرات و واردات داشت.
این تحلیلگر اقتصادی با تاکید بر اینکه جداسازی و تفکیک 
اســتان اصفهان می تواند بار هزینه ای باالیی برای دولت به 
همراه داشته باشد، تاکید کرد: به واسطه فناوری و گرایش به 
تشکیل دولت الکترونیک، امروز بسیاری از فواصل جغرافیایی 
در حال کاهش است و تفکیک استان بزرگی همچون استان 
اصفهان توجیه اقتصادی ندارد، چرا که شــهرهایی از استان 
نســبت به اصفهان با فاصله زیادی از جنبــه رتبه اقتصادی 
و تاثیرگذاری قرار دارند. هزینه هــای اداری و اجرایی طرح 
تفکیک اســتان اصفهان نیز مدنظر اســت: تغییــر تابلوها، 
سربرگ ها، تفکیک و تشکیل ادارات جدید و ... بار هزینه ای 
باالیی به همراه خواهد داشت، بنابراین طرح تفکیک استان 
اصفهان با توجه به شــرایط بودجه ای کشور که باید راهبرد 

انضباط مالی دنبال شود، سنخیت زیادی ندارد.
آنهایی که با کلیات این طرح موافقت کرده اند، شاید یادشان 
نبوده که استان اصفهان شاهراه اقتصادی و مواصالتی کشور 
است و تفکیک این استان منطقی به نظر نمی رسد. نکته ای 
که استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز به آن اشاره کرده است. 
اظهارنظر جالب توجه بعدی مربوط به »عبدالحسین ساسان« 
بود. استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان که یک پیشنهاد برای گذر 
از دوران سخت تحریم ها و شرایط اقتصادی سخت کشورمان 
 مطرح کرده است. »ساسان« در گفت و گو با »ایلنا« گفته :

 » نباید از دولتی که وارث بی انضباطی دولت های گذشته است 
انتظار داشت که تمام ارزش از دست رفته پول ملی را برگرداند 
چون نیازمند اصالحات ســاختاری اساسی است؛ اما دولت 
می تواند یک واحد پولی درشــت به نام »تاالنت « که واحد 
پول دوران هخامنشی بود را ایجاد کند که ارزش گذاری آن 
براساس مقدار مشخصی از طال یا سبد ارزی باشد. این واحد 
پولی مثال معادل ۵ مثقال طال یا ۱۰۰ دالر باشد که قدرت آن 
همیشه ثابت خواهد ماند. این پول درشت می تواند به  عنوان 
قلک ملی عمل کند و مردم برای حفــظ ارزش دارایی های 
خود به جای استفاده از دالر به آن پناه ببرند، آن موقع عمده 
 تقاضا از روی دالر نیز برداشته می شود.« این استاد دانشگاه 
می گوید : »حتی می توان این پول درشت را در سیستم بانکی 
با نرخ بهره در حد یک یا دو درصد ســرمایه گذاری کرد یا با 
گذشــت زمان می توان آن را به واحد های کوچک و متوسط 
تسری داد تا در نهایت وظیفه و کارکرد ذخیره سازی ارزش 
به پول ملی بازگردد، البته این موضوع نیازمند گفتمان ملی 

و چکش کاری است.« 
به فرض عملی شــدن ایجاد پول تاالنت، آیا واقعا می شود با 
شیوه بانکداری که امروزه در جامعه ما رایج است، به عاقبت 
ســرمایه گذاری دل بســت و آیا بانکداری اســالمی با پول 
هخامنشی جواب می دهد آن هم وقتی داد علما و مراجع از 

شیوه بانکداری امروزه کشورمان درآمده است!

از تفکیک اصفهان تا احیای واحد پول هخامنشی!
یادداشت

منا
:ای
ع
منب




2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2701 | دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 | 14 رمضان 1440

انتخابات هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی در 
حالی کمتر از ده روز دیگر برگزار خواهد شــد که 
اصالح طلبان به عنوان مدعیان همیشــه ریاست 
مجلس، باز هم تالش خود را برای تصاحب آن آغاز 
کرده اند؛ هر چند علی الریجانی پس از یازده سال 
ریاســت بر مجلس همچنان گزینه  اول ریاست بر 
یک ســال باقی مانده از مجلس دهم است. توانایی 
که در ســال های گذشــته رییس اصالح طلبان 
مجلس را از یک قدمی صندلی ریاســت برگرداند 
و الریجانــی به رغم پیش بینی ها بــر آن تکیه زد. 
ریاست یازده ساله الریجانی بر مجلس شاید حاصل 
به هم ریختن برخی از محاسبات و قدرت اقناع در 
دقیقه آخر این مرد کهنه کار سیاست باشد. امسال 
هم حاجی بابایی و عارف به عنوان رییس فراکسیون 
اصالح طلبان و نمایندگان والیی اعالم کرده اند که 
 در انتخابات کاندید خواهند شــد؛ هر چند عده ای 
می گویند شــاید امســال عارف به نفع الریجانی 
کنار برود؛ امــا اصالح طلبان دیگــر معتقدند این 
گروه اکثریت در مجلس نباید امســال هم تنها به 
صندلی های نواب رییس رضایت بدهند و ریاست 
حداقل برای سال آخر حق این گروه خواهد بود. در 
حالی که تا کنون ائتالف فراکسیون ها با هم نهایی 
نشده است؛ اما به نظر می رســد فراکسیون والیی 
به همراه مســتقلین می توانند بــا ائتالف بار دیگر 
الریجانی را بر صندلی ریاســت مجلس بنشانند و 

یا حتــی آن را از تصاحب 
دوبــاره ایــن صندلی باز 
دارنــد. نقوی حســینی، 
ســخنگوی کمیســیون 
امنیت ملی درباره میزان 
جدی بودن رقابت ســه 
سیاســی  فراکســیون 
مجلس بر سر کرسی های 

هیئت رییسه گفت: ارزیابی من این است که هر سه 
فراکسیون نمایندگان والیی، مستقالن و امید برای 
تمام سطوح هیئت رییســه باز هم نامزد خواهند 

داشــت و رقابتی جدی 
میان آنها شکل می گیرد. 
وی درباره اینکه انتقادها 
از مجلس دهم زیاد است 
و هر فراکسیونی اکثریت 
کرسی های هیئت رییسه 
سال آخر را به دست گیرد 
باید پاســخگوی عملکرد 
تمام چهار سال این دوره باشد، یادآور شد: مجلس 
دهم سه فراکسیون سیاسی دارد و هیچ فراکسیونی 
اکثریت در اختیارش نیست. الریجانی که از وی به 

عنوان کاندید دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری 
نام برده می شود در حالی بیشترین شانس را برای 
ریاســت بر مجلس را دارد که انتقــادات جدی در 
ســال های اخیر از پایگاه طیف اصولگرا )به عنوان 
خاستگاه سیاســی وی( نســبت به عملکرد او در 
تصویب برخی از لوایح جنجالــی از جمله برجام و 
پولشویی ارائه شده اســت. این رویه تا حدی پیش 
رفته که برخی از دوستان دیروز الریجانی منتقدان 
جدی و سر ســخت امروز او هســتند؛ اما با وجود 
این فشــارها، جو داخلی مجلس همچنان با اقبال 
به الریجانی هماهنگ اســت هر چنــد از برخی از 
جریانات منتقد الریجانی به خصوص فراکســیون 
والیی و شــخص حاجی بابایی به عنوان جریاناتی 
یاد می شــود که می تواند ریاســت در سال آخر او 
بر مجلس را با چالش مواجه کنــد. حاجی بابایی، 
نماینده همدان امیدوار است رای اصولگرایان تندرو 
را با خود همراه کند و اگر این اتفاق بیفتد، ســبد 
الریجانی برای رسیدن به کرسی ریاست، کمتر از 
سبد رای عارف خواهد بود. اتفاقی که سال قبل رخ 
داد و در دور دوم انتخابات، با انصراف حاجی بابایی، 

الریجانی یک بار دیگر بر صندلی ریاست رسید. 
شاید الریجانی، راهی سهل و ممتنع برای رسیدن 
به ریاســت مجلس داشــته باشــد، همان قدر که 
می توانــد رای باالیــی در انتخابات آخــر بیاورد 
اصولگرایان و دوســتان ســابقش می توانند با یک 
 چرخش او را از رســیدن دوباره به ریاست مجلس

 بازدارند.

ویدئوی جنجالی، دولت 
راست گرای اتریش را ساقط کرد

انتشــار ویدئویی که نشــان می دهد معاون دولت 
اتریش از طرف هــای خارجی کمــک مالی طلب 
می کند، به استعفای این سیاستمدار و اعالم برگزاری 
انتخابات پیش از موعد منجر شده است. روز جمعه 
پایگاه اینترنتی دو روزنامه آلمانی »اشپیگل« و »زود 
دویچه« ویدئویی منتشــر کردند که نشان می داد 
»هاینس کریستین اشتراخه« معاون صدراعظم و 
رهبر حزب راســت گرای افراطی »آزادی« در سال 
۲۰۱۷ با زنی که ادعا شده تبعه روسیه است، دیدار 
کرده و از وی خواسته در انتخابات از حزب متبوع او 
حمایت مالی کند. رســانه ها این زن را به ارتباط با 
دولت روسیه متهم و ادعا کرده اند که سرمایه ای که 
او قصد داشته وارد اتریش کند، پول سیاه و حاصل 
پولشــویی و فعالیت های غیرقانونی بوده است. با 
انتشار این ویدئو، جنجال گسترده ای در اتریش به راه 
افتاد و نهایتا» اشتراخه« از معاونت دولت و همچنین 

ریاست حزب آزادی کناره گیری کرد.

دورزدنتحریمهابهسبککرهشمالی؛
 رستورانی که نرم افزار شناسایی 

چهره سرو می کند
دو اندیشــکده آمریکایی، یک رستوان کره شمالی 
در هانوی را به فروش نرم افزار شناســایی چهره و 
دور زدن تحریم های ســازمان ملــل متهم کردند. 
پیشخدمت های داخل آن نودل سرد و کیمچی برای 
مشتریان سرو می کنند؛ اما با این حال سوابق آنالین 
نشــان می دهد این رســتوران همچنین می تواند 
پوششی برای یک شرکت فروش نرم افزار پیشرفته 
شناســایی چهره باشــد. عالوه بر این کارشناسان 
هشدار می دهند، طراحان نرم افزار کره شمالی که 
این محصوالت را به صورت آنالین تولید کرده و به 
فروش می رسانند، احتماال می توانند مسیری برای 
سوء اســتفاده هکرهای آموزش دیده پیونگ یانگ 
فراهم کنند. کره شــمالی برای فروش تسلیحات 
در خارج ممنوعیت دارد؛ با این حال ســازمان ملل 
تاکید دارد پیونگ یانــگ همچنان به انجام این کار 

مبادرت می ورزد.

کانادا به خرید »پوشش خبری« 
پیش از انتخابات متهم شد

دولت کانادا به تالش برای جلب حمایت رسانه ها و 
تضعیف آزادی مطبوعات متهم شده است. جاستین 
ترودو، اخیرا اعتباری به ارزش ۶۰۰ میلیون دالر از 
پول مالیات دهندگان تامین کرده است تا اعتبارات 
مالیاتی و ســایر امتیازات به روزنامه های کانادایی 
اعطا کند. پی یر پوالیور، از نمایندگان محافظه کار به 
ساندی تلگراف گفت: به نظرم زمان بندی جاستین 
ترودو، نخست وزیر کانادا بسیار هوشمندانه است. او 
این را یک مسئله انتخاباتی برای روزنامه نگاران کرد. 
مفهوم تالش او این اســت که »به من کمک کنید 
دوباره انتخاب شوم تا من هم کیسه ای پر پول به شما 
بدهم. اگر شما بگذارید من شکست بخورم، خودتان 

باید هزینه هایتان را پرداخت کنید.«

واکنش »الحوثی« به درخواست 
عربستان برای نشست فوری

محمد علی الحوثی، رییس کمیته عالی انقالب 
یمن با انتشار یک پســت توئیتری به درخواست 
»ســلمان بن عبدالعزیز« پادشــاه عربستان در 
خصوص برگزاری دو نشســت فوق العاده سران 
عرب و کشــورهای حوزه خلیج فارس واکنش 
نشان داد. الحوثی تاکید کرد: به تمام آزادگان در 
ماه مبارک رمضان می گوییم که شما می توانید 
مانع ریخته شدن خون ملت یمن از طریق عدم 
شــرکت در نشست هایی شــوید که مانع تجاوز 
به یمن نمی شــوند و حامی جنگ و خون ریزی 
هستند. وی افزود: این نشست ها در واقع توطئه 
چینی علیه مســائل امت اســالمی و مســئله 

فلسطین و یا تبلیغ معامله قرن است.

سیاه روشن های ریاست در سال آخر
وضعیت انتصاب معاونت های 
سیاسی و اجرایی رییس جمهور

رییس دفتــر رییس جمهور در مــورد آخرین 
وضعیت انتصاب معاون سیاســی دفتر رییس 
جمهور و جایگزین آقــای تخت روانچی گفت: 
فعال گزینه ها را بررسی می کنیم. محمود واعظی 
در مــورد اینکه آیا قرار اســت معاونت اجرایی 
ریاست جمهوری احیا شود یا خیر؟ تصریح کرد: 
برای معاونت اجرایی، یک ســری از اقدامات را 
معاونت اقتصادی و یک سری کارها را نیز خود 
دفتر و نهاد ریاست جمهوری پیگیری می کند. 
از زمان خداحافظی تخت روانچی با دفتر رییس 
جمهور هنوز کرسی معاون سیاسی دفتر رییس 
جمهور خالی مانده اســت و بیم آن می رود که 
این جایگاه مهم نیز همانند ســخنگویی دولت 
و معاونت اجرایی ریاســت جمهــوری، بدون 

سکاندار باقی بماند.

آغاز بررسی ایرادات شورای 
نگهبان به قانون انتخابات 

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس شورای 
اسالمی از بررسی ایرادات شورای نگهبان نسبت 
به استانی شدن انتخابات پارلمان در جلسه اخیر 
این کمیســیون خبر داد. اصغر سلیمی گفت: 
شورای نگهبان بیش از ۱۰ ابهام نسبت به مصوبه 
مجلس درباره استانی شدن انتخابات پارلمان 
وارد کرده که این ایرادات در کمیسیون شوراها 
بررسی می شود. سخنگوی کمیسیون شوراهای 
مجلس با اشاره به مفاد ایرادات و ابهامات شورای 
نگهبان به اســتانی شــدن انتخابات مجلس، 
تصریح کرد: اغلب ایرادات شــورای نگهبان در 
حوزه مبنایی اســت و به نظر می رسد راه حلی 
برای رفع آن وجود نداشــته باشــد، جز اینکه 
به کلی مصوبه را کنار بگذاریم. سلیمی ادامه داد: 
پس از بررسی ایرادات شــورای نگهبان درباره 
استانی شدن انتخابات مجلس، گزارش نهایی 
را تقدیم هیئت رییسه پارلمان خواهیم کرد و با 
وجود فوریت طرح، بالفاصله گزارش در صحن 

پارلمان مورد بررسی قرار می گیرد.

تنظیم طرح تشدید مجازات 
اسیدپاشی در مجلس

نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس شورای 
اســالمی با بیان اینکه طرح تشــدید مجازات 
اسیدپاشی در دستور کار این هفته مجلس قرار 
دارد گفت: این طرح در راستای امنیت جامعه 
بوده و به شکلی تنظیم شده که افراد نتوانند به 
راحتی و با یک بطری اســید به جامعه آسیب 
بزنند. »یحیی کمالی پور« یادآور شد: در طرح 
تشدید مجازات اسید پاشی، جنبه های اخالل 
در نظم عمومی و امنیت ملی هم دیده شــده 
اســت. به طوری که حتی مجازات اعدام برای 
سطحی از جرم اسید پاشــی نیز در نظر گرفته 
شده و این شرایط می تواند به اصل بازدارندگی 

امر اسید پاشی کمک کند.

کویت از اتباع خود خواستار 
ترک عراق یا ایران نشده است

برخالف سیاست تنش زای بحرین، یک مسئول 
وزارت خارجه کویت هر گونه درخواست از اتباع 
خود برای ترک عراق و ایران را تکذیب کرد. روزنامه 
کویتی »القبس« به نقل از این مسئول بدون اشاره 
به نام او نوشــت که کویت از اتباع خود در عراق و 
ایران برای بازگشت به کشورشان درخواست نکرده 
است و تمامی مطالبی که در شبکه های اجتماعی 
در خصوص بازگشت اتباع کویت از ایران و عراق به 
کشورشان نوشته شده، صحت ندارد. این مسئول 
کویتی همچنین گفت که درخواســت بحرین از 
اتباع خود برای ترک عراق و ایران مسئله ای است 
که به خود این کشور مربوط است؛ اما ما در کویت 

مانعی برای سفر به این دو کشور نداریم.

واعظ آشتیانی
فعال سیاسی اصولگرا:

فرمانده کل سپاه اظهار کرد: منطقه به یک میدان 
آتش بالقوه برای آمریکایی ها تبدیل شده و حوادث 
روزهای اخیــر هم حجم واقعی قدرت دشــمن را 
آشکار کرد. ســردار ســالمی گفت: آمریکایی ها 
در انفعال قــرار گرفته و از تهدید لفظی در شــکل 
منفعالنه خود اســتفاده کردند. ما با یک دشــمن 
به ظاهر قدرتمند مواجه هســتیم؛ اما این دشمن 
در حال فرســایش اســت و به عبارتی دچار پوکی 
استخوان شــده و این مســیری اســت که همه 
قدرت های شیطانی ســپری می کنند. وی با بیان 
اینکه امروز در آستانه خوردگی تدریجی این قدرت 
هستیم، عنوان کرد: در آینده نزدیک شاهد شکست 
پایه های این قدرت به ظاهر بــزرگ خواهیم بود؛ 
چرا که آنها خســته و ناامید و به دنبال راهی برای 
بازگشت هستند. سردار سالمی افزود: ما آموخته ایم 
که تهدیدات عامل رشد و قدرتمند شدن ما هستند. 
رشــد ســپاه نیز گلخانه ای نبوده بلکه با دشمنان 

بزرگ دست و پنجه نرم کرده است.

منطقه به یک میدان آتش برای 
آمریکایی ها تبدیل شده است

فرماندهکلسپاه:

کافه سیاست

عکس  روز 

درگیری در صحن مجلس 
افغانستان بر سر کرسی ریاست

شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان 
اجازه ندادند »میر رحمان رحمانی« به کرســی 
ریاســت این مجلس تکیه بزند. این نمایندگان 
می گویند رحمانی نتوانسته اکثریت آرا را به دست 
 بیــاورد و باید مجــددا انتخابــات در این حوزه

 برگزار شود.

اصولگراها با» احمدی نژاد« ائتالف نمی کنند

پیشنهاد سردبیر:

یک فعال سیاســی اصولگرا اظهار کرد: با الفاظ 
نمی توان بــازی کرد، ضمن اینکه بــه اجبار هم 
نمی شــود فرد یا گروهی را متولی انسجام کرد. 
واعظ آشــتیانی ادامه داد: اگر بیــن اصولگرایان 
انســجام شــکل نگیرد، ما شــاهد تنوع لیست 
خواهیم بود و آنچه از قرائن مشــخص است این 
اســت که می توان تا حدودی گفت شرایط برای 
اصولگرایان در این انتخابات بهتر است ولی باید 
حســن اســتفاده را در تعامل و هماهنگی مورد 
بهره برداری قرار بدهند. اگر نتوانند در این مقطع 
مشــکالت را برطرف کنند، مطمئنا نتایج خوبی 
هم حاصل نخواهد شد. بنده بر این باور هستم که 
اصولگرایان به طور نسبی باید این انسجام را ایجاد 
کنند. وی درباره احتمال حضور احمدی نژاد در 
عرصه انتخابات مجلس گفت:  اینکه فکر شــود 
که اصولگراها با آقــای احمدی نژاد ائتالف کنند 

را بعید می دانم.

اصولگراها با» احمدی نژاد« 
ائتالف نمی کنند

محمدجواد جمالی نوبندگانی
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

مشــاور رییس جمهــور گفت: رییــس جمهور 
می بایست تجربیات دوره اول خود را برای بهبود 
وضع در دور دوم به کار می گرفت. حســام الدین 
آشــنا گفت: دور دوم ریاســت جمهــوری آقای 
روحانی همراه بــا وقایع و اتفاقاتی بــوده که کار 
اداری کشور را بسیار دشــوارتر از دوره اول کرده 
اســت. وی در ادامه افزود: رییس جمهور در دوره 
اول موفقیت های نســبی خوبــی در کنترل تورم 
و افزایش رشــد ملی داشته اســت؛ اما ای کاش 
رییس جمهــور تجربیات دوره اول خــود را برای 
بهبود وضــع در دور دوم بــه کار می گرفت. وی 
تصریح کرد: متاســفانه با مشــکالت ساختاری و 
تراکم این مشــکالت که از قبل پدید آمده بود و 
همراه شدن این مشــکالت با تحریم ها، باعث شد 
آسایش و رفاه مردم و همچنین امید آنها به آینده 
کمرنگ شود. وی نشان کرد: امیدواریم تا در این 
دوره با کمک هایی که از بیرون به دولت می شود، 

روحانی بتواند از این مرحله عبور کند.

رییس جمهور باید تجربیات دوره 
اول خود را به کار می گرفت

مشاوررییسجمهور:

عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس شورای 
اسالمی گفت: اروپایی ها می خواهند فقط با حرف 
زدن درباره برجام و ضرورت حفظ آن، سر ما را 
گرم کنند. محمدجواد جمالی نوبندگانی اظهار 
داشــت: ایران در برجام به تمام تعهدات خود 
عمل کرد و حتی در بسیاری از موارد، ما بیش از 
تعهدات خود اقداماتی را انجام داده ایم که آژانس 
بین المللی انرژی اتمی آن را به طور کامل تایید 
کرده است. وی گفت: اروپایی ها قادر نیستند به 
صراحت اعالم کنند در برابر سیاست های آمریکا 
توان مقابله و ایستادگی ندارند و به همین دلیل، 
نمی توانند هیچ اقدام جدی برای حفظ برجام 
انجام دهند. وی بیان داشت: ما دیگر هیچ امیدی 
به اروپا نداریم و اگر در مدت ۶۰ روزه به وظایف 
و تعهدات خود عمل نکنند، برنامه های ایران در 
خصوص کاهش اقدامــات در چارچوب برجام 

افزایش می یابد.

اروپایی ها می خواهند با 
حرف زدن سر ما را گرم کنند

پیشخوان

بین الملل

منابع در مسکو به المانیتور گفته اند که این احساس وجود دارد که 
»پمپئو« حامل پیام آشتی از ســوی ترامپ بوده؛ پیامی که همراه با 
درخواست بی طرف روسیه در منازعه احتمالی بین آمریکا و ایران بود. 
المانیتور نوشت: والدیمیر پوتین اخیرا در کنفرانس خبری مشترکی 
با رییس جمهور اتریش گفت: »به محض اینکه ایران اقداماتی در تقابل 
)با اقدامات غرب( انجام دهد و بخشی از تعهداتش را ترک گوید، روز 
بعد همه فراموش خواهند کرد که این آمریکا بود که در ابتدا نابودی 

توافق را رقم زد و به جای آن، تقصیر کامال به گردن ایران می افتد.« 
این اظهارات پس از آن بیان شد که پمپئو به به منظور گفت وگو در 
مورد برجام به روسیه آمد. منابع در مسکو به المانیتور گفته اند که این 
احساس وجود دارد که پمپئو حامل پیام آشتی از سوی ترامپ بوده، 
پیامی که همراه با درخواست بی طرف روسیه در منازعه احتمالی بین 
آمریکا و ایران بود. از زمان آغاز کارزار نظامی در سوریه، بسیاری در 
ایران نسبت به اتحاد نزدیک با مسکو به دلیل نگرانی ها از خیانت این 

کشور، هشدار داده اند. روسیه به نوبه خود، روابط هوشمندانه با ایران را 
که می تواند به عنوان ابزار چانه زنی در مقابل غرب مورد استفاده قرار 
بگیرد، را توسعه داده است. درحالی که تنش ها بر سر ایران افزایش 
می یابد، مسکو به دنبال اســتفاده حداکثری از اهرم خود در رابطه با 
تهران و واشنگتن و در عین حال حفظ سرمایه گذاری های سیاسی و 
دیگر خود در سراسر منطقه است. اما این لزوما بدین معنا نیست که 
روسیه، ایران را بابت قول آشتی وهمی دولت ترامپ، معامله می کند. 

»پوتین« به خاطر آمریکا بر سر ایران معامله می کند؟

راهسهلوممتنع»الریجانی«برایرسیدنبهصندلیریاستمجلس؛

جنگروانــیجدیدکاخ
سفید

جنگافروزرفتنیاست؟

مهاجــرتبــیصدای
کارآفرینان

فرماندهارتش:پاسخمابه
خطایدشمنپشیمانکننده

است

 به نظر می رسد فراکسیون والیی 
به همراه مستقلین می توانند 

با ائتالف بار دیگر الریجانی را بر 
صندلی ریاست مجلس بنشانند

سرخوردگی؛ انگیزه امیراحمدی برای حمله به »ظریف«
روزنامه آرمان در یادداشتی به ادعاهای هوشنگ امیراحمدی، رییس شورای »آمریکاییان و ایرانیان« در 
واشنگتن درباره ظریف واکنش نشان داد.امیراحمدی گفته بود: ظریف، به عنوان یک دیپلمات و مذاکره 
کننده آدم نادانی است. اگر قرار باشد بار دیگر مذاکره شود و ظریف مسئولش باشد من خودکشی خواهم 
کرد! این روزنامه در پاســخ به اظهارات امیراحمدی نوشت: نان امیراحمدی در دولت احمدی نژاد روغن 
داشت. امیراحمدی همواره خود را وامدار احمدی نژاد و دولت او می داند چنان که در همان روز که چنین 
به دولت روحانی انتقاد وارد کرد دانســت که از او سوال خواهد شــد مگر در دولت احمدی نژاد وضعیت 
نامناسب تر از حاال نبود؟! ظاهرا جز تیم احمدی نژاد هیچ شخص یا گروهی با هوشنگ امیراحمدی تعامل 
مثبت ندارد. مشخص است که هوشــنگ امیراحمدی از اقدامات ظریف و دولت روحانی سرخورده شده 

چرا که بر خالف دولت احمدی نژاد نیازی به مشورت با او نمی دیدند.

آخرین خبرها از تخلفات خصوصی سازی از زبان »عادل آذر«
رییس دیوان محاســبات گفت: تخلفات خصوصی سازی ها از نظر دیوان احراز شــده و قطعی است و تا ۶ ماه دیگر 
پرونده این تخلفات نهایی می شود. عادل آذر با اشاره به اعالم برخی تخلفات سازمان خصوصی سازی گفت: مواردی 
که در صحن علنی مجلس درباره سازمان خصوصی سازی مطرح شد رای هیئت عمومی دیوان محاسبات را داشت، 
یعنی از نظر بخش حسابرسی دیوان این تخلفات محرز است.وی با بیان اینکه مواردی از پرونده های تخلف همانند 
خصوصی سازی کشت و صنعت دشت مغان به استان ها مربوط می شد، ادامه داد: کمیسیون ویژه حمایت از تولید 
ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی جلسه ای برای رسیدگی به تخلفات خصوصی سازی ها برگزار کرده 
است تا بر این اساس گزارش تفریغ بودجه سال 9۶ درباره تخلفات خصوصی سازی ها را بررسی کند. وی با بیان اینکه 
پرونده تخلفات خصوصی سازی ها به دادسرا می رود و پس از تایید، دادستان در این باره دادخواست می دهد، تصریح 

کرد: پس از طی این مراحل مستشاری رای می دهد که آیا این تخلفات قطعی است یا خیر؟

چهره ها

علیرضاکریمیان
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آبتاپایانخرداددرزایندهرودمیماند
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

با افزایش ۸۲.۱ درصدی؛
فروش مسکن به خارجی ها 

در ترکیه، رکورد شکست
میزان فروش مســکن به اتبــاع خارجی در 
ترکیه در چهار ماه نخست سال ۲۰۱۹ نسبت 
به دوره مشابه در ســال گذشته ۸۲.۱ درصد 
افزایش یافته است. بر اساس داده های مرکز 
آمار ترکیــه، میزان فروش مســکن به اتباع 
خارجی در چهار ماه نخســت ۲۰۱۹ نسبت 
به دوره مشابه سال گذشــته با ۸۲.۱ درصد 
افزایش به ۱۳ هزار و ۳۳۸ واحد رسید. فروش 
مســکن به خارجی ها در ماه آوریل امســال 
نسبت به دوره مشابه سال گذشته با افزایش 
۸۲.۱ درصدی بــه باالترین میــزان فروش 
امالک به خارجی ها رسید. طی این مدت در 
استانبول ۱۸۳۹ خانه به اتباع خارجی فروخته 
شده است. براساس این آمار، شهروندان عراق 
با خرید ۵۳۳ واحد مسکونی مقام اول خرید 

خانه در ترکیه را به خود اختصاص داده اند.

احتمال هجوم کاالهای 
چینی برای تصاحب بازار هند

چینی ها در هدایت سیل کاالهای ارزان قیمت 
خود به بازار کشــورهای دیگر برای تصاحب 
بازار آنها، ســابقه ای طوالنی دارنــد و به نظر 
می رســد، این بار چینی ها به فکر بــازار هند 
افتاده اند. موسسه رتبه بندی و تحقیقات هند 
زیر مجموعه موسســه رتبه بندی فیچ گزارش 
داد، به احتمــال زیاد چین جریــان صادرات 
تولیدات خود را به ســمت کشورهای در حال 
توسعه و بازارهای نوظهور هدایت خواهد کرد 
تا بتواند تاثیر منفی مناقشــه تجاری کنونی 
با آمریکا را خنثی کنــد. در این گزارش آمده 
است: این مســئله می تواند شــرایط عرضه و 
تقاضا در بازار داخلــی هند را مختل کرده و به 
خصوص تولیداتی نظیر کاالهای الکترونیک، 
آهن و فــوالد را تحــت تاثیر قــرار دهد. این 
موسسه رتبه بندی اعالم کرده است که انتظار 
می رود کاهــش صادرات کاالهــای چینی به 
 آمریکا به روان شدن ســیل این کاالها به هند

 منجر شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:
پرداخت پول نقد به مردم برای 
تامین کاالهای اساسی بهتر از 

کوپنی شدن است
یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها 
با اشاره به اینکه پرداخت پول نقد به مردم برای 
تامین کاالهای اساســی، راهکار مناســب تر و 
کم هزینه تری نســبت به کوپنی شــدن است، 
گفت: مردم با دریافت پــول نقد، خود می توانند 
نیازهایشــان را اولویت بندی و آنها را تهیه کنند 
و دیگر احتمال توزیع ناعادالنه و رانت یا فســاد 
وجود ندارد. ابوالفضل ابوترابی بیان کرد: به دنبال 
بی تدبیری در سال گذشته، ۱۸ میلیارد دالری که 
برای تنظیم بازار داده شد، به دست مردم نرسید 
و مــردم آن را در قیمت کاالهای اساســی خود 
ندیدند؛ بنابراین در بودجه امســال ۱۴ میلیارد 
دالر یا به نوعی حــدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
برای تامین کاالهای اساسی مردم اختصاص داده 
شــد. نماینده مردم نجف آباد در مجلس تصریح 
کرد: از نظر بنده تخصیص پول نقد، این اختیار را 
به مردم می دهد تا نیازهای خود را اولویت بندی 

کنند و پول را به هرجایی که نیاز دارند، ببرند.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان:
 مالیات بر معامالت ارزی
 شکست خواهد خورد

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در مورد تاثیر مالیات 
بر معامالت ارزی در تقاضای ارز گفت: باید توجه 
داشت که مالیات ها بر اصول خاصی استوار هستند 
که نقض هر یک از آنها می تواند اثرات زیانباری را بر 
اقتصاد کشور تحمیل کند که گاهی تا ده ها سال نیز 
قابل جبران نیست که یکی از اصول شناخته شده 
آن، عدالت مالیاتی اســت که همیشه مورد تاکید 
سیاست گذار نیز بوده است. عبدالحسین ساسان 
ادامه داد: اصل دیگر در موضوع مالیات، شفافیت 
اســت که یک اصل مدیریتی است. مالیات هایی 
که گریزپذیر هستند، هم به اصل عدالت و هم به 
کارآیی و مدیریت سیســتم مالیاتی آسیب وارد 
می کنند. براســاس تعاریــف، امکان پذیر بودن و 
شــفافیت از جنبه های کارآیی مالیاتی است. وی 
تصریح کرد: به نظر می رسد که این اصول مالیاتی 
در موضوع مالیات بر معامالت ارزی نقض می شود؛ 
البته اینکه این ایده برای کنترل تقاضای ارز است، 
ایده خوبی اســت؛ اما برای دستیابی به این هدف 
می توان از روش های دیگر نیز اســتفاده کرد. به 
باور بنده مالیات بر معامالت ارزی شــبیه موضوع 
ممنوعیت واردات موبایل است که در دولت پیشین 
مطرح شد. باید توجه داشــت که همین االن هم 
معامالت ارزی در کشور غیرشــفاف است و این 
اقدام نیز می تواند در راســتای گســترش هر چه 

بیشتر بازار سیاه باشد.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان اصفهان گفت: توصیه ما به 
اداره منابع طبیعی، رعایت تقویم کوچ عشــایر است و بهتر است 
زمان کوچ عشایر مدیریت شــود تا زودتر از موعد حرکت نکنند. 
منصور شیشه فروش با بیان اینکه ۲۷ هزار نفر عشایر قشقایی در 
سطح استان داریم که از ۲۵ اردیبهشت از کهگیلویه و بویراحمد، 
فارس و بوشهر به مناطق ییالقی استان اصفهان شامل شهرضا، 

دهاقان و ســمیرم وارد شــدند، اظهار کرد: همچنین قرار است 
۲۴ هزار نفر هم از عشــایر ایل بختیاری وارد چادگان، فریدن و 
فریدونشهر شوند. این عشایر پایان اردیبهشت از استان خوزستان 

به استان اصفهان وارد می شوند. 
وی با بیان اینکه از اول اردیبهشت، چهارهزار نفر، کوچ از مناطق 
جرقویه اصفهان به سمت مناطق ییالقی اقلید فارس، چهارمحال 

بختیاری و ســمیرم را شــروع کردند، ادامــه داد: توصیه ما به 
اداره منابع طبیعی رعایت تقویم کوچ اســت. همه این عشــایر 
یک میلیــون رأس دام دارند که در جهت ایجاد اشــتغال، تولید 
لبنیات، گوشت و صنایع دستی و تولید ســیب موثرند؛ اما بهتر 
 است زمان کوچ این عشایر مدیریت شود تا زودتر از موعد حرکت

 نکنند. 

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان اصفهان:

اداره منابع طبیعی باید تقویم کوچ عشایر را مدیریت کند

در روزهای اخیــر تجمع دالر فروشــان در خیابان 
سپه و برخی دیگر از مراکز داللی خیابانی ارز، بسیار 
کمتر بوده اســت. زمزمه ها و سکوتی سنگین در این 
راسته حاکم اســت. هیاهوی دالالن حاال تبدیل به 
توصیه های جسته و گریخته ای شده است؛ کسانی که 
روزی برای قیمت دالر و ارز شاخ و شانه می کشیدند، 
حاال نگران بسته شــدن راه های نفوذ و داللی در این 
بازار و محدودیت ها برای نرخ گذاری دالر هســتند. 
پس از دســتگیری جمشید بســم ا... ومعرفی او به 
عنوان عامل اصلی نوســانات نرخ ارز در بازار تهران 
دالر فروشان ناگهان از دست فروشان فرعی به تعیین 
کننده های قیمت در بازار ارزی کشور تبدیل شدند. 
این مسئله سال گذشته و با شدت یافتن نوسانات نرخ 
دالر بیشتر هم شد؛ اما بانک مرکزی وعده داده است 
با ایجاد بازار متشکل ارزی که در چند روز آینده رسما 
بازگشایی خواهد شد، دالر فروشان عمال از بازار ارز به 
حاشیه رانده خواهند شد؛ولی بانک مرکزی تا چه حد 
می تواند به این وعده خود عمل کند و آیا بازار، توان 
دارد تا در خأل نبود داد و ستدهای دالالن، جوابگوی 
تقاضای دالر باشــد؟ رییس بانک مرکزی وعده داده 
است که نرخ دالر به زیر ۱۱ هزار تومان خواهد رسید 
و با راه اندازی کامل ساز و کار بازار ارزی، عمال دیگر 
خبری از جوسازی های روانی و قیمت های دستوری 
از بازارهای خارج از کشور مانند دبی و سلیمانیه عراق 
نخواهد بود. بازار متشکل ارزی به عنوان یک شرکت 

خصوصی و متشکل از کانون صرافان، کانون بانک های 
دولتی، کانــون بانک های خصوصــی و فرابورس و با 
نظارت بانک مرکزی، فعالیت خواهد کرد و این بانک 
با رصد فعالیت ها در صورت لزوم برای ایجاد تعادل در 
بازار، دخالت می کند و نظــارت بانک مرکزی بر این 
بازار به صورت سیســتماتیک و غیر مستقیم خواهد 
بود. مدل کلی بازار به نحوی طراحی شــده است که 
در فاز اول، معامالت نقدی ارز )اسکناس( راه اندازی 
می شودو سایر روش های معامالت ارزی در مراحل بعد 
گسترش می یابد. بازار، کارگزار محور بوده و عملیات 
مدیریت بازار توسط تشکیل خود انتظام، انجام شده 

و بر اساس دســتور العمل های مصوب بانک مرکزی، 
فعالیت خواهد کرد. نحوه فعالیت این بازار به گونه ای 
اســت که افراد حقیقی نمی توانند در بازار متشکل 
ارزی خرید و فروش کنند. این افراد برای تامین نیاز 
ارزی خود باید مانند گذشــته به صرافی ها مراجعه 
کنند. تنها بانک ها و صرافی هــای مجاز قادر به اخذ 
کد و خرید و فروش در این بازار هستند. بر این اساس 
صادرکننــدگان و دارنــدگان ارز می توانند از طریق 
صرافی ها برای فروش، نرخ مورد نظر خود را در سامانه 

بازار متشکل به ثبت برسانند. 
نرخ ها در بازار متشکل ارزی بر اساس عرضه و تقاضا 

تعیین خواهند شد و دستوری نخواهند بود. خریداران 
و فروشــندگان با ســازوکاری مانند بورس، پیش از 
آغاز معامــالت، تقاضاهای خود را ثبــت کرده و در 
نهایت بر اساس نزدیک ترین قیمت، معامالت انجام 
خواهد شــد. پیش بینی می شــود با توجه به حجم 
کم معامالت خیابانــی ارز، دادو ســتد در بازارهای 
غیر رســمی توان رقابت به این شــبکه معامالتی را 
نداشته باشد و به تدریج به حاشــیه رانده  شود. خط 
و نشــان های بانک مرکزی برای دالالن و نگرانی این 
افراد از عواقب راه اندازی بازار ارزی موجب شده تا در 
روزهای اخیر بازار ارز بسیار آرام و کم نوسان باشد. این 
جو تا جایی پیش رفته که روسای کانال های داللی ارز، 
به معامله گرانی که سابقه چندانی در خرید و فروش 
و معامالت ارزی نداشته یا می خواهند سرمایه اندکی 
را وارد این بازار کنند، توصیه می کنند که کل سرمایه 
را وارد نکنند و نیمی از آن را در این بازار به کار گیرند؛ 
چراکه با راه اندازی بازار متشکل ارزی، مشخص نیست 

که چه اتفاقی رخ خواهد داد. 
بازار ارز بدون شــک در روزهای آینده، دســتخوش 
تغییــرات زیــادی خواهد شــد که کارشناســان 
اقتصادی، خوش بینی زیادی نســبت بــه آن دارند؛ 
اما مسئله اینجاست که همچنان بخشی از نگرانی ها 
برای بــاز بودن راه های نفــوذ به این بــازار یا برخی 
از دخالت هــای مخرب دولت از ایــن طریق در بازار 
وجود دارد؛ اما هر چه هســت باید دید اولین تجربه 
 ســاماندهی بازار در حــوزه ارز تا چه حــد موفق و

 نتیجه بخش خواهد بود.

سکوتدرراستهارزفروشان
 آیا بازار متشکل ارزی می تواند بساط دالر فروشان خیابانی را جمع کند؟

مدیرعامل شرکت گاز استان خبرداد:

ارائه 255هزار خدمت امدادی توسط مرکز تلفن 194 در سطح کالن شهر اصفهان

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه:
کشت گیاه دارویی زیره  در مبارکه، مقرون به صرفه است

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه درخصوص کشت زیره دراین شهر عنوان کرد: شهرستان مبارکه 
با ۱۷۰ هکتار سطح زیرکشت زیره، قطب تولید کننده این گیاه دارویی در استان اصفهان است. کیومرث 
خاکی گفت: این گیاه دارویی با نیاز آبی کم نسبت به دیگر محصوالت، مقرون به صرفه تر است و در آذرماه 
کاشت شده و خرداد ماه برداشت می شود.وی با اشاره به اینکه بیشــترین سطح زیر کشت زیره درشهر 
طالخونچه است و کشاورزان به صورت سنتی این گیاه دارویی را کشت می کنند، افزود: پیش بینی می شود 
تا ۱۰ روز آینده، بیش از ۱۰۰ تن زیره از مزارع شهر طالخونچه برداشت شود؛همچنین در بیش از ۲۲۰ 

هکتار اززمین های کشاورزی، انواع گیاهان دارویی کاشت می شود. 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان:
آب تا پایان خرداد در زاینده رود می ماند

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان در خصوص آخرین وضعیت تونل بهشت آباد گفت: این طرح، وضعیت 
خوبی ندارد و چون استان های یزد و کرمان به سمت ساختگاه های دیگری رفتند، وضعیت سد بالتکلیف است. مسعود 
میرمحمد صادقی با بیان اینکه آب برای کشاورزان تا حدود ۲۰ خرداد جاری است، ادامه داد: البته ممکن است تا اواخر 
خرداد، آب کشاورزی داشته باشیم و حجم رودخانه به میزان فعلی جریان داشته باشد. وی با بیان اینکه تاکنون ۳۳۰ 
میلیون متر مکعب آب برای کشاورزی رها شده است، افزود: سهم محیط زیست نیز ۵۳ میلیون متر مکعب است. وی 
با بیان اینکه تمام مطالعات صورت گرفته در فاز دوم بازنگری تامین حقابه ها را به صنف کشاورزان، دستگاه قضایی و 
... ارائه دادیم، ادامه داد: البته باید توجه داشت که حقابه ها بر اساس آورد رودخانه مختلف است و جداولی داریم که 

این حقابه ها را در تمام سال ها مشخص می کند.

شرکت تولید کننده  این نرم افزار 
در راســتای تولید برنامه های 
حســابداری فعالیــت دارد و 
اپلیکیشن هلو را به منظور ارائه 
یک حسابدار شخصی طراحی و 
عرضه کرده است. این نرم افزار 
با طراحی نسبتا پیچیده استفاده 
را برای کاربران کمی دشوار کرده 
و تنهــا با نســخه اندروید قابل 

استفاده است.

 اپلیکیشن حسابداری
 شخصی هلو

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

پاسخ به سواالت شهروندان و مشترکین شرکت گاز، همواره دغدغه این شرکت بوده واز آنجایی که رعایت 
نکردن مسائل ایمنی در حوزه گاز، صدمات مالی و جانی جبران ناپذیری بر جای می گذارد، فقدان یک واحد 
پاسخگویی به درخواست های امدادی به همشهریان و مشترکین شرکت گاز در شرایط اضطراری، مسئوالن 
را بر آن داشت تا با راه اندازی یک سامانه سراســری و جامع موسوم به »سامانه تلفنی امداد و پیام۱۹۴« از 
طریق بستر AVL وIVR روند خدمات رسانی به مردم را سریع تر، آسان تر و مطمئن تر  انجام دهند. از این 
رو از سال۹۳ این سامانه در شرکت گاز اســتان اصفهان راه اندازی و فعال و به تدریج تکمیل شده است.به 
گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، سید مصطفی علوی، مدیرعامل شرکت گاز استان  اصفهان، 
در خصوص عملکرد این مرکز طی سال گذشــته گفت: بالغ بر ۲۵۵هزار مورد خدمت توسط این مرکز به 
مشترکین سطح شهر اصفهان ارائه شده است. وی افزود: از مجموع ۱۲۳ هزار و ۵۸۹  تماس گرفته شده با 
مرکز ۱۹۴ شرکت گاز استان اصفهان در ســال ۹۷، بالغ بر۷۸هزار و ۳۲۱ تماس غیر عملیاتی و ۴۵ هزار و 

۲6۸ تماس منجربه عملیات امدادی شده است.مهندس علوی، گفت: همچنین، بالغ بر ۱۳۱ هزار و ۴۲۰ 
خدمت مربوط به وصل گاز پس از اتمام تعمیرات، ۳۳ هزار و ۸۰۸ تماس عادی، ۱۰ هزار و ۸۸۰ تماس فوری 
و ۵۸۰  تماس جزو تماس های خیلی فوری بوده است.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، تصریح کرد: 
این مرکز، پل ارتباطی مردم با شرکت گاز است که با پاسخگویی به سواالت و مشکالت مردم در حال خدمت 
رسانی به آنان است.علوی افزود:  نحوه پاسخگویی بدین صورت است که هر فردی طی تماس با این مرکز، 

بر اساس ضرورت و نوع سوال و مشکل خود در کمترین زمان و بهترین صورت ممکن، راهنمایی می شود.
وی گفت: برخی مشکالت و سواالت با راهنمایی اپراتورهای مستقر در مرکز به صورت شفاهی پاسخ داده 
می شــود؛ اما در برخی موارد نیاز به اعزام نیروهای امدادی در محل حادثه است که در این صورت، اپراتور 
سامانه ۱۹۴ ابتدا اطالعات و آدرس کامل مشترک را اخذ و در سیستم ثبت کرده، سپس به صورت آنالین 
اطالعات کامل مشترک به سیستم رایانه نزدیک ترین  خودرو به محل حادثه ارسال می شود و امدادگران با 
حضور سریع در محل حادثه، اقدام به امدادرسانی یا برطرف کردن مشکل می کنند. این مقام مسئول، اظهار 
داشت: سامانه ۱۹۴ با بهره گیری از نیروهای امداد موتورسوار، باتوجه به ترافیک موجود در سطح کالن شهر 
اصفهان، زمان امدادرسانی را به حداقل ممکن رسانده اســت که این اقدام احتمال بروز خطرات را به طور 
چشمگیری کاهش می دهد؛ لذا برای اطالع از شرایط حاکم در محل حادثه در کوتاه ترین زمان ممکن، تمامی 
موتورهای امدادی مجهز به سیستم موقعیت یاب آنالین)GPS( هستند که تمام فعالیت های آنها از طریق 
مرکز پیام ۱۹۴، رصد و گزارش کار آنها به صورت آنالین در سیستم ثبت می شود.مهندس علوی ادامه داد: 
اپراتورهای مستقر در سامانه مرکز کنترل و فوریت های گاز ۱۹۴ در تمام ساعات شبانه روز به صورت تمام 
وقت آماده پاسخگویی به سواالت و مشکالت مردم هستند، سیستم تلفنی این مرکز، مجهز به ثبت تمامی 
مکالمات شهروندان است که این امکان باعث می شود در صورت نارضایتی افراد از نحوه پاسخگویی اپراتور، 
مراتب فقط توسط مسئول مربوطه بازبینی و نسبت به رفع مشــکل اقدام شود، درضمن دسترسی به این 
مکالمات، کامال محرمانه وفقط با اجازه مدیران ارشد انجام می شود.گفتنی است، مشارکت در مانور امنیت و 
آرامش با فراخوان نیروی انتظامی،مشارکت در مانور امداد و نجات و اسکان اضطراری با فراخوان شهرداری، 
برگزاری مانور آمادگی و مقابله با بحران با فراخوان مرکز کنترل و فوریت های گاز،مشارکت در مانور امنیت 
زندان با فراخوان سازمان زندان ها، مشارکت در همایش هالل احمر، استقرارو آماده باش خودروهای امدادی 
در راهپیمایی ۲۲ بهمن و روز جهانی قدس، مراسم تشییع شــهدای امنیت وهمکاری و ارتباط مستمر با 
ارگان های عملیاتی و امدادی )آتش نشانی،نیروی انتظامی،هالل احمر،شهرداری و...( از مهم ترین اقدامات 

مشارکتی وعمومی این مرکز در سال گذشته بوده است.

نشان ملی ستاره طالیی، برای ستاره ای همیشه درخشان
در آستانه روز ملی روابط عمومی، تندیس ســتاره طالیی به مدیریت روابط عمومی 

شرکت فوالدمبارکه اصفهان اهدا شد. 
این دستاورد از ســوی مدیر روابط عمومی فوالدمبارکه، به روان پاک شهید محسن 
خزایی مدیر اسبق روابط عمومی این شرکت و نخستین خبرنگار شهید مدافع حرم 

تقدیم شد. 
ششمین جشنواره ســتارگان روابط عمومی ایران و آیین نکوداشت روز ملی روابط 
عمومی ایران، بیست و پنجم اردیبهشــت ماه جاری در مجموعه وزارت کار و تعاون 

برگزار شد.
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ابالغ وقت رسیدگی
2/465 شماره: 2867/97 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: ساعت 10:15 صبح روز چهارشنبه 
مورخه 1398/04/05 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: ابوالفضل فخاری ، نام 
پدر: عزیزاله ، نشانی: خمینی شهر محله اسفریز کوچه شهید علی اصغر فخاری ؛ مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: سعدی جوانمردی ، خواســته و بهای آن: صدور حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال وجه یک فقره چک به انضمام کلیه 
خسارات وارده اعم از هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و صدور تامین خواسته ، گردش 
کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
 حاضر گردد. م الف: 470452 رئیس شــعبه دوازدهم حقوقی شــورای حل اختالف 

خمینی شهر)203 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجراییه

2/458 شــماره پرونــده: 139804002121000070/1، شــماره آگهــی ابالغیــه: 
139803802121000011 ، شــماره بایگانــی پرونــده: 9800088 ، تاریــخ صدور: 
1398/02/23 ، آگهی ابالغ اجرائیه پرونده اجرایی 9800088 بدین وسیله به آقای ارسالن 
پهلوان زاده ، نام پدر: سهراب ، تاریخ تولد: 1326/11/12 ، شماره ملی:2218673800 ، 
شماره شناسنامه: 41 ، به نشانی: فاقد نشانی ، آقای محمد کاظمی قهدریجانی ، نام پدر: 
محمود ، تاریخ تولد: 1338/05/02 ، شماره ملی:1111030431 ، شماره شناسنامه: 3 ، به 
نشانی: فاقد نشانی ابالغ می شود که بانک کشاورزی خمینی شهر جهت وصول مبلغ اصل 
طلب: 18/429/032 ریال سود: 41/693/234 ریال خسارت تاخیر تادیه: 11/887/380 
ریال خسارت تاخیر روزانه: 14/137 ریال تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1398/01/21 
حق الوکاله: 0 ریال شرح: طبق تعرفه به استناد قرارداد بانکی شماره سند: 692666153 
تاریخ سند: 1384/6/5 علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائیه به کالسه 9800088 
در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1395/02/12 مامور ابالغ به شما به علت 
عدم شناسایی نشانی مقدور نبوده است لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت بیست 
روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ننماید عملیات اجرائی جریان خواهد یافــت. م الف :  467784 نبی اله یزدانی رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )223 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/466شــماره صادره: 1398/42/562960- 1398/2/11 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششدانگ به شــماره پالک 1 فرعی 1838 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان ذیل شماره 
صفحه 17 دفتر 740 امالک و شماره ثبت 136644 و شماره چاپی دفترچه ای 393184  
به نام آقای علیرضا نیازی حســین آبادی ثبت  صادر و تســلیم گردیده اســت سپس به 
موجب ســند 111219 مورخ 1371/12/09 دفتر خانه اسناد رسمی 71 اصفهان به آقای 
محمد علی نیازی حســین آبادی انتقال قطعی گردیده ســپس مالک با ارائه درخواست 
984202751908640 مورخ 1398/02/08 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که 
امضا شهود آن ذیل شماره 26326 مورخ 1398/02/08 به گواهی دفترخانه اسناد رسمی 5 
اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 

انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 470922 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان )252 کلمه، 3 کادر(
تبصره 3 ذیل ماده 120

2/467 شماره صادره: 1398/42/564916-1398/2/24 نظر به اینکه سند مالکیت سه 
دانگ از شش دانگ پالک ثبتی شــماره 59 فرعی از 2840 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
جنوب اصفهان تحت شماره چاپی 025990 سری الف/ 80 و شماره دفتر 1170 و صفحه 
505 به نام خانم عفت قره داقلی، ثبت و صادر و تسلیم گردیده است. سپس به علت اعالم 
 فقدان سند از ســوی مالک مزبور سند مالکیت المثنی برگی به شــماره چاپی 740913 
الف/ 90 صادر و تســلیم شــده اســت ســپس نامبرده به موجب گواهی حصر وراثت 
شــماره 103 مورخ 94/1/18 فوت شده و سیاوش و حمیدرضا و شــکیبا و فریبا صادقی 
از جمله ورثه نامبرده با ارائه درخواســت کتبــی به شــماره وارده 97/1889519 مورخ 
1397/12/25 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره یکتای 
139702155716000197 مورخ 1397/12/25 و به گواهی دفترخانه 29 اصفهان رسیده 
است با ارائه اصل سند مالکیت اصلی مفقود شده اولیه مدعی هستند که سند مالکیت المثنی 
نزد احد از وراث به نام زهرا صادقی می باشد لذا به موجب تبصره 3 ذیل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت بدواً به نامبرده اخطار و به جهت انقضای مدت ده روز از تاریخ ابالغ اخطاریه و 
عدم مراجعه و تحویل سند مالکیت به این منطقه ثبتی، مراتب یکبار آگهی تا چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم می باشد و یا مجوز قانونی جهت نگهداری سند 
مالکیت دارد به این اداره ارائه و یا نسبت به تحویل سند مالکیت مذکور اقدام نماید در غیر 
این صورت پس از پایان مهلت ده روز از انتشــار آگهی و عدم وصول اعتراض موجه، سند 
مالکیت مذکور از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. م الف:470932  قویدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )280 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/468 شماره: 139821702027007288  نظر به اینکه خانم طاهره صغیرا فرزند احمد 
با تسلیم  دو برگ استشــهاد شهود به شــماره 20655 مورخ 98/02/19 دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 193 اصفهان، مدعی شده یک جلد سند مالکیت دفترچه ای به شماره چاپی 
930785 به میزان دو دانگ از ششــدانگ یکبابخانه پالک 8 فرعی از 11903 اصلی که 
در صفحه 197 دفتر 355 امالک  بخش 5 ثبت اصفهان بنامش سابقه ثبت و صدور سند 
مالکیت دارد مفقود گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب 
 به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ  نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 470470 شبان رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک شرق اصفهان  )202 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/460 شماره: 3884/97 حل2 ، مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 04:30 بعدازظهر روز یکشنبه 
مورخه 1398/04/16 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حسنعلی جعفریان ، 
نام پدر: عبداله ، نشانی: خمینی شهر اصغرآباد خیابان مکتبی کوچه محتشم کاشانی منزل 

جعفری ؛ مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: عبداله تیموری ، نام پدر: کرمعلی ، 
خواسته و بهای آن: مطالبه ، 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 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: 469643  رئیس شعبه دوم 

حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)178کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/461 شماره: 308/98 حل4 ، مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:30 صبح روز یکشنبه مورخه 
1398/04/19 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حمید غفوری ، با وکالت: خانم 
مریم مشتاقی ، نشانی: خمینی شهر خ بوعلی جنب داروخانه دکتر گلستانه ساختمان بوعلی 
ط4 ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: منصور احمدی ، خواسته و بهای آن: مطالبه 
مبلغ هشتاد و یک میلیون ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق 
الوکاله وکیل ، دالیل خواهان: فتوکپی مصدق چک و عدم برگشــت چک و وکالت نامه ، 
گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف: 470305 رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر)208 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/462 شماره: 309/98 حل4 ، مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:45 صبح روز یکشنبه مورخه 
1398/04/19 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حمیــد غفوری ، با وکالت: 
خانم مریم مشتاقی ، نشانی: خمینی شهر خ بوعلی جنب داروخانه دکتر گلستانه ساختمان 
بوعلی ط4 ؛ مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: منصور احمدی ، خواسته و بهای 
آن: مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال بانضمام کلیه خســارات دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه و حق الوکاله وکیل ، دالیل خواهان: فتوکپــی مصدق چک بانک تجارت ، گردش 
کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
 حاضر گــردد. م الف: 470306 رئیس شــعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف 

خمینی شهر)200 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/469 شماره صادره: 1398/03/560704-1398/1/31 نظر به اینکه سند مالکیت پنج 
حبه و یک هفتم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه  ششدانگ یکباب خانه واقع در روستای کچو 
مثقال  پالک ثبتی شماره 22 فرعی از 75 اصلی سفلی بخش 17 ثبت اصفهان ذیل ثبت 
114 در صفحه 434 دفتر یک امالک به نام سکینه صادق زاده صادر و تسلیم گردیده است، 
سپس عبدالرضا صادق زاده رحمتی به موجب وکالت 7854- 95/2/26 دفتر 1155 تهران 
به وکالت از عبدالمجید جمشیدیها احدی از ورثه نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره 

وارده: 970320541902808-97/1/27 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء 
شهود آن ذیل شــماره: 19922-98/1/26 به گواهی دفتر خانه 51 اردستان رسیده است 
مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شــد. م الف:471000  عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

اردستان )254 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/471 شــماره صادره: 1398/03/561259-1398/2/3 نظر به اینکه سند مالکیت 2 
سهم مشاع از 432 سهم ششدانگ مزرعه سیاالن پالک ثبتی شــماره 101 اصلی علیا 
اردستان بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 2682 در صفحه 566 دفتر امالک 32 به نام خورشید 
قاسمی همساری صادر و تسلیم گردیده است، ســپس مع الواسطه به موجب سند انتقال 
شماره 1648-24/6/14 دفترخانه شماره 51 اردستان به آقای علی اکبر قاسمی همساری 
فرزند حسن  انتقال یافته سپس حاجی قاســمی احدی از ورثه علی اکبر قاسمی نامبرده 
با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده: 980320541905043-98/2/2 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره: 19921-98/2/2 به گواهی دفتر 
خانه 51 اردستان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 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 بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف:471012  عصاری رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک اردستان )252 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/470  خانم زهرا صنعتی اردستانی دارای شناسنامه شماره 693  به شرح دادخواست به 
کالسه  113/98  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ناصر فدوی اردستانی به شناســنامه 224 در تاریخ 98/2/9  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و سه دختر و 
یک همسر دائمی که عبارتند از: 1-محمد فدوی اردستانی،ش.ش 1516 متولد 67/2/17 
صادره از اردستان فرزند متوفی 2- مجید فدوی، ش.ش 2272 متولد 53/12/19 صادره از 
اصفهان فرزند متوفی 3- معین فدوی اردستانی، ش.ش 1180021223 صادره از اردستان 
فرزند متوفی 4- مریم فدوی اردستانی، ش.ش 44912 متولد 52/7/26 صادره از اصفهان 
فرزند متوفی 5- مینا فدوی اردستانی، ش.ش 2806 متولد 55/9/21 صادره از اصفهان 
فرزند متوفی 6- مهدیه فدوی اردستانی، ش.ش 289 متولد 60/10/9 صادره از اردستان 
فرزند متوفی 7- زهرا صنعتی اردستانی، ش.ش 693 متولد 37/8/16 صادره از شهر ری 
همسر متوفی. اینک با انجام تشــریفات 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: 471014 

شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اردستان )209 کلمه، 2 کادر(

مفاد آراء
 2/456 شــماره: 139821702022000359 آگهــی موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 
 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای 

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

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

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

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

از مالک رسمی آقای احمد علی محققی محرز گردیده است.
4- برابــر رای شــماره 139860302022000009 مــورخ 1398/01/29 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بــادرود تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی 
آقای مهدی ذاکری بادی در شــش دانگ یک باب خانه به مســاحت 270/75 متر مربع 
مفروز و مجزی شــده از پالک 198 اصلی واقع در مزرعه خیرآباد نو بادرود جزء بخش 9 
 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رســمی آقای احمد علی محققی محرز

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

مع الواسطه از مالک رسمی آقای احمد علی محققی محرز گردیده است.
6- برابر رای شماره 139860302022000011 مورخ 1398/01/29 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صانع قربیان بادی 

در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 192/75 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
 198 اصلی واقع در مزرعــه خیرآباد نو بادرود جزء بخش 9 حــوزه ثبتی بادرود خریداری

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

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

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

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

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

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

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

م الف: 453704 ســید مجتبی موســی کاظمی محمدی رئیس اداره ثبت اسناد و 
امالک بادرود

ابالغ وقت رسیدگی
2/459 شماره: 79/97 حل10 ، مرجع رسیدگی: شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 05:00 بعدازظهر روز یکشنبه 

مورخه 1398/04/09 ، مشــخصات خواهــان: 1-نام و نام خانوادگــی: محمد غفوری 
اســفریزی ، نام پدر: محمدعلی ، نشــانی: خمینی شــهر فاز یک منظریه الله4 پ88 ؛ 
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: عباس رضایی آدریانی ، نام پدر: جواد ، خواسته 
و بهای آن: مطالبه یک برگ چک ، دالیل خواهان: تصویر 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 دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت 
 رسیدگی حاضر گردد.  م الف: 469641 رئیس شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 

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

2/463 شماره: 1522/97 حل8 ، مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 04:15 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1398/04/15 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حسینعلی پشندیان ، نام پدر: 
محمد ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: فرامرز طالبی خوندابی ، نام پدر: مهدی 
، خواســته و بهای آن: مطالبه وجه چک ، دالیل خواهان: کپی چک و کپی گواهی عدم 
پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت 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: 470366 رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر )179 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت  رسیدگی

2/464 شماره: 2037/97 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 04:30 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1398/04/08 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: ابوالفضل فخاری ، نام پدر: 
عزیزاله ، نشانی: خمینی شهر محله اسفریز کوچه شهید علی اصغر فخاری ؛ مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: جمشــید طالبی ، نام پدر: حسینعلی ، خواسته و بهای آن: 
مطالبه مبلغ 130/000/000 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 ، گــردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعــالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 470449 رئیس شعبه سوم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر)210 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/457 شماره: 98/2027007174-1398/2/25 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه 
 که طبق پرونده ثبتی پالک 39/184  واقع در بخش 18 به نام قربانعلی رســتمی فرزند 
فتح ا... که بنا به دســتور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1398/03/27 ساعت 9  صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می 

گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته 
خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
 به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  
م الف:470293 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)159 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/484 شــماره: 98/2027006931-1398/3/24 چــون تحدیــد حدود ششــدانگ 
یک باب خانه پالک 3 فرعــی از 5137 اصلی واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتــی به نام احمد صدیقی فرزند حســین در جریان ثبت اســت و رای شــماره 
139760302027001404 مــورخ 1397/2/15 از طرف هیــات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه 
به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور تبصره 
ذیل ماده 13 قانون تعیین تکلیف  و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک 
مرقوم در تاریخ 1398/4/1 روز شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 
86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این 
اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به 
این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صــورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می 
تواند بــه دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه 
تسلیم نماید ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 
ادامه خواهد داد.  م الف:473269 شــبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)266 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/485 شــماره: 98/2027006929-1398/2/24 چــون تحدیــد حدود ششــدانگ 
یک باب مغازه پــالک 4 فرعی از 5137 اصلی واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتــی به نام احمد صدیقی فرزند حســین در جریان ثبت اســت و رای شــماره 
139760302027001361 مــورخ 1397/2/13 از طرف هیــات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه 
به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور تبصره 
ذیل ماده 13 قانون تعیین تکلیف  و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک 
مرقوم در تاریخ 1398/4/1 روز شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 
86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این 
اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به 
این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صــورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می 
تواند بــه دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه 
تسلیم نماید ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 
ادامه خواهد داد.  م الف:473270 شــبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)268 کلمه، 3 کادر(
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پلیس، اجازه قدرت نمایی به قانون شکنان 
نمی دهد

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

اخبار

پروانه های رنگی، مهمان ناخوانده 
اصفهان؛

 رنگارنگ هایی که 
خطرآفرین نیستند

چند روزی اســت که پروانه های زیبا و رنگی 
میهمان شهرمان شــده اند؛ هر چند به زیبایی 
شــهرمان افزوده اند ولی در این بین، تعدادی 
از مردم، متعجب و حتی کمی نگران شده اند. 
به گفته سرپرســت معاونت نظــارت و پایش 
حفاظت محیط زیست استان، این پروانه ها آفت 
خاصی محسوب نمی شوند. سرپرست معاونت 
نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان با اشــاره به مشاهده جمعیت 
فوق العاده ای از پروانه های روز پرواز در ســطح 
عرصه های زیســت محیطی اســتان اصفهان 
اظهار داشت: ورود میلیون ها پروانه به شهرها و 
روستاها صحنه های فوق العاده زیبایی را ایجاد 
کرده که همراه با زیبایی های بهاری بر شــکوه 
طبیعت و طراوت اماکن افزوده اســت. حسین 
اکبری افزود: این پروانه ها آفت خاصی محسوب 
نمی شوند و جای نگرانی ندارد و علت مشاهده 
انبوه پروانه ها به دلیل این است که امسال پس 
از ســال ها خشکســالی، بارندگی های خیلی 
خوبی در عرصه های استان و جای جای کشور 
رخ داد. وی با بیان اینکه رطوبت خاک، سرسبز 
شــدن عرصه های طبیعی و مراتع، سبب شده 
که شرایط زیســتی خوبی برای پروانه ها ایجاد 
شــود، گفت: تغذیه پروانه ها از پوشش گیاهی 
مراتع انجام می شود و فواید بسیار زیادی دارد؛ 
همچنین پروانه ها مظهر زیبایی اند و در طبیعت 
برای انســان ها و گردشگران نشاط آورهستند. 
سرپرســت معاونت نظارت و پایش اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان تصریح 
کرد: پروانه ها در گرده افشــانی گیاهان بسیار 
موثر هستند و به پایداری مراتع کمک زیادی 
می کنند؛ همچنین آنها غــذای مطلوبی برای 
طیف زیادی از پرندگان، خزندگان و حشرات 
دیگر هستند و عنصر ارزشمند زیستی محسوب 

می شوند. 

مسئول بیماری های واگیردار معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
گزارشی مبنی بر تخم ریزی 

پشه در گوش نداشتیم
مسئول بیماری های واگیردار معاونت بهداشتی 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: هیچ 
موردی از بیماری »میاز«در اســتان اصفهان 
گزارش نشده اســت و معاونت بهداشت، وجود 
داشــتن این بیماری را تکذیــب می کند. رضا 
فدایی با بیان اینکه در اســتان اصفهان موردی 
از تخم ریزی پشــه در گوش گزارش نشــده 
است، اظهار کرد: در ارتباط با وجود داشتن این 
بیماری، اطالعاتی به معاونت بهداشت اصفهان 
گزارش نشده و این موضوع صحت ندارد. وی با 
اشــاره به اینکه »میاز« نوعی بیماری است که 
ناشی از حضور الرو مگس ها در بافت های بدن 
است، خاطر نشان کرد: »میاز« در محیط های 
شهری نیســت و اکثرا در مناطق آلوده مانند 
گاوداری ها که تجمع کودهای حیوانی بیشــتر 
است، دیده می شــود؛ اما بهداشت عمومی در 
همه موارد باید رعایت شــود تا از ابتال به انواع 

بیماری ها در امان باشیم.

معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان:
تشخیص ۱۹ مورد اختالل 
هویت جنسیتی در سال ۹۷

معاون اجتماعی بهزیســتی اســتان اصفهان 
گفت: در سال گذشته ۱۹ مورد اختالل هویت 
جنسیتی به بهزیستی اســتان مراجعه کردند 
که همه این مــوارد تحت مشــاوره و حمایت 
روانپزشــکی بهزیستی اســتان قرار گرفتند. 
مجتبی ناجــی در خصوص حمایــت بیماران 
دارای اختالل هویت جنسیتی در اصفهان اظهار 
کرد: روند تایید این اختالل، به این صورت است 
که فرد مورد نظر پس از معاینه یک روانپزشک 
به پزشکی قانونی مراجعه و در آنجا این اختالل 
تایید یا رد می شــود.وی در خصوص کمک و 
حمایت بهزیستی از این بیماران، تصریح کرد: 
مبلغ کمک هزینه بهزیســتی بــرای جراحی 
این افراد از ســه تا پنج میلیون تومان است که 
همه افراد دارای اختالل جنســیتی از حمایت 
بهزیســتی برخوردار می شــوند و همه مراکز 
مشاوره در استان، مشــاوره و خدمات الزم را 
به این افراد می دهند. ناجی بــا تاکید بر لزوم 
انجام غربالگری در ســنین کودکی به منظور 
تشخیص این اختالل گفت: غربالگری در سنین 
کودکی، بسیار نتیجه بخش است که غربالگری 
این اختالل بر مبنای مشاهدات بالینی صورت 
می گیــرد. کودکانی کــه در مهدهای کودک 
گرایش های نامتعارفی بر اساس جنسیت خود 
دارند، باید با غربالگری تشخیص های الزم برای 

آنها صورت گیرد.

 پراید دزدهای حرفه ای 
در چنگال قانون

رییس پلیــس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان از دستگیری اعضای باند سارقان خودرو و 
کشف 24 خودروی مسروقه خبر داد. سعید سلیمیان 
اظهار داشت: در پی دریافت شکایاتی مبنی بر سرقت 
خودرو در شــهر اصفهان، رســیدگی به موضوع در 
دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهــی قرار گرفت. 
رییس پلیــس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان تصریح کرد: کارآگاهان، تحقیقات خود را 
در این زمینه آغازکردند و مشــخص شد، سارقان، 
خودروهایی راکه تجهیزات ایمنــی پایینی دارند، 
شناسایی و اقدام به سرقت می کنند. وی بیان داشت: 
پس از انجام یک سری کارهای تخصصی 2 سارق و 2 

مالخر این پرونده، شناسایی و دستگیر شدند.

پیامک جعلی قطع یارانه 
کالهبرداری است

رییس پلیس فتای اســتان اصفهان به شهروندان 
هشدار دادکه پیامک ارسال شــده به تلفن همراه 
شهروندان مبنی بر قطع یارانه و دریافت اطالعات 
کارت بانکی جهت برقراری مجــدد، جعلی بوده و 
کالهبرداری است. ســید مصطفی مرتضوی اظهار 
داشــت: کالهبرداران با ارســال پیامک جعلی به 
شهروندان به بهانه اینکه یارانه آنها قطع خواهد شد، 
اطالعات و رمز حساب را دریافت و از این طریق اقدام 
به سرقت موجودی بانک شهروندان می کنند. رییس 
پلیس فتای استان اصفهان افزود: این پیامک ها هیچ 
ارتباطی با ســازمان های مربوطه ندارد و مجرمان 
سایبری از این طریق اطالعات شخصی و بانکی افراد 
اعم از رمز دوم، شماره کارت و CVV2 را به سرقت 
می برند. وی ادامه داد: متاسفانه برخی از شهروندان 
در هنگام ثبت نام به نشانی سایت توجه نکرده و با 
جست وجو از طریق موتورهای جست وجو یا رفتن 
به لینک هایی که در دیگر سایت ها ارائه شده، در دام 

سودجویان سایبری گرفتار می شوند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان:
پلیس، اجازه قدرت نمایی به 

قانون شکنان نمی دهد
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان گفت: راننده 
خودروی ســواری »پورشــه« که تصاویر تصادف 
آن با چند خودرو و متواری شــدن وی از صحنه در 
شبکه های مجازی منتشر شده بود، خود را به پلیس 
معرفی کرد. سرهنگ خدادوست در توضیح خبری 
که در شــبکه های اجتماعی بازتاب وسیعی یافته 
 بود، اظهار داشت: پلیس اجازه نمی دهد عده ای با 
دور دور کردن و کورس گذاشتن خودروهای خود 
در خیابان ها نظم و امنیت جامعه را برهم بزنند.وی 
تصریح کرد: ماموران پلیس در اجرای قانون، تفاوتی 
بین افراد قائل نیستند و با هرکسی در هر جایگاه و 
مقامی باشد،  در صورتی که قانون و حقوق شهروندی 
را زیر پا بگذارد، قاطعانه برخورد می کنند.فرمانده 
انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه راننده 
پورشه حادثه ســاز، خود را به پلیس معرفی کرد، 
گفت: ماموران پلیس این فرماندهی محل زندگی 
راننده متواری را شناسایی کرده بودند که او خود را 
به پلیس معرفی کرد. سرهنگ خدادوست گفت: در 
این زمینه، پرونده تشکیل و راننده خاطی در اختیار 
مرجع قضایی قرار گرفته که وی هم اکنون با حکم 

مقام قضایی روانه زندان شده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه هر فروشنده 
براســاس قانون اصناف، موظف به تامین ایمنی 
مشــتریان خود در واحد صنفی اســت، گفت: ما 
در آینده جلسات بیشــتری در مورد ایمنی بازار 
اصفهان برگزار می کنیم تا مسائل این مکان، مانند 
ســیم های برقی که در ســقف بازار اصفهان قرار 
دارد را تعیین تکلیف کنیم. محسن گالبی با بیان 
اینکه آمار آتش سوزی ها در شهر اصفهان در سال 
۹7 حدود ۱۹ درصد کاهش یافت و این در حالی 
بود که رشد آمار حوادث در سال گذشته 2 درصد 
بود، تصریح کرد: بیشترین حوادث از بعد از ظهر 
تا شب بین ساعات ۱4:30 تا 22:30 رخ می دهد. 
گالبی با بیان اینکه بیشترین آمار حریق در شهر 
اصفهان مربوط به منطقه 5 به دلیل جمعیت زیاد 
این منطقه اســت، گفت: بیشترین حوادث هم به 
دلیل واقع شــدن کوه صفه و اتوبان های متعدد 
در منطقــه 5 در این نقطه از شــهر رخ می دهد. 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

شــهرداری اصفهان در مورد اولویت های سازمان 
برای ســال جاری هم افزود: توســعه آموزش و 
پژوهش، افزودن 20 خودروی خریداری شــده 
به ناوگان آتش نشــانی، به کارگیری 200 نیروی 
جدید، افتتاح دو ایســتگاه آتش نشانی در آینده 
نزدیک، کلنگ زنی هشت ایستگاه و ارتقای شغلی 
پرسنل آتش نشانی از جمله اولویت های سازمان 

برای سال ۹8 است. 

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان:

کسبه بازار اصفهان،موظف به پیشگیری ازحوادث در بازار هستند
نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهــان گفت: وجود 
نظارت، الزم و ضروری اســت؛ اما باید در حد معمول 
باشــد و برای صنایع و مردم مزاحمت ایجاد نشــود. 
نمی توان سختگیری کرد؛ بلکه باید با رعایت حداقل ها، 
زمینه را برای فعال بودن صنایع و حفظ محیط زیست 
فراهم ساخت. آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد در 
دیدار مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با 
اشاره به تالش مسئوالن قبلی محیط زیست در استان 
اصفهان اظهار داشت: گاهی اوقات دستورالعمل های 
محیط زیست، جلوی پیشرفت ها و پروژه های خوب 
و مؤثر را می گیرد یا ســبب نارضایتی مردم می شود. 
نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
قوانین را نمی توان به صورت خشــک اجرا کرد و این 
مهم باید به همراه عدالت و احسان باشد، افزود: اجرای 
قوانین باید به دور از افراط و تفریط باشد و با گسترش 
فرهنگ حفاظت از محیط زیست در جامعه، همراهی 
مردم، مســئوالن و صنایع را برای اجرای پروژه های 
محیط زیستی جلب کرد. طباطبایی نژاد عنوان کرد: 
وجود نظارت الزم و ضروری اســت؛ امــا باید در حد 

معمول باشــد و برای صنایع و مردم مزاحمت ایجاد 
نشود؛ بلکه با گسترش فرهنگ حفظ محیط زیست، 
مشــارکت همه آحاد مردم را برای حفاظت از محیط 
زیست جلب کرد. نمی توان سختگیری کرد؛ بلکه بایدبا 
رعایت حداقل ها، زمینه را برای فعــال بودن صنایع 
و حفظ محیط زیست فراهم ســاخت، در هر صورت 
نمی توان شــهرک صنعتی نداشت یا به مردم بگوییم 

آب مصرف نکنند.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان:

نظارت های اضافه محیط زیستی، مزاحم صنعت و مردم نشود

بامسئوالن

یکی از شبکه های تلویزیونی گزارش تصادف 
پورشه در اصفهان را پخش می کند و توضیح 
می دهد که دختر صاحِب دوتا پورشــه گفته 
»کشتیم که کشــتیم! دیه شو میدیم!« و بعد 
چه اتفاقی می افتد؟ مجری برنامه می گوید: 
»شــماره بابای این دختــر رو دارید؟ داماد 

نمی خواد؟!« ...
ســاعت 2 بامداد 2۶ اردیبهشــت ماموران پلیس 
راهنمایی و رانندگی از تصادف یک دستگاه پورشه 
با پراید مطلــع و به محل حادثــه در خیابان کارگر 
اصفهان اعزام می شــوند. پــس از حضور در صحنه 
مشخص می شود راننده پورشه، پسر جوانی است که 
در کورس با یک دختر پورشه سوار دیگر، باعث مرگ 

راننده پراید شده است.
از صحنه تصادف و صحبت های دختر پورشه ســوار 
فیلمی در فضای مجازی منتشــر می شودکه مورد 
توجه و البته انتقاد کاربران قرار می گیرد. ظاهرا هر 
دو خودروی پورشه، متعلق به پدر دختر بوده است و 
در این فیلم، دختر جوان در اعتراض به مامور پلیس 
که قصد توقیــف و انتقال پورشــه او را دارد، فریاد 
می زند »این ماشین کلی پولشــه، کجا می خواین 
ببرینش؟!« و در جواب اینکه »یک نفر رو کشتین«، 
می گوید: »کشتیم که کشــتیم! دیه شو میدیم!« به 
همین راحتی! و بعد ما می مانیم و خوره ای که به جان 
روح و فکرمان می افتد؛ اینکه یک دختر چگونه و در 

چه خانواده ای تربیت شده 
که با علم به اینکه دقایقی 
قبل یک انسان بی گناه را 
)که شــاید زن و فرزندی 
داشــته یا پدر مــادر در 
تدارک حجله دامادی اش 
بوده اند و حاال باید حجله 
عزا برایش آمــاده کنند( 

کشــته اند، راحت می گوید: کشــتیم که کشتیم! 
دیه اش را می دهیم!

در فیلم و سریال هایمان نشــان می دهیم که طرف 

یک حیــوان را زیر گرفته 
و عــذاب وجــدان گرفته 
اســت؛ اما در واقعیت به 
جامعه ای رســیده ایم که 
در آن یــک دختر جوان، 
بدون اعتنا به انســانی که 
به خاطر خوش گذرانی او 
و همراهش کشــته شده، 
تنها به پورشه بابا فکر می کند! و قطعا نمی توان رفتار 
و گفتار عجیب این دختر را به کل جامعه تعمیم داد؛ 

اما این یک هشدار و خطری بسیار جدی است.

واکنش های کاربران در شبکه های اجتماعی نسبت 
به این اتفاق هم جالب توجه است؛ هم افسوس بود، 
هم ابراز شگفتی و شوک شدن و هم طنز و کنایه های 
تلخ. کاربری نوشته بود: »پســره به محض تصادف 
موبایلش را برمی داره و فرار می کنه. نکته جالب در 
فیلم صدای دختر است که میگه زنگ زدم بابام االن 
میاد، ماشینو کجا می برین؟ می دونین چقدر پولشه؟ 
باز بگید اصفهانی ها خســیس اند! هم پورشه دارن، 
هم مواظبشن، هم همراهشون رو ول نمی کنن، هم 
باباشــون داره میاد!« کاربر دیگری سوال کرده بود: 
»یک پورشه معادل چند انسان است؟ چند انسان؟«

و کاربری هم به ایــن ماجرا از زاویــه دیگری نگاه 
کرده بود: »و از تفاوت های فقیر و غنی این است که 
تصادف پورش خبر محســوب می شود؛ اما تصادف 
پراید نه!« یکی هم پای وزیر سابق را به میان کشیده 
و به نکته قابل توجه و تاملی اشاره کرده بود: »وقتی 
آقای وزیر بعد از حادثه قطار میگه مشــکلی نیست 
همه بیمه هســتن! توقع داریم دختر پورش ســوار 
نگه دیه اش رو میدیم! از کــی تا حاال اینقدر پرتوقع 

شدیم؟«
پلیس اعالم کرده که پســری که همراه دخترجوان 
بوده و فرار کرده را دســتگیر کرده؛شایعات مبنی بر 
»آقازاده بودن« دختر و پسر هم تکذیب شده است؛ اما 
همچنان صدای فریادهای دختر جوان در گوشمان 
زنگ می زند: کشتیم که کشتیم!دیه اش رو میدیم!!«

 سهراب ســپهری اگر زنده بود البد این بارمی گفت: 
جاِن انسان سیری چند؟!

جان انسان سیری چند؟!

مدیر پایگاه جهانی میدان نقش جهان گفت: وضعیت بازار میدان 
نقش جهان از نظر آتش ســوزی بحرانی اســت و باید به موضوع 
ســیم های برق این بازار به طور جدی رســیدگی شــود؛ چراکه 
آتش سوزی مثل آنچه در تبریز روی داد، در این بازار با وجود چنین 
سیم کشی هایی دور از ذهن نیست. فریبا خطابخش تاکید کرد: 
سیم های مخابراتی و برق در این بازار به بدترین نوع کشیده شده 

و حجم کار را در بازار بسیار زیاد کرده است، امیدوارم اعتبار خوبی 
در این بخش ارائه شود تا بتوان بازار را از این بحران نجات داد.

وی همچنیــن در خصوص آخریــن وضعیت میــدان تاریخی 
نقش جهان، اظهار کرد: در حال حاضر از ۱۶ تَرک گنبد مســجد 
جامع عباسی ۱3 تَرک کامل شده است و تنها سه ترک دیگر باقی 
مانده است.اگر اعتبارات برای این گنبد تامین شود، می توان گفت 

که یک تا یک سال و نیم دیگر گنبد مسجد جامع عباسی نیز از بند 
داربست های فلزی رها خواهد شد؛ اما باید اعتبارات آن که برای 

هر تَرک حدود 500 هزار تومان است، تامین شود.
 مدیر پایگاه جهانی میدان نقش جهان به گنبد مســجد شــیخ

 لطف ا... اشاره کرد و ادامه داد: تاکنون برای استحکام بخشی گنبد 
مسجد شیخ لطف ا... ۱00 میلیون تومان هزینه شده است.

مدیر پایگاه جهانی میدان نقش جهان:
بحران آتش سوزی در بازار میدان نقش جهان، جدی است

 وقتی پورش سوارها می توانند دیه بدهند؛

پلیس اعالم کرده که پسری که 
همراه دخترجوان بوده و فرار 

کرده را دستگیر کرده؛شایعات 
مبنی بر »آقازاده بودن« دختر و 

پسر هم تکذیب شده است

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان عنوان کرد:
 40 درصد دانشجویان دانشگاه در رشته تخصصی خود شاغل هستند

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان با اشاره به تاسیس مرکز نوآوری در هر واحد دانشگاهی، 
گفت: سیاست جدید، ایجاد مرکز نوآوری در تمام مراکز دانشگاهی است که تاکنون دو واحد آموزشی در استان 
اصفهان موفق به تاسیس مرکز نوآوری شــده اند. مهدی قیصری افزود: 40 درصد دانشجویان دانشگاه جامع 
علمی کاربردی در رشته تخصصی خود شاغل هستند. برحسب پیش بینی هایی که انجام شده امسال تعداد 
پذیرش شدگان جوان دانشگاه علمی کاربردی به 85 یا ۹0 درصد می رسد و تعداد دانشجوهای شاغل کاهش 
می یابد.وی از اعطای مراکز دانشگاهی جدید به تمام مجموعه های کســب و کار فعال خبر داد و گفت: تمام 
مجموعه های دارای محیط کسب و کار فعال می توانند درخواست فعالیت مرکز دانشگاهی داشته باشند و از 

بنگاه های خصوصی برای ایجاد دانشگاه حمایت می کنیم. 

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
آغاز به کار کمپین بسیج ملی کنترل فشار خون باال در اصفهان

کمپین بسیج ملی کنترل فشار خون باال همزمان باسراسر کشور در اصفهان آغاز به کار کرد. معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان، اجرای این طرح را در دو مرحله بیان کرد و گفت: درمرحله نخست، این کمپین تا هفته دوم 
خرداد سعی بر آگاه ســازی مردم دارد و در مرحله دوم این طرح هم تا هفته دوم تیر فشار خون افراد جامعه تعیین 
می شود. کمال حیدری افزود: فشار خون به عنوان یکی از علل اصلی بیماری های قلبی عروقی شناخته می شود و در 
کشور ما از هر 5 نفر، یک نفر بیماری فشار خون باال دارد. وی افراد 30 سال به باال را جامعه هدف ثبت نام فشار خون 
خود در سامانه سالمت بیان کرد و گفت: نحوه گرفتن فشار خون و الزامات آن در این کمپین به مردم آموزش داده 
می شود؛ همچنین درگاه اینترنتی به نشانی salamat.gov.ir هم برای ثبت اطالعات افراد با فشار خون در این 

درگاه تعریف شده و با آگاهی افراد از فشار خون باال ، راه های کنترل آن اطالع داده می شود.

مدیر مهد قرآن کریم اصفهان گفت: حفظ قرآن در این مرکز طی یک، دو یا سه 
سال تکمیل می شــود؛ به نوعی که فرد پس از این مدت به قرآن کریم مسلط 
خواهد بود. حسین خاکســاری هرندی مدیر مهد قرآن کریم اصفهان اظهار 
داشت: مهد قرآن کریم اصفهان، در امر ترویج و آموزش فرهنگ قرآنی در همه 
رشته ها فعالیت دارد و در 20 شهر از 24 شهرستان استان اصفهان تاسیس شده 
اســت. وی با بیان اینکه کار مهد قرآن کریم در تهران و اصفهان با حفظ قرآن 

شروع شد که رییس هیئت علمی آن استاد پرهیزکار قاری بین المللی قرآن کریم 
است، بیان داشت: رشته های روخوانی، روان خوانی، صوت و لحن و تجوید و ... نیز 
پس از حفظ قرآن در این مرکز راه اندازی شد. وی با بیان اینکه پایه های چهارم تا 
نهم در این مهد می توانند به تحصیل علوم قرآنی و آموزشی اقدام کنند، گفت: در 
شهر اصفهان دو مدرسه تخصصی حفظ قرآن »مهاد« داریم و به زودی در دیگر 

شهرستان های استان اصفهان نیز این مدارس تاسیس می شود.

حفظ قرآن کریم در خبر
طول یک تا سه سال در 

مهد قرآن، تکمیل می شود

زینب ذاکر

هواشناسی

 احتمال وقوع صاعقه 
در غرب و جنوب استان اصفهان

کارشــناس مســئول پیش بینی هوای استان 
اصفهان با اشــاره به تداوم ناپایداری های جوی 
تا پایان هفته در استان، گفت: تا روز چهارشنبه 
برای مناطــق غرب، جنوب و شــمال اســتان 
بارش های رگباری، رعد و بــرق و احتمال وقوع 
صاعقه پیش بینی می شود. فاطمه زهرا سیدان 
با بیان اینکه بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر 
تداوم ناپایداری جوی تا پایان هفته در اســتان 
است، اظهار کرد: بر این اساس طی این مدت به 
ویژه در ساعات بعدازظهر و شب در بیشتر مناطق 
استان، افزایش ابر، گاهی وزش باد نسبتاشدید 
تا شــدید، رگبار بهاری همراه با رعــد و برق و 
احتمال تگرگ پیش بینی می شود. وی افزود: تا 
چهارشنبه به دلیل وجود ناپایداری های جوی، 
شــرایط بارش های رگباری بهاری همراه با رعد 
و بــرق، احتمال وقوع صاعقه بــه زمین، تند باد 
شدید موقتی روی استان به ویژه در مناطق غرب، 

جنوب و شمال استان، پیش بینی  می شود.
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 واکنش »ژاوی«
 به احتمال هدایت بارسلونا

برخی معتقدند در صورت جدایی ارنستو 
ژاوی  لــورده،  وا
گزینه هدایت 
این تیم برای 
بعد  فصــل 
خواهد بود؛ 
اما اســطوره 
اسپانیایی که به 
زودی از فوتبال 
خداحافظی خواهد کرد، مدعی شــد در 
حال حاضر آماده پذیرش این سمت نیست 
و در آینده به دنبال هدایت بارسلوناست. 
ژاوی گفــت: در حال حاضر خــودم را به 
عنوان سرمربی بارســلونا نمی بینم، چون 
نمی توانم دوران فعالیت خود را به عنوان 
سرمربی تیم اول بارســلونا آغاز کنم، این 
موضوع طبیعی نیســت. باید خودم را به 
عنوان یک مربی ثابت کرده و از ابتدا شروع 
کنم؛ اما هدایت بارسا یا یک تیم اللیگایی 
روند خیلی سریعی است. قطعا روزی هدف 
من حضور در بارســلونا به عنوان سرمربی 
اســت؛ اما باید بســیار آماده پذیرش این 
 شغل باشــم و زمان آن هنوز فرا نرسیده 

است.

 ستارگان سابق برزیلی 
روی نیمکت »لیون«

پس از پیروزی 4 بر صفــر المپیک لیون 
مقابل کان در هفته 
ماقبــل پایانی 
ینه  مپو شا لو
ژان میشل، 
رییــس این 
در  باشــگاه 
آخر بازی خبر 
از قطع همکاری 
با »برونو ژنسیو« سرمربی کنونی این تیم 
داد. ژان میشل رسما اعالم کرد که فصل 
بعد »سیلوینیو« ستاره سال های نه چندان 
دور آرســنال و بارســلونا روی نیمکت له 
گونس خواهد نشســت. او در ادامه افزود: 
جونینیو، ســتاره و اســطوره این باشگاه 
نیز به عنــوان مدیر ورزشــی در این تیم 
مشغول به کار خواهد شد. سیلوینیو پس از 
پایان دوران بازیگری به دنیای مربی گری 
روی آورده و تاکنــون در تیم هایــی 
همچون کورینتیانس، منچسترســیتی، 
اینتر و تیم ملی برزیــل و زیر نظر مربیان 
 همچون گواردیــوال و مانچینی کار کرده

 است.

امضای قرارداد »ویلموتس« در بلژیک

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

توضیح بازیکن جنجالی فوتبال بانوان 
درباره یک عکس:

 من از خودم دفاع کردم
»ســارا ظهرابی نیا« می گوید تصویری که از او 
منتشر شده و نشان می دهد مشغول زدن بازیکن 
ذوب آهن است، تنها یکی از تصاویر اتفاقات بازی 

روز جمعه است. 

بازیکن ملی پوش تیم شــهرداری سیرجان در 
واکنش به درگیری جنجالی با بازیکنان ذوب آهن 
و تصویری که از او منتشــر شده می گوید: »این 
تصویر لحظه ای را نشان می دهد که من از خودم 
دفاع می کنم. آنها قبل از این صحنه، به من حمله 
کردند و با مشت و لگد من را زدند، در واقع از خود 
فقط دفاع کردم. حاال این عکس را گرفته اند و از 
من منتشر کرده اند در حالی که عکس های قبل 

از این صحنه را نشان نمی دهند«.

 واکنش مدیر پرسپولیس 
به ویدئوی جنجالی »بیرانوند«

مدیر عامل پرســپولیس می گوید، ویدئویی که 
بیرانوند و خلیل زاده منتشــر کردند، بیشتر یک 
شــوخی بود و نباید به آن دامــن زد.گلر قرمزها 
بعد از قهرمانی این تیم همراه با شجاع خلیل زاده 
ویدئویی منتشــر کرد و گفت دیگر جام حذفی را 
به آنها نمی دهند. حرف های بیرانوند باعث شــد 
تا استقاللی ها و سپاهانی ها بگویند جام قهرمانی 
لیگ را به پرسپولیســی ها داده اند، نه اینکه آنها 
گرفته باشند. حاال ایرج عرب، مدیرعامل قرمزها 
در این بــاره می گوید: »فکر می کنــم این حرف 
بیشتر یک شوخی بین بچه ها بوده، وگرنه چنین 
موضوعاتی مورد تایید ما نیست. باید تالش کرد و 
جام را گرفت. نباید وارد حواشــی شویم و به آنها 

دامن بزنیم.«

 امضای قرارداد »ویلموتس«
 در بلژیک

با وجود برخی شایعات درباره سرمربی تیم ملی 
فوتبال ایران، قــرارداد او فــردا در بلژیک امضا 
می شود. امیرمهدی علوی، مدیر روابط عمومی 
فدراســیون فوتبال درباره اینکه چرا قرارداد با 
ســرمربی بلژیکی تیم ملی منعقد نشده گفت: 
»روز ســه شــنبه در بلژیک مهدی تاج و مارک 
ویلموتس، قرارداد همکاری امضا خواهند کرد.« 
این از معدود دفعاتی اســت که قرارداد سرمربی 
تیم ملی نــه در تهران که در کشــور دیگری به 
امضا می رســد. ویلموتس که هفته گذشــته به 
 تهران آمده بود، بــدون عقد قــرارداد تهران را 

ترک کرد.

 »برانکو«
 گزینه سرمربیگری االهلی مصر

تیم فوتبال االهلی یکی از پرطرفدارترین تیم های 
فوتبال مصر و آفریقاست. این تیم مصری به دنبال 
جایگزینی شایسته برای السارتی، سرمربی خود 
است. ســایت القاهره ۲4 مصر نوشت که باشگاه 
االهلی از بین برانکو ایوانکوویچ، ســرمربی تیم 
فوتبال پرســپولیس و گاریدو، ســرمربی العین 
امارات دســت به انتخاب خواهد زد و ســرمربی 
فصل بعد خود را انتخاب می کند که در این بین 
شانس »گاریدو« بیشتر است. سایت القاهره ۲4 
با منتشر کردن عکســی از برانکو در کنار مانوئل 
نویر، از سرمربی سرخ پوشــان به عنوان یکی از 
گزینه های هدایت تیم پرطرفدار االهلی خبر داد. 
به نوشته این سایت مصری، 
»زوران مامیچ« هم یکی 
از گزینه های هدایت تیم 
فوتبــال االهلــی 
بــود؛ اما رقم 
باالیــی که 
ایــن مربی 
ت  ا و کــر
می خواهد، 
ن  ا یــر مد
باشــگاه را بــی 
خیال جذب او 

کرده است.

در حاشیه

 باشــگاه داماش گیالن در نامه ای به فدراسیون فوتبال اعتراض 
رسمی خود مبنی بر برگزاری دیدار فینال جام حذفی در مشهد 
را اعالم کرد. مدیرعامل باشگاه داماش گیالن گفت: در حالی که 
هنوز دیدار نیمه نهایی جام حذفی بین تیم های پرســپولیس و 
سپاهان اصفهان برگزار نشده، در تصمیمی عجیب ورزشگاه امام 
رضا)ع( مشهد به عنوان میزبان دیدار فینال انتخاب شده است، 

با توجه به کســب مقام چهارمی پدیده در لیگ برتر، این تصمیم 
عجیب بوده و هواداران مشهدی طرفدار تیم مقابل داماش خواهند 
بود. محمدمهدی الطافی، با رد شایعات کناره گیری قطعی داماش 
از فینال جام حذفی، افزود: تا کنون تصمیم قطعی برای حضور و 
یا عدم حضور در این رقابت ها اتخاذ نشده است و حضور داماش 
در فینال جام حذفی ارتباط تنگاتنگی با اعاده حق این باشگاه در 

پلی آف رقابت های لیگ دسته دوم دارد.وی با بیان اینکه اعضای 
هیئت مدیره باشگاه داماش گیالن به  زودی تصمیم نهایی خود 
را برای حضور یا عدم حضور در فینال جام حذفی را اتخاذ خواهند 
کرد، گفت: داماش گیالن در دیدار پلی آف رقابت های لیگ دسته 
دوم به دلیل ضعف مشــهود داوری از صعود به لیگ دســته اول 

بازماند و پیگیر احقاق حق مان در این زمینه هستیم.

اعتراض گیالنی ها به میزبانی مشهد برای جام حذفی؛
تصمیم نادرستی است

هفته آخر مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا در 
حالی امشــب برای ســرخابی های ایران به پایان 
می رسد که این دو تیم نتوانســته اند جواز حضور 
در مرحله حذفی رقابت ها را به دســت آورند و تنها 
کسب دریافت جایزه دالری می تواند انگیزه ای برای 

پیروزی آنها در این بازی تشریفاتی باشد.
کنفدراســیون فوتبال آســیا، آیین نامــه ای برای 
پرداخت پاداش به تیم های حاضــر در رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا در نظر گرفته است که در صورت 
پیروزی و یا کسب تســاوی به این تیم ها، جوایزی 
تعلق گیرد . بر اساس این آیین نامه قرار است برای 
هر برد مرحلــه گروهی 50 هزار دالر و هر تســاوی 
هم 10 هزار دالر پاداش به تیم های شرکت کننده 
پرداخت شــود و 100 هزار دالر نیز پاداش صعود به 
مرحله یک هشتم نهایی است. با توجه به قیمت ارز 
در کشــور حضور تیم های ایرانی در لیگ قهرمانان 
از نظر بعد اقتصادی اهمیت زیادی پیدا کرده و این 
تیم ها می توانند از این راه درآمدزایی داشته باشند 
که متاسفانه تیم های استقالل تهران و پرسپولیس 
تهران نتوانســتند از این فرصت به خوبی اســتفاده 

کنند.
 50 هزار دالر در انتظار سرخ پوشان تهرانی

تیــم پرســپولیس که با کســب عنــوان قهرمانی 
رقابت های لیگ برتر ایران، راهی مسابقات باشگاهی 
آسیا شــده بود در این فصل در گروه D با تیم های 

پاختاکور ازبکستان، االهلی عربســتان و السد قطر 
هم گروه شد. سرخ پوشان تهرانی در مجموع 5 بازی 
برگزار شده تاکنون تنها موفق به کسب یک برد مقابل 
تیم االهلی عربستان شدند و یک تساوی نیز مقابل 
تیم پاختاکور ازبکستان به دست آوردند که بر اساس 
آیین نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا تنها 60 هزار دالر 
به این تیم اختصاص یافته است. تیم پرسپولیس در 
حالی قرار است امشب در آخرین بازی مرحله گروهی 
مقابل تیم السد قطر قرار بگیرد که دیگر شانسی برای 
صعود به مرحله یک هشتم ندارد و پاداش 100 هزار 
دالری صعودرا از دســت داده اســت اما می تواند با 

پیروزی مقابل این تیم قطری حداقل به پاداش 50 
هزار دالری برد در مرحله گروهی دست یابد تا هزینه 

های آسیایی اش به دست آید.
پاداش 100 هزار دالری از دست آبی پوشان 

تهرانی خارج شد
تیم استقالل که با کسب عنوان قهرمانی رقابت های 
جام حذفی کشور، راهی این دوره از رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا شــد در گروه C   با تیم های الدحیل 
قطر، الهالل عربســتان و العین امارات هم گروه بود. 
آبی پوشــان تهرانی در مجموع 5 بازی برگزار شده 
تاکنون تنها موفق به کسب تنها یک برد مقابل تیم 

الهالل عربستان شــدند و به تساوی مقابل تیم های 
الدحیل قطــر و العین امارات هم رضایــت دادند تا 
دستاورد آنها از این حضور تنها 70 هزار دالر باشد. این 
تیم نیز که به مانند پرسپولیس به دلیل عدم صعود به 
مرحله یک هشتم از پاداش 100 هزار دالری بازمانده 
اســت می تواند به پاداش 50 هزار دالری دیدار آخر 
مقابل تیم العین امیدوار باشد تا با 1۲0 هزار دالر با 

این مسابقات خداحافظی کند.
درآمدزایی خوب سبزپوشان اصفهانی از 

لیگ قهرمانان آسیا
 تیم ذوب آهــن اصفهان که با کســب عنوان نایب 
قهرمانی رقابت های لیگ برتــر ایران، مجوز حضور 
در مرحله پلی اف رقابت های لیگ قهرمانان آسیا را 
به دست آورده بود با برتری مقابل تیم های الکویت 
کویت و الغرافه قطر راهی مرحله گروهی شــد تا در 
گروه A  با تیم های الزورای عــراق، الوصل امارات و 
النصر عربستان هم گروه شود. سبزپوشان اصفهانی 
که در این دوره از مسابقات عملکرد خوبی را از خود 
به نمایش گذاشته  و حضورشان در مرحله یک هشتم 
را نهایی کرده اند، توانســته اند با کسب 3 پیروزی و 
دو تساوی به پاداش170 هزار دالری دست یابند و 
پاداش 100 هزار دالری صعود به مرحله یک هشتم 
را نیز به حساب شان واریز کنند. ذوبی ها که در بازی 
آخر در عراق به مصاف تیم النصر عرستان می روند می 
توانند با پیروزی بر این تیم ضمن اینکه به عنوان صدر 
نشین به مرحله بعدی راه می یابند 50 هزار دالر دیگر 

نیز به اندوخته شان واریز کنند.

 بازی به خاطر یک مشت دالر
 ایستگاه پایانی حضور سرخابی ها در فصل 2019 لیگ قهرمانان آسیا؛

  عکس روز

بنر جالب هواداران بایرن به بهانه قدردانی از »روبری«!
هواداران بایرن مونیخ در حمایت از دو ستاره خود که جمعه شب از این تیم وداع کردند، بنر 
جالبی را به اهتزاز درآوردند. تیم فوتبال بایرن مونیخ در هفته پایانی رقابت های بوندس لیگا 
به مصاف اینتراخت فرانکفورت رفت. ریبری، روبــن و رافینیا بازیکنانی بودندکه بعد از این 
دیدار از بایرن وداع کردند. بر این اســاس هواداران بایرن، بنر جالبی از روبن و ریبری را در 

ورزشگاه به اهتزاز در آوردند.

گل محمدی پیشنهاد »تاج« را رد کرد
سرمربی تیم پدیده شــهر خودرو به تمدید قراردادش با این باشگاه مشــهدی واکنش نشان داد. یحیی 
گل محمدی پس از تمدید قرارداد با این باشگاه مشهدی گفت: پیش از هر چیز می خواهم از اعتماد و نگاه 
مثبت مجموعه فدراسیون فوتبال به خصوص آقای تاج تشــکر کنم. ایشان به من لطف زیادی داشتند؛ 
اما قسمت نبود در این مقطع از تیم پدیده جدا شــوم. وی ادامه داد: من در این زمان پیشنهادات خوبی 
داشتم که قطعا پیشنهاد فدراسیون و تیمی ملی امید، اولویت داشــت. خدمت به فوتبال ملی برای هر 
مربی باعث افتخار است و من هم واقعا خوشحال شدم که با چنین پیشنهادی روبه رو شدم؛ اما وفاداری 
هواداران پدیده شهر خودرو و مردم شــریف مشهد باعث شــد قراردادم را تمدید کنم. سرمربی پدیده 
شــهر خودرو در ادامه صحبت هایش افزود: واقعا عالقه مند بودم به تیم ملی امید کمک کنم؛ اما شرایط 
 پدیده در این مقطع بسیار حســاس بود. امیدوارم در مقطع دیگری بتوانم به فوتبال ملی کشور خدمت 

کنم.

نماینده کنفدراسیون فوتبال آســیا، مشکل صدور روادید 
اعضای خارجی باشــگاه ذوب آهن به عراق را رفع کرد. تیم 
فوتبال ذوب آهن ایران ساعت 22:30روز سه شنبه در هفته 
ششم لیگ قهرمانان آسیا در شــهر کربال، میزبان تیم النصر 

عربستان اســت. در شــرایطی که ذوبی ها برای بازی با تیم 
الزورا هم به کربال رفته بودند، برای ســفر مجدد به عراق به 
مشکل خوردند. کادر پشــتیبانی ذوب آهن که برای انجام 
امور مربوط به ســفر این تیم زودتر به عراق سفر کرده است، 
متوجه شــد عراقی ها روادید اعضای خارجــی ذوب آهن را 
صادر نمی کنند. مســئوالن تیم ذوب آهن هم این مشــکل 
را با نماینده کنفدراسیون فوتبال آســیا در میان گذاشتند. 

در نهایت با پیگیری نماینده AFC، مقرر شــد برای اعضای 
خارجی ذوب آهن در ســفر به عراق ویزای فرودگاهی صادر 
شود. عالوه بر »مندز« و »اودی« دو مربی خارجی ذوب آهن، 
»ماریون سیلوا« بازیکن برزیلی هم این تیم را در سفر به عراق 
 همراهی خواهد کرد. »کریستین اوساگونا« مهاجم نیجریه ای
  ذوب آهن به دلیل محرومیت در هفته پایانی مقابل النصر غایب

 است.

 AFC نماینده 
مشکل باشگاه ذوب آهن را رفع کرد

سمیه مصور

كميسيون معامالت شركت آب و فاضالب روستایي استان اصفهان

شركت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان
آگهى مناقصات عمومى  با شماره  105 و  104 - م – 98  ) یک مرحله ای با ارزیابى فشرده (

شرکت آب و فاضالب روستایی اصفهان در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید  کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سایت  : ساعت 14 روز چهار شنبه 1398/03/01  

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 1398/03/08  
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :  ساعت 19 روز پنج شنبه تاریخ 1398/03/۲3  

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 روز شنبه تاریخ 1398/03/۲5  

    اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : 
     آدرس: اصفهان- بزرگراه خرازی- چهار راه جهاد- شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان-  دبیرخانه مرکزی

     تلفن تماس : 3۲363066- 031 و 3۲364061-031 داخلی ۲50 ) اداره امور حقوقی و قراردادها(
     اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 

      مرکز تماس  : 41934-0۲1 دفتر ثبت نام : 88969737-0۲1 و 0۲1-85193768
      دفتر اصفهان : 75-3۲645870-031 داخلی 3۲99-3۲96

       اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت ســامانه   www.setadiran.ir  بخش»ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/  مناقصه گر« 
موجود است .

ضمناً آگهي درسایت شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان به نشــاني www.Abfar-isfahan.ir وپایگاه اطالع رساني مناقصات به 
نشاني  IETS.MPORG.IRدرج گردیده است.

م الف:473375

نوبت اول

نوع اعتبارمبلغ تضمین)ریال(برآورد دستگاه)ریال(رشته ورتبه موردنظرعنوان مناقصهردیف

1

تهیه مصالح و اجرای اولویت 
اول اصالح و توسعه شبکه 
توزیع آب روستای نیسیان 

شهرستان اردستان 104-م-98

رتبه 5 حقوقي و یا یک 
حقیقی در رشته آب

3.196.435.223159.850.000
30%نقد+70 
درصد اسناد 

خزانه سال 1400

2
تهیه مصالح و اصالح شبکه 
توزیع آب روستای قمبوان 

شهرستان دهاقان 105-م-98

رتبه 5 حقوقي و یا یک 
حقیقی در رشته آب

3.197.160.959159.860.000
30%نقد+70 
درصد اسناد 

خزانه  سال1400
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دو پیشنهاد برای ایجاد تحول در ناژوان
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خـبر

پارک های موضوعی در شهر 
احداث می شوند

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان گفــت: در بودجــه ۹۸ مناطق ۱۵ گانه 
شــهرداری اصفهان، اعتباری برای احداث پارک 
پیش بینی شده که احداث پارک های موضوعی 
و آموزشی، بخشی از آن است. فروغ مرتضایی نژاد 
اظهار کرد: افزون بر پارک های آموزشی، احداث 
پارک های موضوعی نیز در دســتور کار مناطق 
قرار گرفته که این پارک ها برای رده های مختلف 
سنی دسته بندی می شود. وی با بیان اینکه بیش 
از ۵۸۰ پارک شــهری، محله ای و همسایگی در 
شهر اصفهان برای استفاده شهروندان ایجاد شده 
است، افزود: بیش از سه میلیون و ۷۰۰ هزار اصله 
درخت در شــهر وجود دارد که بخش عمده ای از 
آنها بیش از ۵۰ تا ۱۰۰ سال عمر دارند و به عنوان 
درختان کهنسال و میراث شهر محسوب می شوند 
که نگهداری آنها، کاری بسیار دشوار است؛ بنابراین 
سعی شــده تمهیداتی برای آبیاری تحت فشار 
درختان در نظر گرفته شــود تا کمترین آسیب 
به آنها وارد شــود. مدیرعامل ســازمان پارک ها 
و فضای ســبز شــهرداری اصفهان با بیان اینکه 
در سال گذشــته برای پروژه سالن همایش های 
بین المللی امام خامنه ای ۱۹ هکتار فضای ســبز 
ایجاد شد، گفت: پنج هکتار فضای سبز برای محل 
جدید نمایشــگاه بزرگ اصفهان در نظر گرفته 
شده که تا پاییز امسال اجرایی می شود. وی ادامه 
داد: پنج هکتار فضای سبز برای باغ تندرستی در 
دست طراحی و اجر اســت؛ البته در حال حاضر 
۵۰ درصد فضای سبز شهر اصفهان به روش تحت 
فشار آبیاری می شود. مرتضایی نژاد تاکید کرد: با 
توجه به اینکه دغدغه شهرداری اصفهان، رسیدن 
به استانداردهای فضاهای سبز تفرجگاهی است، 
امســال احداث چندین پارک در دستور کار قرار 

گرفته است.

دو پیشنهاد برای ایجاد تحول 
در ناژوان

مدیر طرح ســاماندهی ناژوان گفت: با توجه به 
استقبال بسیار خوب مردم اصفهان از جاده های 
ســامت و انجام ورزش همگانی پیشنهاد شده 
جاده ســامت جدید با ویژگی های خاص جهت 
حفظ فضای سبز و وضعیت موجود ناژوان ایجاد 
شود. حسن شفیعی اظهارکرد: با توجه به اینکه 
خوشبختانه مادی های ناژوان دستخوش تغییر 
نشده، پیشنهاد دیگر برای ایجاد محرک توسعه 
در ناژوان، احیای کوچــه باغ های قدیمی مجاور 
مادی های ناژوان اســت. وی افزود: پیشنهاد ما 
این اســت که مادی های ناژوان گذرهایی برای 
مباحث پیاده روی شهروندان شود و کوچه باغ های 
قدیمی کــه کمتــر در روزگار فعلی شــاهد آن 
هستیم، به همان ســبک قدیمی بازسازی شود 
تا این کوچه باغ ها حفظ و احیا شــود. مدیر طرح 
ســاماندهی ناژوان با بیان اینکه منطقه ناژوان از 
مناطق بی بدیلی است که همگان دغدغه حفظ 
آن را دارند، تصریح کرد: بیشترین موضوعی که 
در ســال های اخیر شــهرداری در ناژوان درگیر 
آن شده، حفظ فضای سبز و باغات ناژوان است؛ 
شــاید مردم ناژوان را بیشتر به مراکز گردشگری 
آن بشناسند؛ اما اولویت مهم، حفظ ۱۲۰۰ هکتار 
فضای سبز ناژوان بوده که از سال های گذشته به 

ارث رسیده است. 

تولید ساالنه ۸۰ تن ورمی 
کمپوست در اصفهان

مسئول فنی آزمایشگاه کنترل کیفیت سازمان 
مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان از تولید 
ساالنه ۸۰ تن ورمی کمپوســت در این سازمان 
خبر داد. احمدرضا تقی پور با اشــاره به اینکه در 
حال حاضر در سازمان مدیریت پسماند اصفهان 
هر سه ماه یک بار حدود ۲۰ تن ورمی کمپوست 
تولید می شود، اظهار کرد: ورمی کمپوست، نوعی 
کود آلی و حاصل تغذیه کرم های قرمز حلقوی از 
ضایعات و باقیمانده ســبزی ها، پوست میوه ها و 
مدفوع گاو اســت که طی فرآیندی نیمه هوازی 
)حدود ۸۰ درصد( رطوبت تولید می شــود. وی 
افــزود: تولید ورمی کمپوســت صرفه اقتصادی 
بسیاری دارد؛ زیرا این کود برای مصارف گلخانه ای 
به کار برده می شود و به طور معمول همه گلخانه ها 
از این کود استفاده می کنند. تقی پور با بیان اینکه 
اســتفاده از ورمی کمپوســت برای فضای سبز 
شــهری و کشــاورزی از نظر اقتصادی به صرفه 
نیســت، ادامه داد: کمپوســت معمولی با بهای 
هرکیلو ۶۰ تا ۷۰ تومان، کود گاوی هر کیلو ۱۰۰ 
تومان به فروش می رســد؛ در حالی که هر کیلو 
ورمی کمپوست تولیده شــده در سازمان حدود 
۸۰۰ تومان و در بازار هر کیلــو ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ 
تومان است، به این دلیل برای تامین کود مورد نیاز 
فضای سبز شهری استفاده از ورمی کمپوست به 
صرفه نیست و از سوی دیگر میزان تولید این نوع 
کود نیز در حال حاضر جوابگوی نیاز فضای سبز 

سطح شهر و کشاورزی نیست.

رییس شورای اسالمی شهر خواستار شد:
اراده جدی برای مدیریت 

یکپارچه زاینده رود
 فتح ا... معین رییس شورای اسامی شهر اصفهان در 
نطق پیش از دستور خود در هفتاد و هفتمین جلسه 
علنی شورای اسامی شــهر اصفهان به والدت امام 
حسن مجتبی )ع( اشاره کرد و گفت: در سیل اخیر، 
شاهد برپایی سفره های تکریم بودیم و در این ایام نیز 
در محات مختلف، این سفره ها برپا می شود که جای 
قدردانی دارد. معین با اشاره به روز ۳ خرداد که روز 
آزادی خرمشهر است،  گفت: همه اقشار مردم برای 
دفاع از میهن و انقاب اسامی به فرمان امام خمینی 
)ره( تاش کردند تا دشمنی را که خاک ما را اشغال 
کرده بود از کشور بیرون کنند. سوم خرداد باید در 
تمام تاریخ ما درخشان و روشن باشد تا دشمن بداند 
مردم ایران مردمی هستند که این روز را خلق کردند 
و توانایی هر گونه دفاعی را دارند. وی با بیان اینکه 
اراده جدی در مسئوالن وزارت نیرو برای مدیریت 
یکپارچه حوضه آبریز زاینده رود وجود ندارد، ادامه 
داد: حقابه مردم در این بخش حفظ نشده و حق مردم 
اصفهان در این خصوص ادا نشده است. معین اضافه 
کرد: علی رغم همه فراز و نشیب ها باید توجه داشت 
که حقابه مردم اصفهــان از زاینده رود یک مطالبه 
دائمی خواهد بود و در صورت طوالنی تر شدن دوره 
خشکسالی، این مطالبه فراموش نخواهد شد. رییس 
شورای اسامی شــهر اصفهان با بیان اینکه مصوبه 
شورای شهر، اجرایی شدن سامانه دوم آبرسانی به 
اصفهان را به دنبال داشت، افزود: این مصوبه توانست 
بخش زیادی از اعتبارات این پــروژه را تامین کند؛ 
همچنین مهم ترین منبع تامین کننده اعتبارات این 
پروژه است. وی با بیان اینکه دو سوم از افرادی که از 
حوضه آبریز زاینده رود استفاده می کنند در استان 
اصفهان زندگی می کنند، ادامه داد: ما آمادگی خود را 

برای احیای دائمی زاینده رود اعام می کنیم.

رییس اداره ستاد هماهنگی بازآفرینی 
شهری اداره کل راه وشهرسازی استان :
جذب اعتبار72 میلیون ریالی 

 برای بازآفرینی شهری 
پیگیری می شود

رییس اداره ستاد هماهنگی بازآفرینی شهری اداره 
کل راه وشهرسازی استان اصفهان با اشاره به بودجه 
اباغی در سال ۱۳۹۷ برای برنامه ها و اقدامات انجام 
شده در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری استان 
اظهار کرد: در ردیف بودجه اعام شــده ســازمان 
برنامه و بودجه کشور در مجموع ۳۸.۸۸۸ میلیون 
ریال به ۱۸ پروژه جاری و ۹ پروژه پیشنهادی جدید 
در سطح استان اصفهان تخصیص یافته است. امیر 
زاغیان همچنین افزود: طبق موافقتنامه اعتبارات 
کمک های فنی و اعتباری مصوب سال ۱۳۹۷ اباغی 
سازمان برنامه و بودجه در مجموع مبلغ ۵۳۱.۱۹۱ 
میلیون ریال جهت تخصیص به پروژه های تعریف 
شده مصوب اقدام مشترک ستاد بازآفرینی شهری 
در ۷ شهر استان اصفهان که شامل ۱۸ محله است، 
در حال جذب و انعقاد قرارداد است. وی با اشاره به 
بودجه پیشنهادی ســال ۹۸، گفت: بودجه امسال 
طبق سقف اعامی شرکت بازآفرینی شهری ایران 
در سه ردیف بودجه ای در مجموع بالغ بر ۷۲.۶۶۳ 
میلیون ریال اعام شده است و بر این اساس مبلغ 
۳۹ میلیون و ۵۸ ریال جهت تخصیص به ۲۲ پروژه  
جاری )نیمه تمام( و مبلغ ۳۳ میلیون و ۶۰۵ ریال 
جهت تخصیص به ۱۹ پروژه جدید پیشنهاد شده که 
در حال حاضر در حال پیگیری جهت اخذ تاییدیه 
نهایی از دفاتر تخصصی شــرکت بازآفرینی شهری 

ایران هستیم.

شهردار اصفهان مطرح کرد:
جاده ابریشم، محور همکاری 

اصفهان و چین
شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »سام اصفهان« 
با اشــاره به حضور خــود در اجاس شــهرداران 
کشــورهای عضو همکاری های شانگهای در شهر 
چونگ چینگ کشور چین، اظهار کرد: کشورهای 
عضو این اجاس از جمله چین، روسیه، پاکستان 
و تعدادی دیگر از کشورها برای توسعه به خصوص 
در زمینه مباحث اقتصادی در شهر چونگ چینگ 

کشور چین گرد هم آمده بودند.
 قدرت ا... نوروزی با بیــان اینکه ایران نیز به عنوان 
کشــور ناظر دراین اجاس حضور یافــت، افزود:  
احیای ماموریت های خارجی کشورها و شهرهای در 
امتداد جاده ابریشم به عنوان شبکه ارتباطی تجاری 
و فرهنگی سه هزار ساله و مهم میان غرب و شرق از 
جمله موضوعاتی بود که در این اجاس مطرح شد، 
همچنین اشتراکات فرهنگی توانمندی های متعدد 
کشورها و شهرهای مسیر، تقویت روابط چند جانبه 

و توسعه مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت.

برپایی نمایشــگاه های قرآن، یکــی از ظرفیت های 
مناسب برای انس با کتاب آسمانی مسلمانان است که 
هر ساله با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، بهار قرآن، 
در سراسر کشور برگزار می شود تا جان مردم را با کام 
الهی ســیراب کند. این ظرفیت عظیــم که به برکت 
انقاب اسامی در کشور شــکل گرفته است، در واقع 
فراخوانی معنوی برای حضور دلدادگان قرآن در کنار 
یکدیگر است تا صاحبان آثار در زمینه این کتاب الهی 
دستاوردهای خود را در معرض دید مشتاقان معجزه 
خاتم پیامبران قرار دهند. اصفهان نیز در طی سالیان 
گذشته از این برکت و ظرفیت عظیم بی بهره نبوده و به 
همت شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
در ماه مبارک رمضان اقدام به برپایی نمایشگاه قرآن در 
شهر گنبدهای فیروزه ای می کند که شانزدهمین دوره 
آن، روز شــنبه با حضور جمعی از مسئوالن استانی با 

شعار »قرآن معنای زندگی« گشایش یافت.
نمایشگاه قرآن و عترت، امسال تخصصی تر 

برپا می شود
مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی استان 
اصفهان در آیین افتتاح این نمایشــگاه با بیان اینکه 
تاش های بسیاری برای هر چه باشکوه تر برگزار شدن 
این دوره نمایشــگاه قرآن صورت گرفته است، گفت: 
۱۸۷ غرفه در نمایشگاه قرآن و عترت امسال اصفهان 
حضور دارند که فعالیت های خود را در حوزه های مرتبط 
با قرآن و عترت به نمایش گذاشتند. علی یارمحمدیان 
با اشــاره به اینکه یکی از ویژگی های مهم نمایشگاه 
قرآن و عترت امســال نســبت به دوره های گذشته، 

جدا شدن بخش های تجاری از بخش های فرهنگی و 
مذهبی است، تصریح کرد: نمایشــگاه قرآن و عترت، 
امسال نســبت به دوره های قبل بسیار تخصصی تر و 
باکیفیت تر شده که نتیجه آن را در استقبال مردم طی 
روزهای برگزاری شــاهد خواهیم بود. وی به نهادها و 
سازمان های حاضر در این دوره از نمایشگاه اشاره کرد 
و ادامه داد: دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم در اصفهان، 
اداره کل اوقاف و امور خیریه، کمیته امداد امام خمینی 
)ره(، جامعه القرآن الکریم، مهد قرآن و مرکز رایانه ای 
حوزه علمیه اصفهان از مهم ترین شــرکت کنندگان 
حاضر در شانزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان 
به شمار می روند. برگزاری نشست های تخصصی قرآنی 
و فرهنگی با موضوعات مختلف، کاس های آموزشی، 

نشست های تخصصی با موضوع خانواده و تعلیم و تربیت 
و برگزاری جنگ های شاد کودکانه از جمله برنامه های 
حاشیه ای شانزدهمین دوره نمایشگاه قرآن و عترت 
است که مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 

استان اصفهان به آن اشاره می کند.
در تولید، توزیع و مصرف اندیشه قرآنی تالش 

کنیم
نایب رییس شورای اســامی شهر اصفهان که یکی از 
میهمانان آیین افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه قرآن 
وعترت بود در این مراسم از اهتمام مدیریت شهری به 
بحث های قرآنی و برپایی محافل قرآنی شهری سخن 
گفت. علیرضا نصر اصفهانی بــه کامی از رهبر کبیر 
انقاب اسامی اشــاره کرد و افزود: بنا به فرموده امام 

خمینی )ره( اگر به دنبال معرفت الهی هســتیم، باید 
آن را از مسیر ارتباط با قرآن به دست آوریم. ما امروزه از 
مسیر قرآن می توانیم زندگی دنیوی و اخروی را تبیین 
و مشخص کرده و قرآن را به عنوان چر اغ راه در زندگی 
همواره مد نظر داشته باشــیم.وی خاطر نشان کرد: 
امروزه ما باید شرایطی را فراهم کنیم که با قرآن انیس 
و مأنوس شده و آن را نه فقط برای خواندن، بلکه برای 
قرارگیری در بطن زندگی مان استفاده کنیم. امروزه باید 
به جد در تولید، توزیع و مصرف اندیشه قرآنی در جامعه 
تاش کنیم. غفلت از این مقوله، پیامدهای سنگینی 

برای ما به دنبال خواهد داشت.
قرآن بدون اهل بیت، معنایی ندارد

پژوهشگر و پیشکسوت قرآنی شهر نیز در این مراسم 
به لزوم توجه قرآن در کنار اهل بیت اشاره کرد و گفت: 
برای آموزش و حفظ قرآن، نیازمند استاد هستیم. قرآن 
بدون اهل بیت، معنایی نداشته و مانند کبوتری است 
که یک طرف بال او بسته شــده و قادر به پرواز نیست. 
موفقیت و پرواز پرنده در گرو اســتفاده از هر دو بال او 
است. فضل ا... صلواتی ادامه داد: در رابطه با معنای آیه 
»ثُمَّ لَُتْسَئُلنَّ یْوَمِئٍذ َعِن النَّعیِم؛ سپس آن روز که دوزخ 
را بنگرید، درباره هر نعمتی که به شما ارزانی شده است 
از شما سوال خواهد شــد« از امام رضا )ع( سوال شد؛ 
ایشان فرمودند: منظور از »نَعیم« در این آیه، خانواده ما 
و عترت پیامبر )ص( است. قرآن بدون ما معنی نداشته 
و تبدیل به همان قرآنی می شود که معاویه بر سر نیزه 

زد و از آن سواستفاده کرد.
این پیشکسوت قرآنی افزود:  اگر قرآن و عترت از هم 
جدا شــوند، کنار هم آوردن دوباره آنها، بسیار مشکل 

است.

طنین کالم الهی در گوش جان خسته شهر

در اولین جلســه ســتاد انتخابات اســتان؛ اســتاندار، روسای 
کمیته های این ستاد را معرفی کرد. عباس رضایی استاندار، حیدر 
قاسمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان را 

به عنوان رییس ستاد انتخابات استان تعیین کرد.
 بر این اساس، سید مطلب غفاری مدیرکل حراست استانداری، 
به سمت عضو و مســئول کمیته حراست و استعامات این ستاد 

وســید مجتبی ایزدی مدیــرکل دفتر امور امنیتــی و انتظامی 
استانداری اصفهان به ســمت عضو و دبیر ستاد امنیت انتخابات 

استان منصوب شدند.
 عباس میرزایی نیا سرپرســت اداره کل روابــط عمومی و امور 
بین الملل استانداری به سمت عضو و مسئول کمیته اطاع رسانی 
ستاد انتخابات استان انتخاب شد. همچنین محسن مهربانی به 

سمت مسئول کمیته فناوری اطاعات ســتاد انتخابات استان 
منصوب و محمدرضا کمالی سرپرســت اداره کل مالی و اداری 
اســتانداری به سمت مســئول کمیته مالی و پشــتیبانی ستاد 
انتخابات اســتان و حســین غفرانی مدیرکل ثبت احوال استان 
اصفهان به سمت مسئول کمیته ثبت احوال ستاد انتخابات استان 

انتخاب شدند.

در اولین جلسه ستاد انتخابات استان اصفهان صورت گرفت؛
انتخاب روسای کمیته های ستاد انتخابات استان

  شانزدهمین دوره نمایشگاه قرآن و عترت در اصفهان گشایش یافت؛  

سردار مجتبی شیروانیان، مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس استان اصفهان، دیروز در نشست خبری تبیین برنامه های ستاد 
بزرگداشت سی و هفتمین سالروز حماسه خرمشهر عنوان کرد: قیام ۱۵ 
خرداد ماه و تقدیم ۱۵ هزار شهید در ابتدای روزهای انقاب، جرقه هایی 
بود که به رهبــری امام خمینی)ره( منجر به پیروزی انقاب اســامی 
شد. وی با اشاره به عملیات بزرگ بیت المقدس که منجر به آزادسازی 
خرمشهر شد، اظهار کرد: این عملیات در چند مرحله با رشادت و ایثار 
رزمندگان ادامه داشت تا در ۳ خرداد منجر به فتح تمامی خاک خرمشهر 
شد. سردار شیروانیان با بیان اینکه این عملیات یکی ازفتوحات بی نظیر 

در دفاع مقدس بود، تصریح کرد: این عملیــات با وحدت مردم در کنار 
بسیج، ســپاه و ارتش به موفقیت انجامید و در واقع فتح خرمشهر فتح 

خاک نبود؛ بلکه فتح ارزش های انقاب بود. 
مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان 
تاکید کرد: وظیفه ملی و تکلیف این اســت که در بزرگداشت ایام کوشا 
باشیم و با یادآوری رشادت های دلیر مردان به دنیا و دشمنان ثابت کنیم 
در روزهای سخت و با کمترین امکانات، عملیات بزرگی رقم زدیم. وی 
ادامه داد: اکنون با تاش متخصصان در بعدهای فناوری هسته ای، نظامی 
و علمی، کشور ما قدرت برتر است و با وحدت مردم و پشتیبانی از والیت 

فقیه قطعا پیروزی نهایی با ملت ماست. شیروانیان به تبیین برنامه های 
کمیته های مختلف در بزرگداشــت این روز اشــاره کرد و گفت: ستاد 
بزرگداشت سالروز ۳ خرداد ماه با مدیریت استاندار جلسات متعددی با 
کمیته های مختلف برگزار کرده که برنامه ها از ۱ خرداد ماه شروع و تا ۴ 

خرداد ماه ادامه دارد.
وی افزود: شعار محوری بزرگداشت سوم خرداد ماه امسال،» ما پیروزیم« 
است که با توجه به پیروزی رزمندگان در عرصه های مختلف منطقه ای و 
فرا منطقه ای و توجه به بیانیه رهبری در تبیین گام دوم انقاب، انتخاب 

شده است.

عضو شورای اســامی شــهر اصفهان در نطق 
میان دســتور خود در هفتاد و هفتمین جلسه 
علنی شورای اســامی شــهر اصفهان ضمن 
تبریک نایــب قهرمانی تیم فوتبال ســپاهان 
در لیگ برتر با بیــان اینکه ۱۷ هــزار میلیارد 

ریال از بودجه ۴۱ هزار میلیارد ریالی 
شهرداری اصفهان به بخش حمل و 
نقل عمومی اختصاص یافته اســت، 
اظهار کرد: این موضــوع به معنای 
این است که مسئله ترافیک، بهبود 
وضعیت زیســت محیطی، توسعه 
حمل و نقل عمومی، ایجاد پارکینگ، 
ساخت پایانه ها و پارک سوار، احداث 
و توســعه معابر مورد نیاز شهر باید 

مورد توجه قرار گیرد.
اصغر برشــان با بیــان اینکه در یــک حرکت 
تعامل گونه توسط مسئوالن و شهروندان می توان 
مشــکات ترافیکی اصفهــان را برطرف کرد، 
افزود: الزمه این امر، توســعه فرهنگ استفاده 
از مترو است که بهینه ســازی تردد به صورت 
همسان سازی حمل و نقل اتوبوسی با مترو نیز 
می تواند تاثیر بسزایی در این بخش داشته باشد. 
عضو شورای اسامی شهر اصفهان با بیان اینکه 
احداث پارکینگ و پارک ســوار برای اســتفاده 
بهینه شهروندان از مترو باید مورد توجه باشد، 
گفت: بهره برداری کامل از خــط یک مترو در 
صورت پیوستن متروی بهارستان و شاهین شهر 

به خط یک مترو اصفهان انجام می شود. برشان 
اضافه کرد: بهینه ســازی حمل و نقل عمومی 
برای رفاه شهروندان در زمینه تجهیز ایستگاه ها 
به سیستم های الکترونیکی اطاع رسانی، امری 

ضروری است. 

وی با بیــان اینکه ســرویس های مــدارس از 
ضروریات حمل و نقل شهری است و هر سرویس 
باید حداکثر پنج نفر را جابه جا کند، ادامه داد: 
از این رو برای تســهیل در تردد دانش آموزان و 
کمک به شهروندان ضروری است که مطالعات 
در تعریف خطــوط اتوبوســرانی دانش آموزی 
در ایــام تعطیات تابســتان انجام شــود تا در 
 صــورت امکان، این پــروژه در ســال آینده به

 اجرا درآید.وی ســاماندهی پایانه های برون و 
درون استانی را از ضرورت های بهبود حمل و نقل 
و ترافیک اصفهان دانست و افزود: در این زمینه 
تکمیل پایانه های صمدیه و آبشار در اسرع وقت 

امری ضروری است.

عضو شورای اسالمی شهرمطرح کرد:

راه اندازی خطوط اتوبوسرانی دانش آموزی
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان 
از ساخت و نصب نمادهای شــاخص اصفهان در 
ســال جاری خبر داد و گفت: نصــب این نمادها 
همراه با محوطه ســازی ویژه انجام خواهد شــد. 
حســن موذنی اظهارکرد: اصفهان در دوران دفاع 

مقدس ۲۳ هزار شــهید تقدیم نظام کرده که به 
منظور تکریم و پاسداشــت ایثارگران و شهدای 
دفاع مقدس، امسال طراحی، ساخت و نصب »ابر 
یادمان دفاع مقدس« در دستور کار این سازمان 
قرار گرفته است. وی با بیان اینکه در سال جاری 
سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان نسبت به 
طراحی، ساخت و نصب »ابر نماد چوگان« در شهر 
اقدام خواهد کرد، افزود: نصب این نمادها همراه با 
محوطه ســازی ویژه انجام خواهد شد. مدیرعامل 
سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با اشاره به 
اجرای پروژه های تندیس و نماد و هنر شهری در 
سال گذشته، گفت: مرمت و نصب نماد کاوه آهنگر، 
طراحی، ساخت و نصب سردیس زاون قوکاسیان، 

طراحی، ساخت و نصب سردیس شهید مدرس، 
طراحی و ساخت ســردیس های شهیدان خرازی 
و غازی و طراحی و اجرای نماد قاصدک از جمله 
این اقدامات بوده است. وی افزود: تندیس سلمان 
فارسی اثر اســتاد »مرتضی نعمت اللهی« نیز به 
مراحل پایانی ســاخت خود نزدیک 
شده است و در ماه های آینده در مکان 
مناســبی نصب خواهد شــد. موذنی 
با اشــاره به برنامه ها و سیاست های 
راهبردی، ادامــه داد: ارتقای کیفی 
فضاهــای عمومــی شــهر، طراحی 
فضاهای پیاده روی، گســترش کمی 
و کیفی المان ها، نمادها و نشانه های 
هویت ســاز، طراحی مبلمــان ویژه 
عرصه های خاص شــهری همانند باغ گل ها و باغ 
پرندگان، تنوع بخشی درآمد سازمان، استفاده از 
المان های زیباسازی در اجرای پروژه های عمرانی، 
طراحی مبلمان شــهری ویژه پیرامون مادی ها و 
انهار همچنین برخــورداری پروژه های عمرانی از 
پیوست زیباســازی از برنامه ها و سیاست های در 
دست اقدام سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان 
است. وی در خصوص طرح جامع زیباسازی شهر 
گفت: این طرح به عنوان تکمیل کننده طرح های 
جامع شهری و تفصیلی شهر اصفهان، زیباسازی 
شهر را متحول می کند و پیامدهای مثبتی را در پی 
خواهد داشت که شهروندان این تاثیرات را با چشم 

خود خواهند دید.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری خبر داد:

ساخت و نصب نمادهای شاخص اصفهان در سال جاری

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان خبر داد:
بزرگداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر با شعار »ما پیروزیم«

 نرگس طلوعی
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

بچه که بودیم برای رفتن به ویدئو کلوپ لحظه شــماری 
می کردیم. کنسول های بازی که روی یک تلویزیون سوار 
می شدند و دو دســته بازی از کنار آن برای بچه ها بیرون 

آمده بود، هنرنمایی می کرد.
 رنگ سیاه »ســگا« و رنگ نقره ای پلی استیشن که ما به 
اختصار به آن سونی می گفتیم! هوش از سرمان می پراند. 
بازی های معروف ســونی عمدتا یا »فوتبال 98 یا 2000« 
بود و بعضی از بچه ها که عشق بروسلی بودند به »تیکن 3« 
بیشتر عالقه داشتند. یادم هســت که ساعتی 200 تا تک 
تومانی هزینه بازی بود. بعضی ها که مایه دارتر بودند ساعت 
آزاد می گرفتنــد. جالب بود! برای یک بازی نیم ســاعتی 
برخی مواقع تا حتی یک ساعت هم شاید معطل می شدیم 
که لذت بازی رایانه ای ســه بعدی را تجربه کنیم. تازه بعد 
از بازی تحلیل ها و بررســی های نودگونه! شروع می شد و 
تا مدت ها با یاد آن بازی خوش بودیم؛  اما با گذشت زمان 
و پیشــرفت فناوری، رفته رفته ویدئــو کلوپ ها تبدیل به 
شبکه های اشتراک گذاری ویدئو شدند و پلی استیشن یک 
تا چهار خود را ارتقا داد. کم کم پای پلی استیشن، ایکس 
باکس و دیگر کنسول ها به خانه ها باز شد و امروزه بچه ها با 
تلفن همراه هوشمند به راحتی بازی های به روز و با کیفیت 

را در هر لحظه ای که اراده کنند، در دسترس دارند. 
از ســال 2007، صنعت بازی های رایانه ای روی دســت 
هالیوود زد و فروش بــازی از فیلم های ســینمایی پیش 
گرفت. تکنولوژی آنقدر پیشــرفته شــد کــه پلتفرم های 
تولیدی بازی ها دیگر فقط روی یک کنسول و یک سیستم 
عامل نبــود و تقریبا امروزه تمام بازی هــای به روز دنیا به 
صورت اشتراکی برای تمامی پلتفرم ها بازی تولید می کنند. 
سرعت تولید بازی رایانه ای در دنیا و ظهور بازی های برخط 
و آنالین و از همه مهم تر هجــوم فرهنگ ضد ایرانی و ضد 
اسالمی برخی از بازی های پرمخاطب جهانی، بازی سازان 
و دوستداران بازی را واداشت تا خودشان نیز با عالقه ها و 
فرهنگ خود، بازی تولید کنند. یکی از موانع بزرگ پیش 
روی بازی ســازان داخلی، عدم دسترســی به موتورهای 
ســاخت بازی قدرتمند جهانی و عالوه بر آن کمبود هنر 
بازی نامه نویســی بود. تالش های خوبی در جهت ساخت 
بازی داخلی صورت گرفت؛ اما شــروع ماجرا از دو جهت 
مشکل داشت که بازی دوســت ها و اصطالحا بازی خورها 
خیلی طرف بازی های داخلی نمی رفتند. اول اینکه یا بازی 
روی بستر اصلی یک بازی خارجی ســوار بود و اصطالحا 
کپی شــده و تغییر ظاهری کرده و اصل داستان تغییری 
نکرده بود که بــه همین دلیل امکان تولید یک داســتان 

جذاب و متناسب با فرهنگ بومی وجود نداشت. 
دوم اینکه پیشرفت روز افزون گرافیک بازی های خارجی، 
توقع کاربران داخلــی را باال برده بــود و ضعف گرافیکی 
بازی های تولید داخل باعث می شــد اقبال به آنها کمرنگ 
باشد. ضمن اینکه به دلیل عدم رعایت قانون کپی رایت در 
ایران، دسترسی به بازی های روز خارجی با کمترین هزینه 
اتفاق می افتاد در صورتی که یک بازی ســاز داخلی برای 
تولید یک بازی باید میلیون ها بلکه میلیاردها تومان هزینه 
کند و با فروش بازی ســرمایه خود را بازیابد؛ اما عمال این 
مورد امکان نداشت. یکی از بزرگ ترین مشکالت بازی های 
رایانه ای در ایران، حمایت و تبلیغ و انتشــار آن است که 

متاسفانه بسیار کمرنگ صورت می گیرد.
 البته با روی کارآمــدن تلفن همــراه و بازی های برخط، 
هم تولیــد بازی راحت تر شــده و هم بــازار اقتصادی آن 
روند صعودی خوبی داشــته است. ســایت های اشتراکی 
خرید نرم افزارهای تلفن همراه، بازی هایی با پلتفرم های 
اندروید و آی او اس را تحت چتر حمایتی خود دارد. در این 
رهگذر تولیدات خوب و البته تولیدات مضر نیز داشته ایم. 
منظور از تولیدات مضر عدم دقت روی پیوســت فرهنگی 
بازی هاست و اینکه با هدف جذب کاربر بیشتر، چشم روی 
برخی از ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی و بومی بسته 
 شده است. کپی سازی هایی که از بازی های برخط اتفاق

 می افتد باعث بروز شکاف فرهنگی نیز شده است. 
برخی بازی ها، کامال از لحاظ ساختار بازی تفاوت خاصی با 
مدل خارجی خود ندارد و این می تواند مخاطبان را تحت 
تاثیر خود قرار دهد چون تاثیرات بازی بیشتر از فیلم است. 
فیلم، یک رسانه یک طرفه است و مدتی کوتاه با مخاطب 
خود ارتبــاط دارد؛ امــا بازی های رایانه ای، نــه تنها یک 
طرفه نیست بلکه ســاعت ارتباط گیری و همزاد پنداری 
و جاگذاری کاربر در بــازی، درگیری مخاطب و اثرگذاری 
حداکثری را روی آن خواهد داشت. بازی های تلفن همراه 
بیشــتر حالت ســرگرمی به خود گرفته و ارتباط دائمی 
مخاطب در طول روز حتی سنین مختلف در بزرگساالن را 

نیز با خود همراه کرده است.
 ســاخت بازی یکی از بهترین شــیوه های ارتباط گیری و 
تبلیغ اســت که طالب می توانند در این زمینه ورود کرده 
و مانند تهیه کنندگی، کارگردانی و نویســندگی در حوزه 

فیلم نیز نقش داشته باشند.

بازیبافرهنگدربازیهایرایانهای

محمد مهدی مرادی

عکس روز

دوخط کتاب

کافی است اندکی بر 
زبان بیاوری تا او همه 

تو را دریابد.

»نون نوشتن«
محمود دولت آبادی

دلم، همدلی واقعی 
می خواهــد تــا مــرا 

بفهمد

بــرای همــدل خــود 
الزم نیست همه چیز 
را بگویی تا او اندکی 
از تو را بفهمد، بلکه 

نخستین لباس غواصی جهان که در سال ۱7۱۵ طراحی شده بود، کل بدن 
فرد را تحت پوشش خود قرار می داد. این لباس متشکل از یک بشکه بلوط بود 
و عمدتا برای عملیات نجات در کشتی های غرق شده استفاده می شد.  جالب 
است بدانید جان لتبریج، مخترع اولین لباس غواصی جهان زمانی ایده طراحی 
این لباس به ذهنش خطور کرد که در شرکت هند شرقی کار می کرد. طراحی 
لباس او شامل یک مخزن هوای محکم و بلوک شده بود،غواص باید روی معده 
خود خوابیده و به شکل خوابیده وارد بشکه شود و با کمک دو سوراخ تعبیه 

شده روی بشکه دست های خود را از این لباس غواصی عجیب خارج کند.

اولینلباسغواصیجهانباظاهرعجیبوغریب!

غله شگفت انگیز در مجاورت خانه اربابی خانواده کونولی در مرز میان لیکسلیپ 
و ســلبریج در ایرلند قرار دارد. درپی قحطی بزرگی که بین سال های ۱7۴0 و 
۱7۴۱ این منطقه را در برگرفت کاترین کونولی، بیوه ویلیام کونولی این انبار غله 
را ساخت و از طریق آن طرح مهار قحطی را اجرا کرد. در قحطی قرن هجدهم 
ایرلند، حدود 38 درصد از جمعیت این کشور کشته شدند و همین مسئله نگرانی 
بزرگی را برای ذخیره مناسب غله ایجاد کرد. این سیلو که شکلی مخروطی و 
مارپیچ دارد و ارتفاع آن به 2۱ متر می رسد در سال ۱7۴3 به اتمام رسید. پلکان 

مارپیچ »انبار غله شگفت انگیز« سنگی است و تا رأس آن ادامه می یابند. 

انبارغلهمارپیچیبرایمقابلهباقحطی!

مقاصدمحبوبگردشگریکهطی۵سالگذشتهازبینرفتهاند)2(
پارک ملی جاشوا - کالیفرنیا - آمریکا: پارک ملی درخت جاشوا در کالیفرنیا مکانی شگفت انگیز است که شامل اکوسیستمی منحصر 
به فرد، کویری با ویژگی های سورئال جغرافیایی و تنوع عظیمی از گیاهان غیرمعمول بود که در هیچ کجای دیگر از جهان یافت نمی شد.  در ژانویه 

20۱9 در جریان تعطیلی 3۵ روزه دولت، بازدید از این پارک برای عموم آزاد شد. 
در این ایام به دلیل عدم وجود نظارت و بی توجهی مسئوالن، خرابکاری های وحشتناکی توسط غارتگران طبیعت ایجاد شد. مردم بسیاری از 
درختان را قطع کردند، روشن کردن آتش باعث از بین رفتن گونه های گیاهی زیادی شد و حتی تعدادی نقاشی گرافیتی نیز از خود در این منطقه 
زیبا بر جای گذاشتند! به گفته یکی از سرپرستان سابق پارک، حدود 200 تا 300 سال طول می کشد تا آسیب هایی که در طول این چند هفته 

به پارک وارد شده، جبران شوند.
 پری دریایی کوچک -کپنهاگن - دانمارک: این مجسمه در سال ۱909 توسط »ادوارد اریکسون« ساخته شد و در طول عمر کوتاه خود، 

چندین بار تا کنون تخریب و یا مورد خرابکاری واقع شده است. 
در اولین خرابکاری، این مجسمه بازوی خود را از دست داد. هم چنین تا به حال چندین بار با رنگ های مختلف سعی در خراب کردن این مجسمه 
داشته اند. خرابکاران این حرکات را به دالیل مختلفی از جمله خستگی، مستی، بیماری های روحی و یا فقط به دلیل اعتراض های سیاسی انجام 
داده اند. متاسفانه بعید است که بتوان برای همیشه آن را از خرابکاری خرابکاران دور نگه داشت؛ اما امیدواریم که بتوان راهی برای حفاظت آن 

پیدا شود.
 دریاچه مکنزی-تاسمانی - استرالیا: در ژانویه و فوریه 20۱۶ آتش سوزی سخت و شدیدی قسمت های وسیعی از تاسمانی را در بر گرفت 
که روی یکی از زیباترین دریاچه های منطقه یعنی دریاچه مکنزی، اثرات مخربی گذاشت. این آتش سوزی همچنین گیاهان منحصر به فرد و 
بومی این منطقه را مانند نوعی از کاج های باستانی نابود کرد که شانسی برای رشد و ترمیم دوباره آنها وجود ندارد. درکل، این آتش سوزی حدود 
20 هزار هکتار از مراتع و بوته زارهای تاسمانی را از بین برد. اگرچه بعد از گذشت چند سال از فاجعه، گیاهان عالئمی از حیات و جوانه زنی را از 

خود نشان داده اند، اما مدت زمان زیادی طول خواهد کشید تا این مکان دوباره سرسبز و زنده بشود.

وبگردی

تابلوی نقاشــی اصیل پیکاســو، نقاش نامدار در حراج خیابانی به قیمت نازل و 
باورنکردنی 293 دالر به فروش رسید. به نقل از اسکای نیوز، مردی بریتانیایی که 
برای پیدا کردن یک چیز جالب به بازار هنری آمده بود، وقتی این تابلوی نقاشی را 
دید، فکر کرد کپی بدی نیست و آن را به چنین قیمت اندکی خرید.بعدها معلوم 
شد این تابلوی نقاشی به نام » زن شناگر نشسته در ساحل دریا«، اثر اصیل پیکاسو 
بوده و توسط خودش خلق شده است. قیمت واقعی این تابلوی نقاشی اصیل حدود 

9۵۵ هزار دالر است که به چنین قیمت نازلی فروخته شد.

خریدتابلوینقاشی»پیکاسو«بهقیمتباورنکردنی

فراخوانسیودومینجشنواره
فیلمهایکودکانونوجوانانمنتشرشد

براساس توافق نامه ســازمان امور سینمایی و ســمعی و بصری، 
شهرداری اصفهان و بنیاد سینمایی فارابی، سی و دومین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از 28 مرداد تا ۴ شهریورماه 
۱398 )همزمان با عید سعید غدیرخم( برابر با ۱9 تا 2۶ آگوست 
20۱9 در دو بخش »ملی« و »بین المللی« بر اســاس شــرایط و 
مقررات در شهر تاریخی اصفهان برگزار می شود. در این دوره، آثار 
مورد توجه مبتنی بر آموزه های اعتقادی، اخالق نیکو، سبک زندگی، 
احترام به نهاد خانواده و هم نوعان، نشاط و شادی، امید و اعتماد به 
نفس، تالش برای پیشرفت، مسئولیت پذیری اجتماعی، دوستی با 
طبیعت و آمادگی مخاطب برای مواجهه با چالش های دنیای آینده 
است. معرفی آثار برتر ســینمای کودک و نوجوان در عرصه ملی و 
بین المللی، زمینه سازی برای توسعه پایدار و متوازن سینمای کودک 
و نوجوان، زمینه سازی برای تبادل اندیشه و تعامل دست اندرکاران 
ســینمای کودک و نوجوان، صاحب نظران و همــه ارکان زنجیره 
تولید، عرضه و ترویج صنایع فرهنگی و تالش برای ارتقای کیفی و 
گسترش ضریب نفوذ سینمای کودک و نوجوان از طریق شناسایی 
ظرفیت ها و بازیابی سرمایه های انسانی و فرهنگی از جمله اهداف 

این جشنواره است.

ساجی
بهناز ضرابی زاده، نویسنده و خاطره نگار دفاع مقدس در تازه ترین 
کتاب خود با عنوان »ساجی« خاطرات نسرین باقرزاده، همسر 
شهید بهمن باقری را تدوین کرده است. ضرابی زاده در مقدمه این 
کتاب عنوان کرده است که خاطرات خانم باقرزاده در قالب بیست 
ساعت مصاحبه توسط همکارانش از راوی دریافت و پیاده شده و 
متن آن برای تدوین و نگارش نهایی در اختیار وی قرار گرفته است. 
او در ادامه، پنجاه ساعت مصاحبه دیگر را طی دو سال با راوی انجام 
داده و به همراه پژوهش و جست وجوهای خود در نهایت به این 

کتاب منجر شده است.
ضرابی زاده در مقدمه خود بر این کتاب عنوان کرده است که راوی 
این اثر پس از اتمام نخســتین دوره از بازگویی خاطراتش دچار 
افسردگی شده و تا مدت ها حاضر به دیدار و پذیرش ضرابی زاده 
برای گفت وگو نمی شده است. با این همه توانسته بار دیگر او را 

برای گفت وگو راضی کند و کتاب را سر و شکلی تازه ببخشد.
در بخشی از این کتاب می خوانیم:

»چقدر الغر شده بود! سیاه و قدبلندتر، با موهای آشفته و ریش 
و ســبیل بلند؛ درب و داغان. از شــادی گریه می کردم و دورش 
می چرخیدم. همــه وجود بهمن خنده بود. ما دیوانه وار دســت 

می زدیم و یکی می خواندیم: واویال لیلی...«

خبرکتاب

سد»کارده«،
تفریحگاهخوش
آبوهوایمشهد

ســد »کارده« در ۵۰ 
شهر  شمال  کیلومتری 
مشهد قرار دارد و یکی از 
تفریجگاه های این شهر 

محسوب می شود.

اینستاگردی

عکسیادگاریعموپورنگبامهرانغفوریانودخترش

احترامبرومندبهیادهمسرشدراردیبهشت

داریوش فرضیایی با انتشــار این عکس 
نوشت: امشب هم مثل هر سال میهمان 
افطاری خیریه »مهر لیال« به همت سرکار 
خانم لیــال بلوکات با حضــور همکاران و 
هنرمندان و ورزشکاران ارجمندی بودیم 
که همگی به عشق کودکان پاک و دوست 
داشــتنی این خیریه گرد هم جمع شده 
بودند تا در کنار کمک، لبخند و شادی را 
نیز به چهره های معصوم آنان هدیه دهند. 
دســت مریزاد به همه شــما بزرگوران، 

اجرتان با صاحب این ماه عزیز.

احترام برومند با انتشــار این 
عکس نوشــت: به یاد عزیزی 
که دیگــر در کنارم نیســت، 
اینجا کنار این بوته گل در ماه 
زیبا و خاطره انگیز اردیبهشت 

ایستاده ام.

 »بهروز شعیبی« کارگردان در اینستاگرامش 
نوشــت: برنامه اختیاریه، این تاریخ را باید ثبت 
کرد. دو چهره ورزشی با صراحت از اعتیاد خود و 
ترک آن می گویند؛کاری که باید خیلی پیش تر 
می شد. همیشه ما از رفتن چهره ها به این مسیر 
شنیده ایم ولی هیچ وقت از بازگشت شان حرفی 
نزده اند. اتفاق مهمی افتاد و جای تبریک بسیار 
دارد به گروه سازنده اختیاریه و مسئوالن شبکه 
پنج.... این کار یعنی حرکــت اجتماعی واقعی 
تشکر از آقایان ناصر عباسی و مجتبی محرمی 
دو فوتبالسیت عزیز، برای این جسارت و عمل 
پسندیده، ای کاش دیگر چهره هایی که تجربه 
اینچنین دارند جرات انتقال تجربه را داشــته 
باشند؛ برای نجات دیگران! پ.ن: این پست فقط 
به خاطر حمایت از این حرکت صحیح اجتماعی 

است و امیدوارم ادامه داشته باشد.

اینتاریخرابایددر
تلویزیونثبتکرد
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